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Лекција 1 

 

Следи Ме 

 
Мразокршач1:  

 

Која слика ти доаѓа на ум кога ќе ја слушнеш изјавата „следи Ме“?  

 

Вовед: 

 

Да се стане Исусов ученик е неопходен процес исто како што е за дете да научи да ги следи 

неговите родители. Најчесто, првите три збора кои детето ги учи се: мама, тато и не. 

Зборовите мама и тато ги означуваат луѓето со кои детето создало поврзаност. Користењето 

на зборот „не“ од страна на родителите го воспоставува нивниот авторитет и изразува 

заповед која бара послушност. Обуката на детето започнува преку користење на овие 

зборови. Првата лекција која треба да ја научи е послушност.  

 

Откако некој е „повторно роден“ првите зборови кои ќе ги научи најчесто се Црква и Бог. 

Тие му помагаат во препознавање на оние со кои се поврзал. Следните зборови кои би 

требало да ги научи се „следи Ме“. Исус оваа заповед им ја дава на Неговите ученици на 

почетокот на нивната обука. Овие зборови го воспоставуваат Неговиот авторитет и даваат 

заповед која треба да се послуша. Исто така, како и кај децата, таа ја дава првата можност за 

ученикот да го искористи зборот „не“!  

 

Читање од Словото: 

 

Јован 1:35-51, Лука 5:1-11, 27-28, Матеј 4:18-22, 9:9, Марко 1:16-20, 2:14 
 

Првите ученици 

Јован 1:35-51 
 

Следниот ден, Јован повторно стоеше со двајца свои ученици, и штом Го виде Исуса како 
поминува, рече: “Еве Го Божјото Јагне!” Кога ги чуја од него тие зборови, обајцата ученици 

тргнаа по Исуса. Исус се заврте и кога виде дека одат по Него, ги праша: “Што барате?” Тие 
Му одговорија: “Раби (што значи учител) каде живееш?” “Дојдете и видете!” им рече. И така, 
отидоа и видоа каде живее, и останаа со Него оној ден, зашто беше околу десеттиот час. Еден 

од двајцата кои тргнаа по Исус, откако ги чуја Јовановите зборови, беше Андреј, братот на 
Симон Петар. Тој го најде првин својот брат Симон и му рече: “Го најдовме Месијата (што 
значи Христос).” И го доведе кај Исус. А Исус, гледајќи го, му рече: “Ти си Симон, синот на 

Јован; ти ќе се наречеш Кифа (што значи камен).” Следниот ден Исус науми да отиде во 
Галилеја, па го најде Филип и му рече: “Следи Ме!” Филип беше од Бетсаида, од градот на 

Петар и Андреј. Филип го најде Натанаил и му рече: “Го најдовме Оној за Кого пишуваа 
Мојсеј во Законот и пророците, Исус, синот на Јосиф од Назарет.” “Може ли да излезе нешто 
добро од Назарет?", му рече Натанаил. "Дојди и види", му одговори Филип. Исус виде како 

Му се приближува Натанаил, и рече за него:"Еве, вистински Израелец, во кого нема 
лукавство.” “Од каде ме познаваш?", го праша Натанаил. Исус му одговори: “Уште пред да 
те повика Филип те видов кога беше под смоквата.” “Раби! - му одговори Натанаил - Ти си 

Божјиот Син! Ти си Царот на Израел!” 50 Исус во одговор му рече: “Дали веруваш поради 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
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тоа што ти реков дека те видов под смоквата? Ќе видиш и поголеми нешта од тоа!” И рече: 
“Вистина, вистина ви велам: отсега ќе ги гледате небесата отворени и Божјите ангели како 

се искачуваат и слегуваат по Синот Човеков.”  

 

„Следи Ме“ 

 
Матеј 4:18-22, Марко 1:16-20 и Лука 5:1-11 

 
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј, Марко и Лука, составен во една целина) 

 

И одејќи крај Галилејското Море ги виде Симон и Андреј, братот на Симон, како фрлаат 
мрежа во морето - зашто беа рибари. Еднаш, додека народот се туркаше околу Него за да го 

слуша Божјото Слово, а Тој стоеше крај Галилејското Море2, крај брегот забележа два 
кораба. Рибарите беа излегле од нив и ги плавеа мрежите. Тој влезе во еден од корабите, 
кој беше на Симон и го замоли да го оддалечи малку од копното. Потоа седна и го 

поучуваше народот од коработ. А кога прекрати да зборува, му рече на Симон: “Навлези 
кон подлабокото и фрлете ги мрежите за лов!” Симон Му одговори, велејќи: “Господаре, 
цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме, но на Твој збор, ќе ги фрлиме мрежите.” А кога 

го сторија тоа, уловија многу риби, тики почнаа да им се кинат мрежите. И им дадоа знак 
на другарите во другиот кораб, за да дојдат и да им помогнат. А тие дојдоа и ги наполнија 

двата кораба, па почнаа да тонат. Кога Симон Петар го виде тоа, падна пред Исусовите 
нозе и рече: “Бегај од мене, Господи, зашто сум грешен човек!” Се вчудовидоа тој и сите 
што беа со него, заради многуте риби што ги уловија, а исто така и Забедеевите синови, 

Јован и Јаков, кои му беа другари на Симон. А Исус му рече на Симон: “Не плаши се! 
Отсега ќе ловиш луѓе!” И кога ги извлекоа корабите на суво, оставија сè, а Исус им рече: 
“Тргнете по Мене3 и Јас ќе направам да станете рибари на луѓе!” И кога одмина малку 

понатаму ги виде Јаков, Зебедеевиот син, и брат му Јован како во кораб ги крпат мрежите; 
и веднаш ги повика. А тие, оставајќи го татка си Зебедеј со наемниците во коработ, тргнаа 
по Него. 

 

Заповедта: 

 

„Следи Ме“ 

 

Лекцијата: 

 

Лекцијата за послушност е тешка да се научи. Таа бара личноста да препознава авторитет 

над себе и потоа да ја потчини својата волја под волјата на авторитетот. Ова не секогаш е 

лесно, особено кога авторитетот ви кажува да правите нешто што вам не ви се допаѓа. Исус 

ја сака вашата послушност. Без послушност не можете да бидете Негов ученик.  

 

Кога Исус ги повикал првите ученици да Го следат, тие можеле да Го видат, допрат, вкусат, 

помирисаат и слушнат Месијата. Тој бил физички присутен меѓу нив и можеле насекаде да 

Го следат Неговото физичко присуство. Но тоа не била лекцијата која Тој сакал да ги научи.  

 

Исус ги поучувал Своите ученици да Го следат преку гласовни заповеди, кои тие требало да 

ги послушаат. Тој исто така Ги водел и преку пример, покажувајќи послушност кон 

 
2 Во некои преводи „Генисаретско Езеро“ што географски е исто место  
3 Во други преводи „Следете Ме“ 
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заповедите на Неговиот Татко, кои биле запишани во дел од Библијата, во Стариот Завет. 

Тој го практикувал она што го проповедал.  

 

Родителите ги учат децата да следат гласовни команди. Децата го препознаваат авторитетот 

во гласот на родителите и го следат примерот на нивните родители. Но кога родителите не 

го практикуваат она што го проповедаат, децата имаат тенденција да го имитираат она што 

родителите го прават, а не она што го зборуваат.  

 

Првите ученици научиле да Му бидат послушни на Исус. Кога завршил да ги поучува, Исус 

им рекол да одат и да прават ученици, учејќи ги да го вршат она што Тој им го заповедал. 

Тие требало да водат преку пример, преку вршење на она што Тој им рекол да го прават. 

Резултатите биле неверојатни! Во Книгата Дела јасно ни е покажано дека чудата настапиле 

после послушноста на учениците и предизвикале експлозивен растеж на Црквата.  

 

Исус сè уште ги има истите очекувања од Црквата денес и Неговите методи не се променети.  

Тој сè уште ги повикува луѓето да Го следат и послушноста кон Божјото Слово сè уште е 

претходник на чудата. Всушност, и чудото на новораѓање во животот на луѓето се случува 

на истиот начин. Тие слушаат проповед од Божјото Слово за Исус, веруваат, исповедаат дека 

Тој е Господ и се крстени. Начинот како луѓето го следат Исус е преку слушање и 

извршување на Неговиот збор. Апостол Павле рекол: “И така, верата доаѓа од слушање, и 

тоа од слушање на Христовото слово”. (Римјаните 10:17) Исус рекол: “Блажени се оние 

кои го слушаат Божјото слово и го пазат”. (Лука 11:28) И Самиот Бог од небо им 

проговорил на учениците, објавувајќи: “Овој е Мојот возљубен Син, Кој е по Мојата волја; 

слушајте Го Него”. (Матеј 17:5) 

 

Работен лист за групни дискусии: 

 

A. Заповедите имаат три главни компоненти:  

1. Давање на заповед. 

2.  Слушање на заповед.  

3.  Извршување на заповед.  

 

Б. Четири елементи кои се потребни за слушање на заповед, пред таа да биде извршена:  

1.  Морате физички да ја чуете.  

2.  Мора да го знаете нејзиното значење.  

3.  Мора да знаете дека е насочена кон вас.  

4.  Мора да знаете дека е дадена од вашиот водач.  

 

В. Три елементи кои се потребни за вистинска послушност кон заповедта:  

1.  Мора да бидете волни да послушате.  

2.  Мора да застанете со тоа кое во моментот го правите.  

3.  Мора навистина да го извршите.  

 

Г. Од случката на Исус и Петар која се наоѓа во Лука 5:1-11, препознајте ги различните 

елементи на слушање и извршување на заповед.  
 

1.  Знаеме дека Петар ја слушнал заповедта затоа што одговорил на неа.  

2.  Петар знаел што значи заповедта затоа што бил рибар.  

3.  Петар знаел дека се однесува на него, затоа што биле во неговиот брод.  
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4.  Петар знаел дека доаѓа од некој кој има авторитет, затоа што Исуса го нарекол 

Господар.  

5.  Иако негодувал во однос на заповедта, сепак се решил да послуша.  

6.  Петар застанал со тоа што го правел, зборувал. 

7.  Запловиле кон длабока вода.  

 

Д. Кога се случило чудото? Чудото се случило откако Петар послушал.  

 

Ѓ. Причини зошто христијаните потклекнуваат во нивното чекорење и следење на Исус 

Христос.  
     

1. Незнаење – недоволно знаење што вели Словото.  

2.  Рамнодушност – не применување на она што Словото го зборува.  

3.  Збунетост – повеќе се загрижени за моменталните настани во нивните животи.  

4.  Лажни информации – слушање на другите наместо на Господ.  

 

Целта на лекцијата:  

 

Да се слуша и да се изврши, тоа го вели што Исус, Божјото Слово.  

 

Примена:  

 

1. Научете напамет Јован 10:27 - “Моите овци го слушаат Мојот глас, Јас ги познавам, 

и тие одат по Мене.” 

2. Барајте Господ да ви даде лична заповед која треба да ја послушате, запишете ги 

резултатите и споделете ги со групата. 

 

 


