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Лекција 10
Љубете ги непријателите
Мразокршач1:
Што значи зборот љубов?
Вовед:
Во новозаветниот дел од Словото, најчесто се користат два грчки збора за да се опише
љубов: агапе и филео. Овие два збора имаат различно значење. Многу е важно да се знае кој
од овие два збора е користен во одреден дел од Словото, за текстот правилно да се разбере.
Зборот филео се занимава со емоциите на љубов. Тоа е чувство на љубов! Кога овој збор
се користи, тој изразува наклоност кон некој или нешто. Некои примери се:
1.
2.
3.
4.
5.

Љубовта на мајката кон детето.
Љубовта на сопругот кон сопругата.
Љубовта меѓу браќа и сестри.
Фарисеите сакале (љубеле) да ги поздравуваат на јавни места.
Луѓето сакаат (љубат) пари.

Зборот агапе се занимава со духот на љубовта. Тоа е служба на љубов! Употребата на овој
збор означува правење на вистинската работа и е слично на зборот милосрдие. Зборот агапе
се открива себе си како карактер и дејствие:
1. Агапе е Божјиот карактер, Самиот Тој. Во Словото кога вели: „Бог е љубов“ (1 Јован
4:8, 16) се користи зборот агапе.
2. Агапе е поведение на љубовта. Често цитиран дел за љубовта е Првото послание на
Павле до Коринќаните, глава 13, каде се наброени постапките на агапе.
Читање од Словото:
Проповедта на Гората
Матеј 5:43-48 & Лука 6:27-36
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј и Лука, составен во една целина)

Сте чуле дека било речено: ‘ЉУБИ ГО СВОЈОТ БЛИЖЕН‘ и ‘мрази го својот непријател‘.
А Јас ви велам: Љубете ги своите непријатели и молете се за оние што ве прогонуваат; за да
бидете синови на вашиот Татко Кој е на небесата, бидејќи Неговото сонце изгрева над злите
и над добрите, и Тој им дава дожд на праведните и на неправедните. И како што сакате да ви
прават луѓето вам, така правете им и вие ним, за да бидете синови на вашиот Татко Кој е на
небесата, бидејќи Неговото сонце изгрева над злите и над добрите, и Тој им дава дожд на
праведните и на неправедните.
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Зашто ако ги љубите оние кои ве љубат вас, каква награда имате? Зар истото не го прават и
даночниците2? И ако ги поздравувате само своите браќа, што правите повеќе од другите?
Зар не го прават истото и другите народи? И ако им правите добро на оние што вам ви прават
добро, во што ви е пофалбата? И грешниците го прават истото. И ако им позајмувате на оние
од кои се надевате дека ќе добиете, каква ви е благодарноста? И грешниците им позајмуваат
на грешниците, за да си го вратат даденото. Туку, љубете ги своите непријатели, правете им
добро и позајмувајте им без да очекувате нешто да ви се врати. А вашата награда ќе биде
голема и ќе бидете синови на Севишниот, зашто Тој е благ кон неблагодарните и злите. И
така, бидете совршени3 како што е совршен вашиот небесен Татко.

Заповедите:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Љубете ги своите непријатели.
Правете им добро на оние кои ве мразат.
Благословувајте ги оние кои ве колнат.
Молете се за оние кои ве малтретираат.
Правете добро и позајмувајте, не очекувајќи дека ќе ви се врати.
Како што сакате луѓето да се однесуваат кон вас, однесувајте се вие кон нив.
Според тоа, треба да бидете совршени.

Лекцијата:
Исус поуката ја започнува со изјава: „Сте чуле дека било речено: ‘ЉУБИ ГО СВОЈОТ
БЛИЖЕН‘ и ‘мрази го својот непријател‘.“ Само првиот дел од цитатот е од Словото. Никаде
во Стариот Завет не се поучува да се мразат непријателите. Најверојатно некои водачи, во
времето на Исус, го поучувале тој концепт.
Исус им заповеда на учениците да ги љубат непријателите. Зборот кој се користи е агапе.
Исус нагласува дека Неговите ученици мораат „исправно да постапуваат кон своите
непријатели“. Не се очекува наклоност кон нив, туку само побожно однесување.
Потоа Тој опишува шест практични начини како да се сакаат непријателите:
Служете им на непријателите.
Правете им добро на непријателите, а не зло.
Кон непријателите однесувајте се, како што сакате да се однесуваат кон вас.
Благословете ги, зборувајте добро или пофалете ги.
a. Основното размислување за зборот „благослов“ кој се користи овде се чини
дека се однесува за зборување добро за непријателот, кој те колне.
b. Сепак, вистинското значење на зборот благослов е „да паднеш на колена или да
се поклониш“.
c. Мислата која овде се пренесува е камила која се спушта на колена, за да ја
натоварат.
d. Прочитајте го примерот со магарето на Ваалам во Броеви 22:21-34
5. Молете се за него.
1.
2.
3.
4.

Даночници. Познати како цариници, овие луѓе не биле на добар глас кај Евреите. Тие биле локални луѓе
кои од Римјаните биле поставени да собираат данок. Најчесто не биле фер во однос на сумата која ја земале
од народот.
3 Совршен. „Потполн“ или „целосно зрел“.
2

2
Key2Changes.com

Патување со Исус
Лекција 10: Љубете ги непријателите
Книга
Страна 3 од 3

6. Позајмете му што му треба, дури и ако не може или нема да сака да ви врати.
Исус ги поттикнува и предизвикува учениците да станат како нивниот небесен Татко. Тој
изјавува дека Бог прави добро за праведните и за неправедните. Тој прави сонцето да свети
и да врне дожд и над едните и над другите. Љубовта не се однесува на еден начин кон едните,
а на друг начин кон другите. Таа е секогаш постојана и не се менува. За оние кои се повикани
да бидат Негови ученици од голема помош е да се потсетат дека некогаш и тие биле Негови
непријатели. Но поради Божјата упорна и огромна љубов кон нас, сега ние сме Негови
пријатели.
Дискусија во група:
1. Што го прави некој ваш непријател?
2. На кој начин е тешко за вас да го сакате вашиот непријател?
3. Дајте еден практичен пример како можете да го сакате вашиот непријател.
Целта на лекцијата:
Правете им добро на сите.
Примена:
На следната средба зборувајте за ситуација кога сте требале да го сакате вашиот
непријател и кој бил резултатот од тоа.
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