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Лекција 11 

 

Примање на чест 
 

Вовед: 

 

Во претходните поуки Исус зборувал за љубовта. Вистинската љубов е Божји карактер. 

Нејзината природа е да постапува исправно и други да имаат корист од нејзините дејствија. 

Вистинската љубов не се однесува различно кон никого, без разлика дали се добри или 

лоши. И не се темели врз чувствата кои се променливи.  

 

Користејќи ја љубовта како платформа, Исус со рафална брзина набројува три дејствија кои 

Неговите ученици треба да ги прават: давање милостина, молитва и пост. Сепак тоа се 

второстепени прашања. Вистинското прашање е духот зад овие дејствија. Зошто некој ги 

прави овие дела на љубов и од кого ќе прими чест за тоа?  

 

Цитат од Словото: 
 

Проповедта на Гората 

Матеј 6:1-18 
 

 

Внимавајте својата праведност да не ја вршите пред луѓето, за да ве видат; инаку ќе немате 
награда од вашиот Татко Кој е на небесата. И така, кога даваш милостина, не фали се пред 

себе како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, заради почести од луѓето. 
Вистина ви велам, само тоа им е наградата. А ти, кога даваш милостина, нека не ти знае 
левицата што прави десницата, за да остане твојата милостина во тајност, а твојот Татко Кој 

го гледа тоа што е тајно, ќе те награди. И кога се молите, не постапувајте како лицемерите 
кои сакаат да се молат, стоејќи по синагогите и на аглите од улиците, за да ги видат луѓето. 
Вистина ви велам, само тоа им е наградата. А ти, кога се молиш, влези си во својата соба, и 

откако ќе ја затвориш вратата, помоли Му се на твојот Татко Кој е во тајност, а твојот Татко 
Кој го гледа тоа што е тајно, ќе те награди. А кога се молите, не повторувајте празни зборови 

како другите народи, бидејќи мислат дека молитвата ќе им биде сослушана и исполнета, 
заради многуте зборови. И така, не бидете како нив, зашто вашиот Татко знае што ви е 
потребно уште пред да Му се помолите. Туку молете се вака: ‘Татко наш, Кој си на небесата, 

нека биде свето Твоето име; Нека дојде Твоето царство, нека биде Твојата волја на земјата, 
така како што е на небото; нашиот насушен леб, дај ни го денес; и прости ни ги нашите 
долгови, како што ние им ги простивме на нашите должници; и не воведувај нè во 

искушение, но избави нè од лукавиот. Зашто Твое е царството, и силата, и славата, во век и 
веков. Амин!’ Зашто, ако вие им ги простите на луѓето нивните престапи, вашиот небесен 

Татко ќе ви ги прости и вам. Ако вие не им ги простувате на луѓето нивните престапи, ни 
вашиот Татко нема да ви ги прости вашите. А кога постите, не бидете стушени како 
лицемерите, зашто тие ги муртат лицата, за да им покажат на луѓето дека постат. Вистина ви 

велам, само тоа им е наградата. А кога постиш, изврши помазание на главата и измиј си 

го лицето1, за да не видат луѓето дека постиш, туку твојот Татко Кој е во тајност. А твојот 
Татко Кој го гледа тоа што е тајно, ќе те награди. 

 

Заповедите: 

 
1 Изврши помазание на главата и измиј си го лицето. Евреите ставаат пепел на главите кога постат. Главата 

ја помазуваат со масло само кога е радосна пригода.  
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1. Внимавајте својата праведност да не ја правите пред луѓето за да ве забележат.  

2. Немојте да трубите пред себе.  

3. Да не знае вашата лева рака, што прави десната.  

4. Немојте да бидете лицемери.  

5. Влезете во вашата тајна соба, и откако ќе ја затворите вратата, молете му се на 

вашиот Татко кој е во тајност.  

6. Немојте да користите безначајни повторувања, како што прават незнабошците.  

7. Немојте да имате натажено лице, како што прават лицемерите.  

8. Помазајте си ја главата и измијте го лицето, за луѓето да не знаат дека постите.  

 

Лекцијата: 

 

Текстот од Словото за прашањето на давање милостина, молитва и пост, содржи пет основни 

елементи. Првиот елемент е дека Исус дава посебна заповед во однос на секое прашање. 

Вториот елемент е дека се прават добри дела: давање милостина, молитва и пост. Третиот 

елемент е лицемерие. Четвртиот елемент е да се биде забележан од луѓето и петтиот е дека 

Таткото кој гледа во тајност, наградува.  

 

Исус прво зборува за доброто дело на давање милостина. Значењето на зборот милостина е 

сочувство. Тоа е поврзано со давање пари на сиромашните и не треба да се поистовети со 

десетокот кој му припаѓа на Бог. Милостина може да му се даде директно на поединецот или 

да се собере поголема сума од неколкумина и да им се подели на сиромашните.  

 

Исус им дава упатство на учениците тајно да даваат милостина. Тој сака тие да го прават тоа 

на начин другите да не го забележат. Кога човек прима милостина од некого кого го знае, 

секогаш постои чувство на долг кое се појавува. Кога сиромашниот не знае кој е давателот, 

може само да Му даде благодарност на Бог.  

 

Второто упатство е да не трубат наоколу кога даваат милостина. Во времето на Исус, 

богатите кои биле надуени од гордост, можеби навистина трубеле во труба пред да дадат 

милостина за на сите да им биде јасно дека се сочувствителни луѓе. Поентата која Исус сака 

да ја нагласи е дека не треба да најавуваат дека даваат. Тој оваа мисла ја нагласува преку 

следната заповед: „Нека не ти знае левицата што прави десницата.“ Знаеме дека е 

невозможно левата рака да не знае што прави десната, но поентата е да се биде дискретен.  

 

Во Неговата дискусија за добрите дела Исус го врти вниманието кон зборот лицемерие. Ова 

е прво место каде Тој го користи овој збор. Затоа, треба да добиеме исправно разбирање на 

неговото значење, за понатаму соодветно да се користи во контекст. Лицемер е актер кој 

отсликува одредена личност. Тој игра улога. Тоа што се гледа не е реално, тоа е глума.  

 

Исус рекол дека во синагогите и по улиците можат да се најдат лицемери. Тие исто така се 

наоѓаат во цркви и на други јавни места. Кога и да се собере публика, може да се види 

нивната глума. Тие се актери кои изведуваат на јавна сцена. И тие живеат за аплаузот од 

луѓето за улогата која ја играат.  

 

Лицемерите се мотивирани од гордоста која вели: „Видете колку сум добар“ и копнеат да 

добијат награда за својата глума. Лицемерот го врши делото на праведност од љубов кон 

себеси, а не од љубов кон другите.  
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Исус продолжува со второто добро дело – молитвата. Тој на учениците им вели да се тргнат 

на страна од луѓето. Одете во внатрешната соба и затворете ја вратата за луѓето да не можат 

да ве чујат како се молите. Лицемерите се молат јавно, затоа што сакаат луѓето за нив да 

мислат дека се побожни. Но молитвата е приватен разговор меѓу човекот и неговиот Бог.  

 

Второто добро дело кое Исус го спомнува е молитвата. Тој им вели на учениците да не 

користат безначајни повторувања како што прават незнабошците. Нивните повторувања и 

мантри се безвредни. Можеби незнабошците сметаат дека Бог има проблеми со слухот, па 

мораат да се повторуваат себеси. Можеби Бог спие или не слуша во моментот и треба да Му 

го привлечат вниманието. Или нивните мотиви се, да Му досадат со истите барања, повторно 

и повторно, за Тој да одговори на нивната молитва? Во книгата на Исаија, пророкот, глава 

65, стих 24 пишува: „И пред тие да повикаат, Јас ќе одговорам; тие уште ќе говорат, а 

Јас веќе ќе ги чујам.“ 

 

Третото добро дело се однесува на постот. Повеќето луѓе мислат дека се однесува на 

апстинирање од храна. Сепак, тоа не е вистинското значење на зборот. За нешто да се смета 

за пост, треба да се исполнат четири услови. Лицето (1) се откажува од нешто (2) што е 

потребно или посакувано (3) за одреден период на време (4) со јасна цел за да се постигне 

нешто поголемо. Бог сака Неговите луѓе да постат, но според пророкот Исаија, не се работи 

за храна2. Цитатот е од Исаија 58:6-14.  

 

„Ете го постот, што го избрав: раскини ги оковите на неправдата, одврзи ги врските на 

јаремот, и угнетените пушти ги на слобода и скрши го секој јарем; раздели го лебот свој 

со гладните, и бездомните сиромаси закрили ги во домот свој; ако видиш гол, - облечи го, и 

од крвните сродници не криј се. Тогаш твојата светлина ќе светне како зора, и твоето 

здравје наскоро ќе процути, твојата правда ќе тргне пред тебе и славата Господова ќе те 

придружува. Тогаш ти ќе повикаш - и Господ ќе те чуе, ќе извикаш - и Тој ќе рече: ‘Еве Ме.‘ 

Кога ќе го отстраниш од себе јаремот, кога ќе престанеш да креваш прст и да говориш 

лошо, кога ќе ја поделиш со гладниот храната своја и ќе ја нахраниш душата на 

страдалникот, - тогаш твојата светлина ќе изгрее во темнината, и мракот твој ќе биде 

како пладне; и Господ секогаш ќе ти биде водач, а и во време на суша ќе ја наситува душата 

твоја и ќе ги крепи коските твои; ти ќе бидеш како градина напоена со вода и како извор, 

чии води никогаш не пресушуваат. Тогаш твоите потомци ќе градат врз стари урнатини: 

ти ќе ги поставиш основите на многу поколенија, и ќе те викаат обновител на урнатини, 

градител на патишта за населби. Ако заради саботата ја воздржиш ногата своја да ги 

исполнува желбите на твоето срце во светиот Мој ден, и ако ја нарекуваш саботата 

радост, свет ден Господов, ако ја празнуваш и ако ја почитуваш со тоа да не се занимаваш 

со обичните работи, да им угодуваш на своите грешни желби и да празнословуваш, - тогаш 

ќе имаш радост во Господ, а Јас ќе те искачам на височини земни и ќе ти дадам да вкусиш 

од наследството на Јаков, твојот татко: устата на Господ го изрече тоа.“ 

 

Во времето на Исус, луѓето од постот правеле голема претстава. Тие се облекувале во вреќи 

и се посипувале со пепел врз главата. Луѓето околу нив знаеле дека доброволно страдаат за 

да ја добијат Божјата наклоност. Исус им вели на учениците да имаат весели лица, а не 

намуртени. Причината за тоа е затоа што луѓето можат да го препознаат изразот на лицето.  

 

Намуртените лица укажуваат на тага и страдање. Кога луѓето ќе видат намуртено лице, 

природно е да прашаат која е причината. Лицемерот тогаш има можност да привлече 

 
2 Единствениот пост од храна кој Бог го објавил бил еднаш годишно за Денот на откупување (Јом Кипур).  
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внимание врз својата понизна состојба преку изјавата: „Ох, постам заради ова или она.“ 

Луѓето можеби ќе го пофалат неговиот напор, но Бог не добива чест. Се чини дека е потребна 

понизност кај поединецот за да се придвижи Божјата рака во негова корист. Намуртеното 

лице исто така укажува на безнадежност и недостаток на вера во Бог дека ќе дејствува во 

дадената ситуација.  

 

Од друга страна, веселото лице укажува дека радост зрачи однатре. Таа личност е полна со 

надеж и доверба дека Бог ќе дејствува среде ситуацијата. Луѓето, исто така, сакаат да знаат 

зошто некој е весел. Ова може да биде можност да се спроведе препораката од апостол 

Петар: „...(бидете) секогаш готови да му одговорите на секој што бара одговор за 

надежта која е во вас, но со кроткост и страхопочит.“  

 

Исус им вели на учениците сите добри дела да ги прават скришно, зашто Таткото кој гледа 

во тајното, ќе ги награди. Тие ќе ја добијат својата чест, слава и аплауз од Него. Спротивно 

на лицемерите, мотивите на учениците за правење добри дела треба да се втемелени врз 

понизност. Тие копнеат да видат како Бог ја добива целата слава. И делата на праведност на 

ученикот се втемелени врз љубовта кон Бог и кон другите. 

 

Правењето добри дела секогаш бара жртва. При давањето милостина, тоа се парите. За 

молитва се жртвува време. Кај постот е откажување од храна или други задоволства. 

Крајниот резултат на правење добри дела е награда за оние кои ги правеле. За лицемерот тоа 

е аплаузот на луѓето, а за ученикот е богатството кое го собира на небо.  

 

Дискусија во група: 

 

1. Зошто актерите се високо вреднувани во општеството?  

2. Опишете чест која ви била дадена и како сте се чувствувале поради тоа.  

 

Целта на лекцијата: 

 

Стремите се за подобра награда за вашите добри дела.  

 

Примена: 

 

Пред следната средба, направете барем едно добро дело и немојте да кажете никому.  

 

 

  


