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Лекција 16 

 

Како да живеете вечно 
 

Мразокршач1: 

 

Дали некогаш сте се изгубиле, обидувајќи се да најдете место каде никогаш не сте биле? Ако 

сте се изгубиле, кои чекорите сте ги преземале за да стасате на планираното место?  

 

Вовед: 

 

Во претходната лекција Исус започнал да ги поучува учениците за духовно расудување. Тој 

сакал тие да откријат и применат духовна вистина. Тој ги поттикнал да разберат како вечно 

да живеат.  

 

Живеењето засекогаш или вечниот живот, опфаќа повеќе од тоа човекот да е „спасен“ и да 

оди на небо. Тоа е начинот на кој човекот живее вечно. Тоа е начинот на кој Бог смета дека 

животот треба да се живее. Хебрејското гледиште за ова е дека сè додека човекот има здив, 

тој има живот. И сè додека има здив, тој треба да живее живот кој Му дава чест на Бог, затоа 

што Бог е создателот и одржувачот на животот. За нив не постои концепт дека човекот живее 

на еден начин додека е на земјата, а на друг кога „ќе стаса на небото“.  

  

Откако ги поучувал учениците за тоа како треба да изгледа вечниот живот (да не се гневиш 

на братот, да бидеш верен, твоето „да“ да биде „да“, молитва, давање и др.) Исус се вратил 

на својата главна поента: „Зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине 

праведноста на закониците и фарисеите, нема да влезете во небесното царство“. Како 

рафал, Исус дава пет заповеди кои на слушателите им дале насоки како да влезат во 

Небесното царство.  

 

Читање на Словото 

 
Проповедта на Гората 

Матеј 7:7-14 
 

 

„Посакајте и ќе ви се даде; побарајте и ќе најдете; чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој 
кој посакува добива; кој бара наоѓа и на оној кој чука, ќе му биде отворено. Или, кој е тој 
човек меѓу вас, што на својот син, ако му побара леб, ќе му даде камен? Или, ако му побара 

риба, ќе му даде змија? И така, ако вие кои сте зли знаете како да им давате добри дарови 
на своите чеда, колку повеќе добри нешта ќе им даде вашиот Татко, Кој е на небесата, на 
оние што Го молат? Следствено, сè што сакате да ви прават луѓето, правете им и вие; 

зашто тоа е Законот и пророците. Влезете низ тесната порта! Зашто широка е портата 
и простран е патот што водат кон пропаст и мнозина се оние кои влегуваат низ неа. 

Додека тесна е портата и тесен е патот што водат во живот и малкумина се оние што 
го наоѓаат.“  

 

Заповедите: 

1. Посакајте и ќе ви се даде. 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
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2. Побарајте и ќе најдете. 

3. Чукајте и ќе ви се отвори. 

4. Сè што сакате да ви прават луѓето, правете им и вие. 

5. Влезете низ тесната порта. 

 

Лекцијата: 

 

При првото читање на Матеј 7:7-14 се чини дека Исус зборува за три различни теми: 

молитва, Златното правило и влегување низ тесната врата која води во живот2. Сепак, кога 

ќе се размисли, ни се појавува една поголема слика. Тоа е сумирање како луѓето треба да го 

живеат животот, според Божја перспектива. Вечниот живот има почетна точка, патека и 

дестинација.  

 

Понекогаш кога даваме пример од животот, полесно ги разбираме духовните нешта. Затоа 

ќе ја искористиме следната илустрација.  

 

Кога некој треба да оди некаде каде што никогаш не бил, прво бара насоки. Некои ќе си 

понесат карта од населбата, за во случај ако се загубат. Други користат апликација за 

навигација. И на крајот, пристигнува на местото и тропа за да му отворат.  

 

Исус рекол дека првиот чекор да се живее вечно е да се побара насока. Потоа Тој изјавил 

дека за тоа треба да го прашаме Бог Таткото. Исус ги уверувал Своите слушатели ‘дека секој 

кој бара од Бог ќе добие, затоа што Бог е добар‘. „Посакајте и ќе ви се даде.“ Јаков 1:5 исто 

така вели: „Но ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја бара од Бога, Кој им дава 

на сите изобилно и без прекор - и ќе му биде дадена.“  

 

Исто така се подразбира, но не е изјавено, дека и некој друг освен Бог може да биде прашан 

за насока за тоа како да се живее засекогаш, затоа што се споредуваат два патишта, две порти 

и две дестинации. Ако од Бог бараме насока, тоа покажува дека поединецот има исправно 

срце - срце кое е исполнето со вера и кое се надева на Божјото провидение.  

 

Вториот чекор е да се следат насоките или „патот“ до дестинацијата. Исус насоките или 

„патот“ до дестинацијата ги прави лесни за разбирање. Следствено, сè што сакате да ви 

прават луѓето, правете им и вие; зашто тоа е Законот и пророците. Преку ваквиот однос 

кон другите, човекот докажува дека има исправно размислување, тој другите ги смета 

еднакви на себе и не е попречен од гордост. Тоа е тесниот пат! Исус ги уверува слушателите 

дека секој кој се труди да ги следи овие насоки или да го најде тесниот пат, ќе успее во тоа. 

„Побарајте и ќе најдете.“ 

 

Последниот чекор е да се влезе преку вистинската врата или порта. Исус укажува дека има 

две порти или врати, преку кои човек може да помине. Едната води кон вечен живот, а 

другата кон погибел. Исус им вели на Неговите ученици дека тие треба да влезат преку 

тесната врата, ако сакаат вечно да живеат, инаку ќе загинат. Тесната врата е широка колку 

еден човек и низ неа може да се влегува само еден по еден. Вратата е Исус! Во Јован 10:9 

Исус изјавува: „Јас Сум вратата. Кој ќе влезе низ Мене, ќе биде спасен, ќе влегува и ќе 

излегува и ќе најде пасиште.“ На секој кој ќе затропа на Исусовата врата, ќе му биде 

отворено.  

 

 
2 Со овие поединечни теми ќе се занимаваме во подоцнежните лекции.  
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Целото Божество: Таткото, Синот и Светиот Дух, се вклучени за да им помогнат на луѓето 

да живеат вечно. Таткото го дава патот, Светиот Дух води по патот, а Синот ја отвара 

вратата. Насоките за вечен живот се едноставни: 1) зависите од Бог, 2) следете го Светиот 

Дух и 3) одете преку Исус. За да ни биде уште полесно, Бог обезбедува мапа за патот која е 

наречен Библија, во случај ако луѓето се изгубат. Тој исто така поставува луѓе покрај патот 

за да ги упатуваат другите кон вистинскиот пат, кога тие ќе скршнат од него. Овие се 

наречени апостоли, пророци, евангелисти, пастори и учители (Ефешаните 4:11). И ако овие 

работи не се доволно, Бог го испраќа Светиот Дух да живее во Неговиот народ, па така тие 

ќе имаат директна линија на комуникација со Бог.  

 

Има и други заклучоци кои можат да се извлечат од Исусовата лекција за вечен живот. Ако 

некој не побара од Таткото да добие насоки како да живее, тогаш тој ќе може да го дознае 

само она што другите мислат дека е патот до животот. Се разбира, тие луѓе не живееле вечно, 

не го создале светот и сигурно немаат вечна перспектива, па тогаш како ќе можат да го знаат 

патот? Нивниот пат е широк и лесно се наоѓа.  

 

Луѓето се следбеници. Како овци, тие би следеле пастир до безбедност и паша. Но тие исто 

така би следеле и коза до касапница. Исус рекол дека Тој е добриот пастир и Го испратил 

Светиот Дух да го води и раководи стадото. Тој исто така им ги дал Неговите заповеди и им 

дал побожни луѓе да им помагаат по патот. Козата (Сатаната) од друга страна, сака луѓето 

да одат по световен пат и користи лажни пророци и лажни учители за да ги заведе.  

 

Вечниот живот може да се добие со влегување на било која од овие врати, тесната или 

широката. Исус рекол дека Тој е тесната порта (врата) на овците. Во Јован 6:37 Исус рекол: 

„Сè што Ми дава Таткото ќе дојде кај Мене, а оној кој доаѓа кај Мене нема да го истерам.“ 

Од друга страна, широката порта води во пропаст. Таа е добро рекламирана, лесно се наоѓа 

и многумина можат веднаш да влезат преку неа.  

 

Аналогијата за двете порти може да се направи во светот во кој живееме. Портите кои водат 

до уништување можат да бидат споредени со влезови во кино сали, забавни паркови или 

спортски настани. Толпите се големи, луѓето се туркаат да влезат внатре и многумина можат 

да влезат истовремено. Од друга страна, портите кои водат до вечен живот можат да се 

споредат со влез во дом. Нема толпа луѓе, никој не чека на ред и најчесто влегуваат еден по 

еден.  

 

Портата која води во вечен живот е мала во споредба со онаа која води во погибел, и 

малкумина ја наоѓаат. Сепак, многумина можат да влезат преку тесната врата за време на 

долг временски период. И на таа порта ќе има повеќемина и ќе биде полесно да се најде, ако 

оние кои ја нашле им ја покажат на другите.  

 

Дискусија во група: 

 

1. Какви знаци дава човек кога е изгубен?  

2. Каков е вашиот одговор за оние кои се изгубени или одат во погрешна насока?  

3. Што мислите дека Бог треба да направи, за да се спасат повеќе луѓе? 

4. Што може Бог да направи, за да ве опреми да бидете поефективни во покажување на 

изгубените како можат вечно да живеат?  

 

Целта на лекцијата: 
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Ако сакате да стигнете до нова дестинација, следете ги упатствата на оние кои таму 

пристигнале пред вас.  

 

Примена: 

 

Молете се за нештата кои ви се потребни од Бог, а кои ќе ве направат поефективен во 

покажување на другите како да живеат вечно.  

 


