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Лекција 17
Проверка на плодот
Мразокршач1:
Кое ви е омилено овошје, и како го проверувате неговиот квалитет?
Вовед:
Додека Исус се приближувал до крајот на Проповедта на Гората, Тој ги предупредувал
учениците да се трудат да распознаваат, да ја знаат разликата меѓу добро и зло. Тој ги
предупредувал да бидат претпазливи со лажните пророци. Потоа им објаснува како да ги
препознаат нив и нивните лаги.
Едноставна дефиниција за пророк е оној кој ја објавува волјата на „бог“ пред луѓето. Тие
обично се надарени со натприродни дарови, кои служат како знаци и чуда, за луѓето да знаат
дека нивното сведоштво е вистинито. Еден од вообичаените дарови е натприродната
способност да претскажат настан од иднината. Затоа многу често се наречени гатачи.
Бидејќи нивната примарна цел е да ја откријат волјата на „бог“, тие можат да се стават во
иста група како и учителите. Некои пророци и учители се вистински, а некои се лажни.
Единствениот вистински Бог сака да ги заштити Своите пророци и учители, затоа што тие
се испратени како дарови кои им помагаат на луѓето во чекорење по патот на праведноста.
Сепак, на Израелците им било кажано да ги проверуваат пророците за да видат дали се тие
лажни. Овие проверки можат да се најдат во глава 13 и 18 од Книгата Повторени Закони.
Имало две проверки, а неисполнувањето на условите значело смрт за пророкот.
Првата проверка вклучувала зборување во името на Господ. Дури и ако се случеле знаци и
чудат онака како што пророкот предвидел, а тој им кажувал на луѓето да му служат на друг
Бог, тој бил лажен пророк.
Втората проверка било пророкот да си го каже своето мислење. Доколку пророкот дошол
пред народот во името на Господ, а неговите знаци и чуда не се случиле како што тој
предвидел, тој бил лажен пророк.
Читање од Словото:
Проповедта на Гората

Матеј 7:15-29, Лука 6:43-49
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј и Лука, составен во една целина)

„Чувајте се од лажните пророци кои ви доаѓаат во овча облека, а внатре се ненаситни
волци. Ќе ги препознаете по нивните плодови. Нема добро дрво што дава лош плод, ниту
лошо дрво што дава добар плод. Зашто секое дрво се познава по својот род. Не се берат
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смокви од трње, ниту грозје од капина. Добриот човек, од добрата ризница на своето срце,
изнесува добро, а злиот човек, од лошата ризница изнесува зло, зашто неговата уста
зборува од она од што изобилува неговото срце. Секое дрво ако не раѓа добри плодови се
сече и се фрла в оган. Значи, ќе ги препознаете по нивните плодови.“
Матеј 7:21-29 и Лука 6:46-49
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј и Лука, составен во една целина)

„Секој што Ми вели: ,Господи, Господи!' нема да влезе во небесното царство, туку оној кој
ја врши волјата на Мојот Татко Кој е на небесата. Во оној ден мнозина ќе Ми речат:
,Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име, не изгонувавме ли демони во Твое име и
не правевме ли моќни чуда во Твое име?' А тогаш Јас ќе им изјавам: ,Никогаш не сум ве
познавал. ОДЕТЕ СИ ОД МЕНЕ, ВИЕ, КОИ ВРШИТЕ БЕЗЗАКОНИЕ2!' Секој кој доаѓа кај
Мене, кој го слуша Моето слово и го исполнува, ќе ви кажам на кого прилега. Тој е како
човек, кој гради куќа: ископал длабоко и ги поставил темелите врз карпа, а кога доаѓа
поплава, поројот гргнува кон куќата, но не може да ја помрдне, зашто е добро изградена.
А кој слуша и не исполнува, прилега на човек, кој изѕидал куќа на почва, без темели. Поројот
гргнува кон неа, и таа се урива веднаш, а уривањето на таа куќа е страшно.“ Кога Исус ги
заврши овие зборови, толпата беше восхитена од Неговото учење; зашто ги поучуваше
како Оној Кој има власт, а не како нивните законици.

Заповедта:
Чувајте се од лажните пророци.
Лекцијата:
Со излевањето на Светиот Дух на денот на Педесетница, после Исусовото воскресение од
мртвите, на Црквата ѝ била дадена сила да пророкува и да прави чуда и знаци. Сепак, тоа
создало можност за лажните пророци и учители незабележано да се вовлечат и одвнатре да
го уништуваат Божјиот народ. Исус го предвидел ова време на измама и ги предупредил
учениците дека во последните денови ќе дојдат лажни пророци кои ќе заведат мнозина.
Знаејќи дека некои ќе можат и да зборуваат во Негово име и да прават чуда и знаци кои ќе
се исполнуваат, Исус им дал упатство на учениците да користат трет метод за проверка на
пророците и учителите: проверка на карактерот: „Ќе ги препознаете по нивните плодови“
(Матеј 7:16 и 20).
Многу е тешко да се откријат овие лажни пророци, затоа што тие се маскираат себеси како
да се дел од Исусовото стадо, но одвнатре се бесни волци. Од претходната лекција дознавме
дека кучињата се оние кои во своите срца го отфрлаат Бог, а волците се всушност дел од
исто животинско семејство на кучиња. Апостол Павле на црквата во Ефес ѝ зборувал во
однос на овие мажи: „Јас знам дека по моето заминување меѓу вас ќе навлезат свирепи
волци, кои нема да го штедат стадото; а и од вас самите ќе се подигнат мажи, кои ќе
зборуваат изопачено, за да ги одвлечкаат учениците по себе.“ (Дела 20:29-30)
Според посланието на Јуда стих 11, се чини дека лажните пророци и учители имаа три
заеднички особини. Јуда вели: „Тешко ним, зашто тргнаа по Каиновиот пат, и за печалба
нагрвалија во заблудата на Балаам и изгинаа во Кореевиот бунт.“
Беззаконие: Живеење без почитување на закон или бунтовност кон закон. Иако Исусовите следбеници не се
под Мојсеевиот Закон, тие се сè уште под законот, Законот на Христовиот Дух.
2
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Каин, Балаам и Кора имаат неколку заеднички карактеристики. Секој од нив одблиску го
познавал Бог, Го слушнал како зборува и бил од Бог поставен на истакната позиција. Сите
тие Го обожувале Бога и Му принесувале жртви. Сепак, ни еден од нив не бил задоволен со
Бог. Секој од нив бил мотивиран од алчност и сакал да го занемари Божјиот авторитет и да
си тера по свое. И секој од нив бил одговорен за смртта на Божји луѓе.
Каин бил првородениот од маж и жена. Тој ја знаел сторијата за неуспехот на Адам и Ева да
Му бидат послушни на Бог, знаел за последиците и за проклетството кое дошло врз земјата.
Знаел исто така за Божјото простување и милост кон неговите родители, кога Бог обезбедил
покривало за нивната голотија. Сепак Каин се обидел да ја добие Божјата наклоност преку
делата на неговите раце и преку потта на челото, кога донел принос од земни плодови, од
земјата која Бог ја проколнал. Бог ја одбил жртвата на Каин, но ја прифатил жртвата на
неговиот помал брат Авел, кој го жртвувал првороденото од неговото стадо.
Авел Го почитувал Бог. Тој имал почит кон Божјиот авторитет и имал доверба во Божјиот
начин на постапување. Тој препознал дека Божјата наклоност не може да се добие преку
човечки напор, туку преку благодарноста кон Божјото провидение. Авел не морал да се поти
работејќи на земјата која Бог ја проколнал за да ја донесе својата жртва. Тој само требал да
Му благодари на Бог за неговото стадо овци. Тие на Авел му обезбедувале храна, пијалак и
облека. Потоа, без напор од страна на Авел, овците се множеле по природен пат,
обезбедувајќи жртва за Бог и зголемување на неговиот имот. Затоа што Каин ја посакувал
наклонетоста која брат му ја имал, тој го убил.
Валаам бил Божји пророк. Тој можел исправно да го чуе Божјиот глас, да ја претскажува
иднината и имал власт да благослови или да проколне. Валак, Моавскиот цар, го најмил
Валаам да го проколне Израел. Сепак, Бог го спречил да го направи тоа. Прво, Валаам бил
искаран од неговото магаре, а потоа Бог му дозволил да го благослови Израел. Но Валаам
бил алчен за златото на царот. Иако ја знаел Божјата волја за ситуацијата, Валаам го
посоветувал царот како може да го уништи Израел. Царот требало да испрати жени Моавки
да ги заведат мажите Израелци. Жените ќе ги завртат срцата на мажите кон обожување и
служење на моавските божества, и така ќе предизвикаат Бог да го уништи сопствениот народ
поради грев. Планот успеал и многумина од Божјиот народ загинале.
Кора бил Израелец. Тој бил потомок на Леви, чие што племе било поставено за свештеници.
Тој припаѓал на племето на Кохат, кое што било многу ценето, поради тоа што Бог ги избрал
да се грижат за светите предмети и садови кои се користеле за обожување во храмот. Кора
бил водач на неговиот народ. Тој Го познавал Бог, тој ги видел сите чуда кои Бог ги направил
преку Мојсеј, и дека Бог го избрал Мојсеј да го води народот. Сепак настапил бунт затоа
што Кора ги посакувал силата и авторитетот на Мојсеј. Резултатот од неговиот бунт било
неговото уништување, уништувањето на неговото семејство и на 250 други израелски
водачи и нивните семејства.
После краткиот преглед на животот на овие мажи, гледаме дека нивниот примарен фокус
бил себе-издигање. Нивните постапки покажуваат дека биле мотивирани од лична
придобивка, а не од љубов кон Бог и народот. Каин, Валаам и Кора се користат во Словото
како примери за погрешни мотиви кои можат да настапат поради три различни аспекти на
човекот: телото, душата и духот.
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Патот на Каин го вклучува телото. Тоа се однесува на задоволување на телесните желби, а
доказот е следен: 1) несвет живот среде Божји народ. Грешката на Валаам е задоволување
на душевната алчност, а доказот е следен: 2) поучување кое води до пропаст на Божјиот
народ. Бунтот на Кора го вклучува духот. Тој се темели врз гордоста и се состои од
мрморење и приговарање против Бог, против од Него поставени водачи и против Неговиот
пат. Доказот е: 3) предизвикување поделба кај Божјиот народ.
Исус јасно им кажува на учениците дека не секој кој изјавува дека Исус е Господ, всушност
му припаѓа Нему. Тој учениците ги предупредува за грешка која се однесува на спасението,
а која ќе се провлекува во Црквата. Патот на спасението, според апостол Павле, е објаснет
во книгата Римјаните 10:8–11: „СЛОВОТО Е БЛИЗУ ДО ТЕБЕ, ВО ТВОЈАТА УСТА И ВО
ТВОЕТО СРЦЕ, што значи, словото на верата која ние ја проповедаме. Зашто, ако со
твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог Го
воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за праведност, а со
устата се исповедува за спасение, бидејќи Писмото вели: ‘СЕКОЈ КОЈ ВЕРУВА ВО НЕГО,
НЕМА ДА СЕ ЗАСРАМИ’.“
Апостолот едноставно и правилно го објавувал патот на спасението. Но луѓето ќе ја извртат
оваа вистина. Во неговото второ послание, апостол Петар ги предупредува слушателите дека
непоучливите и нестабилните ќе го изобличат она што апостол Павле го поучувал, како што
ќе направат и со остатокот од Словото, за своја лична погибел. Затоа ги предупредува да
внимаваат да не бидат заведени од непринципиелни луѓе, кои се колебливи. Потоа ги
охрабрува да растат во благодатта и познавањето на нивниот Господ и Спасител Исус
Христос. (2 Петар 3:16-18)
Изопаченоста за која Петар зборува се однесува на Господството на Исус Христос. Тоа во
себе вклучува само ментално изговарање на фактот дека Исус е Господ. Луѓето едноставно
ќе изјават „Исус е Господ“ и веруваат дека ќе бидат спасени. За нив изјавата станува магична
формула или билет за на небо. Вистината е дека кога некој ќе признае дека Исус е Господ,
тој всушност изјавува дека ќе направи сè што неговиот Господар ќе му заповеда. Кога лицето
не постапува како што неговиот Господ му заповедал, тоа покажува дека е лицемер, кој вели
едно, а прави сосема друго. Неговото однесување го открива неговиот карактер. Тој
всушност не верува дека Исус е Господ, и нема да постапи како што Исус очекува од него.
Како што Јаков тоа го изразува во своето послание: „Вера без дела е мртва.“
Исус ова го потврдува кога вели: „Никогаш не сум ве познавал. Одете си од Мене, вие, кои
вршите беззаконие“. (Матеј 7:23) Оние кои го изопачуваат евангелието на благодатта,
изјавуваат дека веќе не се под законот, туку се под благодатта. За нив тоа значи дека можат
да живеат како што ќе посакаат. Тоа е изопаченост. Во основа тие велат дека нема повисок
авторитет од нив самите и дека ќе си прават како што сметаат дека е исправно. Тие го немаат
Господ во нивните животи.
Во Неговото послание до Римјаните 6:14-15, апостол Павле изјавува дека следбениците на
Исус Христос не се повеќе под законот, туку се под благодатта. Кога се чита во контекст на
целото послание се разбира дека Исусовите ученици не се повеќе заробени да го следат
словото на Законот на Мојсеј. Но преку Божјата благодат тие се обврзани да го следат
законот на Духот. Обврската на законот на Духот е мотивирана од љубов кон Бог и кон
другите во сè што личноста зборува или прави.
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Апостол Павле дава понатамошно разјаснување на ова прашање во неговото послание до
Галатите преку споредба на Законот на Мојсеј и Христовиот Дух. Во Галатите 5:18, тој
изјавува дека оној кој е воден од Светиот Дух не е под Законот. Но не застанува таму.
Неговата следна изјава укажува дали човекот е воден од Светиот Дух или од сопственото
тело. „А делата на телото се познати; тоа се: блудство, нечистота, бесрамност,
идолопоклонство, вражање, непријателства, препирки, љубомора, излив на лутина,
расправии, несогласувања, делби; завист, пијанство, срамни гозби и слични на овие, за кои
однапред ве предупредив, како што ви реков и порано, дека оние што прават такви работи
нема да го наследат Божјото царство. А плодот на Духот е: љубов, радост, мир,
долготрпеливост, љубезност, добрина, верност, кроткост, воздржливост; против овие
нешта нема закон“. (Галатите 5:19-23)
Исус јасно го открива извртувањето на Евангелието во Неговата парабола за двата
градители. И двајцата мажи градат куќи за да се заштитат себеси од бурата. Бурата го
претставува гневот или Божјиот суд, затоа што Самиот Бог владее со природните сили.
Куќите претставуваат средства преку кои човек ќе биде спасен од Божјиот гнев и осуда.
Спасението на еден човек бил втемелен врз песок, што е претставува само слушање на
Исусовото Слово. Надежта за спасение на овој човек пропаднала. Спасението на другиот
била втемелена врз карпа, што претставува слушање и исполнување на Исусовиот Збор.
Надежта за спасение на овој човек опстанала.
Во евангелието според Јован 12:47-50, Исус ја повторува оваа вистина. „И ако некој ги чуе
Моите зборови, а не ги почитува, Јас не го судам: зашто не дојдов да Му судам на светот,
туку да го спасам светот. Кој Ме отфрла Мене и не ги прима Моите зборови, има свој
судија: Словото, што го изговорив, тоа ќе му суди во последниот ден. Зашто Јас не
зборував Сам од Себе, туку Таткото Кој Ме прати, Тој Ми даде заповед што да речам и
што да зборувам. И знам дека Неговата заповед е вечен живот. И така, она што го
зборувам Јас, го зборувам онака како што Ми кажа Таткото.“
Примена:
Исус сака Неговите ученици да бидат инспектори за плодови, да распознаат добро и зло, и
за себе да одлучат што е добро, без да ги осудуваат другите. Преку користење на Словото,
ние почнуваме да разликуваме кои се лажни пророци и учители.
1. Прочитајте ги следните цитати од Словото, по ред еден по еден.
a. Јуда
b. 2 Јован :7-11
c. 1 Јован 2:18-23, 4:1-6, и 5:1-5
d. 2 Петар 2:1-22
2. Препознавање на однесувањето на лажните пророци и учители откриено во цитатите
од Словото.
3. Запиши го однесувањето под секој од основните карактерни особини прикажани преку
Каин, Валаам и Кора.
Начинот на Каин (желбите на телото, несвет живот среде Божјиот народ)
1. Безбожен човек кој Божјата благодат ја претворил во раскалашеност.
2. Тие го осквернуваат телото.
3. Се грижат за себеси.
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4. Тие се со световен начин на размислување и го немаат Духот.
5. Многумина ќе ја следат нивната телесност, и поради нив патот до вистината ќе биде
загаден.
6. Тие се насочуваат кон расипаните телесни желби.
7. Тие сметаат дека е задоволство постојано да се вулгарни.
8. Нивните очи се полни со прељуба и никогаш не се одвраќаат од гревот.
9. Тие го напуштаат исправниот пат.
10. Тие се заведени од телесни задоволства.
Грешката на Валаам (алчност, поуки кои прават Божјите луѓе да паднат).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тие се откажале од нашиот единствено Господар и Господ, Исус Христос.
Тие зборуваат арогантно, ласкаво за да се здобијат со предност меѓу луѓето.
Тие не признаваат дека Исус Христос дошол во тело.
Тие не остануваат во Христовите поуки.
Тие не ги слушаат апостолите.
Тие негираат дека Исус е Христос.
Тие не веруваат дека Исус е Божјиот Син.
Тие тајно шират разорно и лажно учење.
Поради нивната алчност тие ќе ве искористуваат преку лажни учења.
Измамуваат нестабилни души, нивните срца се насочени кон алчност.
Ветуваат слобода додека самите живеат во нејзината злоупотреба.

Бунтот на Кора (мрморење и жалење против Бог, против Божјите водачи и патишта гордоста носи до поделба на Божјиот народ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Одбиваат авторитет.
Се подбиваат со ангелски возвишености.
Тие мрморат, бараат грешки.
Потсмевачи, ја следат само сопствената безбожна похота.
Оној кој предизвикува поделба.
Тие не остануваат во Црквата.
Тие не ги пазат Божјите заповеди.
Презираат авторитет.
Предизвикуваат.
Самоволни.
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