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Лекција 24 

 

Трезвени одлуки 
 

Мразокршач1: 

 

Дали сакаш да бидеш маченик за Исус Христос?  

Зошто да или зошто не?  

 

Вовед: 

 

Во Словото, грчкиот збор за маченик е „мартус“. Тој едноставно значи „сведок или 

сведоштво“ и не ја пренесува нужно идејата за смрт. Низ Словото, овој збор се поврзува со 

давање доказ за нешто. Зборот маченик почнал да асоцира на смрт, затоа што оние кои 

сведочеле биле убедени во исправноста на сведоштвото, дури и биле подготвени да умрат 

за тоа што го веруваат. Како христијани, ние треба да живееме како маченици, покажувајќи 

го променетиот живот преку Христос, и тоа преку зборови и дела.    

  

Читање на Словото: 

 

Дванаесеттемина се испратени да ја проповедаат Добрата Вест  

Матеј 10:24-42 
 
„Ученикот не е над учителот, ниту робот над својот господар. Доста му е на ученикот да стане 

како неговиот учител и на робот како неговиот господар. Ако стопанот на куќата го нарекоа 
Белзебул, колку повеќе неговите домашни? Затоа, не плашете се од нив, зашто нема ништо 

покриено што не ќе се открие, ниту скриено што не ќе се дознае. Она што ви го говорам во 
темнина, кажете го во светлина; и она што ќе го чуете на уво, разгласете го од покривите. И не 
плашете се од оние што го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат. Туку плашете се 

повеќе од Оној Кој може да ги погуби и душата и телото во пеколот. Не се продаваат ли две 
врапчиња за една пара? Сепак ниедно од нив не паѓа на земјата без вашиот Татко. А вам ви се 
изброени дури и влакната на главата. И така, не плашете се. Вие сте поскапи од многу 

врапчиња. И така, секој кој Ме признава Мене пред луѓето, ќе го признам и Јас него пред Мојот 
Татко, Кој е на небесата. А кој ќе се откаже од Мене пред луѓето, и Јас ќе се откажам од него 

пред Мојот Татко, Кој е на небесата. Не мислете дека дојдов да донесам мир на земјата2. Не 
дојдов да донесам мир, туку меч. Зашто дојдов да донесам НЕПРИЈАТЕЛСТВО МЕЃУ 

ЧОВЕКОТ И НЕГОВИОТ ТАТКО, ЌЕРКАТА И НЕЈЗИНАТА МАЈКА, СНААТА И 

НЕЈЗИНАТА СВЕКРВА, а НЕПРИЈАТЕЛИ НА ЧОВЕКОТ ЌЕ БИДАТ НЕГОВИТЕ 

ДОМАШНИ. Кој љуби татко или мајка повеќе од Мене, не е достоен за Мене, и кој љуби син 
или ќерка повеќе од Мене, не е достоен за Мене; и кој не го зема својот крст и не оди по Мене, 

не е достоен за Мене. Кој ќе ја најде својата душа, ќе ја загуби; и кој ќе ја загуби својата душа 
заради Мене, ќе ја најде. Кој ве прима вас, Ме прима Мене, а кој Ме прима Мене, Го прима 

Оној Кој Ме прати. Кој прима пророк во име на пророк, ќе прими пророчка награда; и кој 
прима праведник во име на праведник, ќе прими праведничка награда. Кој ќе напои еден од 
овие малечкиве само со чаша студена вода, во име на ученик, вистина ви велам, никако нема 

да ја загуби својата награда.“ А кога Исус завршил со подучувањето на Своите дванаесет 
ученици, заминале оттаму да поучува и да проповеда во нивните градови. И тргнале 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
2 Мир на земјата: Исус дошол да воспостави мир меѓу луѓето и Бог, а не мир меѓу сите луѓе.  
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проповедајќи покајание. И изгонуваа многу демони, и многу болни помазувале со миро и ги 
исцелувале.  
 

Михеј 7:6: ЗАШТО СИНОТ ГО УГНЕТУВА ТАТКО СИ, ЌЕРКАТА СЕ ПРОТИВИ НА 

МАЈКА СИ, СНААТА СТАНУВА ПРОТИВ СВЕКРВАТА; НЕПРИЈАТЕЛИ НА ЧОВЕКОТ 

МУ СЕ НЕГОВИТЕ ДОМАШНИ. 
 

Неговиот крст. Тоа што ќе доведе до Негово страдање и смрт.  

 

Заповедите: 

 

1. Затоа, не плашете се од нив.  

2. Она што ви го говорам во темнина, кажете го во светлина. 

3. Она што ќе го чуете во тајно, разгласете го од покривите. 

4. И не плашете се од оние што го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат. 

5. Туку плашете се повеќе од Оној Кој може да ги погуби и душата и телото во пеколот.  

6. И така, не плашете се. 

7. Не мислете дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, туку 

меч. 

 

Лекцијата: 

 

Исус бил прагматичен и не користел емоции за да ги мотивира учениците. Тој им ја кажувал 

вистината дека тие ќе бидат прогонувани заради нивната вера и заради пораката која ја 

објавуваат. И покрај пораката за идно прогонство, Исус на Неговите ученици им дал неколку 

заповеди кои требале да ги следат, чекорејќи директно против стравот кој го чувствувале.  

 

Тој на Своите ученици им заповедал да не се плашат од човек, туку да се плашат од Бог. 

Преку заповед, Исус ги поттикнува учениците да донесат одлука. Дали ќе одлучат да бидат 

раководени од Бог или од сопствените чувства? Причината да се избере Бог е едноставна. 

Човек може да го убие телото, кое и така и така нема вечно да живее, но тој нема моќ да ја 

уништи душата, која вечно живее. Само Бог ја има таа моќ. Па така подобро е да се плашат 

од Бог, отколку од човек.  

 

Исус ги утешил учениците со тоа што им рекол дека Тој ќе биде активно вклучен со секој 

од нив додека ги споделуваат своите сведоштва. Всушност, Тој ќе ги води што да кажат. 

„Она што ви го говорам во темнина, кажете го во светлина.“ Во овој случај Исус им велел 

дека Тој со нив ќе комуницира преку соништа и визии.  

 

За ова има неколку цитати:  

„И, ете, до мене скришно долета збор, и увото мое долови нешто од него. Среде 

размислувањата за ноќните виденија, кога сонот ги обзема луѓето, мене ме зафати страв 

и трепет и ги растресе сите мои коски. И дух помина над мене; косата ми се крена. Тој 

застана, – но јас не го видов лицето негово, – само облак беше пред очите мои; тивко веење, 

и чув глас:“ (Јов 4:12-16) 

 

„И, ете, потоа ќе излеам од Мојот Дух врз секое тело, и синовите ваши и ќерките ваши ќе 

пророкуваат; старците ваши ќе сонуваат соништа и младите ваши ќе гледаат виденија.“ 

(Јоил 2:28 и Дела 2:17) 
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И на Павле му се јави во ноќта видение: еден Македонец застана пред него и го молеше, 

велејќи: „Дојди во Македонија и помогни ни!“ По тоа негово видение, веднаш побаравме да 

отидеме во Македонија, сметајќи дека Бог нѐ повикува таму да го проповедаме 

Евангелието. (Дела 16:9-10) 

 

Исус исто така им кажал на учениците: „Она што ќе го чуете на уво, разгласете го од 

покривите.“3 Во овој случај Исус им вели дека со нив ќе комуницира со глас, како тивок 

шепот. Ова е многу вообичаено. Бог на луѓето им зборувал на таков начин уште од 

Едемската градина. Некои одбиваат да го чујат Божјиот глас, а други одлучуваат да не го 

послушаат. 

 

Кога Исус бил прашан која е најголемата заповед, Тој одговорил вака: „Првата е: 

,СЛУШАЈ, О ИЗРАЕЛЕ: ГОСПОД, НАШИОТ БОГ, Е ЕДИНСТВЕН ГОСПОД, И ЉУБИ ГО 

ГОСПОД СВОЈОТ БОГ СО СЕТО СВОЕ СРЦЕ, СО СЕТА СВОЈА ДУША, СО СИОТ СВОЈ 

РАЗУМ И СО СЕТА СВОЈА СИЛА!' А ова е втората: ,ЉУБИ ГО СВОЈОТ БЛИЖЕН КАКО 

СЕБЕСИ!' Друга заповед, поголема од овие, нема.“ (Марко 12:29-31)  

 

Дали забележавте? Првата заповед е СЛУШАЈ, а после доаѓа љубов. Бог ја изедначува 

љубовта кон Него со слушањето и послушување на Неговиот глас! Една друга Исусова 

изјава го поддржува ова: „Ако Ме љубите, ќе ги пазите Моите заповеди.“ (Јован 14:15). 

 

Подолу се дадени само неколку цитати во однос на слушање на Исусовиот глас од страна на 

учениците:  
 

„Овците го слушаат неговиот глас. Тој ги вика по име и ги изведува. Кога ќе ги изведе, 

оди пред нив, а овците одат по него, зашто го познаваат неговиот глас. По туѓинец 

никако не одат, туку бегаат од него, зашто не го познаваат гласот на туѓинците.“ 

(Јован 10:3-5) 

 

„Моите овци го слушаат Мојот глас, Јас ги познавам, и тие одат по Мене.“ (Јован 

10:27) 

 

„Секој кој е од вистината, го слуша Мојот глас.“ (Јован 18:37) 

 

Падна на земјата и чу глас, кој му рече: „Савле, Савле, зошто Ме прогонуваш?“ А тој 

праша: „Кој си Ти, Господине?“ А Тој рече: „Јас Сум Исус, Кого ти Го прогонуваш! 

Стани и влези во градот, та ќе ти се каже што треба да правиш.“ (Дела 9:4-6) 

 

Впрочем, како што вели Светиот Дух: „Денес ако го чуете Неговиот глас.“ (Евреите 

3:7)  

 

Дискусија во група:  

 

1. Многу Божиќни честитки го содржат текстот од Лука 2:14: „На земјата мир, меѓу 

луѓето добра волја“. Како ова гледиште се споредува со она што Исус го рекол: „Не 

мислете дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, туку 

меч?“ (Поточен превод на Лука 2:14 е: „Мир меѓу луѓето кои се по Неговата волја.“ 

 
3 Во Израел, покривите на куќите биле рамни и таму се собирале кога временските услови биле пријатни. Затоа 
што куќите биле блиску една до друга, луѓето можеле да викаат од своите покриви и да објавуваат пред 

неофицијална публика.   
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Со други зборови: „Има мир на земјата единствено меѓу оние со кои Бог е 

задоволен.“ Исусовата примарна цел била да го помири човекот со Бог, а не да донесе 

мир во светот. Тој знаел дека она што Го објавува ќе ги подели луѓето. Тие или ќе 

бидат за Него, или против Него.)     

2. Кое е поубаво цвеќе, црвената роза или белиот лилјан?  

3. Запишете ги одликите на секое од нив и започнете дискусија во група.  

 

Лекцијата - продолжување: 

 

Раната црква ја препознавала важноста на индивидуалното сведоштво во однос на Господ 

Исус Христос и развиле симболи кои ги претставувале двата аспекта на нивното сведоштво. 

Долинскиот крин бил бел и ги претставувал добрите дела на светиите. Тој го претставувал 

сведоштвото на поединецот пред луѓето додека бил жив. Саронската роза била црвена, и ја 

означувала крвта на мачениците. Таа го преставувала сведоштвото на поединецот пред Бог, 

при состојба на неговата смрт. И двата цвета се миризливи. Како што е пријатен мирисот на 

цвеќето, така христијанинот треба да му биде пријатен на Бог без разлика дали во живот или 

во смрт.  

 

Дали е подобро да живееш за својата вера или да умреш за неа? Апостол Павле се борел со 

истата дилема. Во првата глава на неговото послание до Филипјаните, тој се занимава со ова 

прашање. Во времето на пишување на посланието, во 62 година, Павле бил во домашен 

притвор во Рим, чекајќи ја пресудата поради навестување на евангелието на Исус Христос. 

Дали ќе живее или ќе умре?   

 

Слушнете што тој вели: „Христос ќе е возвишен во моето тело, било преку живот или 

преку смрт. Зашто за мене да живеам е Христос, а да умрам - придобивка. Но ако и натаму 

живеам во телото, тоа за мене значи плодна работа - и не знам што да изберам. 

Притиснат сум од две страни, имам желба да си заминам и да бидам со Христос, што е 

далеку подобро, но заради вас е попотребно да останам во телото. И наполно уверен во 

тоа, знам дека ќе останам и ќе продолжам со сите вас, за ваш напредок и за радост во 

верата.“ И Павле продолжил да живее. Тој бил ослободен од затворот и поминал уште 4 

години на мисионерско поле. Тој повторно бил затворен, во 67 или 68 година, и умрел како 

маченик заради својата вера.   

 

Одлуката на Павле, дали да живее или да умри, не била мотивирана од страв од смртта или 

лична загуба. Тоа прашања тој го решил кога поверувал. Следејќи го Исусовото упатство 

„Не плашете се“, Павле одлучил Христос да биде воздигнат преку него, без разлика дали ќе 

живее или ќе умре. Ова би требало да биде фокусот и целта на животот на секој христијанин.  

 

Павле користел два теста кои му помогнале да донесува одлуки за живот или смрт:  
 

• Дали е тоа за Божја слава, а не само за моја? (За мене да живеам е Христос, а смртта 

е да се биде со Него.)  

• Дали е во корист на другите или само во моја корист? (Јас ги сметам другите за 

поважни од себе.)  

 

Дискусија во група: 

 

4. Дали ќе одлучите да не се плашите од смртта? (Дали навистина верувате во 

сопствената порака во однос на Христос?)  
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5. Дали ќе одлучите да не се плашите од личен губиток? (Дали премногу ги сакате 

работите од овој свет?)  

6. Дали ќе одлучите да не се плашите од прогонство? (Дали живеете за пофалбите од 

луѓето или за Божјите пофалби?)  

 

Фусноти: 

 

И белите лилјани, и црвените рози се користа за да се исплете победнички венец. Секој 

верник ќе добие по еден, како симбол за оние чија вера победила во животот и за оние чија 

вера победила во смртта.  

 

Целта на лекцијата: 

 

Стравот од луѓето се победува со вера во Бог.  

 

Примена: 

 

• Молете се секој ден Господарот на жетвата да испрати работници во Својата жетва.  

• Споделете го евангелието со барем еден човек во текот на следната недела, и 

обидете се да го направите тоа што послично со начинот на кој Исус рекол дека 

треба да се постапи.   

 


