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Лекција 3 

 

Нова перспектива 
 
Мразокршач1: 

 

Која семејна вредност вашите родители ја нагласувале и зошто тоа било важно? 

 

Вовед: 

 

Децата учат од гледање и слушање. Учениците Го гледале и Го слушале Исус. Тие биле со 

Него подолго од една година.  

 

Така, после нивната средба со жената во Сихар, Јован Крстителот бил затворен. Исус се 

преселил од својот роден град Назарет во Капернаум, каде започнал со Неговата јавна 

служба. Тој проповедал, исцелувал болни и изгонувал демони. Пораката која Исус ја 

проповедал била: „Времето се исполни, и наближи Божјото царство; покајте се и 

верувајте во Евангелието.“ И мноштво го следело секаде каде што одел.  

 

Исус ги водел Неговите ученици на празникот „Седмици” во Ерусалим. Кога во саботен ден 

исцелил сакат човек крај базенот во Бетезда, почнала да се јавува опозиција. Исус уште 

повеќе ги разгневил верските водачи кога тврдел дека е Божји Син. Потоа Неговите ученици 

биле обвинети дека работат во саботен ден, кога собирале, лупеле и јаделе жито од полето.  

 

Враќајќи се кон Галилеја, Исус се искачил на планината Еремос (еремос топос – “осамено 

место”) каде што поминал ноќ во молитва. Пештера од јужната страна на ридот обезбедила 

заштита за Него. Утрото, учениците дошле кај Исус и Тој дванаесет од нив ги нарекол 

апостоли (испратени). Заедно тие слегле до една лединка, каде што Исус почнал да зборува, 

а тој говор денес ни е познат како Проповедта на Гората. 

 

Проповедта на Гората е Христовиот Закон. Тоа е Исусовото поучување за Божјите семејни 

вредности. Таа се споредува со Десетте Заповеди кои Мојсеј ги примил и предал на 

Израелците. Настаните околу Проповедта на Гората и давањето на Десетте Заповеди се 

многу слични. 

 

Двата настани настапиле веднаш после празникот “Седмици”. И Мојсеј и Исус правеле чуда 

пред да се случи настанот. И двајцата биле следени од мноштво луѓе. Двајцата се качиле на 

планина каде што поминале време со Бог. Двајцата слегле од планината за да го пренесат 

Божјиот Закон до народот. Мојсеј ги испорачал Десетте Заповеди кои Божјиот прст ги 

запишал на две камени плочи. Исус ги изговорил Своите Заповеди кои биле запишани на 

срцата на луѓето преку силата на Светиот Дух. И двата настани се Десетте Заповеди и 

Проповедта на Гората, содржат упатства за правилно живеење. Обата содржат благослови и 

проклетства. Мојсеј завршил преку давање на Законот (Тора) на Израелците преку тоа што 

луѓето ги објавувале благословите и проклетствата на сојузот (Пов. Закон 28.) Исус започнал 

со давање на Неговиот Закон преку девет благослови (блаженства) и четири проклетства 

(предупредувања).  

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
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Исус имал време да размислува додека слегувал по падините на Еремос за да дојде до 

мноштвото. Пред Него на југ било Галилејското Езеро. Тиркизно сината боја на езерото во 

форма на харфа доминирала со пејзажот. Од Неговата лева страна се подигал златниот срп 

на изгрејсонцето. На помалку од три километри бил Неговиот дом, Капернаум. На запад 

била Генесаретската висорамнина со многу плодна почва. Повеќето денови, во тоа време на 

годината, врелото сонце предизвикувало околината да изгледа замаглена. Падините на 

Еремос биле покриени со трева и диви цвеќиња и се слушало црцорењето на ластовичките. 

Како на деца, на учениците им било потребно следното ниво на обука, лекции за семејни 

вредности.  

 

Читање од Словото: 

Проповедта на Гората2 

Матеј 5:1-12 и Лука 6:20-26 
 

(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј и Лука, составен во една целина) 
 

Тој ги поткрена очите кон Своите ученици и рече: „Блажени се бедните во дух, бидејќи 

е нивно небесното царство! Блажени се оние кои тагуваат, бидејќи ќе бидат утешени! 

Блажени се кротките, бидејќи ќе ја наследат земјата! Блажени се оние кои гладуваат и 

жедуваат за праведност, бидејќи ќе бидат задоволени! Блажени се милостивите, бидејќи 

ќе бидат помилувани! Блажени се чистите по срце, бидејќи ќе Го видат Бог! Блажени се 

миротворците, бидејќи ќе бидат наречени Божји синови! Блажени се оние кои се 

прогонувани заради праведност, бидејќи нивно е небесното царство! Блажени сте кога 

ве навредуваат, прогонуваат и говорат лажно против вас, со секакви лоши изрази, заради 

Мене. Радувајте се во тој ден и ликувајте, зашто, ете, голема е вашата награда на 

небото, зашто така ги прогонуваа и пророците кои беа пред вас. Но, тешко вам, богати, 

зашто наполно ја примивте вашата утеха. Тешко вам кои сте сити сега, зашто ќе 

гладувате. Тешко вам кои се смеете сега, зашто ќе жалите и ќе плачете. Тешко вам кога 

сите луѓе ќе зборуваат добро за вас, зашто нивните татковци им правеа така на лажните 

пророци.“ 
 

Дискусија во група: 

 

1. Како можеме да ги споредиме вредностите кои Исус ги набројува како осум 

блаженства, со вредностите во вашата култура? 

2. Како луѓето ги учат вредностите во својата култура?  

 

Заповедта: 

 

Радувајте се и веселете се, зашто е голема вашата награда на небото.  

 

Лекцијата: 

 

 
2
Проповедта на Гората – Иако овој настан се именува како да се случил на планина, всушност се случил 

откако Исус и Неговите ученици слегле на лединка. Овде Исус го излага Неговиот „Закон“ или „Поучување“ 
(Тора) пред Неговите следбеници, исто како што направил Мојсеј пред Израелците, кога слегол од 

планината Синај.  
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Блаженствата се предизвик за начинот на размислување. Исус сакал Неговите ученици да 

научат три работи. Прво, вредностите во Божјото семејство не се исти како световните 

вредности. Второ, наградата за придржување кон овие вредности се добива во иднината. И 

на крајот, основниот став на Божјото семејство е радост, дури и кога се соочуваме со 

прогонство. 

 

Радост значи да се биде многу весел. Радување e да си многу весел, одново и одново. Луѓето 

наоѓаат многу причини за радост и сите тие се втемелени врз среќни околности. Една 

причина за радост може да биде раѓањето на дете, добивање на повисока плата, добивање на 

џек-пот или победа на омилениот фудбалски тим на светско првенство. Кога луѓето се 

весели, тие најчесто прават весели звуци и се разиграни. Тоа е ставот кој Исус сака Неговите 

ученици да го имаат.  

 

Лесно е луѓето да се радуваат кога се наоѓаат во среќни ситуации. Но потребни се посебни 

квалитети за човек да се радува кога се наоѓа во болна или тешка ситуација. Тој мора да 

гледа над околностите. Потребна е вера во Бог и доверба дека Тој, за доброто на човекот, ги 

дозволил тие околности. Тоа исто така бара надеж во Божјите ветувања за иднината, како и 

љубов за да се истрае во страдањето. За тоа е потребна поинаква перспектива.  

 

Пророкот Авакум прорекол дека Бог ќе направи нови созданија, поинаков вид на луѓе, кои 

ќе одат според вера, а не според гледање. Во последните три стиха од книгата на Авакум го 

пишува следното: „Макар и да не процути смоквата, а и да нема плод по лозите, макар 

маслината и да откаже, и нивата да не даде плод, макар и овците да не останат во 

трлото, па и рогат добиток во оборите да нема, јас и тогаш ќе се радувам во Господ и ќе 

се веселам во Бога на моето спасение. Господ Бог е мојата сила: Тој ќе ги направи нозете 

мои како на елен и ќе ме поведе по височините мои. На хороводителот: со жичени 

инструменти.“ (Авакум 3:17-19) 

 

Пророкот прави споредба на начинот на кој луѓето од светот гледаат на нештата и начинот 

на кој новото создание гледа. Луѓето се загрижено за недостаток на нешта и за делата на 

нивните раце. Кога овие нешта нема да успеат, тогаш се обесхрабрени. Новото создание е 

како кошута или срна. Тие имаат подобар поглед затоа што живеат на повисоко. Срните не 

се загрижени за празните плевни или неплодните ниви. Тие не се грижат за човечките 

околности, зашто Бог не ги создал да бидат такви. Бог ги облекува срните и им обезбедува 

засолниште во период на невреме. Тој им обезбедува храна и вода, и тие се одмараат во 

ладовина за време на дневниот припек.  

 

Некои прашуваат: „Зошто Бог дозволува прогонство на праведнците поради Исус Христос?“  

 

Има три причини:  

 

Првата причина е дека тоа е знак од Бог. Тоа е знак за спасението на христијаните и 

уништувањето на оние кои им се спротивставуваат. Христијаните добиваат гаранција од Бог 

во однос на нивното спасение, кога се прогонети заради сведоштвото за Исус Христос.  

 

Втората причина се поврзува со првата: испитување на верата на човекот. Дали е таа 

вистинска или не? Ова е поврзано со текстот од 1 Петрова 1:3-9.  

 

И третата причина се наоѓа во 1 Петрова 4:12-14, каде што се вели дека Духот на славата и 

Бог почива врз оние кои се прогонети заради Христос. Всушност, оние кои им се противат 
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на овие поединци и кои ги прогонуваат, Го мразат Бог, Неговиот Христос и патот на 

спасение. 

 

Исус рекол: „Блажени сте кога луѓето ќе ве мразат, кога ќе ве одбегнуваат, навредуваат 

и зборуваат лошо за вас, заради Синот Човеков! Радувајте се во тој ден и ликувајте, 

зашто, ете, голема е вашата награда на небото. Бидејќи нивните татковци им го правеа 

истото на пророците.“  

 

Исус сака Неговите ученици да имаат надеж среде прогонство заради верата. Впрочем, Тој 

сака тие да се радуваат кога се прогонети. Исус сметал дека прогонството е мерило. Тој дури 

и го користи изразот кога ќе бидете прогонувани, наместо ако бидете прогонувани. 

(Филипјаните 1:27-30) 

 

Затоа што Исус на прогонството гледа како на благослов, тоа подразбира дека Неговите 

следбеници треба да најдат начин да настапи прогонство. Тоа е многу едноставно, само 

објавувајте ја својата вера во Исус Христос. Овој шаблон се гледа низ целата Книга на Дела: 

објавување на верата во Исус Христос, поттикнува прогонство, и потоа започнува радоста.  

 

Дискусија во група: 

 

3. Како можеш да ја изразиш радоста?  

 

Целта на лекцијата: 

 

Живејте радосно, затоа што тоа е Божјата волја за вас и ќе бидете наградени.  

 

Примена: 

Прочитајте ги следните пет шаблони на проповедање, прогонство и радување, од Книгата 

на Дела. Запишете што чувствувавте за петте случки и споделете го тоа чувство со групата.  
 

1. Петар и Јован 

a. Проповедале (3:1-26) 

b. Биле прогонети (4:1-22) 

c. Се радувале (4:23-31) 

2. Апостолите 

a. Проповедале (5:12-16) 

b. Биле прогонети (5:17-39) 

c. Се радувале (5:40-42) 

3. Стефан 

a. Проповедал (6:8-10) 

b. Бил прогонет (6:11-7:58) 

c. Се радувал (7:59-60) 

4. Павле и Варнава 

a. Проповедале (13:14-43) 

b. Биле прогонети (13:44-50) 

c. Се радувале (13:51-52) 

5. Павле и Сила 

a. Проповедале (16:11-18) 

b. Биле прогонети (16:19-24) 

c. Се радувале (16:25-34)  


