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Лекција 30 

 

Навреда 
 

 

Мразокршач1: 

 

Што е тоа што некој може да го направи и вистински да те навреди?  

Како се чувствуваш поради тоа?  

 

Вовед: 

 

Откако слегол од планината на Преображение, пред да продолжи по пат кон Капернаум, 

Исус имал средба со едно опседнато дете. Во Капернаум собирачите на данок ги нападнале 

Петар и Исус поради храмскиот данок кој бил задолжителен, на што Исус одговара со тоа 

што му дава совет на Петар: „…Но за да не ги навредиме, оди до морето, фрли јадица и 

земи ја првата риба што ќе ја фатиш, а кога ќе ѝ ја отвориш устата ќе најдеш статир. 

Земи го и дај им го за тебе и за Мене.“ Матеј 17:24-27. Овој разговор со Петар, Исус го 

искористил за поука кон учениците во однос на темата „навреда“.  

 

Читање од Словото:  

 

Матеј 17:14-27, Марко 9:14-38, Лука 9:37-49 

 

Исцелување на демонски опседнат син 

Матеј 17:14-21, Марко 9:14-29, и Лука 9:37-42 

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

 

И кога дојдоа кај Исусовите ученици, видоа едночудо луѓе околу нив, и законици кои се 
препираа со нив. Штом целиот народ Го здогледа, се вчудовиди, а луѓето се стрчаа и Го 
поздравуваа. А Тој ги праша: „За што се препирате со нив?“ А еден од народот му одговори: 

„Учителе, Ти го доведов својот син, во кого има дух кој го онемува; и кога го фаќа, го 
кутнува, му тече пена на уста, чкрта со забите и се вкочанува. Им реков на Твоите ученици 
да го истераат, но не можеа.“ А Тој одговори, велејќи: „О неверно поколение, до кога ќе 

бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете го кај Мене!“ И Му го доведоа. А штом духот 
Го виде Него, веднаш го стресе момчето и тоа падна наземи, тркалајќи се со пена на устата. 

Тогаш го праша татка му: „Колку време има откако му се случува ова?“ А тој рече: „Од 
детството, а често го фрла во оган и во вода, за да го погуби. Но, ако можеш нешто да сториш, 
смилувај ни се и помогни ни!“ Исус пак му рече: „Ако можеш! Сѐ е можно за оној што 

верува!“ Таткото на момчето веднаш извика, велејќи: „Верувам! Помогни му на моето 
неверие!“ А Исус, штом виде дека се собира народ, му се закани на нечистиот дух и му рече: 
„Духу, кој предизвикуваш немост и глувост, Јас ти заповедам, излези од него и повеќе не 

влегувај во него!“ И откако извика, силно го стресе детето и тој излезе. А тоа беше небаре 
мртво, така што мнозина велеа дека умрело. Исус, пак, го фати за рака, го поткрена и тоа 
стана. А кога дојде во куќата, Неговите ученици Го прашаа насамо: „Зошто ние не можевме 

да го истераме?“ А Тој им рече: „Заради вашето неверие; зашто, вистина ви велам, ако имате 
вера колку синапово зрно, ќе ѝ речете на оваа гора: ‘Премести се оттука таму!‘, и ќе се 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
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премести. Ништо не ќе ви биде невозможно. А овој вид не излегува инаку туку преку 
молитва и пост.“  

 
Исус ја претскажува Својата смрт 

Матеј 17:22-23, Марко 9:30-32, и Лука 9:43-45 
 

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

Кога заминаа оттаму, минуваа низ Галилеја, и не сакаше никој да дознае за тоа; и сите се 
восхитија на Божјото величество. И додека сите беа вчудовидени од сето она што го направи, 

Тој им рече на Своите ученици: „Чујте ги овие зборови: нека ви одѕвонуваат во ушите: 
‘Синот Човеков ќе биде предаден во човечки раце, ќе Го убијат и на третиот ден ќе 
воскресне.‘“ А тие многу се нажалија. Но тие не ја разбраа таа изјава, зашто беше скриена од 

нив, за да не ја разберат, а се плашеа да го прашаат за неа.  
 

Прашањето за храмовиот данок 

Матеј 17:24-27 
 

Кога дојдоа во Капернаум, собирачите на дводрахми, Храмовиот данок2, му пристапија на 
Петар и му рекоа: „Зарем вашиот Учител не дава дводрахми?“ Тој рече: „Дава.“ И кога влезе 

во куќата, Исус го испревари, велејќи: „Што мислиш, Симоне, земните цареви од кого земаат 
царина или данок, од своите синови или од туѓите?“ Откако Петар Му рече: „Од туѓите,“ 
Исус му рече: „Значи, синовите се слободни. Но за да не ги навредиме, оди до морето, фрли 

јадица и земи ја првата риба што ќе ја фатиш, а кога ќе ѝ ја отвориш устата ќе најдеш статир. 
Земи го и дај им го за тебе и за Мене.“  

 

Понизете се... служете им на другите верници 
Матеј 18:1-5, Марко 9:33-37, и Лука 9:46-48 

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

 

Kога беше во куќата, Тој ги праша: „За што се расправавте по пат?“ А тие молчеа, зашто по 
пат се расправаа меѓусебно за тоа кој е најголем. Тој, пак, седна, ги повика дванаесеттемина 
и им рече: „Кој сака да биде прв, нека биде последен и слуга на сите!“ А Тој викна едно дете 

кај Себе, го постави сред нив и рече: „Вистина ви велам, ако не се преобратите и станете 
како деца, нема да влезете во небесното царство. И затоа, секој што ќе се понизи себеси како 

ова дете, ќе биде поголем во небесното царство.“ И им рече: „Тој што го прима ова дете во 
Мое име, Мене Ме прима. А кој Ме прима Мене, Го прима Оној Кој Ме прати; зашто, оној 
кој е најмал меѓу сите вас, тој е голем.“ 

 

Дискусија во група: 

 

1. Што мислите за луѓе кои постојано зборуваат за себе и се фалат со своите достигања?  

2. Дали тоа ве навредува? Зошто?  

 

Вовед - продолжеток: 

 

Знаејќи дека учениците разговарале за тоа кој е поголем меѓу нив, Исус не се навредил од 

тоа и не ги укорил. Наместо тоа Тој нежно започнал да ги поучува на тема што значи да се 

биде најголем. Тој започнал со тоа што пред нив ставил дете и дал две длабоки изјави:  

 
2 Дводрахма данок: Овој данок бил задолжен годишно да се плаќа од страна на секое машко лице над 20 
годишна возраст и бил наменет за одржување и грижа за Храмот. Тоа било околу две дневници.  
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a) Ако не се обратите и не бидете како деца, нема да влезете во Небесното царство.  

b) Кој ќе се понизи како ова дете, ќе биде најголем од сите во Небесното царство.  

 

Потоа Исус го зел детето в раце и дал уште три изјави:  

c) Кој ќе прими вакво дете во Мое име, Ме примил Мене.  

d) Кој Ме прима Мене, не Ме прима Мене, туку го прима Оној кој Ме пратил.  

e) Оној кој е најпонизен меѓу вас, е најголем.  

 

Дискусија во група: 

 

3. Кратко размислете за тоа што Исус сакал да каже со овие пет изјави и запишете ги 

вашите размислувања.  

4. Кои квалитети децата ги имаат, а им недостигаат на возрасните?  

5. Кои детски квалитети треба повторно да ги обновите?  

 

Читање од Словото: 

 
Соработувајте со други верници 

Марко 9:38-41 и Лука 9:49-50 

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

 

Јован Му рече: „Учителе, видовме еден кој во Твое име изгонуваше демони, а не нѐ следи, 
та му забранивме, зашто не оди по нас.“ А Исус рече: „Не бранете му! Зашто нема никој кој 

би правел чудо во Мое име, а да може веднаш потоа лошо да зборува за Мене. Оти, оној кој 
не е против нас, тој е со нас. И кој ќе ви даде чаша студена вода во Мое име, бидејќи сте 
Христови, вистина ви велам, нема да ја загуби својата награда.“ 

 

Заповедта: 

 

1. Не бранете му. 

 

Лекцијата: 

 

Многу често христијаните се навредени од други кои тврдат дека се христијани, но не се 

придржуваат кон ист кодекс на верување. Со други зборови, не се правоверни. Големиот 

бројот на христијански деноминации во светот се доказ за ова. Ако на ова ги додадеме 

независните и домашните цркви, ќе забележиме дека има огромен број луѓе кои тврдат дека 

го следат Христос, но многу често доктринарно не се согласуваат.  

 

Исус зборувал за слично прашање кога апостол Јован дошол кај Него и Му кажал: „видовме 

еден кој во Твое име изгонуваше демони, а не нѐ следи, та му забранивме, зашто не оди по 

нас.“ Исус можел, како учениците, да се навреди од таквата личност. Наместо тоа, Тој им 

рекол на учениците да не се навредуваат, и потоа им објаснил: „Оној кој не е против нас, тој 

е со нас.“ Потоа им рекол да не забрануваат: „Не бранете му.“  

 

Користејќи го зборот „бранат“, Исус на учениците им дава можност да размислат како тие 

можат да навредат други. На пример:  
 

a) Немојте да му подметнете камен за сопнување .  

• Преку барање тој да стане дел од нашата група.  
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• Преку дискредитирање пред другите.  

• Преку прекорување.  

 

b) Не му бранете.  

• Да го врши делото на служба.  

• Да Го користи името Исус.  

 

За христијаните е неопходно да препознаат дали некој е за или против Христос. На пример, 

апостол Павле ги предупредува христијаните: „Не впрегнувајте се во нееднаков јарем со 

неверниците! Впрочем, што има заедничко праведноста со беззаконието? Или какво 
заедништво има светлината со темнината? Во што се сложува Христос со Белијар, или што 

има заедничко верник со неверник?“ (2 Коринќаните 6:14-15) Како тогаш христијаните ќе 

можат да препознаат дали некој, кого не го познаваат, е за или против Христос? Исус им 

дал два знака кои треба да ги побараат: 1) даровите на Светиот Дух, кои се Божја сила, 

користени заедно со името Исус, и 2) плодот на Духот, кој е Божја љубов, користен заедно 

со името Исус.  

 

Првиот показател или знак дека лицето верува во Исус Христос е користењето на духовните 

дарови. „А овие чудотворни знаци ќе ги придружуваат оние што поверувале: во Мое име ќе 

истеруваат демони, ќе зборуваат нови јазици, ќе фаќаат змии, дури и ако испијат нешто 

смртоносно - нема да им наштети; ќе полагаат раце на болни, а тие ќе оздравуваат.“ (Марко 

16:17-18) Кога учениците го виделе човекот дека изгонува демони во името на Исус, тие 

можеле да бидат сигурни дека тоа е преку Божјата сила.  

 

Егзорцизмот3 постоел во времето на Исус и бил препознаен како Божјо дело. На егзорцизмот 

се гледало како на борба меѓу Божјото царство и царството на Сатаната. Тоа се сметало како 

дел од Божјиот сојуз со Израел, дека Тој ќе го ослободи и ќе го спаси Својот народ од 

неговите непријатели. Ова може да се види од одговорот на Исус до фарисеите, кои го 

обвиниле дека истерува демони преку Велзевул, владетелот на демоните. „Секое царство, 

поделено во себеси, запустува, и секој град или дом, кој е поделен во себеси, нема да опстане. И 

ако сатаната изгонува сатана, тој се поделил во себеси, и како ќе опстане неговото царство? 
И ако Јас ги изгонувам демоните преку Белзебуб, тогаш преку кого ги изгонуваат вашите 

синови? Затоа тие ќе ви бидат судии.“ (Матеј 12:25-27) 

 

Исус знаел дека Светиот Дух е оној кој ослободува или спасува луѓе и отишол дури понатаму 

и рекол дека зборувањето против Светиот Дух е непростлив грев. „Кој не е со Мене, тој е 

против Мене; и кој не собира со Мене, растура. Затоа ви велам: секој грев и хула ќе им се 

простат на луѓето, но хулата против Духот нема да биде простена. И ако некој рече збор 
против Синот Човеков, ќе му се прости; но ако некој рече против Светиот Дух, нема да му се 

прости ниту сега, ниту во иднина.“ (Матеј 12:30-32) Според тоа, кога учениците дошле кај 

Исус, велејќи дека виделе како некој изгонува демони во Негово име, Тој разбрал дека 

Светиот Дух работи преку таа личност.  

 

Некои луѓе го користат името Исус за да прават чуда, но ако не Му припаѓаат нема ефект. 

Таков случај имало во 54та година, кога апостол Павле бил во Ефес. „А некои од еврејските 

истерувачи на демони, кои одеа од место во место, почнаа над оние кои имаа зли духови да го 
повикуваат името на Господ Исус, велејќи им: ‘Ве истеруваме преку Исус, Кого Павле Го 

проповеда!‘ Тоа го правеа седумтемина синови на некојси Скева, еврејски првосвештеник. Но 

 
3 Егзорцизам – изгонување на демони.  
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злиот дух одговори, велејќи им: ‘Го познавам Исус, го знам и Павле, а кои сте вие?‘ Притоа 
човекот во кого беше злиот дух, скокна врз нив, ги совлада сите и против нив покажа таква 

сила, што голи и ранети избегаа од куќата. Тоа го дознаа Евреите и Грците, кои живееја во 

Ефес и сите ги обзеде страв и трепет, додека името на Господ Исус се величаше.“ (Дела 19:13-

17) 

 

Вториот показател или знак дека лицето верува во Исус Христос е кога е видлив дарот на 

Духот или Божјата љубов. „По ова сите ќе познаат дека сте Мои ученици - ако имате 

љубов меѓу себе.” (Јован 13:35) Ова може да се забележи кога некој прави дело на љубезност 

за некого, затоа што е христијанин. Исус тоа вака го изразува: „И кој ќе ви даде чаша 

студена вода во Мое име, бидејќи сте Христови, вистина ви велам, нема да ја загуби 

својата награда.“ 

 

Целта на лекцијата: 

 

Внимавајте лесно да не се навредувате од други верници.  

 

Примена: 

 

Ако некој верник ве навреди наредната недела, размислете зошто сте се навредиле и како 

сте се справиле со тоа.  

 


