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 Лекција 32 

 

Укорување на верник 
 

Мразокршач1: 

 

Како општеството се однесува кон оние кои не го почитуваат законот?  

Која е основната цел за ваквиот однос кон оние кои не го почитуваат законот?  

 

Вовед: 

 

Исус во раце држел дете додека ги поучувал учениците да не предизвикуваат камења на 

сопнување за себе и за другите. И потоа препознавајќи дека децата се склони кон правење 

грешки, Исус се префрла на поука за справување со верници кои застрануваат од вистината 

преку вршење на грев. Тој не зборувал за мали престапи, малите нешта кои лесно нè 

нервираат, како што се нечии навики, начин на однесување, манири или политика.  

 

Читање од Словото: 

Немојте да дозволите верните да загинат  

Матеј 18:11-15 

 
„Гледајте да не презрете некое од малечкиве; зашто ви велам дека нивните ангели на 
небесата постојано Го гледаат лицето на Мојот Татко, Кој е на небесата. Зашто Синот 

Човеков дојде да го спаси она што е изгубено. Што мислите? Ако некој човек има сто овци 
и едната од нив скитне, не ќе ги остави ли деведесет и деветте во планините и не ќе ли ја 
бара заскитаната? И ако се случи да ја најде, вистина ви велам дека ќе ѝ се радува повеќе 

отколку на деведесет и деветте што не скитале. Па така, не е волјата на вашиот Татко Кој е 
на небесата да загине ни едно од малечкиве. Ако ти згреши брат ти, појди и искарај го насамо. 
Ако те послуша, си го придобил брата си.“ 

 

Матеј 18:16-20 

 
 

„Ако пак не те послуша, земи со себе уште еден или двајца, па ОД УСТАТА НА ДВАЈЦА 

ИЛИ ТРОЈЦА СВЕДОЦИ НЕКА СЕ ПОТВРДИ СЕКОЈ ЗБОР. А ако не ги послуша нив, кажи 
ѝ на црквата; па ако не ја послуша и црквата, нека ти биде како неверник и како 

даночник2. Вистина ви велам, сè што ќе сврзете на земјата, ќе биде сврзано на небото и сè 

што ќе разврзете на земјата, ќе биде разврзано на небото. Пак, ви велам: ако двајца од вас 

сложно3 побараат што-годе на земјата, ќе им биде дадено од Мојот Татко, Кој е на небесата. 

Зашто каде што се двајца или тројца собрани во Мое име, таму Сум и Јас меѓу нив.“  

 

Заповедите: 

 

1. Гледајте да не презрете некое од малечкиве. 

2. Појдете и искарајте го насамо.  

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
2 Како неверник и даночник: Поединци кои не се сметале за дел од Израелското општество, и со кои никој не 

се дружел.  
3 Ако двајца се согласат: Ова изјава се однесува на поединци кои се среќаваат за да пресудат за тоа дали нешто 

е дозволено или забрането.  
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3. Земете со себе уште еден или двајца.  
4. Кажете ѝ на црквата.  

5. Нека ви биде како неверник и како даночник. 
 

Лекцијата: 

 

Поуката Исус ја започнал со оваа изјава: „Гледајте да не презрете некое од малечкиве; зашто 

ви велам дека нивните ангели на небесата постојано Го гледаат лицето на Мојот Татко, Кој е 

на небесата.” 

 

Да презираш некого значи да гледаш на него од високо или да го сметаш за безвреден. Има 

многу причини зошто некој презира некого. На пример: не е доволно паметен, сиромашен е, 

не успеал на овој или оној начин во животот или има лоши морални стандарди. Во секој од 

овие случаи оној кој презира се однесува горделиво и всушност го суди другиот. Претходно 

Исус им зборувал на учениците во однос на ова прашање. Не судете, за да не бидете судени 

(Матеј 7:1) и извади ја првин гредата од твоето око. (Матеј 7:5) 

 

Дискусија во група: 

 

1. Зошто мислите дека е важен првиот чекор во справување со верник кој греши?  

2. Според Матеј 18:11-14, која е целта за справување со верникот кој греши?  

 

Лекцијата - продолжува: 

 

Откако зборувал за двете прашања: 1) испитување на сопственото срце пред да се укори 

пријател верник и 2) целта е да се врати верникот кој згрешил, Исус објаснува процес од 

четири чекори за справување со престапникот. Секој чекор во процесот се темели врз 

законот на љубовта. „Следствено, сè што сакате да ви прават луѓето, правете им и вие“. 

(Матеј 7:12) Како таков, секој чекор во процесот е осмислен на грешникот да му даде можност 

да се покае. Начинот на однесување кон престапникот се темели врз тоа дали ќе се покае 

или не. Оваа лекција се занимава со оние кои не се покајале, додека следната лекција ќе се 

занимава со оние кои се покајале.  

 

Првиот чекор го вклучува оној кој го видел верникот како греши. Тој треба да оди кај 

престапникот и да го укори на само. Од ова гледаме дека одговорноста секогаш е на 

оштетената страна да го укори престапникот. Ако не го направи тоа, тогаш и тој е виновен 

што не го исполнил законот на љубовта. Со други зборови, него му е подраго престапникот 

да продолжи во својот грев и да биде казнет од Бог, отколку да го укори. Тоа покажува и 

недостаток на љубов и грижа кон другиот кој можеби е под влијание на грев.  

 

Со насамо одење кај престапникот, оштетениот поединец покажува дека тој сака да спречи 

посрамување на престапникот, преку покривање на неговиот срам. Два старозаветни 

примери за покривање на туѓиот срам се: 1) кога Бог обезбедил кожа за да го покрие срамот 

на Адам и Ева, кои откако згрешиле, сфатиле дека се голи (Битие 3:3 и 22) и 2) кога Сем и 

Јафет ја покриле голотијата на нивниот татко Ное (Битие 10:23). Исто така една мудрост од 

книгата на Изреки го поддржува ова. „Омразата предизвикува раздори, а љубовта ги 

покрива сите гревови“ (Изреки 10:12) и „глупавиот веднаш ќе го покаже гневот свој, а 

благоразумниот ја смирува лутината своја.“ (Изреки 12:16) 

Ако престапникот не се покае, тоа укажува дека е тврдоглав. Па така, вториот чекор е да се 

соберат двајца или тројца, за да се соочат со престапникот при сведочењето на двајца или 
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тројца сведоци (за секое дело) се донесува решение. (Повторени Закони 19:15) Сведоците играат 

важна улога. Прво заради непристрасноста, но и обезбедуваат да нема недоразбирање и 

проблем во комуникација меѓу двете страни. Второ, тие служат како амбасадори на мир и 

помирување. И трето, тие ги собираат фактите за престапот во однос на Словото, што вели 

оштетениот, а што престапникот.  

 

Ако престапникот не се покае ни во оваа фаза, тоа покажува дека е бунтовен. Според тоа, 

третиот чекор е да се каже пред црквата. Кога се зборува за кажување пред црквата, не е 

неопходно веднаш да се каже пред сите членови на црквата, туку само пред водачите. Откако 

ќе се ислушаат сведоците, водачите на црквата донесуваат правосилна одлука во однос на 

ставот на црквата. Исус зборувал за ова кога рекол: „Вистина ви велам, сè што ќе сврзете 

[забраните] на земјата, ќе биде сврзано [забрането] на небото и сè што ќе разврзете 

[допуштете] на земјата, ќе биде разврзано [допуштено] на небото. Пак, ви велам: ако двајца 

од вас сложно побараат што-годе на земјата, ќе им биде дадено од Мојот Татко, Кој е на 

небесата. Зашто каде што се двајца или тројца собрани во Мое име, таму Сум и Јас меѓу 

нив.“ (Матеј 18:18-20) 

 

Ако водачите не преземат ништо, тие се несериозни во нивната одговорност и не 

постапуваат во љубов. Со други зборови, тие повеќе би сакале да го видат престапникот како 

продолжува во својот грев и како Бог ќе го казни поради тоа, отколку да го укорат. Тоа исто 

така укажува на недостаток на љубов и грижа за другите во заедницата кои можеби се 

погодени од овој грев. Апостол Павле ја укорил црквата во Коринт, токму поради таа 

причина. (1 Коринќаните 5:1-8) 

„Всушност, се зборува дека меѓу вас има блудство, и тоа такво какво што нема ни меѓу 
безбожниците, дека некој ја има татковата жена. А вие уште се вообразивте и не жалите; 
нека биде отстранет од вашата средина оној што го направил тоа дело! Зашто, иако во 

телото сум отсутен, присутен сум во духот, и јас веќе го осудив оној кој го направил тоа 
како да сум присутен. Кога во името на нашиот Господ Исус ќе се соберете вие и јас со мојот 
дух, со силата на нашиот Господ Исус, да го предадете таквиот на сатаната, за пропаст на 

неговото тело, за да биде спасен неговиот дух во денот на Господ Исус. Вашето фалење не е 
добро. Не знаете ли дека малку квас го потквасува целото тесто? Исчистете се од стариот 

квас, за да бидете ново тесто, како што сте бездруго бесквасни. Зашто и Христос, нашето 
пасхално јагне, беше жртвувано за нас. Затоа треба да празнуваме не со стариот квас, ниту 
со квасот на злобата и пакоста, туку со бесквасниот леб на искреноста и вистината.“  

Кога водачите јасно ќе го искажат својот став, престапникот има уште една последна 

можност да се покае.4 Ако не се покае, тој е виновен затоа што постапува препотентно и 

горделиво. Исус рекол дека ако дури ни тогаш не се покае, тогаш сите во црквата треба кон 

него да се однесуваат како кон неверник и даночник. Со други зборови, заедницата не смее 

да има заедништво со поединецот сè додека не се покае. Апостол Павле го имал овој став во 

неговото писмо до Коринќаните. (1 Коринќаните 5:9-13) 

 

Во моето писмо ви напишав, да не станувате блиски со блудници, но воопшто не мислев на 

блудниците од овој свет, или со алчните, или со измамниците, или со идолопоклонците, 

зашто тогаш би требало да излезете од светот. Но сега ви напишав да не станувате 

блиски со оној кој се нарекува брат, а блудник е или алчен, или идолопоклоник, или пцујач, 

или пијаница или измамник. Со таков и да не јадете! Зашто, моја работа ли е да ги судам 

 
4 Ова била третата понуда.  
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оние кои се надвор? Зар вие не им судите на оние кои се внатре? А Бог ќе им суди на оние 

кои се надвор. „ОТСТРАНЕТЕ ГО ЗЛИОТ ОД ВАШАТА СРЕДИНА!“5  

 

Дискусија во група: 

 

3. Колку цркви знаете кои користат библиски процес на справување со верник кој 

згрешил?  

4. Зошто повеќето цркви не користат библиски процес?  

5. Каде најчесто се среќава неуспех во процесот на одговорност?  

6. Зошто? 

 

Целта на лекцијата: 

 

Поправете ги застранетите верници.  

 

Примена: 

 

Кога ќе видите христијанин кој греши, немојте да ја занемарите вашата одговорност да го 

спроведете процесот на поправање.  

 

 

5 Основата за справување со верници кои згрешиле може да се најде во 17 глава од Повторени Закони. Посебно 

Повторени Закони 17:6-7 и 12-13. Исто така, апостол Павле му напишал на Тимотеј: „Оние кои грешат укори ги 

пред сите, за останатите да имаат страв.“  

 


