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Лекција 33 

 

Простување на верниците кои се покајале 
 

Мразокршач1: 

 

Која е разликата ако кажеш „жалам“ или „прости“?  

 

Вовед: 

 

Кога Исус пред учениците завршил со објаснувањето за процесот на укор на верник кој 

згрешил, Петар Му се приближил со прашање кое лежи во срцето на секој верник. Господи, 

колку пати да му простам на брата си кој греши против мене? Во оваа лекција ќе го 

разгледаме Исусовиот одговор на Петровото прашање и упатствата кои Тој им ги дава на 

учениците за истата тема неколку месеци подоцна.  

 

Читање на Словото: 

 

Матеј 18:21-35, Марко 9:49-50, Лука 17:1-10 

 

Прости и помири се  

Матеј 18:21-35 и Марко 9:49-50 

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

 

Тогаш Петар пристапи и Му рече: „Господи, колку пати да му простам на брата си кој греши 

против мене? Дали до седумпати?“ Исус му рече: „Не ти велам до седумпати, туку до 
седумдесет пати по седум.“ Затоа небесното царство прилега на некојси цар, кој сакал да си 
ги расчисти сметките со своите слуги, а кога почна да ги расчистува, кај него беше доведен 

еден, кој му должеше десет илјади таланти2. И бидејќи немаше како да ги врати, господарот 
заповеда да го продадат него, неговата жена и децата, и сѐ што имаше, за да наплати. Тогаш 
слугата клекна и му се поклонуваше, велејќи: ‘Господару, имај трпение спрема мене и сѐ ќе 

ти исплатам.‘ И поттикнат од сожаление, господарот се смилува на слугата, го пушти, и му 
го прости долгот. Но штом слугата излезе, и најде еден од своите сослужители, кој му 

должеше сто денарии3, фати да го дави, велејќи му: ‘Врати ми го долгот.‘ Тогаш 
сослужителот падна пред неговите нозете и го молеше, велејќи: ‘Имај трпение спрема мене, 
и сѐ ќе ти исплатам.‘ Но тој не сакаше, туку отиде и го фрли в зандана, додека не му го 

исплати долгот. А кога неговите сослужители видоа што се случи, мошне многу се нажалија 
и отидоа та му кажаа на својот господар сѐ што се случи. Тогаш господарот го повика и му 
рече: ‘Пакосен слуго! Ти го простив сиот долг, зашто ме преколнуваше. Не требаше ли и ти 

да му се смилуваш на твојот сослужител, како што и јас ти се смилував тебе?‘ И неговиот 
господар се разгневи и им го предаде на мачителите, сѐ додека не му исплати сѐ што му 

должеше. Така и Мојот небесен Татко ќе ви стори вам, ако секој од вас не му прости од срце 
на својот брат. Зашто секој ќе биде посолен со оган. Солта е добра, но ако солта стане 
несолена, со што ќе ја осолите? Имајте сол во себе и имајте мир меѓу себе.  

 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
2 Десет илјади таланти: Плата од приближно 461.500 годишни плати.  
3 Сто денарии: Околу 1/3 од годишна плата.  
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Лука 17:1-10 
 

И им рече на Своите ученици: „Неизбежно е да дојдат соблазни, но тешко на оној преку кого 

доаѓаат! Подобро ќе биде за него да му обесат воденички камен на вратот и да го фрлат в 
море, отколку да наведе на грев еден од овие малечкиве. Внимавајте! Ако згреши твојот брат, 
искарај го и ако се покае прости му. И ако седумпати на ден згреши против тебе и седумпати 

се обрати кон тебе и рече: ‘Се каам!‘ - прости му!“ Апостолите Му рекоа на Господ: „Зголеми 
ни ја верата!“ А Господ им рече: „Ако имате вера колку едно синапово зрно - па ѝ речете на 
црницава: ‘Откорни се и пресади се в море‘, таа ќе ве послуша. Кој од вас, ако има слуга, 

што му ора или му го чува стадото, ќе му рече кога ќе се врати од поле: ‘Дојди бргу и 
прилегни крај трпезава!‘ Не ќе му рече ли: ‘Приготви ми нешто за вечера и опаши се за да 

ми служиш додека јадам и пијам, а потоа и ти јади и пиј!‘ Ќе му заблагодари ли на слугата 
затоа што ја исполнил заповедта? Така и вие, кога ќе исполните сè што ви е заповедано, 
речете: ‘Ние сме бесполезни слуги, зашто го извршивме она што бевме должни да го 

извршиме.‘“ 
 

Заповедите: 

 

1. Осолете се. 

2. Бидете во мир еден со друг.  

3. Внимавајте.  

4. Укорете го. 

5. Простете му. 

6. Кажете. 

 

Дискусија во група: 

 

1. Колку пати најмногу сте му простиле на ист човек за ист грев направен против вас?  

 

Лекцијата: 

 

Кога Петар му се приближил на Исус со прашањето колку пати да прости, додава уште едно 

прашање: „Дали до седумпати?“ Петровото прашање во кое го искористил бројот седум не 

било случајно. Еврејски зборот кој го изговорил бил „шаба“ и се однесува на нешто што е 

седумкратно или помножено со седум. Тоа во себе носи двојно значење: 1) заклетва и 2) 

бројот седум. Зборот „шаба“ буквално значи „да се биде потполн“ и се подразбира дека 

нешто не може да се промени или прекрши. Ова се однесува на идејата дека кога некој ќе се 

заколне, заклетвата ја повторува седум пати.  

 

Па така, кога Петар го користел изразот „седумпати“ (шаба или седумкратно) тој барал 

објаснување од Исус. На Македонски прашањето на Петар би звучело вака: „Дали е 

исправно да му се прости до седум пати на некој кој се кае, ако всушност тој сè уште не дал 

заклетва?“  

 

Исус на Петар му одговорил вака: „Не ти велам до седумпати, туку до седумдесет пати по 

седум“. На Македонски ние оваа изјава ја разбираме вака: треба да простиме 490 пати и затоа 

што бројот е толку голем, не можеме да следиме колку пати сме простиле, па така мора да 

продолжиме да простуваме. Овој начин на размислување е во ред, но Исусовиот одговор е 

како загатка која има подлабоко значење.  
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На Еврејски Исус рекол: „Не ти велам до седумпати, туку до седумдесет пати по седум.“ 

Многу е јасно дека ова се однесува на пророштвото од Даниел 9:24. „Седумдесетте 

седмици4 се определени за твојот народ и за светиот твој град за да биде крај на 

престапот, за да му се стави печат на гревот и избришани беззаконијата, за да биде 

доведена вечната правда, за да им се стави печат на виденијата и пророците и да биде 

помазан Најсветото место.“ Во овој случај, Исус му вели на Петар дека тој мора да 

продолжи да им простува на верниците сè додека не се исполнат работите кои се дадени во 

пророштвото на Даниел.  

 

За да ја нагласи Својата поента, Исус ова го поврзува со споредба за царството. Во 

споредбата, еден цар (Бог) му го простува долгот на некој човек5 (гревовите). Но тој човек 

не му простува долг6 (гревот) на друг човек. Затоа што не му простил на другиот, царот (Бог) 

го предава на мачителите сè додека не го отплати долгот. Целта на споредбата е да ни покаже 

колку многу Бог нам ни простил, во однос на тоа колку ние треба да им простиме на другите.  

 

Исус ја завршува споредбата со изјавата: „Зашто секој ќе биде посолен со оган.“ Изразот 

„посолен со оган“ се однесува на жртва принесена пред Бог. Во Стариот Завет сите жртви 

требало да бидат посолени пред да бидат изгорени со оган. Солта служела како потсетник, 

и за Бог и за луѓето, дека постои меѓусебен однос на сојуз меѓу двете страни. (Броеви 18:19, 

Левитски 2:13 и 2 Дневник 13:5) Па така, сосема е соодветно за христијаните кои се даваат себеси 

како жива жртва7, (Римјаните 12:1) да бидат посолени со оган.  

 

Голема жртва е да му се простат гревовите на другиот, особено кога сè во нас бара одмазда, 

око за око и заб за заб. Исус го препознал тоа и затоа ја искористил илустрацијата со солта. 

Тоа требало да ги потсети учениците дека со Бог се во меѓусебен однос на сојуз. „Зашто, 

ако вие им ги простите на луѓето нивните престапи, вашиот небесен Татко ќе ви ги прости 

и вам. Ако вие не им ги простувате на луѓето нивните престапи, ни вашиот Татко нема да 

ви ги прости вашите.“ (Матеј 6:14-15) 

 

Освен што солта се користела за сојуз, имала уште две други примени:  
 

• Да зачини или да даде вкус - Вашиот говор секогаш да е со благост, зачинет со сол, 

за да знаете како треба да му одговорите секому. (Колошаните 4:6) 

• Да конзервира или да сочува распаѓање - Браќа мои, ако некој меѓу вас скршне од 

вистината и ако некој го врати, нека знае дека оној кој ќе врати грешник од 

неговиот погрешен пат, ќе ја спаси неговата душа од смрт и ќе покрие многу 

гревови. (Јаков 5:19-20) 

 

Кога Исус на учениците им заповедал да бидат сол и да бидат во мир меѓу себе, всушност 

им велел: „Со престапникот зборувајте љубезно, со умисла да го зачувате неговиот живот, 

додека воспоставувате подобар меѓусебен однос.“  

 

 
4 Многу преводи зборот „седмици“ го заменуваат со зборот „недели“. Ова може да доведе до заблуда во однос 

на користењето на зборот „седмици“ од страна на Евреите, кој за нив означува различни периоди на време. 

Тоа може да претставува една недела, или Прослава на неделите (Педесетница), или „Шемитах“ (период од 7 
години) или Јубилеј.  
5 Еднакво на 461,500 годишни плати. 
6 Еднакво на 1/3 од годишна плата. 
7 Римјаните 12:1 – „Затоа, браќа, ве молам, заради Божјите милости, да ги принесете вашите тела како 
жива и света богоугодна жртва. Тоа нека биде ваша разумна служба.“  
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Дискусија во група: 

 

2. Како Бог прима слава од верниците?  

 

Лекцијата - продолжеток: 

 

После некое време Исус повторно зборувал со учениците за неопходноста да му се прости 

на верник кој згрешил. Овој пат својот говор го започнал со зборовите: „Внимавајте“. Се 

чини како да се многу чудни зборови за да се започне говор за прошка. Всушност, оваа 

кратка фраза е многу силна и може да се протолкува на повеќе начини: 1) останете будни, 2) 

бидете будни, 3) обрнете внимание, 4) продолжете да внимавате, 5) нека не ве залажува, 6) 

заземете соодветна одбранбена позиција, 7) не дозволувајте да ве напаѓаат. 

 

Фразата и сите нејзини толкувања укажуваат на одбранбена позиција. Секој од нив бара да 

се одговори на прашањето: „Одбрана од што?“ Одговорот е двостран. Прво е да се 

заштитиме лично да не грешиме - мудри како змии. А второто е да не ни отврднат срцата за 

да не можеме да му простиме на верник кој згрешил и се покајал - невини како гулаби. (Матеј 

10:16) 
 

Упатството „Внимавајте“, треба да нè поттикне да размислиме и да нè поучи. Откако еден 

христијанин е оштетен од друг верник, тој треба да размисли како се случило тоа. Со други 

зборови: „Како се најдов во оваа состојба?“ Второ, треба да помине време да дознае кои 

чекори треба да се преземат за да се избегне истата ситуација во иднина. Многу пати 

христијаните наивно се ставаат себеси во ситуација повторно и повторно да бидат оштетени. 

Некој може тоа да го објасни како неразумно однесување.8  

 

Дискусија во група: 

 

3. Што значи оваа стара поговорка? Ако ме излажеш еднаш – срам да ти е, ако ме 

излажеш двапати – срам да ми е. 

4. Набројте начини како верник може да биде оштетен од гревот на друг верник.  

5. Што направил оштетениот верник за да дозволи да згрешат против него?  

6. Кои чекори би требало да ги преземе за повторно да не му се случи истото?  

 

Лекцијата - продолжеток: 

 

Набрзина, Исус дава листа на чекори кои верникот треба да ги преземе кога некој друг 

верник згрешил против него. „Искарај го и ако се покае прости му.“ Одговорноста секогаш 

е на верникот кој е оштетен прв да го укори верникот кој згрешил! Исто така, одговорноста 

секогаш е на оштетениот верник да му прости на оној кој го оштетил, ако овој се покае.9 

 

За случајно учениците погрешно да не ја разберат Исусовата претходна изјава, Тој повторно 

ја нагласува. Не само 490 пати како што некои мислат, туку „ако седумпати на ден згреши 

против тебе и седумпати се обрати кон тебе и рече: ‘Се каам!‘ - прости му.“ Учениците се 

 
8 Популарна дефиниција за неразумен е лице кое ја прави истата работа, повторно и повторно, а очекува 

поинаков резултат. Со други зборови: „Колку пати треба да ја ставите раката во оган, пред да сфатите дека ќе 

се изгорите?“  
9 Покајанието укажува на промена на правецот. Па така, кога некој ќе каже дека се покајал, тоа значи дека ќе 

го промени начинот на дејствување или нема веќе да го прави она што го навело на грев.  
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целосно вчудовидени од оваа заповед. За време од седумдесет години би требало да се 

прости 178.850 пати.  

Но Исус оваа заповед не ја смета за неразумна. За Него не е важно колку често верникот 

простува, туку каков треба да е ставот на верниците – полни со милост како што е 

милостив нивниот небесен Татко. За да ја поткрепи оваа идеја, Тој завршува со изјава. 

„Така и вие, кога ќе исполните сé што ви е заповедано, речете: ‘Ние сме бесполезни слуги, 

зашто го извршивме она што бевме должни да го извршиме.‘“ 

Целта на лекцијата: 

 

Бидете подготвени да простите. 

 

Примена: 

 

Ако некој згреши против вас, одвојте време да размислите како се случило тоа и кои 

чекори ќе ги преземете за да спречите повторно да не ви се случи.  
 

 


