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Лекција 36 

 

Лицемерие 
 

Мразокршач1: 

 

Зошто во некои делови од македонската култура нешто што е многу добро го нарекуваат 

лошо.  

 

Читање од Словото: 
 

Матеј 12:22-45 и Лука 11:14-36 

 
Грев кој нема да се прости 

Матеј 12:22-37, 43-45 и Лука 11:14-26 

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

 

Тогаш доведоа кај Него еден опседнат од демон, кој беше слеп и нем, а Тој го исцели, така 

што немиот прозборува и прогледа. И сиот насобран народ се восхитуваше и зборуваше: 
„Зар не е Овој Синот Давидов?“ А фарисеите, кога го слушнаа тоа, рекоа: „Овој ги изгонува 
демоните само преку Белзебуб, принцот на демоните.“ Знаејќи ги нивните мисли, Исус им 

рече: „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? А вие велите дека изгонувам демони со помош на Белзебуб, И ако 

Јас изгонувам демони преку Белзебуб, тогаш со чија помош ги изгонуваат вашите синови? 
Ете затоа тие ќе ви бидат судии. Но ако изгонувам демони со Божјиот прст2, значи дека 

Божјото царство дошло кај вас. Кога силен, вооружен човек, го чува својот дом, над неговиот 
имот владее мир. Но ако дојде посилен од него и го нападне и совлада, ќе му го одземе 
оружјето на кое се беше надевал, и ќе го раздели ограбеното. Кој не е со Мене, тој е против 

Мене, и кој не собира со Мене, растура! Кога нечистиот дух ќе излезе од човекот, тој талка 
по безводни места и бара спокојство. И кога нема да најде, вели: ‘Ќе се вратам во својот дом, 
од каде што излегов.‘ И кога ќе дојде, го наоѓа изметен и суреден. Тогаш оди и зема седум 

други демони, полоши од себе, а кога ќе влезат живеат таму, па последната состојба на тој 
човек станува полоша од првата. Така ќе биде и со ова зло поколение. 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. Или направете го дрвото добро и 

неговиот плод добар; или направете го дрвото расипано, и неговиот плод расипан; зашто 
дрвото се познава по плодот. Змиска породо! Како можете да зборувате добро кога сте зли? 
Зашто од изобилството на срцето зборува устата. Добриот човек, од добрата ризница 

изнесува добри нешта; а злиот човек од злата ризница изнесува зли нешта. И ви велам дека 
за секој празен збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден; зашто по 

вашите зборови ќе бидете оправдани, и по вашите зборови ќе бидете осудени.“  
 

Благословениот 

Лука 11:27-28 
 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
2 Божјиот прст: „Божјиот Дух“. 
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А кога го зборуваше тоа, една жена од народот, извика: „Блажена е утробата која Те носела 
и градите кои те доеле.“ А Тој рече: „Напротив, блажени се оние кои го слушаат Божјото 

слово и го пазат.“   
 

Знакот на Јона 

Матеј 12:38-42 и Лука 11:29-32 

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

 

Тогаш некои од закониците и фарисеите Му одговорија, велејќи: „Учителе, сакаме да видиме 

знак од Тебе.“ А Тој им одговори, велејќи: „Зло и прељубничко поколение бара знак3, но 
нема да му се даде никаков знак, освен знакот на пророкот Јона. Зашто, како што ЈОНА 

БЕШЕ ВО УТРОБАТА НА ГОЛЕМАТА РИБА ТРИ ДНИ И ТРИ НОЌИ4, така и Синот 
Човеков ќе биде во срцето на земјата три дни и три ноќи. Имено, како што Јона им беше знак 
на Ниневијците, така и Синот Човеков ќе биде за ова поколение. Царицата на Југот ќе се јави 

на суд со луѓето од ова поколение и ќе го осуди; зашто дојде од крајот на земјата, за да ја чуе 
Соломоновата мудрост. А ете, тука има нешто поголемо од Соломон! Ниневијците ќе се јават 
на суд со ова поколение и ќе го осудат, зашто се покајаа од проповедта на Јона, а ете, тука 

има нешто поголемо од Јона.“  
 

Споредбата со светилката 

Лука 11:33-36 
 

„Никој не става запалена светилка на скриено место или под вршник, туку на свеќник, за да 

ја видат светлината оние кои влегуваат. Светилката на телото е твоето око. Ако твоето око е 
бистро - целото твое тело е осветлено; ако пак е зло, и твоето тело е исполнето со темнина. 
Затоа внимавај, светлината што е во тебе да не биде темнина! Ако целото твое тело е полно 

со светлина, без да има темен дел, ќе биде целосно осветлено, како кога светилката те 
осветлува со своите зраци.“ 
 

Вовед: 

 

Кога Исус завршил со упатствата за молитвата, Тој нагласил дека најдоброто нешто кое 

може да го побараат е повеќе од Светиот Дух. Тогаш, како да сакал да ја нагласи важноста 

на Светиот Дух, Исус изгонува демон од опседнат човек кој бил слеп и нем. Потоа 

фарисеите го обвиниле дека чудата ги прави преку Белзебуб, кнезот на демоните. 

Исусовиот одговор на нивното обвинување поттикнало лавина на противење кај 

закониците и фарисеите, кое ќе трае сè до Неговото распнување, шест месеци подоцна.  

 

За подобро да се разбере што Исус намеравал да ги поучува учениците, од помош ќе е да 

се разработат некои информации за настаните кои им претходеле на лекциите и за 

поединците кои Му се спротивставувале.  

 

Противењето насочено кон Исус се појавило од страна на три групи во Израел: законици, 

садукеи и фарисеи. Ајде накратко да ја разгледаме секоја од овие групи.  

 

Закониците биле група на поединци кои биле експерти за Мојсеевиот Закон. Словото 

понекогаш ги нарекува „книжници“ чија примарна функција била: 1) теоретско 

развивање на законот, 2) поучување од законот, 3) адвокати или судии кои просудувале 

 
3 Знак: Чудо кое само Бог може да го направи. Интересно е да забележиме дека Исус само што исцелил човек 
кој бил слеп и нем.  
4 „Јона беше во утробата на големата риба три дни и три ноќи“. Јона 1:17 
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според законот. Во времето на Исус тие биле наречени Танаим (повторувачи) поради 

начинот на кој ги поучувале нивните ученици за Законот. Тие ги терале на глас постојано 

да рецитираат, сè додека не го научат текстот на памет. Многумина од закониците биле 

дел од власта во Израел, дел од Синедрионот и биле најголеми поддржувачи на 

фарисеите. Танаим периодот на закониците траел повеќе од 500 години, од 300 година 

пред Христос до 220 година по Христос.  

 

Садукеите биле религиозна партија која се појавила во Израел за време на вториот век 

пред Христос; во време на владеењето на Макавејците. Името во основа значи 

„праведните“. Садукеите биле најмалубројни, но биле примарно дел од аристократијата 

кои себе се поистоветувале со свештенството. Тие ја нагласувале слободната волја на 

човекот, додека фарисеите ја нагласувале предестинацијата (предодреденоста). 

Нивното влијание се ширело преку политиката. Садукејската партија изумрела кратко 

после уништувањето на Храмот во Ерусалим во 70 година.  

 

Фарисеите, исто така, биле религиозна партија која се појавила во Израел за време на 

вториот век пред Христос, за време на владеењето на Макавејците. Нивното име значи 

„одвоени“. Името било извлечено од идејата дека членовите на партијата се одвојувале 

себеси од „обичните“ луѓе и се посветиле на Мојсеевиот Закон. Во времето на Исус 

имало околу 6000 фарисеи кои најчесто биле почитувани од луѓето. Моќта и влијанието 

на садукеите доаѓало преку политика, а фарисеите нивното влијание го добивале преку 

религијата. Иако оваа партија повеќе не постои, може да се каже дека денешните 

фундаментални Евреи се многу тесно поврзани со фарисејското учење.  

 

Фарисеите не биле високо вреднувани меѓу Евреите, како што некои мислат. Иако тие 

за себеси си поставиле високи етички стандарди, не сите живееле според нив. Според 

ерусалимскиот и Вавилонскиот Талмуд, имало осум вида на фарисеи:5 
 

1. Фарисеи рамо, кои наметливо на рамо го носеле списокот на своите добри дела, 

за сите да ги видат.  

2. Фарисеи почекај, кои сакале сите да ги чекаат и гледаат додека тие прават мицвах 

(добро дело).  

3. Ранети фарисеи, кои се судрувале со ѕид, затоа што оделе, гледајќи во земја, за 

да избегнат да погледнат во жена.  

4. Пресметливи фарисеи, кои грешеле, а потоа правеле добро дело за да направат 

баланс меѓу едното и другото.  

5. Фарисеи толчници, кои оделе со наведнати глави за да покажат лажна понизност, 

и ги толчеле другите со обвинувања како да се во аван.  

6. Фарисеи кои прашувале: „Која е мојата должност за да ја извршам“, како да 

сметале дека до тогаш не успеале во ниту една работа.  

7. Фарисеи кои се плашат од последици ако не ги извршуваат заповедите.  

8. Фарисеи на љубов, или љубов за наградата која Бог им ја ветил за почитување на 

заповедите, или љубов кон самата Тора6 [без разлика што љубеле, тие се сметале 

за добар вид на фарисеи]. 

 

 
5 David H. Stern, Jewish New Testament Commentary (1992) pages 69-70. 
6 Зборот Торах значи поука и се однесува на она што го нарекуваме Закон, Пентатеух или првите пет книги на 

Библијата.  
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Воведот во лекцијата започнува со моментот кога фарисеите Го обвиниле Исус дека ги 

изгонува демоните преку Белзебуб. Потоа преку серија на одговори, Исус почнал да го 

разоткрива лицемерието7 на Неговите противници. Тие тврдат дека се побожни мажи, но 

нивните зборови и дела го покажувале спротивното.  

 

Првиот одговор на Исус се однесувал на прашањето за богохулие против Светиот Дух, 

гревот кој не се простува. Во основа овој грев се состои од тоа да се нарече зло, тоа што е 

добро, или доброто - зло, и е директен цитат од Исаија 5:20. Тешко им на оние, кои злото го 

нарекуваат добро, а доброто - зло; темнината ја сметаат за светлина, светлината - за 

темнина, горчливото - за слатко, а слаткото - за горчливо!  

 

Во библиска смисла, идејата „доброто“ да се нарече „зло“ ималa многу поголема важност 

отколку денес, во современото општество. Според Словото има само Еден кој е добар – Бог. 

Исус зборува за ова во Неговиот разговор со богатиот настојник. И ете, еден млад човек Му 

пристапи и рече: „Учителе, какво добро да сторам, за да добијам вечен живот?“ А Тој му 

рече: „Зошто Ме прашуваш за доброто? Само Еден е добар! Но ако сакаш да влезеш во 

животот, почитувај ги заповедите.“ (Матеј 19:16-17)  

 

Значи, кога фарисеите го обвиниле Исус дека изгонува демони преку Белзебуб (добро кое 

може да биде направено само преку Божја сила) тие всушност кажале: „Светиот Дух е зол, 

а Белзебуб е добар“. Со ова се потврдило дека Неговите противници не биле од Бог. Ако не 

било така, тие не би можеле да зборуваат против Светиот Дух, зашто дом поделен не може 

да опстане. Исус дал уште еден идиом за да ја нагласи поентата – дрвото се познава по 

плодовите.  

 

Исус отишол и подалеку и рекол дека фарисеите се змиин пород. Со ова Тој укажува на 

неколку работи:  
 

• Дека нивниот татко е Сатаната, старата змија.  

• Како потомци на Сатаната, тие се лажливци и измамници како него.8 

• Не само што се змии, туку се змии отровници кои можат да убијат. Според тоа тие 

уништуваат луѓе преку лаги и измами.  

• Поради гордост, Сатаната се побунил против Бог, а и тие го прават истото.  

• Сатаната богохули, а и тие го прават тоа.  

• Затоа што се потомци на Сатаната, и тие се зли.  

• А затоа што се зли, како можат да зборуваат9 добро. 

 

После тоа, фарисеите од Исус побарале да им даде знак, во целост занемарувајќи го фактот 

дека Тој само што направил огромно чудо – истерал демон и обновил вид и говор кај човек. 

Исус го одбил нивното барање, ги нарекол зла и прељубничка генерација и им кажал дека 

единствениот знак кој ќе им биде даден е знакот на Јона.  

 

Тогаш еден фарисеј го поканил Исус на ручек. Додека јаделе заедно, Исус изрекол три 

„тешко на“ за фарисеите и три „тешко на“ за закониците. Многу христијани мислат дека 

 
7 Видете Лекција 11 за повеќе на темата лицемерие.  
8 Јован 8:44 - Вие потекнувате од вашиот татко - ѓаволот, и сакате да ги исполнувате желбите на вашиот 

татко. Тој беше човекоубиец од почетокот и не остана при вистината, зашто во него нема вистина. Кога 

зборува лага, зборува од своето, зашто е лажливец и татко на лагата. 
9 Нешто слично на ова може да се најде кај Американските Индијанци. Кога некој лажел, тие го опишувале 

како да „зборува со расечен јазик“. Ова слика е извлечена од тоа дека змиите имаат расечен јазик.  
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кога Исус ги дал овие изјави ги осудувал закониците и фарисеите, но не е така. Зборот 

„тешко“ значи тага или лелек. Значи, Исус едноставно изјавил дека заради нивните дела ќе 

ги стигне тага.  

 

Читање од Словото: 
 

Лука 11:37-12:3 

 
Тешко на фарисеите 

Лука 11:37-44 
 

И додека Тој зборуваше, еден фарисеј Го покани на ручек кај него; Тој влезе и седна крај 

трпезата. А штом фарисејот го виде тоа, се зачуди зашто не се изми пред да јаде. А Господ 
му рече: „Точно, вие фарисеите ја чистите надворешноста на чашата и чинијата, а вашата 
внатрешност е полна со грабеж и лукавство. Безумници! Зар Оној Кој ја создаде 

надворешноста, не ја создаде и внатрешноста? Туку, дајте го како милостина тоа што е 
внатре, и ете, сè ќе ви биде чисто. Но, тешко вам, фарисеи, кои давате десеток од нане и од 
горчлива трева, и од секаков зеленчук, а ги занемарувате правдата и Божјата љубов! Ова 

требаше да го правите без да ги запоставите и другите работи. Тешко вам, фарисеи, зашто ги 
сакате првите места во синагогите и поздравите по пазарите. Тешко вам, зашто сте како 

гробови, што не се забележуваат, па луѓето што газат преку нив не ги знаат.“  
 

Тешко на закониците  

Лука 11:45-54 
 

Тогаш еден од закониците Му одговори, велејќи Му: „Учителе, кога го зборуваш тоа, и нас 
нè навредуваш.“ Тој пак им рече: „Горко ви вам - законици, зашто ги товарите луѓето со 

бремиња што тешко се носат, а вие самите ни со прст не се допирате до бремињата. Тешко 
вам, зашто им градите надгробни споменици на пророците, а татковците ваши ги убија! Па 

така, вие сте сведоци за делата на вашите татковци и се согласувате со нив; зашто тие и ги 
убија, а вие им градите гробници. Затоа и Божјата мудрост вели: ,Ќе им испратам пророци и 
апостоли, и едни ќе убијат, а други ќе прогонат, за да се побара од ова поколение крвта на 

сите пророци пролеана од создавањето на светот: од крвта на Авел, па сè до крвта на Захарија 
кој загина меѓу жртвеникот и светилиштето. Да, ви велам, ќе се бара од ова поколение. Тешко 
вам, законици10, зашто го зедовте клучот од знаењето - самите не влеговте, а им попречивте 

на оние кои сакаа да влезат.” А кога излезе оттаму, закониците и фарисеите многу се 
разгневија на Него и почнаа да Го испитуваат за многу работи, дебнејќи Го да Го фатат за 

некој збор.“  
 

Исус ги поучува учениците 

Лука 12:1-3 
 

Во меѓувреме се собраа едночудо луѓе, па се газеа едни со други. Тој почна да им зборува 
првин на Своите ученици: „Пазете се од фарисејскиот квас, што е лицемерство! Нема ништо 

скриено, што не ќе се открие, ниту тајно, што не ќе се дознае! Затоа, тоа што сте го рекле во 
темнина, ќе се чуе на видело, и што сте го шепотеле во собите, ќе биде разгласено од 
покривите.“  

 

Заповедта: 

 

Пазете се од фарисејскиот квас.  

 
10 Законици: Друг назив за книжници.  
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Лекцијата: 

 

Кратко откако ги прекорил закониците и фарисеите, Исус се враќа на Неговата задача на 

поучување на учениците. Тој лекцијата ја започнал со оваа заповед: „Пазете се од 

фарисејскиот квас, што е лицемерство.“  

 

И порано Исус ги предупредувал учениците да се пазат од учењето на фарисеите и 

садукеите.11 Во овој случај човечката традиција (преданија) се ставала пред Божјото слово. 

„Попусто Ми се поклонуваат, поучувајќи учења кои се човечки повелби. Вие ја оставате 

Божјата заповед, а се држите за човечката традиција.“ Овој пат се однесувало на 

прашањето за нивното лицемерие.  

 

Иако фарисеите го имале Словото и живееле според него, тие биле лишени од Божјиот Дух. 

Исус ова го знаел преку нештата кои ги зборувале. Фарисеите не Го препознале дека е од 

Бог, ниту ги прифатиле чудата кои ги направил и дури отишле до таму што богохулеле 

против Светиот Дух. Еднаш Исус дури и им рекол на фарисеите: „Вие ги проучувате 

Писмата, зашто сметате дека имате вечен живот во нив: и тие сведочат за Мене. Но вие 

не сакате да дојдете кај Мене, за да имате живот”. (Јован 5:39-40) А подоцна Исус им 

рече: „Ако Бог беше ваш Татко, ќе Ме љубевте Мене, зашто Јас излегов и дојдов од Бог, 

и не дојдов Сам од Себе, туку Тој Ме прати. Зошто не сфаќате што ви велам? Затоа што 

не можете да го слушате Моето слово. Вие потекнувате од вашиот татко - ѓаволот, и 

сакате да ги исполнувате желбите на вашиот татко. Тој беше човекоубиец од почетокот 

и не остана при вистината, зашто во него нема вистина. Кога зборува лага, зборува од 

своето, зашто е лажливец и татко на лагата. Но Мене не Ми верувате, бидејќи ви ја 

зборувам вистината. Кој од вас Ме обвинува за грев? Ако ја зборувам вистината, зошто 

не Ми верувате? Оној кој е од Бог, ги слуша Божјите зборови, а вие не ги слушате, затоа 

што не сте од Бог.“ (Јован 8:42-47) 

 

Исус препознал дека фарисеите практикувале форма на религиозност, но немале сила да 

го живеат тоа, затоа што им требал Светиот Дух. Однадвор тие изгледале праведни, но од 

внатре не биле. Затоа, Тој ги предупредил учениците да не следат луѓе како овие и да не го 

вреднуваат нивното учење. Причината за ова е затоа што поуките што човек ги прима 

влијаат цел живот врз него. Квасецот навлегува во секој дел на смесата во која е ставен, а 

исто е и со поуките.  

 

Од голема важност е како христијани да внимаваме на Исусовите упатства во однос на вакви 

луѓе, кои проповедаат за праведност, но се лишени од Светиот Дух. За многумина е тешко 

дури и да замислат дека такви луѓе всушност имаат позиција на авторитет во Црквата. Но не 

треба да сме изненадени. Слушнете што рекол апостол Павле: „И знај го ова: во последните 

денови ќе настапат тешки времиња, зашто луѓето ќе бидат себични, среброљупци, 

фаленичари, горделиви, пцујачи; непокорни на родителите, неблагодарни, несвети; без 

љубов, непомирливи, злобни клеветници, невоздржани, свирепи, непријатели на доброто, 

предавници, безобѕирни, надуени, повеќе сластољубиви отколку богољубиви, кои имаат 

изглед на побожност, а се откажале од нејзината сила; а таквите одбегнувај ги.“ (2 

Тимотеј 3:1-5)  

 

 
11 Лекција 27. 
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Пред да си замине од кај нив, Павле ги предупредил Ефешаните за истата работа: „Јас знам 

дека по моето заминување меѓу вас ќе навлезат свирепи волци, кои нема да го штедат 

стадото; а и од вас самите ќе се подигнат мажи, кои ќе зборуваат изопачено, за да ги 

одвлечкаат учениците по себе. Затоа, бдејте.“ (Дела 20:29-31) И ако ова не е доволно, 

Јуда, братот на Господ Исус Христос посветил цела книга на оваа тема.  

 

Темата за лицемерие Исус ја затвара со две отрезнувачки изјави: „Нема ништо скриено, што 

не ќе се открие, ниту тајно, што не ќе се дознае! Затоа, тоа што сте го рекле во темнина, 

ќе се чуе на видело, и што сте го шепотеле во собите, ќе биде разгласено од покривите.“ 

Лицемерието не може да се скрие од Бог!  

 

Дискусија во група: 

 

Како христијанин може да биде виновен за лицемерие?  

Дали мислите дека христијанин може да зборува против Светиот Дух?  

Зошто да или зошто не?  

 

Целта на лекцијата: 

 

Испитувајте ги духовите.  

 

Примена: 

 

Размислувајте за 1 Јован 3:23 – 4:6 

 

А Неговата заповед е оваа: да веруваме во името на Неговиот Син, Исус Христос, и 

да се љубиме еден со друг, како што Тој ни заповеда. Оној кој ги пази Неговите 

заповеди, останува во Него, а и Тој во него. А по ова знаеме дека Тој е во нас: по Духот 

што ни Го дал. Мили мои, не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги 

духовите за да видите дали се од Бога, зашто многу лажни пророци излегоа во светот. 

По ова препознајте го Божјиот Дух: секој дух кој исповедува дека Исус Христос 

дојде во тело, е од Бог; а секој дух кој не Го признава Исуса, не е од Бог; тоа е духот на 

антихристот, за кого сте чуле дека ќе дојде, и сега е веќе во светот. Чеда, вие сте од Бога 

и нив ги победивте, зашто Оној Кој е во вас, поголем е од оној кој е во светот. Тие се од 

светот и затоа зборуваат световно и светот ги слуша. Ние сме од Бог. Оној кој Го 

познава Бога, нè слуша нас, а оној кој не е од Бог, не нè слуша нас. По тоа го познаваме 

духот на вистината и духот на заблудата.  

 


