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Лекција 37 

 

Слобода од страв 
 

Мразокршач1: 

 

Именувајте некои стравови кои ги имате.  

 

Вовед: 

 

Исус тукушто завршил со предупредување до учениците да се пазат од фарисејското учење 

кое е лицемерие. Тој го препознал нивното лицемерие кога хулеле против Светиот Дух. Иако 

фарисеите од надвор изгледале праведно, тие всушност биле лишени од Светиот Дух. Зад 

религиозната маска тие ги криеле своите зли, непокајани и неверни срца. Исус продолжил и 

рекол дека тие се обидуваат да го скријат лицемерието, но дека тоа ќе биде разоткриено. И 

на тоа додава дека сè што човек рекол, дури и во тајност или, пак, во срцето, ќе биде 

откриено. 

 

Дискусија во група: 

 

1. Зошто луѓето се обидуваат да скријат што направиле или што рекле?  

2. Кои работи сте ги правеле или сè уште ги правите, а кои сакате да ги скриете од 

другите?  

3. Кои лоши и гнасни работи сте ги кажале или помислиле за некого во тајност или во 

вашето срце?  

4. Одвојте неколку минути за да ги запишете.  

5. Земете го вашиот список и јавно исповедајте го тоа пред Господ Исус Христос. Зашто 

е напишано: „Ако ги исповедаме своите гревови, Тој е верен и праведен да ни ги 

прости гревовите и да нè исчисти од секаква неправедност. Ако речеме дека не сме 

згрешиле, Него Го правиме лажливец, и Неговото слово не е во нас.“ (1 Јован 1:9-10)  

 

Читање од Словото: 

 
Исус ги поучува учениците 

Лука 12:1-12 
 

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. А вам, пријатели, ви велам: не плашете се од оние што го убиваат телото, а потоа 
не можат ништо повеќе да сторат! Туку ќе ве предупредам од кого да се плашите: плашете 

се од Оној Кој откако ќе убие има власт да фрли во пеколот! Да, ви велам, плашете се од 
Него! Зар не се продаваат две врапчиња за две парички? И ниедно од нив не е заборавено 
пред Бог. А вам ви се изброени и сите влакна на главата! Не плашете се! Вие вредите повеќе 

од многу врапчиња. И ви велам: секој што ќе Ме признае Мене пред луѓето, и Синот Човеков 
ќе го признае него пред Божјите ангели; а кој ќе се откаже од Мене пред луѓето, ќе биде 
откажан пред Божјите ангели. На секој што ќе рече збор против Синот Човеков, ќе му биде 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
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простено, но на оној кој ќе похули2 против Светиот Дух, нема да му биде простено. И кога 
ќе ве одведат во синагогите, пред управителите и властите, не грижете се за тоа како и што 

ќе кажете во ваша одбрана, зашто Светиот Дух ќе ве научи во истиот час што треба да 
кажете.“ 

 

Заповедите: 

 

1. Не плашете се од оние што го убиваат телото.  

2. Плашете се од Оној Кој откако ќе убие има власт да фрли во пеколот! 
3. Да, ви велам, плашете се од Него! 

4. Не плашете се! 
5. Не грижете се за тоа како и што ќе кажете во ваша одбрана. 

 

Лекцијата: 

 

Кога Исус на учениците им кажел дека сè што човек ќе направи или каже ќе биде откриено, 

било застрашувачки да се замисли. Зошто, кој е без грев и кој не се срами од нешто во својот 

живот? За среќа, за сите Негови ученици, тогаш и сега, Исус оваа лекција ја започнал со тоа 

што учениците3 ги нарекол пријатели. Ова за нив била моќна и охрабрувачка порака. Секој 

поединец кој доброволно ќе влезе во пријателска врска со некого, тој себеси се обврзува да 

се грижи за доброто на својот пријател. А Исус, Синот на Живиот Бог, да те нарече пријател 

е вистински благослов. 

 

Дискусија во група: 

 

Дајте некои карактеристики на вистински пријател.  

 

Лекцијата - продолжение: 

 

Исус знаел дека некои од учениците, поради пораката која ќе ја пренесуваат, ќе се соочат со 

прогонство и смрт, па затоа ги подготвувал за таквата можност. Затоа што човекот по 

природа се плаши од смртта, Исус го искористил тоа за на учениците да им пренесе некои 

вистини. Прво, Тој им заповедал да не се плашат од човек, дури ни од непријателите, зашто 

нивниот авторитет и моќ се ограничени само на убивање на телото. Наместо тоа, тие треба 

да се плашат единствено од Бог, зашто Тој има и моќ и авторитет да го убие телото и да ги 

фрли во пеколот.  

 

Потоа Исус ги уверува учениците дека не треба да се плашат, затоа што тие за Бог имаат 

голема вредност. Тој им дава две причини зошто не треба да се плашат: 1) тие веруваат во 

Него и го исповедаат Неговото име и 2) тие не хулеле против Светиот Дух. Иако ова им дава 

 
2Хула: „кој ќе похули против Светиот Дух, нема да му биде простено.“ (Лука 12:10) - (STRONG’S NO. 

988 – blasphémia): „заменување“ на доброто со зло (зло за добро), т.е. она со што Бог не го одобрува да го 

нарече „исправно“ што „ја заменија вистината Божја со лага“ (Рим 1:25); Исаија 5:20 – „кои злото го 
нарекуваат добро, а доброто – зло; темнината ја сметаат за светлина, светлината – за темнина,“). Буквално 

– споро (бавно) да се нарече нешто добро (кое навистина е добро), и споро да се препознае она што е 

навистина лошо (дека навистина е зло). (THAYER’S GREEK LEXICON): a. општо: клевета, 

омаловажување, говор штетен за туѓото добро име.  
3Ученик е оној кој учи од учителот и потоа го применува она за што бил поучен. „Вие сте Ми пријатели ако го 

вршите она што ви заповедам Јас.“ (Јован 15:14) 
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сигурност на учениците, истото треба да биде причина за страв кај оние кои не Го следат 

Него.  

 

Слушнете што рекол Исус за тоа која треба да е причината луѓето да се плашат од Бог.  

 

1) И ви велам: секој што ќе Ме признае Мене пред луѓето, и Синот Човеков ќе го 

признае него пред Божјите ангели; а кој ќе се откаже од Мене пред луѓето, ќе биде 

откажан пред Божјите ангели. Во неговото второ послание до Тимотеј, апостол 

Павле зборувал за ова кога напишал: Веродостојно е кажаното: „Ако умревме со 

Него, со Него и ќе живееме; ако издржиме, со Него и ќе царуваме; ако се откажеме 

од Него, и Тој ќе се откаже од нас; ако сме неверни, Тој останува верен! Зашто Сам 

Себе не може да се откаже.“ (2 Тимотеј 2:11-13)  

2) И ако некој рече збор против (похули) Синот Човеков, ќе му се прости; но ако некој 

рече против (похули) Светиот Дух, нема да му се прости. Апостол Павле, исто така, 

му напишал на Тимотеј за времето кога бил богохулник против Исус, Синот Човечки. 

Кој4 порано бев хулител, и гонител, и насилник. Но ми се укажа милост, зашто го 

правев тоа од незнаење и неверување. А благодатта на нашиот Господ, 

преизобилуваше со верата и љубовта во Христос Исус. Веродостојно е словото и 

достојно за целосно примање дека Христос Исус дојде во светот да ги спаси 

грешниците, од кои прв сум јас. (1 Тимотеј 1:13-15) 

 

Според Словото се чини дека има две причини зошто Бог би испратил некого во пекол: 1) 

намерно негирање дека Исус е Христос и 2) намерно зборување против Светиот Дух. Со 

други зборови да се нарече зол Оној кој е добар, а добар оној кој е зол.  

 

На почетокот на лекцијата Исус на учениците им кажал дека не треба да се плашат од човек. 

Тој ја завршува лекцијата со тоа што вели дека кога ќе ги донесат пред цареви и владетели, 

тие не треба да се грижат за својата одбрана, затоа што Светиот Дух ќе им даде што да кажат 

кога ќе треба да зборуваат.  

 

Целта на лекцијата: 

 

Исусовите следбеници немаат причина да се плашат од Бог.  

 

Примена: 

 

Затоа што сè што ќе кажете или направите ќе биде откриено, исповедајте ги (откријте ги) 

пред Исус сега тие работи од кои се срамите, за да бидат покриени преку Неговата крв. 

 

 
4 Апостол Павле. 


