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Лекција 38 

 

Слобода од грижите во животот 
 

Мразокршач1: 

 

За што најмногу се грижите?  

Зошто се грижите?  

 

Вовед: 

 

Исус само што завршил со објаснување на учениците дека тие немаат причина да се плашат 

од Бог, затоа што тие се Негови пријатели. А со Неговото пријателство доаѓа слобода од 

страв од човек, страв од смртта и страв од јавно зборување.  

 

Читање од Словото: 

 
Собирање богатство 

Лука 12:21-31, Матеј 6:24-34 

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

 

„Така поминува секој што собира богатство за себе, а не е богат во Бога.“ И уште им рече на 

учениците: „Затоа ви велам: не бидете загрижени за својот живот - што ќе јадете, ниту за 
своето тело - што ќе облечете; зашто животот е повеќе од храната, а телото од облеката. 
Погледнете ги гавраните, ниту сеат, ниту жнеат; немаат ни складови, ни амбари, а сепак Бог 

ги храни. А вие вредите многу повеќе од птиците! А кој од вас може грижејќи се, да ѝ додаде 
еден лакот на својата става? И така, ако не можете да го направите ни најмалото, зошто сте 

загрижени за другото? Погледнете ги полските кринови како растат: не се трудат, ниту 
предат; а Јас ви велам дека ни Соломон, во сета своја слава, не се облече како еден од нив. 
И, ако Бог ја облекува така полската трева, што денес е тука, а утре ја фрлаат в печка, нема 

ли многу повеќе да стори за вас, о маловерни? И не гледајте што ќе јадете и што ќе пиете, и 
не бидете загрижени! Сето тоа го бараат луѓето од овој свет, а вашиот Татко знае дека тоа ви 
е потребно. Туку барајте го Неговото царство, и тоа ќе ви се придодаде.“  

 
 

Слобода од грижите во животот 
Матеј 6:24-34 

 

Никој не може да им служи на двајца господари, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе 
го љуби; или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да им 

служите и на Бог и на мамон. Затоа ви велам: не бидете загрижени за својата душа, за тоа 
што ќе јадете или што ќе пиете; ниту за своето тело, што ќе облечете. Зар животот не е повеќе 
од храната, и телото од облеката? Погледнете ги небесните птици! Тие ниту сеат, ниту жнеат, 

ниту собираат во амбари, а сепак вашиот небесен Татко ги храни. Зар не сте многу повредни 
од нив? Кој од вас може, грижејќи се, да му придодаде на својот раст еден лакот? Зошто сте 
загрижени и за облеката? Погледнете ги полските кринови како растат: не се трудат, ниту 

предат; а Јас ви велам дека ни Соломон, во сета своја слава, не се облече како еден од нив. 
И, ако Бог ја облекува така полската трева, што денес е тука, а утре ја фрлаат в печка, нема 
ли многу повеќе да стори за вас, о маловерни? И така, не бидете загрижени, велејќи: „Што 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
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ќе јадеме?“ или: „Што ќе пиеме?“ или: „Што ќе облечеме?“ Зашто сето тоа го бараат и 
другите народи, а вашиот небесен Татко знае дека сето ова ви е потребно. Туку, барајте го 

најпрвин Божјото царство и Неговата праведност, а сето друго ќе ви се додаде. И така, не 
бидете загрижени за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себеси. На секој 
ден доволно му е неговото зло. 

 

Заповедите: 

 

1. Не бидете загрижени за својот живот. 

2. Погледнете ги гавраните. 

3. Погледнете ги полските кринови. 
4. И не гледајте што ќе јадете и што ќе пиете, и не бидете загрижени! 

5. Туку барајте го Неговото царство. 

6. Не бидете загрижени за утрешниот ден. 
 

Лекцијата: 

 

Тој ја започнува лекцијата со споредба: „Земјата на еден богат човек многу му роди. И 

размислуваше во себеси: ‘Што да направам, ќе немам каде да ги соберам плодовите?‘ 

Потем рече: ‘Ќе сторам вака: ќе ги урнам амбарите и ќе изградам поголеми и таму ќе го 

соберам сето жито и целата летнина. Е, тогаш ќе ѝ речам на својата душа: душо, имаш 

јадачка и пијачка за многу години; почивај, јади, пиј и весели се!‘ Ама Бог му рече: ‘Безумен 

човече, вечерва ќе ти ја побарам душата! Чие ќе биде сето тоа што го натрупа?‘ Така 

поминува секој што собира богатство за себе, а не е богат во Бога.“  

 

Од споредбата е јасно дека луѓето избираат. Тие или избираат да Му служат на Бог или на 

себеси. Исус тоа го кажува поинаку: „Никој не може да им служи на двајца господари, зашто 

или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби; или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе 

го презира. Не можете да им служите и на Бог и на мамон.“ 

 

Дискусија во група: 

 

1. Дали му служите на Бог или на богатството?  

2. Како знаете?  

 

Лекцијата - продолжеток: 

 

Откако лекцијата ја започнал со една отрезнувачка мисла, дека човек не може да им служи 

на двајца господари, Исус ги уверува учениците2 дека тие Му служат на Бог. Тоа го прави 

преку една заповед: „Затоа ви велам: не бидете загрижени за својата душа, за тоа што ќе 

јадете или што ќе пиете; ниту за своето тело, што ќе облечете. Зар животот не е повеќе 

од храната, и телото од облеката.“ Со други зборови: „Затоа што ве нареков пријатели, и 

ме следите Мене, не треба да се грижите за храна и облека, зашто Бог тоа ќе ви го обезбеди.“  

 

Концептот дека Бог обезбедува за луѓето кои го следат, не бил нов за учениците. Нивните 

предци заминале од Египет следејќи го Мојсеј и за период од 40 години талкање низ 

пустината ним никогаш не им недостигале храна или облека. Исто така, Левитите кои 

 
2 Ученик 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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служеле како свештеници во Израел, не требале да работат, туку Бог обезбедувал за нив 

преку жртвите и доброволното давање од луѓето.  

  

Многу години подоцна апостол Павле се повикал на овој посебен однос кој христијаните го 

имаат со Бог, кога изјавил: „А вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, кој 

Му припаѓа на Бог, за да ги прогласите доблестите на Оној Кој ве повика од темнината 

во Својата чудесна светлина.“ Должност на секој христијанин е да ја разбере историјата на 

Израел кога излегол од Египет, затоа што тоа е паралела за животот на секој христијанин. 

Апостол Павле го применил ова предупредување кога го пишувал првото послание до 

Коринќаните: „А сето тоа им се случи за пример ним и е запишано за поука нам, на кои им 

наближуваат последните времиња.“ (I Коринќаните 10:11)  

 

Ајде да се потсетиме на паралелите:  

1. Израелците биле во ропство кога живееле во Египет.  

a. Христијаните се во ропство на гревот додека живеат во светот.  

2. Ноќта кога биле ослободени, Израелците намачкале крв од јагне без недостаток, на 

прагот и довратниците на нивните домови. Потоа влегле низ вратата и биле 

заштитени од ангелот на смртта; кога тој минувајќи ја препознал крвта на нивните 

врати (Излез 12).  

a. Исус Христос е Божјото Јагне без недостаток. Неговата крв била намачкана на 

крстот на Голгота на ист начин како што Израелците го направиле тоа. 

Довратниците биле таму каде што круната од трње предизвикала да потече крв 

од Неговата глава, а прагот бил онаму каде што биле прободени Неговите раце. 

Исус рекол: „Јас Сум вратата. Кој ќе влезе низ Мене, ќе биде спасен, ќе влегува 

и ќе излегува и ќе најде пасиште.“ (Јован 10:9) 

3. Сите Израелци биле под облакот3 и сите поминале преку морето4. И сите биле 

крстени преку Мојсеј во облакот и морето. (I Коринќаните 10:1-2) 

a. Сите христијани се крстени во Исус Христос со Свети Дух и вода: „A Духот е 

Оној Кој сведочи, зашто Духот е вистината. Зашто тројца се кои сведочат: 

Духот и водата и крвта, и овие три се во согласност.“ (Јован 5:7-8) 

4. Израелците, кај планината Синај, на камени плочи го примиле Мојсеевиот Закон.  

a. Христијаните, на планината Сион, го примиле Христовиот Закон запишан на 

нивните срца.  

5. Сите Израелци ја јаделе истата духовна храна – мана, лебот од небо.  

a. Сите христијани ја јадат истата духовна храна – лебот за Причест, кој е 

Христовото тело.  

6. Сите Израелци пиеле од еден ист духовен напиток, зашто пиеле од духовната карпа 

која ги следела, а карпата бил Христос.  

a. Сите христијани пијат ист духовен напиток – виното за причест, кое е 

Христовата крв.  

7. Бог не бил задоволен со повеќето Израелци и тие умреле во пустината. Тие 1) 

копнееле по зли нешта, 2) биле идолопоклоници, 3) се однесувале неморално, 4) Го 

искушувале Господ, и 5) мрмореле против Него. Тие не влегле во Ветената Земја 

заради нивната невера (недостаток на вера).  

a. И христијаните се предупредени да не ги прават овие работи.  

 
3 Посебниот облак за кој се зборува во Евреите се нарекува Шекина: облак на славата. Тоа е истиот облак кој 

ги водел Израелците додека талкале низ пустината. Тој ноќе бил столб од оган и го исполнувал Божјиот храм. 
Тој секогаш укажувал на Божјото присуство.  
4 Црвеното море. 
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8. На Израелците никогаш, во текот на нивното патување, не им недостигале храна, 

облека или засолниште.  

a. На христијаните, нема да им недостига храна, облека или засолниште.  

9. Кога Израелците излегувале да се борат, речиси секогаш победувале.  

a. Кога христијаните се вклучуваат во духовно војување, речиси секогаш 

победуваат.  

10. На Израелците им биле простувани гревовите кога ги исповедале, ставајќи ги рацете 

врз главата на јагнето за жртвување.  

a. На христијаните им се простуваат гревовите кога се исповедаат пред Исус, 

Божјото Јагне.  

11. Израелците биле исцелени од нивните болести, кога со вера погледнале на 

бронзената змија.  

a. Христијаните се исцелени кога ќе погледнат на Исус Христос кој бил распнат на 

крстот.  

12. Израелците влегле во Ветената Земја, следејќи го Јешуа (Исус Навин).  

a. Христијаните ќе влезат во Ветената Земја (Небото) следејќи го Јешуа (Исус).5 

Во продолжеток на лекцијата, Исус на учениците им дава додатна гаранција кога им вели: 

„Погледнете ги гавраните.“ 
 

• Тие ни сеат, ниту жнеат - тие не можат за себе да си подготват храна.  

• Тие немаат ни плевна, ниту штала - тие не можат да си чуваат храна.  

• А сепак Бог ги храни - иако се нечисти животни: „Кој и ја приготвува храната на 

враната кога пиленцата нејзини, скитајќи без храна, викаат кон Бога?“ (Јов 

38:41) 

• Гавраните треба да Му веруваат на Бог за секојдневните потреби. Еремија исто така 

ја дава истата забелешка во однос на луѓето. „По милоста на Господ не загинавме 

наполно, бидејќи милосрдието Негово не е пресекнато; тоа се обновува секое утро; 

верноста Негова е голема.“ (Плачот на Еремија 3:22-23)  

• И запомнете, Бог дури и гавраните (нечисти птици – тие и нивната храна не се кошер) 

ги користел за да го храни пророкот Илија среде глад. (Царства 17:1-9) 

 

Продолжувајќи, Исус им вели на учениците: „Погледнете ги полските кринови.“ 
 

• Како растат тие – тие дозволуваат Бог да го обезбеди семето, храната во почвата, 

сонцето и дождот.  

• Тие ниту предат, ниту шијат – тие сами не си прават алишта.  

• Тие се убави – дури и најскапите алишта кои луѓето можат да ги направат не се толку 

убави.  

• Криновите Му веруваат на Бог за секојдневните потреби. Еремија го кажал истото 

во однос на Божјиот народ: „Господ е дел мој, ми вели душата, па така на Него ќе 

 
5 Причината зошто овде го искористив името Јешуа, е затоа што тоа е името на Исус на Хебрејски и значи 

„ЈАС СУМ СПАСЕНИЕ“. Треба да запомните дека Мојсеј не можел да го воведе Израелскиот народ во 

Ветената Земја поради непослушност. Ова се случило кога по втор пат ја удрил Карпата, која е Христос, за да 

потече вода. Бог му рекол на Мојсеј да ја удри Карпата и ќе потече вода. Ефектот на ова било дека Мојсеј дал 
лажен пророчки знак, кој кажувал дека Христос ќе биде удрен двапати. Сепак, Бог дозволил Неговиот Син, 

Исус Христос да биде удрен само еднаш: на Пасха – за време на судењето, тепањето и распнувањето. Мојсеј 

исто така им кажал на Израелците: „Господ, твојот Бог, ќе ти дигне пророк од браќата твои, како мене.“ 

Книгата Броеви 27:12-23 укажува дека тоа бил Јошуа, кого Бог го избрал – тој ги водел Израелците да влезат 
во Ветената Земја. Евреите денес не ја гледаат поврзаноста во однос на Исус (Јешуа) Христос како пророкот 

кој ќе го води народот до Ветената Земја (Небото).  
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се надевам. Добар е Господ кон оние, кои се надеваат на Него, кон душата, која Го 

бара.“ (Плачот на Ерменија 3:24-25) 

• Запомнете дека Бог бил Тој што се погрижил за Адам и Ева да се облечат, кога 

згрешиле.  

 

Додека Исус ја привршувал лекцијата, ги потсетил учениците да не се плашат за 

неопходните работи, како што се храна, вода и облека. Бог ќе се погрижи за нив, ако тие го 

воспостават Неговото владеење во своите животи. Потоа додал дека учениците не треба да 

размислуваат за утрешниот ден, затоа што како и маната и Неговите благослови се нови 

секое утро. А како преку грижи и загриженост некој би можел да си го продолжи животниот 

век?  

 

Дискусија во група: 

 

3. Што се обидуваат добрите влади да обезбедат за народот?  

4. Што Бог обезбедува за Својот народ?  

 

Целта на лекцијата: 

 

Бог ќе се погрижи за вашите потреби.  

 

Примена: 

 

Прочитајте Псалм 103 

 

 


