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Лекција 4 

 

Блескави светла 
 

Мразокршач1: 

 

Членовите на групата нека се движат низ собата или собите со врзани очи. Потоа на групата 

поставете ѝ го ова прашање: „Како се чувствувавте за време на оваа вежба?“  

 

Вовед: 

 

Учениците внимателно слушале додека Исус ја говорел Проповедта на Гората. Тој директно 

погледнал во нив и им рекол дека тие се солата на земјата и светлината на светот. Потоа 

Исус со десната рака покажал кон запад. Очите на учениците Го следеле движењето додека 

погледот не им застанал на врвот на ридот, каде на десеттина километри од нив бил градот 

Зефат, и Исус им рекол: „Град кој е на рид, не може да се скрие.“ 

 

Читање од Словото: 
 

Проповедта на Гората 
Матеј 5:13-16 

 

Вие сте солта на земјата, но ако солта се отсоли, со што ќе се осоли? Неа веќе за ништо не ја 

бива, освен да биде фрлена надвор и изгазена од луѓето. Вие сте светлината на светот. Град 
кој е на рид, не може да се скрие; ниту пак се пали свеќа за да се стави под вршник, туку на 
свеќник, и им свети на сите што се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, 

за да ги видат вашите добри дела и да Го прослават вашиот Татко, Кој е на небесата. 
 

Дискусија во група: 

 

1. Што мислите, зошто Исус ги нарекува Своите ученици солта на земјата?  

a. Солта била користена како симбол за сојуз. Учениците треба да бидат знак на 

земјата дека Бог склучил сојуз со човекот.  

b. Солта е конзерванс кој спречува храната да се распадне и скапе. Учениците 

треба да ги зачуваат животите на луѓето и да им помогнат да останат чисти или 

слободни од распаѓање заради гревот.  

c. Солта е зачин кој дава вкус во животот. Учениците треба да додадат вредност 

во животите на луѓето преку благословување.  

2. Како солта се отсолува?  

a. Солта се отсолува преку долга изложеност на воздух, но само надворешниот 

слој го губи вкусот.  

b. Солта во почвата не го губи вкусот. Изворот на соленоста кај учениците треба 

да биде скриен во почвата на нивното срце. 

c. Солта во срцето укажува на мудрост од Бог која пребива во поединецот. Солта 

се посипува во срцето преку изговарање на зборови. Католичката црква сè уште, 

при крштевање на мали деца, им става сол на усните или во уста, како знак дека 

Божјата мудрост се става во нив. 

 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
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Заповедта: 

 

Нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да Го 

прослават вашиот Татко, Кој е на небесата. 

 

Дискусија во група: 

 

3.  Како на некого ќе му укажете дека бил слеп?  

4.  Кои се некои од работите кои светлината ги прави?  

a. Светлината ја растерува темнината.  

b. Светлината ги разоткрива нештата кои се скриени.  

c. Светлината им помага на луѓето да гледаат. Тие можат да организираат 

активности за да добијат што им треба.  

d. Светлината им помага на луѓето да распознаат што е што.  

 

Лекцијата: 

 

Додека учениците го слушале Исус како зборува за светлината, во нивните умови почнале 

да се создаваат прашања. Зошто Исус ги нарекол светлината на светот? Какво светло имале? 

Како можело нивното светло да свети, за луѓето да го прослават Бог кој е на небото? За што 

зборувал Исус? Додека учениците растат во зрелост, ќе ги разберат одговорите на 

прашањата.  

 

Кога Исус им ја дал оваа заповед на учениците, Тој рекол „вашата светлина“. Учениците 

откриле дека единственото светло кое го имале бил Самиот Исус. Апостол Јован пишувал 

за ова во воведот на неговото евангелие. „Во почетокот беше Словото, и Словото беше со 

Бог, и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот со Бог. Сè стана преку Него, и без Него 

не стана ништо од она што настана. Во Него имаше живот и животот им беше светлина 

на луѓето. А светлината свети во темнина, и темнината не ја опфати. Се јави човек, 

испратен од Бог, по име Јован. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за Светлината, та сите 

да поверуваат преку него. Тој не беше Светлината, туку дојде да сведочи за Светлината. 

Вистинската Светлина, Која го осветлува секој човек, доаѓаше на свет.“ Апостол Јован 

запишал и изјава која Исус ја дал за самиот себе: „Исус пак продолжи да говори, велејќи: 

“Јас Сум светлината на светот. Кој Ме следи, нема да оди во темнина, туку ќе ја има 

светлината на животот.“ (Јован 8:12) 

 

Исус ги нарекол Своите ученици светлината на светот. Причината била таа што тие верувале 

во Него и го објавувале патот на спасението. Апостол Павле повеќе зборува за оваа тема во 

посланието до Филипјаните. „Правете сè без ропот и расправа, за да бидете беспрекорни 

и незлобни Божји чеда, непорочни сред изопачено и расипано поколение, меѓу кое сте како 

светила во светот, држејќи го цврсто словото на животот, за да имам со што да се 

фалам во Христовиот ден, дека не трчав залудно и дека залудно не се трудев.“ 

(Филипјаните 2:14-16) 

 

Исус им кажал на учениците дека треба да дозволат нивната светлина да свети за луѓето да 

ги видат нивните добри дела. Овие добри дела од друга страна ќе предизвикаат луѓето да Го 

прослават Бог. За да се разбере какви добри дела се потребни, треба да имаме посебно 

разбирање, затоа што ако луѓето прават свои добри дела, тие се слават себе си, а не Бога.  
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Првата насока за разбирање на она што е добро дело се наоѓа во Матеј 19:16-17: „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.‘“ Исус добрината ја изедначува со самиот 

Бог! Според тоа, вистински добри дела се оние кои се направени од Бог, а не од човек.  

 

Човекот прави добро кога ги објавува Божјите дела. Тоа е праведност! Двата Псалма тоа 

многу јасно го изразуваат. Псалм 73:28 вели: „А мене ми е добро да сум до Бога, на Господ 

ја полагам надежта моја, за да ги раскажувам сите дела Твои.“ Псалм 78:4 објавува, 

„Нема да ги криеме од нивните деца, на идниот род ќе му раскажуваме за славата на 

Господ и силата Негова, и чудесата Негови што Тој ги изврши.“ 

 

Последната насока се наоѓа во Јован 6:28-29. Мноштвото Го прашале Исус: „Тогаш Му 

рекоа: ‘Што да правиме, за да ги извршуваме Божјите дела?‘ Исус одговори, велејќи им: 

‘Божјото дело е ова: да верувате во Оној Кого Тој Го прати.‘“ Словото покажува дека 

добрите дела се состојат од вера во Исус Христос и објавување на она што Бог го направил.  

 

Апостол Павле дава заклучок за овие точки во 2 Коринќаните 4:4-6: „...на кои богот на овој 

свет им го заслепил разумот, за да не ја видат светлината на Евангелието на славата на 

Христос, Кој е Божји лик. Зашто, ние не се проповедаме себеси, туку Христос Исус како 

Господ; а себеси како ваши слуги заради Исус. Зашто, Бог, Кој рече светлина да светне од 

темнината, е Тој Кој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата 

слава пред Христовото лице.“ Апостолите не ги објавувале нивните дела, туку само нивното 

служење. Тие проповедале за Христос Исус како Господ и светлината светела додека 

проповедале. 

 

Дискусија во група: 

 

5.  Кога зборувал за светлината, Исус вели дека светлината може и да се скрие. Дали 

христијаните ја кријат својата светлина, и ако да, зошто? (Изреки 24:11-12) 

 

6.  Во Јован 3:18-20, Исус изјавува дека луѓето не доаѓаат до светлината, туку дека им е 

помила темнината, затоа што нивните дела се зли. Во светлина на Неговата изјава, 

кои се вашите одговорности како светлина? (Ефешаните 5:11-12) 

 

Целта на лекцијата: 

 

Вашето светло свети кога пред другите носите сведоштво за Исус.  

 

Примена: 

 

Бидете сол и светлина. Или бидете сведоштво дека Исус Христос е Господ или помогнете 

некому да разбере дека е слеп. На следната средба на групата кажете што се случило.  

 


