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Лекција 47 

 

Немојте да бидете заведени 
 

Мразокршач1: 

 

Дали некогаш сте биле заведени од некого?  

Што сте можеле да направите за да го спречите тоа?  

 

Вовед: 

 

Главната цел на излагањето на Маслинската Гора изгледа дека било претскажување на идни 

настани. Но всушност, Исус го искористил за да ги заштити учениците да не бидат заведени 

во однос на иднината, особено настаните околу Неговото второ доаѓање. И кај Храмот и на 

Маслинската Гора, Исус почнува да одговара на прашањата на учениците со 

предупредување: „...гледајте да не ве заведе некој.“ Знаејќи дека ќе има измами, и за да ги 

заштити учениците да не бидат заведени, Исус им оставил многу специфични упатства кои 

треба да ги следат кога ќе настапат одредени настани.  

 

Дискусија во група: 

 

Како знаете дека до сега не сте биле заведени во однос на настаните во последните времиња?  

 

Читање од Словото: 

 
Почеток на породилните маки 

 

Матеј 24:4-8 и Марко 13:5-8 

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

 

А Исус одговори, велејќи им: „Гледајте да не ве заведе некој, зашто мнозина ќе дојдат во 
Мое име, говорејќи: ‘Јас Сум Христос‘ и ќе заведат мнозина. И ќе чуете за војни и гласови 
за војни. Внимавајте да не се уплашите; зашто тоа треба да се случи, но тоа уште не е 

крајот. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство, и ќе има глад, помор 
и земјотреси на разни места. Но сето тоа е само почеток на родилните маки.“ 

 
Отпадништво 

 

Матеј 24:9-14 и Марко 13:12-13] 
 

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

 

„Тогаш ќе ве предадат на маки,2 и ќе ве убиваат, и сите народи ќе ве замразат заради Моето 

име. Тогаш мнозина ќе се соблазнат3 секој ќе предава секого и секој ќе ги мрази другите; и 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
2 Маки. Многумина мешаат два библиски концепта: маките и Божјиот гнев. Маки се напади и страдања кои 

светиите ги трпат во светот од раце на луѓе. (види: Јован 16:33) Божјиот гнев се однесува на тоа што Бог ќе го 

излее врз безбожните. (види: 1 Солунците 5:9-10) 
3 Соблазнат/отпаднат. Зборот кој овде се користи е отпадништво, кој значи отстранување од вистината, 

напуштање на вистината, занемарување на вистината. Некои цитати од Новиот Завет кои се однесуваат на овој 
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ќе се јават многу лажни пророци4 кои ќе заведат мнозина. И заради многуте беззаконија, 
љубовта ќе олади кај мнозина. А кој ќе издржи докрај, ќе биде спасен. И ова Евангелие за 

Царството ќе биде проповедано по целиот свет за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде 
крајот.“  

 

Заповедите: 

 

1. Гледајте да не ве заведе некој.  

2. Така, одлучете да се подготвите како да се одбраните.  

3. Препознајте дека нејзиното уништување се наближува.  

4. Внимавајте да не се уплашите.  
 

Лекцијата: 

 

Да се биде заведен е во близок сооднос со прашањето за водството. Човек е заведен кога 

следи или слуша некој кој не е негов водач. Претходниот ден Исус ги поучувал учениците 

за водство. Тој им наложил да не се нарекуваат водачи, рави (учители) или отци. Секој од 

нив имал одговорност 1) да Го следи Исус, Божјото Слово 2) да биде поучуван од Светиот 

Дух и 3) да биде слуга единствено на неговиот Небесен Татко. 

 

Откако излагањето го започнал со зборовите „гледајте да не ве заведе некој“, Исус бил 

сосема свесен дека Неговата изјава ќе поттикне некои вообичаени прашања во умовите на 

учениците. Во продолжение на Неговото излагање Исус одговара на некои вообичаени 

прашања.  
 

• Кој ќе се обиде да нè заведе?  Во претходните поуки, Исус ги предупредил Неговите 

следбеници за измамниците: волци во овча кожа. Тој зборувал за лажните пророци и 

лажните учители, а сега открива и нова закана која ќе се појави – лажни месии.5  
 

• Зошто би ги следеле? Исус објаснил дека многумина ќе дојдат тврдејќи дека се 

Христос, што значи испратен од Бог. Во време од 100 години по Исусовата смрт, 

имало група луѓе, Сикарии, од кои тројца тврделе дека се Месијата. Во период од 500 

години, од 1500-2000 година, имало повеќе од 40 лица кои тврделе дека се Месијата. 
 

• Кој ќе се обиде да влијае врз нас? Затоа што луѓето секогаш се загрижени за нивната 

иднина, Исус рекол дека овие лажни месии ќе објавуваат „Времето е близу.“ Со 

други зборови, крајот се наближува и доаѓа судот.  
 

• Што треба да правиме? Исус рекол: „Не одете по нив.“ 
 

• Исусе, Ти си загрижен дека ќе бидеме заведени, но тогаш како ќе ја препознаеме 

вистината? Ова е сржта на дискусијата и затоа Тој остатокот од излагањето го 

поминува зборувајќи за тоа како ќе ја препознаат вистината.   

 
концепт може да се најдат во Галатите 1:6-9, 1 Тимотеј 4:1-3, Евреите 3:12, Евреите 6:4-6, 2 Петрово 2:1-3, 2 

Петрово 3:17-18, 1 Јован 2:18-19 и Јуда 3-4. 
4 Лажни пророци. Пророк е оној кој би требало да ја објавува Божјата волја пред луѓето. Во Стариот Завет се 

сметало дека пророкот е лажен ако кога доаѓал во името на Господ и 1) на луѓето им велел да им служат на 

други богови 2) знаците (чудата, пророштвото и др.) кои тој ги објавил не се исполниле. Исус додал уште еден 

тест кога на учениците им рекол да го проверат плодот (карактерот): дали неговото однесување го произведува 
плодот на Светиот Дух? 
5 Христоси 
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Исус им дава мапа на иднината и поставува патокази по патот, за Неговите ученици да не 

бидат збунети за патот по кој треба да одат. Така нема да бидат заведени.  
  

• Патоказ #1 – Апостолите ќе бидат испратени да го дадат своето сведоштво за Исус. 

Тој им заповедал: „И така, нека ви е при срце мислата да не се подготвувате 

однапред како ќе се браните, зашто Јас ќе ви дадам зборови и мудрост, на која не ќе 

може да ѝ се спротиви и да ѝ противречи никој од вашите противници.“ 
 

• Патоказ #2 – Ерусалим ќе биде заземен, за одредено време од неевреите. Исус рекол:  

„А кога ќе видите дека Ерусалим е опколен од војски, знајте оти е близу неговото 

запустување.“ 
 

• Патоказ #3 – Ќе се слушне за војни и гласови за војни. Исус рекол: „Внимавајте да 

не се уплашите; зашто тоа треба да се случи, но тоа уште не е крајот.“ 
 

• Патоказ #4 – Народ ќе се крене против народ и царство против царство, и на различни 

места ќе има глад и земјотреси. Исус рекол: „Но сето тоа е само почеток на 

родилните маки.“ 

 

Како што се наближувал крајот, Исус го насочува Своето излагање од широка светска 

перспектива, кон нешта кои непосредно ќе влијаат врз Неговите ученици (христијаните).  

 

• Патоказ #5 – Исусовите ученици ќе бидат предадени на маки6, ќе бидат убивани и 

намразени од народите, поради Неговото име (Господ Исус Христос).  

 
6 Маки: 1 Петар 4:12-19 – „Мили мои, не чудете се на огненото испитување што се појави меѓу вас, за да ве 

испита, небаре ви се случува нешто необично, туку, радувајте се дека соучествувате во Христовите страдања, 
за да можете да се радувате и веселите при откровението на Неговата слава. Блажени сте ако ве напаѓаат заради 

Христовото име, зашто тогаш Духот на славата и Божјиот Дух почива врз вас. Никој од вас да не страда како 

убиец, или крадец, или злосторник или како оној што се меша во туѓи работи; но, ако страда како христијанин, 

да не се срами, туку да Го слави Бог со тоа име, зашто време е судот да почне од Божјиот дом, а ако почнува 

прво од нас, каков ли ќе им биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божјото Евангелие? И ‘ако 

праведникот одвај се спасува, што ќе стане со безбожникот и грешникот?‘ Затоа и оние кои страдаат по Божја 

волја, да Му ги доверат своите души на верниот Создател, правејќи добро.“ 

Матеј 5:10-12 – „Блажени се оние кои се прогонувани заради праведност, бидејќи нивно е небесното 
царство! Блажени сте кога ве навредуваат, прогонуваат и говорат лажно против вас, со секакви лоши 

изрази, заради Мене. Радувајте се и веселете се, бидејќи голема е вашата награда на небесата, зашто 

така ги прогонуваа и пророците кои беа пред вас.“ 

Јаков 1:2-4, 12 – „Сметајте дека е вистинска радост, браќа мои, кога ќе се сретнете со разни 
испитувања, знаејќи дека од испитувањето на вашата вера произлегува истрајност! А од истрајноста - 

совршено дело, за да бидете совршени и целосни, без нешто да ви недостига... Блажен е човекот кој 

истрајува во испитувањата, зашто откако ќе биде докажан, ќе го прими венецот на животот што Бог 

им го вети на оние што Го љубат.“  
Ревноста на Јаков за Исус довела до тоа да тој биде прв од 12-те апостоли кој ќе биде маченик. Тој 

бил убиен со меч, по наредба на цар Ирод Агрипа I од Јудеја, околу 44-та година, при општото 

прогонство на раната црква – Јаков бил брат на Исус (Матеј 13:55, Марко 6:3) и автор на 

новозаветното послание на Јаков. 
Матеј 10:27-29 – „Она што ви го говорам во темнина, кажете го во светлина; и она што ќе го чуете на 

уво, разгласете го од покривите. И не плашете се од оние што го убиваат телото, а душата не можат 

да ја убијат. Туку плашете се повеќе од Оној Кој може да ги погуби и душата и телото во пеколот. Не 

се продаваат ли две врапчиња за една пара? Сепак ниедно од нив не паѓа на земјата без вашиот Татко.“ 
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Сведоштва на оние мачени заради Христос  

 

Еден пастор по име Флореску бил мачен со усвитени шилци и со ножеви. Бил претепуван. 

Потоа, преку голема цевка, во ќелијата му пуштале гладни стаорци. Тој не можел да спие, 

затоа што постојано морал да се брани. Ако за момент заспиел, стаорците го напаѓале.  

 

Тој морал да стои две недели, дење и ноќе. Комунистите сакале да го принудат да ги предаде 

браќата, но тој храбро се спротивставувал. На крајот, тие во затворот го донеле неговиот 14 

годишен син и пред него почнале да го камшикуваат. Му кажале дека нема да престанат да 

го тепаат сè додека не им го каже она што го бараат од него. Кутриот човек речиси полудел. 

Издржал најдолго што можел, и потоа повикал кон синот: „Александар, морам да им го 

кажам она што го бараат од мене! Не можам повеќе да гледам како те тепаат!“ Синот 

одговорил: „Татко, немој да ме посрамиш и да бидеш предавник. Издржи! Ако ме убијат, 

ќе умрам со зборовите: ‘за Исус и за татковината‘.“ Комунистите, разбеснети, му се 

нафрлиле и го претепале до смрт. Додека крвта на детето ги прскало ѕидовите на ќелијата, 

тој умирал славејќи го Бог. (Мачени за Христос, Ричард Вумбрант)  

  

Ние, христијаните, понекогаш моравме да стоиме во кутии нешто поголеми од самите нас. 

Немавме простор да се поместиме. Десетици остри шајки беа заковани на секоја страна од 

кутијата, со нивните како жилет остри врвови кои стрчеа кон внатрешноста. Додека стоевме 

сосема мирно, се беше во ред. Но во кутиите моравме да стоиме безброј часови. Кога ќе се 

уморевме и ќе малаксавме од истоштеност, шајките ги бодеа нашите тела. Ако се 

помрдневме или поместевме – таму беа ужасните шајки. - (Мачени за Христос, Ричард 

Вумбрант) 

  

Беше стриктно забрането да им се проповеда на другите затвореници. Се знаеше дека секој 

кој ќе биде фатен, ќе биде претепан. Неколкумина од нас решивме да ја платиме цената на 

„привилегијата“ да проповедаме, па ги прифативме нивните услови. Договорот беше: ние 

ќе проповедаме, тие ќе не тепаат. Ние бевме радосни да проповедаме, тие беа среќни што 

нè тепаа – така сите бевме среќни.  

 

Следната сцена се случи повеќе пати отколку што можам да избројам. Некој брат 

проповедаше пред другите затвореници, стражарите влегуваа во просторијата, упаѓаа среде 

неговиот говор. Тие потоа го влечеа по ходникот до нивната просторија за мачење. После 

она што ни изгледаше како бескрајно тепање, го враќаа назад и на земја го фрлаа неговото 

крваво изнарането тело. Полека, тој ќе се исправеше, со болка местејќи си ги алиштата, 

велејќи: „Сега, браќа, каде застанавме, кога ме прекинаа?“ И тој ќе продолжеше со 

евангелската порака! - (Мачени за Христос, Ричард Вумбрант) 

  

На единаесет години, Михал почна да заработува за живот како општ работник. Страдањето 

произведе колебање во неговата вера. Но откако Сабина помина две години во затвор, му 

дозволија да ја види. Тој отиде во комунистичкиот затвор и ја виде мајка му зад решетки. 

Таа беше валкана, слаба, со груби раце, облечена во груба затворска униформа. Тој едвај ја 

препозна. Нејзините први зборови беа: „Михал, верувај во Исус!“  Стражарите, разгневени, 

ја повлекоа на страна од Михал и ја извадија надвор. Михал плачеше, гледајќи ја мајка му 

како ја влечат. Овој момент беше моментот на неговото обраќање. Тој знаеше дека ако може 

Христос да се љуби во овие услови, Тој навистина е вистинскиот Спасител. Тој подоцна 

рече: „Ако христијанството нема друг аргумент во своја корист, тогаш фактот што мајка ми 

верува, е доволен за мене.“ Тоа беше денот кога тој во целост го прифати Христос. - (Мачени 

за Христос, Ричард Вумбрант) 

_________________________________ 
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• Патоказ #6 – Тогаш мнозина ќе се соблазнат7 и секој ќе предава секого. 

• Патоказ #7 – Ќе се јават многу лажни пророци кои ќе заведат мнозина. 

 

• Патоказ #8 – И заради многуте беззаконија, љубовта ќе олади кај мнозина. А кој ќе 

издржи докрај, ќе биде спасен. 

 

• Патоказ #9 – И ова Евангелие за Царството ќе биде проповедано по целиот свет за 

сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот.” 

 

Целта на лекцијата: 

 

Следете ги Исусовите упатства и нема да бидете заведени.  

 

 
7 Соблазнат / Отпаднат: (STRONG’S NO. 4624 – Скандализо) - да се стави стапица (на патот), па оттука, 

да се сопне, да се навреди; да се зароби (отпадништво (пребегнување - револт) - буквално, „напуштање на 

претходниот став“ - (направи да) се навреди). 

Сроден (поврзана дефиниција): 4624 скандализо – правилно да постави стапица („камен на сопнување“); 

(фигуративно) „да го попречува правилното однесување или размислување; да предизвика сопнување“ - 

буквално, „да падне во стапица“. Видете 4625 (скандалон - правилно, да активира стапица (механизам кој 
ја затвора стапицата врз несомнената жртва); (фигуративно) напад, ставање во движење на негативен однос 

на причина-последица (пр. „Стапот во стапица што предизвикува затворање на стапицата кога животното ќе 

ја допре “) 

b. „да се предизвика човекот да започне да нема доверба и да го напушти оној кому треба да му верува 

и да му се покорува; да предизвика пропаѓање“, во пасивна форма да отпадне (Јован 6:61, Матеј 13:21, 

Матеј 24:10), Матеј 26:33, Марк 4:17, Марк 14:29, Јован 16:1) 2 Солунците 2:1-17 (Павле повторно го 

нагласува Исусовото учење за овој настан) – Човекот на беззаконието - А сега, ве молиме, браќа, во 

однос на доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и за нашето заедничко собирање кај Него, не 
дозволувајте брзо да се поколебате во разумноста, ниту да се исплашите од некој дух или слово, ни од 

некое послание, како да е од нас испратено, како веќе да настапил Господовиот Ден! Никој да не ве измами 

на никаков начин, зашто тоа нема да се случи додека првин не дојде отпадништвото (апостасија 646) и 

не се појави човекот на беззаконието, синот на погибелта, кој се противи и се воздига над сè што се 
нарекува Бог или светиња, така што ќе седне во Божјиот храм и ќе се претставува себеси дека тој е 

Бог... Зашто, тајната на беззаконието веќе дејствува, додека не се отстрани од средината Оној што сега ја 

задржува, и потоа ќе се јави беззаконикот кого Господ ќе го убие со здивот на Својата уста и ќе го уништи 

со појавата на Своето доаѓање. Тоа е оној, чие доаѓање е во согласност со сатанското дејствување, со 

секаква сила, со чудотворни знаци, со лажни чуда и со секаква неправедна измама за оние кои 

загинуваат, зашто не ја примија љубовта на вистината за да се спасат. И затоа Бог им праќа заблуда да 

дејствува меѓу нив за да ѝ веруваат на лагата, та да бидат осудени сите, кои не ѝ поверуваа на вистината, а 

имаа задоволство во неправедноста... Затоа, браќа, стојте цврсто и држете ги преданијата што ги 

научивте од нас, било преку слово или преку наше послание.“  

 

ХУЛА“ „БОГОХУЛСТВО“ (STRONG’S NO. 988 - бласфемија): „заменува“ правилно за погрешно 

(погрешно за правилно), т.е. го нарекува она што Бог не го одобрува, „правилно“ што ја „заменува вистината 
Божја со лага“ (Римјаните 1:25 - „бидејќи Божјата вистина ја заменија со лага“; Исаија 5:20 - „“кои злото го 

нарекуваат добро, а доброто - зло; темнината ја сметаат за светлина, светлината - за темнина,”). Буквално, 

спор за (лигаво) да се нарече нешто добро (она кое е навистина е добро) - и спор да се идентификува што е 

навистина лошо (дека тоа навистина е зло). (THAYER’S GREEK LEXICON - βλασφημία, предизвик, врева): 
а. Општо: клевета, набедување, говор штетен за туѓото добро име. 

 

Марко 3:28-29 – „Вистина ви велам дека на човековите синови ќе им бидат простени сите гревови и хули како-

годе изговорени; но кој ќе похули на Светиот Дух, за него нема прошка довека“. 
Матеј 12:31-32  - „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.“ 

Лука 12:10 – „На секој што ќе рече збор против Синот Човеков, ќе му биде простено, но на оној кој ќе похули 

против Светиот Дух, нема да му биде простено.“ 
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Лекција 47: Немојте да бидете заведени 
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Примена: 

 

Околу 1600 година, Џон Калвин развил правец во теологијата кој се сведува на една 

едноставна изјава која многу евангелски христијани ја користат: „Еднаш спасен, засекогаш 

спасен:“  

 

Ако е така, зошто Исус бил загрижен Неговите ученици да не бидат заведени?  

 

Ако е така, кои се тие кои што ќе отпаднат?  

 

Денес, многумина пишуваат книги и поуки за тоа што го веруваат во однос на настаните во 

последните времиња. Повеќето од тие поуки го занемаруваат она што Исус го вели или го 

сметаат за второстепено. Запомнете, да се биде заведен е прашање на водство. На кого му 

верувате, кого следите или кого слушате, во однос на идните времиња?  

 

Дали некој од оние кои ги слушате е водач на црква или ваш водач?  


