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Лекција 8 

 

Одржување на ветувањата 

Мразокршач1: 

 

Кажете едно ветување кое ви било дадено, а кое не било исполнето, и како сте се чувствувале 

поради тоа.  

 

Вовед: 

 

Исус полека преминува од темата на прељуба, кон завети. Тој двете теми ги поврзува со тоа 

што зборува за неверство (кршење на единството), како во бракот и така и во одржување на 

заветите. За подобро да разбереме за што зборува Исус во оваа лекција, ќе ни биде од полза 

ако разбереме некои библиски, меѓусебно поврзани термини.  

 

ДЕФИНИЦИИ 
 

1. Да се заколнеш значи да дадеш збор или сведоштво дека нешто е вистинито или е 

вистина.  

2. Завет значи да се заколнеш дека ќе направиш или дадеш нешто.  

3. Да се вети е исто што и завет.  

4. Залог е нешто опипливо кое лицето, на кое му е дадено ветувањето или заветот, го 

очекува. Залогот има улога на осигурување или сигурност дека заветот ќе биде 

исполнет. Истиот концепт е и кај колатерален залог за позајмица.  

5. Заклетва е исто што и завет или ветување, при што се дава нешто вредно. 

Хебрејскиот збор за заклетва е ист со бројот седум. Седум се смета за Божји број и 

го поврзува Него со концептот на заклетва. Тоа значи нешто кое било помножено со 

седум или направено цело или потполно. Ја носи идејата дека не било кажано 

набрзина или безгрижно, туку е повторено седум пати.  

6. Клетва се додава на земање клетва, ветување, завет, заклетва или сојуз за да се 

зацврсти договорот. Да се проколне значи да се бара од Бог да му нанесе некакво зло 

на поединецот кој го дава ветувањето, ако не го исполни истото. Изразот „Жими 

Бога“ е пример за ова. Ова може да го побара поединецот на кого му е дадено 

ветувањето, или е понудено од оној кој го дава ветувањето.  

7. Сојуз е формален договор меѓу две или повеќе страни и може во себе да ги вклучува 

сите погоре спомнати.  

 

За да ги видиме дејствијата поврзани со овие зборови, ќе разгледаме случка од Битие 21:22-

33: „Во тоа време Авимелех, во придружба на Пихол, војводата негов, му рече на Авраам: 

‘Бог е со тебе во сè што правиш. А сега заколни ми се овде во Бога дека нема да ми 

напакостиш ни мене, ни на синот мој, ниту на внукот мој; туку дека ќе постапуваш добро 

со мене и со земјата, во која си гостин, како што постапував јас со тебе.‘ И рече Авраам: 

‘Се заколнувам!‘ 

 

Тогаш Авраам го прекори Авимелех за изворот што го беа присвоиле слугите Авимелехови. 

А Авимелех рече: ‘Не знам кој го направи тоа; ниту ти ми кажа, ниту, пак, чув за тоа до 

денес.‘ А Авраам зеде ситен и крупен добиток, и му ги подари на Авимелех, и тие двајца 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
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склопија сојуз. Потоа Авраам одвои седум јагниња од стадото. А Авимелех му рече на 

Авраам: ‘Зошто се овие седум јагниња што ги одвои?‘ 

 

Авраам, пак, одговори: ‘Прими ги од моја рака овие седум јагниња, за да ми бидат 

сведоштво дека јас сум го ископал оној кладенец.‘ Затоа она место се нарече Вирсавија, 

бидејќи тука се заколнаа обајцата. Откако склопија сојуз во Вирсавија, Авимелех и Пихол, 

војводата негов, се кренаа и се вратија во земјата филистејска. И Авраам насади шумичка 

во Вирсавија, и таму го призва името на Господ, Вечниот Бог.“ 

 

Дискусија во група: 

 

1. Четири од седумте термини кои претходно ги опишавме се искористени во оваа 

случка, кои се тие? (Клетва, сојуз, заклетва и залог)  

 

Читање од Словото: 
 

Проповедта на Гората 

Матеј 5:33-37 
 

Уште сте чуле дека на предците им било речено: ‘НЕ ЗАКОЛНУВАЈ СЕ ЛАЖНО, ТУКУ 
ИСПОЛНУВАЈ ГИ ПРЕД ГОСПОД СВОИТЕ ЗАКЛЕТВИ.‘ А Јас ви велам: не заколнувајте 

се воопшто: ниту во небото, зашто тоа е Божји престол; ниту во земјата, зашто е подножје 
на Неговите нозе; ниту во Ерусалим, затоа што е ГРАД НА ВЕЛИКИОТ ЦАР. Не заколнувај 
се ниту во својата глава, зашто не можеш ниту едно влакно да направиш бело или црно! Туку 

вашиот збор нека биде: ‘да‘ - да, ‘не‘ - не! Она што е повеќе од тоа, од злиот е. 

 

Заповедите: 

 

1. Не заколнувајте се воопшто. 

2. Вашиот збор нека биде: ‘да‘ - да, ‘не‘ - не. 

 

Лекцијата: 

 

Давање заклетва, склучување сојуз или давање ветувања е нешто свето и треба да се сфати 

сериозно. Бог е сведок на сè што човекот зборува и луѓето ќе бидат судени според нивните 

зборови. Исус го потврдува овој факт кога зборува со фарисеите. Во Матеј 12:36-37 Тој 

изјавува: „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.“ 

 

Исус им вели на учениците дека тие не треба да даваат заклетва, завет или ветување. Сите 

тие се однесуваат на давање или правење нешто во идно време. Клетвите, заклетвите и 

ветувањата се дрскост и се темелат врз гордост. Никој не знае дали ќе живее доволно долго 

или дали ќе ги има ресурсите за да го исполни ветеното, освен самиот Бог. Оваа точка 

најдобро се илустрира со свадбените завети, кои најчесто завршуваат со зборовите: „Додека 

смртта не нè раздели“.  

 

Исус им вели на учениците дека не треба да се колнат во небото, во земјата или во Ерусалим, 

затоа што тие работи Му припаѓаат на Бог, а не на лицето кое ги дава како залог. Никој нема 

право туѓ имот да даде како залог. Оној кој се колне во Бог, сака Бог да го направи должник. 
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Оној кој се заколнува на ваков начин всушност вели дека има моќ над Бог, преку која може 

да бара Бог да ја исполни неговата желба. Ако лицето кое ја дало заклетвата не успее да ја 

одржи, како другиот ќе си наплати од Бога? Заколнувањето на овој начин само го 

дискредитира односот на ученикот со Бог и ако не успее да ја одржи заклетвата која ја дал, 

го уништува своето сведоштво за Исус Христос.  

 

Во следната изјава Исус вели „својата глава“ за да укаже на заклетва во име на поединецот. 

Лицето кое дава ваква заклетва се дава себеси како залог. Тој изјавува дека тој е Бог или 

барем дека има иста моќ и авторитет како Него. Ваков пример ни е даден во Евреите 6:13: 

„Кога Бог му даде ветување на Авраам, немајќи никој поголем за да се заколне во него, се 

заколна во Самиот Себе.“ 

 

Ако оној кој се заколнува на ваков начин не ја исполни заклетвата, тој, а не Бог, ќе му биде 

должник на другиот, или ќе треба да изврши нешто за него. Ако некој се заколне во себеси 

тој ја крие вистината, дека Бог и човекот не се исто, кога всушност луѓето се немоќни и 

имаат потреба од Неговата помош. Ако ученик се заколнува на ваков начин и не ја одржи 

заклетвата, неговото сведоштво за Исус Христос и за Неговата способност да спасува луѓе, 

исто така ќе биде примено со резерва.  

 

Кога рекол: „вашиот збор нека биде: ‘да‘ - да, ‘не‘ – не“, Исус објавил дека очекува Неговите 

ученици да си го одржат зборот! Да го направат она што кажале дека ќе го направат. Ако 

учениците не си го одржат зборот, тогаш ќе бидат познати како лажливци и не може да се 

очекува од нив да ја кажуваат вистината и да им се верува. Тогаш како луѓето ќе поверуваат 

во пораката на евангелието која тие ја проповедаат? Има стара поговорка која гласи вака: 

„Човекот вреди колку што му вреди зборот.“ Бог е добар. Тој секогаш го извршува она што 

рекол дека ќе го направи.  

 

Дискусија во група: 

 

1. Зошто луѓето даваат ветувања?  

2. Кој е резултатот на неисполнето ветување?  

3. Што мислите, како неисполнетите ветувања влијаат врз децата?  

4. Кое е последното ветување за кое се сеќавате дека сте го дале? Дали сте го 

исполниле?  

5. Кое било ветувањето кое посакувате никогаш да не сте го дале или кое било најтешко 

да го исполните?  

6. Кое од Божјите ветувања ви е најдраго, и зошто?  

 

Целта на лекцијата: 

 

Немојте да се ставите себеси во позиција да мора да лажете.  

 

Примена: 

 

На следната средба на групата зборувајте за ситуации кога сте морале да ветите нешто и 

како сте се справиле со тоа.  

 

 

 

 


