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Лекција 2 

 

Што гледате?  

 
Мразокршач1: 

 

Што ги прави луѓето различни од вас?  

Како ќе постапите ако сакате да промените нечие мислење?  

 

Вовед: 

 

За бебето, светот надвор од домот е чуден и поинаков. Тоа е непријатно место, каде што ја 

нема сигурноста на домот. Бебето е раздразливо, сè е непознато и поинакво. Но родителите 

го носат во оваа непријателска средина. Тоа мора да се запознае со околината и со луѓето со 

кои неговите родители се дружат. И Исус ги носи Неговите нови ученици на такво место.  

 

Исусовите ученици биле Евреи од Галилеја, од северното крајбрежје на Галилејското Езеро. 

Тие биле луѓе од провинција. Три пати во годината оделе во Ерусалим за да присуствуваат 

на Господовите прослави. Вообичаената рута ги водела по полесниот пат, преку долината 

на реката Јордан. Таа долина е широка, добро наводната и плодна. Таа рута ги водела околу 

подрачјето на Самарија, местото каде живеел омразен народ, кој не го познавал вистинскиот 

Бог и со кои Евреите имале многу мала соработка.  

 

Во рана пролет, учениците отишле со Исус на прославата на Пасха, во Ерусалим. Таму 

останале некое време, во пријателската атмосфера околу Ерусалим. Подрачјето е Јудеја, 

јужниот дел на Израелската земја. Тие им сведочеле на луѓето од таа област и крстиле 

неколкумина. Ова најверојатно траело до втората прослава во годината во Ерусалим, на која 

тие присуствувале. Прославата се нарекувала „Седмици“, затоа што била седум недели 

после Пасха.  

 

Времето било доцна пролет, и станувало жешко. Исус одеднаш решил да се врати во 

Галилеја. Овој пат Тој ги водел учениците по краткиот пат, преку Самарија. Патувањето по 

планините било напорно и непознато. Во споредба со патот во долината, ова била напорна 

патека по карпи, ветровити ридови со малку сенка и вода. Тие застанале во селото Сихар. 

На запад се подигале Герасим, планината на благослов и Ебал, планината на проклетство. 

Тоа било местото крај бунарот на патријархот Јаков. Настапило пладне, време за починка и 

за ручек. Било време Исус да има средба со жената која дошла кај бунарот. Настапило време 

да се промени светогледот на учениците. 

 

Читање од Словото: 

 

Жената на бунарот 

Јован 4:1-42 
 

Кога Исус дозна дека фарисеите чуле оти Тој придобива и крштава повеќе ученици од Јован 
(иако самиот Исус не крштаваше, туку Неговите ученици), ја напушти Јудеја и се врати пак 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
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во Галилеја. Требаше да помине преку Самарија. И така дојде во самарискиот град, наречен 
Сихар, во близина на земјиштето што Јаков му го даде на својот син Јосиф. Таму беше 

Јакововиот кладенец. Исус, изморен од патот, седеше така крај кладенецот, а беше околу 
шестиот час2. Дојде една жена од Самарија, за да нацрпи вода. Исус ѝ рече: „Дај да се 
напијам!“, а Неговите ученици беа отишле во градот да купат храна. Самарјанката Му рече: 

„Како, Ти, Евреин, бараш од мене, самарјанка, да пиеш?“ (Имено, Евреите не општеа со 
самарјаните.) Исус ѝ одговори, велејќи: „Ако знаеш за Божјиот дар и Кој е Оној што ти вели: 

,Дај да се напијам,' ти ќе побараш од Него и Тој ќе ти даде жива вода3.“ Жената Му одговори: 
„Нема со што да нацрпиш, господине, а кладенецов е длабок! Тогаш, од каде имаш жива 
вода? Зар си Ти поголем од нашиот татко Јаков, кој ни го даде кладенецов? Тој самиот пиеше 

од него, и неговите синови, и неговиот добиток!“ Исус во одговор ѝ рече: „Секој кој пие од 
оваа вода, пак ќе биде жеден. А кој пие од водата што Јас ќе му ја дадам, нема да биде жеден 
довека, туку водата што ќе му ја дадам ќе стане во него извор на вода која извира во вечен 

живот.“ Жената Му рече: „Господине, дај ми од таа вода за да не ожеднувам и да не доаѓам 
овде да црпам!“ Тој ѝ рече: „Оди! Викни го маж ти и врати се овде!“ Жената му одговори, 

велејќи: „Јас немам маж.“ Исус ѝ рече: „Право си кажа дека немаш маж; зашто си имала 
петмина мажи и тој што го имаш сега, не ти е маж; вистината ја зборуваш.“ Жената Му рече: 
„Господине, гледам дека си пророк. Нашите татковци одеа на поклонение на оваа гора4, а 

вие велите дека Ерусалим е местото за поклонение.“ Исус ѝ рече: „Верувај Ми, жено, доаѓа 
часот кога не ќе Му се поклонувате на Таткото ниту на оваа гора, ниту во Ерусалим. Вие му 
се поклонувате на она што не го знаете; ние му се поклонуваме на она што го знаеме, зашто 

спасението доаѓа од Евреите. Но доаѓа часот, и веќе настапи, кога вистинските поклоници 
ќе Му се поклонуваат на Таткото во дух и вистина, зашто Таткото сака такви поклоници. Бог 
е Дух, и оние кои Му се поклонуваат, треба да Му се поклонуваат во дух и вистина5.“ Жената 

Му одговори: „Знам дека ќе дојде Месија (наречен Христос). Кога Тој ќе дојде, сè ќе ни 
објави.“ Исус ѝ рече: „Јас Сум Тој, Кој зборува со тебе.“ Тогаш дојдоа Неговите ученици и 

се чудеа дека разговара со жена, но ниеден не рече: „Што сакаш?“ или: „Зошто разговараш 
со неа?“ Тогаш жената ја остави својата стомна и отиде во градот, па им рече на луѓето: 
„Дојдете да видите еден човек, Кој ми кажа сè што сум сторила! Не е ли Тој Христос?“ Тие 

излегоа од градот и тргнаа кон Него. Во меѓувреме учениците Го молеа Исус: „Раби, јади!“ 
Но Тој им рече: “Јас имам храна за јадење која вие не ја знаете.” Тогаш учениците се 
прашуваа меѓу себе: “Да не му донесол некој јадење?” Исус им рече: “Мојата храна е 

исполнувањето на волјата на Оној Кој ме прати и да го завршам Неговото дело. Зар вие не 
велите: ,уште четири месеци и жетвата ќе дојде!' Еве, ви велам: поткренете ги очите и 

видете ги полињата* како побелеле за жетва! Жетварот веќе си добива за својот труд и 
собира плод за вечен живот, за да се радуваат заедно и сејачот и жетварот. Зашто за ова важи 
изреката: ,Еден сее, а друг жнее!' Јас ве испратив да жнеете каде што не се трудевте. Други 

се трудеа, а вие влеговте во нивниот труд.“ И мнозина самарјани од градот поверуваа во Него 
заради зборовите на жената, која сведочеше: „Тој ми кажа сè што сум сторила.“ Па кога 
самарјаните дојдоа кај Него, Го замолија да остане кај нив; и остана таму два дена. И многу 

други од нив поверуваа поради Неговото слово, а на жената ѝ велеа: „Сега не веруваме 
поради твоето кажување, зашто самите чувме и знаеме дека Овој е навистина Спасителот на 

светот.“  
 
 

 
2 Шестиот час – околу пладне. 
3 Жива вода – изразот значи вода што тече од извор или од поток. Зборува за постојано течење, а не застоена 

вода.  
4 Гора – Планината Герасим.  
5 Дух и вистина – „Се фалиме во Христос Исус и не се надеваме на телото“ ... Филипјаните 3:3. 
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Заповедта: 

 

„Поткренете ги очите и видете ги полињата.“ 

 

Лекцијата: 

 

Лекцијата која Исус ја поучувал е поврзана со способноста на забележување. Учениците 

биле навикнати на гледање, разбирање и применување на физичките закони во природниот 

свет кој ги опкружувал. Исус ги предизвикува да гледаат поинаку. Тој сакал нивната 

способност за забележување да се прошири и на духовното.  

  

Исус својата поука ја започнал со изјавата: „Зар вие не велите: ,уште четири месеци и 

жетвата ќе дојде.‘“ Световното размислување на учениците се вклучило. Било Мај, луѓето 

неодамна го засадиле памукот, и ќе требаат уште четири месеци за памукот да расте и ќе 

има жетва во Септември. Но тогаш Исус вели: „Поткренете ги очите и видете ги полињата 

како побелеле за жетва.“ 

 

Кога учениците се завртеле за да погледнат кон полињата, тие не виделе памук подготвен за 

жетва. Но во далечина забележале мажи, облечени во бели облеки, како преку полињата 

трчаат кон нив. Исус зборувал за луѓето, а не за памукот, жетва на човечки души. Жетвата 

започнува сега, а не на крајот на времето за време на големата жетва. Умовите на учениците 

имале проблем духовно да ги поврзат нештата.  

 

Исус продолжил: „Жетварот веќе си добива за својот труд и собира плод за вечен живот, 

за да се радуваат заедно и сејачот и жетварот. Зашто за ова важи изреката: ,Еден сее, а 

друг жнее!' Јас ве испратив да жнеете каде што не се трудевте. Други се трудеа, а вие 

влеговте во нивниот труд.“  

 

Учениците почнале да размислуваат за сеење и жнеење. Стави семе во земја и на негово 

место се јавува растение. Човек сее и човек жнее. Растенијата секогаш содржат повеќе 

семиња. Ние чуваме некои од семињата за да сееме за следна жетва, а остатокот го 

користиме за храна и други потреби. Сето ова ни е многу познато.  

 

Полека се потсетувале на Словото.  

 

Тие ги виделе луѓето како трчаат преку полињата кон Исус. Да! Тоа било запишано во 

свитокот на Исаија во однос на Месијата. „Ете, ти ќе повикаш народ, што не си го познавал, 

и народите, кои не те познавале, ќе побрзаат кон тебе, заради Господа, твојот Бог, заради 

Светецот Израелов, зашто Тој те прослави.“ (Исаија 55:5) И делот за сеење и жнеење е исто 

така од Исаија. Само што се однесува на Божјото Слово. „Како што дождот и снегот 

паѓаат од небото и таму не се враќаат, туку ја напојуваат земјата и ја прават способна 

да раѓа и да се зеленее, за да му дава семе на оној, што сее и леб за да јаде, така и Моето 

слово, што излегува од устата Моја, не се враќа кон Мене празно, туку го исполнува она, 

што Ми е угодно, и го прави она за што сум го испратил Јас.“ (Исаија 55:10-11) 

 

Сега учениците почнале да разбираат за што зборува Исус. Оние кои дошле пред Месијата, 

патријарсите, Мојсеј, Давид и пророците, го сееле семето на Божјото Слово во однос на 

Месијата. Тие сееле преку зборување за Месијата кој доаѓа, за Неговото царство и 

спасението на човекот. Секој кој доаѓа после Месијата, треба да жнее жетва на души. Тие 
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жнееле преку сведочење дека Месијата, Неговото царство и спасението на човекот, 

настапиле. И двете групи на луѓе ќе се радуваат заедно во Божјото царство.  

 

Дискусија во група: 

 

1. Кои препреки треба да ги надминеме за да ги видиме полињата подготвени за жетва?  

2. Кои се некои од начините како некој може да започне духовен разговор преку 

набљудување на секојдневните рутини на човекот? (На пример: Човек гледа на 

часовник за да види колку е часот. Поставувањето на било кое од овие прашања може 

да поттикне духовен разговор. Дали ќе настапи време кога Бог ќе му суди на човекот? 

Кога ќе биде крајот на светот? Дали човекот може да живее вечно? Уште колку години 

живот ни остануваат?)  

 

Целта на лекцијата: 

 

Забележувајте ги луѓето околу вас. Тоа може да води до духовна средба.  

 

Примена: 

 

1. Набљудувајте ги луѓето во нивните дневни рутини. Размислувајте за нешта кои можете 

да ги прашате со цел да поттикнете духовен разговор. Запишете ги работите кои сте ги 

забележале, и прашањето кое можете да им го поставите. Споделете го тоа на следната 

средба на групата.  

2. Поканете на ручек или вечера некого од црквата, кого не го познавате добро.  

 


