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Лекција 22 

 

Евангелизација 

 
Мразокршач1: 

 

На што помислувате или што замислувате кога ќе го чуете зборот „евангелизација“?  

 

Читање од Словото: 

 
 

Матеј 10:1-15, Марко 6:7-13, Лука 9:1-6, 10:1-16 

 
Дванаесеттемина се испратени да го проповедаат евангелието 

Матеј 10:1-15, Марко 6:7-13, Лука 9:1-6 

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

 

Потоа ги повика дванаесеттемина и им даде сила и власт над сите демони, како и да 

исцелуваат болести. А ова се имињата на дванаесетте апостоли: првиот Симон, наречен Петар 
и неговиот брат Андреј, па Јаков, синот на Зебедеј и брат му Јован, Филип и Бартоломеј, Тома 
и Матеј даночникот, Јаков синот на Алфеј и Тадеј, Симон Кананеецот и Јуда Искариот, кој и 

Го предаде. Исус ги испрати овие дванаесетмина и им наложи, велејќи им: „Не одете кај 
неевреите, и не влегувајте во самаријански град; туку, подобро одете кај изгубените овци на 
израеловиот дом. И додека одите проповедајте дека ‘се приближи небесното царство’2. 

Исцелувајте болни, воскреснувајте мртви, исчистувајте лепрозни, изгонувајте демони; 
бесплатно добивте, бесплатно давајте. Не носете ни злато, ни сребро, ниту бакар во вашите 

појаси; ниту торба за пат, ни две облеки, ни обувки, ни стап, зашто работникот ја заслужува 
својата издршка. А кога ќе влезете во кој и да било град или село, распрашајте кој е достоен 
во него и останете таму додека не заминете оттаму. Кога ќе влезете во домот, поздравете3 го. 

И ако навистина куќата е достојна, вашиот мир нека се спушти на неа, а ако не е достојна, 
вашиот мир нека ви се врати вам. И ако некој не ве прими, ниту ги послуша вашите зборови, 
кога ќе излегувате од таа куќа или град, истресете го правот од вашите нозе. Вистина ви 

велам, полесно ќе им биде на Содом и Гомора4 во судниот ден, отколку на тој град.“  
 

Испраќањето на седумдесеттемина 

Матеј 11:20-24 и Лука 10:1-16 

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

 
Потоа Господ определи седумдесетмина други и ги испрати, по двајца, пред Себе во секој 

град и во секое место, каде што сакаше да појде. И им рече: „Жетвата е голема, а работниците 
се малку. Затоа молете Го Господарот на жетвата да испрати работници на Својата жетва. 
Одете5! Ете, Јас ве праќам како јагниња меѓу волци. Не носете ни чекмеже, ни торба, ниту 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
2 Се приближи небесното царство: Всушност значи „Божјото владеење овде и сега.“  
3 Мир во овој дом: „Шалом алеихем“ или „мир со вас“. Зборот „шалом“ не само што ја пренесува идејата за 

мир, туку и означува добросостојба, здравје, успех, интегритет и комфор.  
4 Содом и Гомора: Област од јужната страна на Мртвото Море, која Бог го уништил во времето на Авраам, 
поради изопаченоста на неговите жители.  
5 Одете: Одете во градот во кој ви кажав да одите.  
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обувки и по пат не поздравувајте никого6! И во која куќа ќе влезете, најнапред речете: ‘Мир 
во овој дом!‘ И ако има таму човек на мирот, вашиот мир ќе остане на него; а ако нема, ќе се 

врати кај вас. Останете во таа куќа, јадете и пијте што ќе ви дадат, зашто работникот ја 
заслужува својата заработка. Не минувајте од куќа во куќа. И ако влезете во некој град и ве 
примат, јадете што ќе изнесат пред вас! Исцелувајте ги болните во него и говорете им: 

‘Божјото царство се приближи до вас7!‘ Ако пак влезете во некој град и не ве примат, 
излезете на неговите улици и речете: ‘И правот од вашиот град, што се залепил на нашите 

нозе, ви го истресуваме; но знајте го ова - Божјото царство се приближи.‘ Тогаш почна да ги 
прекорува градовите, во кои се случија најмногу Негови моќни дела, бидејќи не се покајаа. 
‘Тешко тебе, Хоразине! Тешко тебе, Бетсаидо! Зашто ако во Тир и Сидон се случеа моќните 

дела, што се случија кај вас, одамна би се покајале во струнени вреќи и пепел. Но, ви велам: 
полесно ќе им биде на Тир и Сидон во судниот ден, отколку вам. А ти Капернауме, зар ќе се 
издигаш до небо? Зашто ако во Содом се случеа моќните дела што се случија во тебе, ќе 

останеше до ден денешен. Но ви велам, на земјата Содомска ќе ѝ биде полесно на судниот 
ден, отколку тебе. Кој ве слуша вас, Мене Ме слуша, и кој ве отфрла вас, Мене Ме отфрла, а 

кој Ме отфрла Мене, Го отфрла Оној Кој Ме прати.‘“ 

 

Дискусија во група: 

 

1. Кој имал најголемо влијание во однос на вашата одлука да Го следите Христос?  

2. Во каква врска сте биле со таа личност? (роднина, пријател...)  

3. Што направила таа личност за да повлијае на вас?  

4. Опишете како таа личноста направила да се чувствувате.  

5. Што рекла личноста за да повлијае врз вас?  

 

Заповедите: 

 

1. Не одете кај неевреите. 

2. Не влегувајте во самарјански град. 

3. Одете кај изгубените овци на израеловиот дом. 

4. Одете во секој град каде што и Јас ќе одам. 

5. Додека одите проповедајте дека се приближи небесното царство. 

6. Исцелувајте болни. 

7. Говорете им: “Божјото царство се приближи до вас.” 

8. Воскреснувајте мртви. 

9. Исчистувајте лепрозни. 

10. Изгонувајте демони. 

11. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. 

12. Не носете ни злато, ни сребро, ниту бакар во вашите појаси. 

13. Не носете ниту торба за пат. 

14. Не носете ни две облеки. 

15. Не носете ни обувки. 

16. Не носете ни стап. 

17. По пат не поздравувајте никого. 

18. Кога ќе влезете во кој и да било град или село, распрашајте кој е достоен во него. 

19. Останете таму додека не заминете оттаму. 

20. Јадете што ќе изнесат пред вас. 

 
6 По пат не поздравувајте никого: Не застанувајте за да водите празни муабети.  
7 Божјото царство се приближи до вас: Всушност тие велеле: „Ние дојдовме кај вас по Божји налог, со Негов 

авторитет, со Негова сила, за да ја извршиме Неговата цел.“  
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21. Во која куќа ќе влезете, најнапред речете: “Мир во овој дом!” 

22. Ако навистина куќата е достојна и ако таму има човек на мирот, вашиот мир ќе остане 

во него.  

23. Ако куќата не е достојна и ако таму нема човек на мирот, вашиот мир ќе се врати кај 

вас. 

24. И ако некој не ве прими, ниту ги послуша вашите зборови, кога ќе излегувате од таа 

куќа или град, истресете го правот од вашите нозе. 

25. Излезете на неговите улици и речете: „И правот од вашиот град, што се залепил на 

нашите нозе, ви го истресуваме; но знајте го ова - Божјото царство се приближи.“ 

 

Лекцијата: 

 

Словото вели дека Исус два пати испратил „амбасадори“ за да се погрижат за народот, пред 

да го даде Големото Пратеништво. Првиот пат Тој ги испратил дванаесетте апостоли, за 

период од приближно 6 месеци8, само до изгубените овци на Израел. Неколку месеци 

подоцна Тој испратил седумдесет други ученици за период од околу два месеци9 во 

градовите во кои планирал да оди. Упатствата кои им ги дал на двете групи во основа биле 

исти и многу детални.  

 

Молитвата им претходела на двата потфати. Сите барале од Бог да испрати работници во 

жетвата. Потоа Исус ги овластил оние кои требало да одат. Тој ги испратил во парови, за 

секој Божји збор да биде потврден од два или повеќе сведоци. Тој им рекол да проповедаат 

за луѓето да се спасат10 и да објават дека Божјото царство се приближило11. Тој исто така им 

кажал да исцелуваат болни, за нивните сведоштва да не бидат само зборови, туку да имаат 

Божја сила која доаѓа од горе. Исус на овие амбасадори им дали моќ да изгонуваат демони 

и да исцелуваат секакви болести и зарази. Тој „дванаесетте“ ги испратил само кај Евреите, а 

„седумдесетте“ до градовите кои Тој ќе ги посети.12 Кога на учениците им го дал „Големото 

Пратеништво“ тоа ги вклучувало Ерусалим, Јудеја, Самарија, па сè до најдалечните делови 

на светот.  

 

Упатствата кои Исус им ги дал во однос на патувањето до нивната дестинација се чини како 

да укажува на итност. Учениците не требало да имаат никаква голема подготовка за 

патувањето. Тие не требало да понесат ништо за патувањето, како на пример пари, облека, 

багаж или храна. Тие исто така не смееле да се влечкаат, ниту пак да водат празни муабети 

додека патуваат. Овие упатства ги потсетиле амбасадорите на случката од 1 Царства 13: Бог 

испратил пророк на посебна мисија со упатство да не застане по пат ни за да јаде, ни за да 

пие. Тој не послушал и умрел на самото место.  

 

 
8 Најверојатно од Октомври 29 година до Април 30 година.  
9 Најверојатно од Октомври до Ноември 30 година.  
10 Покајте се (грчки – метаноиете) – промена на умот – имај промена на срцето.  
11 „Божјото царство се приближи“ е користено на неколку начини. Прво, тоа објавува дека Бог владее овде и сега. 

Второ, тоа вели дека царството е блиску затоа што неговата сила и авторитет се присутни во лицето кое ја дава 

изјавата.  
12 Ова е претходник на Големото пратеништво. Тоа ја проширило мисијата на учениците до секаде каде што 
Господ можел да дојде. Тогаш тоа вклучувало градови во Галилеја, Самарија и Јудеја. Сепак, ова може да значи 

било кој град кој Исус би го посетил во тоа време или во иднина.  
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Откако ќе влезат во некој град, Исусовите амбасадори требало да најдат „човек на мир“13. 

Тие требало да останат во неговиот дом и да јадат од неговата храна, додека престојуваат во 

тој град. Кога влегувале во домот, требало да го поздрават со „Шалом алеихем“ или „мир со 

вас“. Зборот „шалом“ не само што ја пренесува идејата за мир, туку означува и 

благосостојба, здравје, успех, интегритет и удобност. Кога се изговарал овој поздрав, тогаш 

Бог го давал Својот мир и наклоност врз луѓето во тој дом. Ако Исусовите амбасадори се 

одбиени од тој дом, Бог ги одземал Неговиот мир и наклоност.  

 

За да им даде веродостојност на Неговите амбасадори, Исус им дарил сила за исцелување 

секакви болести и зарази. Тие биле во состојба да исцелуваат лепрозни и изгонуваат демони. 

Откако некој бил исцелен, тие требале да му кажат: „Божјото царство се приближи.“ Со 

моќта за исцелување, дошла и поголема одговорност. На Исусовите амбасадори не им било 

дозволено да земат пари или надоместок за исцелувањето, зашто бесплатно добиле дар од 

Бог, па според тоа требало и бесплатно да го дадат. Ова амбасадорите требало да ги потсети 

на случката со Нееман, лепрозниот генерал, од 2 Царства 5. Пророкот Елисеј бесплатно го 

исцелил Нееман од лепра, но слугата на Нееман, Гиезиј, потрчал по Нееман за да добие 

надоместок за исцелувањето. Како резултат, Елисеј изрекол лепрата од Нееман да се пренесе 

врз Гиезиј.  

 

Ако дом или град одбие да ги прими или ги занемари нивните зборови, Исусовите 

амбасадори требало да отидат на улица и да го истресат правот од обувките. Додека го 

правеле тоа, требало да кажат: „И правот од вашиот град, што се залепил на нашите нозе, 

ви го истресуваме; но знајте го ова - Божјото царство се приближи.“ Историски, Евреите 

ритуално го чистеле правот од паганскиот (нееврејски) град од нивните нозе, пред да 

заминат од него, и пред да влезат во Израел. Исус сакал Неговите амбасадори да ја пренесат 

таа идеја пред луѓето од кои биле одбиени. Тие, и покрај тоа што се Евреи, не го примиле 

Божјото слово, па според тоа тие за учениците ќе се како безбожници. Овој концепт бил 

демонстриран во Дела 13:51. Заедно со оваа идеја доаѓа и концептот за невиност од нивната 

крв. Кога луѓето го одбиваат Божјиот збор, тогаш тие кои им го проповедале се невини, кога 

Бог ќе ги суди тие кои Го одбиле. Овој концепт јасно се гледа во Дела 18:6.  

 

Целта на лекцијата: 

 

Според Исус, ова е начинот како треба да се евангелизира.  

 

Примена: 

• Молете се секој ден Господарот на жетвата, да испрати работници на Својата жетва.  

• Сподели го евангелието со барем еден човек во текот на следната недела, и обиди 

се да го направиш тоа што послично на начинот на кој Исус рекол дека треба да се 

постапи.  

 

 
13 „Човек на мирот“ е термин кој опишува човек кој е понизен, гостопримлив и има голема почит кон Бог 

(богобојазлив). За да биде таков, човекот не е неопходно да биде Евреин или христијанин.  


