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Лекција 23
Змии и гулаби
Мразокршач1:
Што мислите, зошто христијаните се плашат и се чувствуваат несоодветно во однос на
евангелизирање?
Вовед:
Откако на учениците им дал упатства како да ја објавуваат пораката за Божјото царство,
Исус ги подготвувал да влезат на непријателска територија. Тој ги испраќал учениците меѓу
луѓе кои ќе се противат на Неговата порака, дури и ќе ги убиваат.
Читање од Словото:
Дванаесеттемина се испратени да ја проповедаат Добрата Вест
Матеј 10:16-23
Ете, Јас ве испраќам како овци меѓу волци. Затоа бидете мудри како змии и безопасни
како гулаби. Чувајте се од луѓето, зашто ќе ве предаваат на судовите и ќе ве камшикуваат
во нивните синагоги. Ќе бидете изведувани пред управители и цареви, заради Мене, за
сведоштво на нив и на народите. А кога ќе ве предаваат, не грижете се како или што ќе
зборувате, бидејќи во оној час ќе ви биде дадено што треба да кажете; зашто не сте вие тие
кои зборувате, туку Духот на вашиот Татко, Кој зборува во вас. И брат ќе предава брата на
смрт, и татко - детето, и децата ќе станат против родителите и ќе ги убиваат. И ќе бидете
намразени од сите заради Моето име; но, кој ќе истрае докрај, ќе биде спасен. Кога ќе ве
прогонуваат во тој град, бегајте во друг; зашто вистина ви велам, нема да поминете низ сите
израелски градови додека не дојде Синот Човеков.
Испраќањето на седумдесеттемина
Лука 10:3
Одете2! Ете, Јас ве праќам како јагниња меѓу волци.

Заповедите:
1. Ете, Јас ве испраќам како овци меѓу волци. Затоа бидете мудри како змии и безопасни
како гулаби.
2. Чувајте се од луѓето.
3. А кога ќе ве предаваат, не грижете се како или што ќе зборувате, бидејќи во оној час ќе
ви биде дадено што треба да кажете.
4. Кога ќе ве прогонат од тој град, бегајте во друг.
Лекцијата:

1
2

Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија.
Одете: Одете во градот во кој сум ве пратил.
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Исус им кажал на учениците дека Тој ги испраќа како овци меѓу волци. Во претходната
лекција, Исус им зборувал за кучињата. Тој рекол: „Не давајте им го на кучињата она што
е свето.“ (Матеј 7:6 ) Упатството било да не им дадат ништо што е од Бог (свето), на оние кои
веќе го отфрлиле Бога (кучињата). Со други зборови, тие не требало да им ја проповедаат
пораката за царството на овие луѓе. Учениците требало да бидат лукави како змии, да
избегнуваат контакт со такви луѓе, така што нема да се истакнуваат, ќе се движат тивко и со
цел, држејќи се далеку од нивните погледи. Тие исто така требале да бидат смирени по
карактер, како гулаби. Учениците требало да покажат добро однесување, да не
предизвикуваат расправии и да не им даваат повод да ги прогонуваат.
Исус им кажал на учениците да ги препознаваат таквите, па според тоа препознавањето на
овие луѓе е многу важно. Како волци, тие имаат неколку заеднички одлики. Тие најчесто, во
општеството, се здружуваат, како група ги напаѓаат послабите поединци и најчесто завиваат
поради нешто. Исус им кажал на учениците дека тие ќе ги препознаат по нивните плодови:
(1) живеат според телото, а не според љубовта, (2) ги поучуваат другите како да ги
предизвикаат Божјите деца да паднат во грев и (3) мрморат и се жалат против Бог и Неговите
патишта.
И покрај овие мерки на претпазливост, Исус рекол дека учениците нема да можат да
избегнат соочување. Некои ќе бидат доведени пред суд и прогонувани поради нивната
порака. Исус ги уверува дека не треба да се плашат за тоа како ќе се бранат пред судот, зашто
Светиот Дух ќе ги просветли за тоа што треба да го кажат. Кога учениците ќе бидат
прогонувани во градот, тие веднаш требале да бегаат во следниот град.
Принципот се однесува и на христијаните денес. Кога некому е посведочено за Христос и
сведокот е прогонет поради тоа, тој не треба да продолжи да сведочи, туку треба да си
замине колку што е можно поскоро. Бог нема да го смета сведокот виновен за крвта на тој
човек, ако тој умре во своите гревови.
Овде, додека ги давал упатствата за Божјото царство, Исус дава интересна изјава: „Зашто
вистина ви велам, нема да поминете низ сите израелски градови додека не дојде Синот
Човеков.“ Тој во основа го условува Неговото второ враќање со проповедање на евангелието
низ цел Израел. Многу години, задачата за проповедање била многу тешка, затоа што
Евреите биле раштркани3 меѓу народите и не ја контролирале својата земја. Во 1948, Израел
повторно станува нација и „времето на паганите“ 4 се исполнило. Сè уште е тешко да се
проповеда во Израел затоа што тоа е против законот, но од примарна важност за
христијаните е да продолжат да ја шират пораката за Евреите кои се во нивната татковина.
Дискусија во група:
1. Што мислите колку време е потребно од сеењето на „Божјиот Збор“ до жнеењето на
посеаното? (Речиси веднаш. 2 Коринќаните 6:2 вели: „Еве, сега е ‘ПОГОДНОТО
ВРЕМЕ‘, еве, сега е ‘ДЕНОТ НА СПАСЕНИЕТО‘“. Исто така во Амос 9:13 вели:
„‘Ете, ќе настапат дни,‘ вели ГОСПОД, ‘кога орачот ќе го затече жетварот.‘“)

Диаспора.
Откако Римјаните го уништиле Ерусалим во 70 година, на Евреите им било дозволено да останат во него до
бунтот на Бар Кокхба (131 – 135 година). Тие во 134 година биле избркани од градот Ерусалим и тој бил
преименуван во Аелиа Капитолина. Градот останал под странска (безбожна) контрола сè до 8 Јуни 1967 година,
кога бил ослободен од Јордан, за време на Шестдневната војна. Во 1980 година, бил издаден проглас кој го
прогласил Ерусалим за обединет град под Израелска управа.
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2. Што мислите дека Проповедник 11:4 значи? „Кој го набљудува ветрот, нема да сее,
и кој гледа во облаците, нема да жнее.“ (Овој стих ни вели дека исплашениот, кој
бара идеални услови, нема ни да сее, ни да жнее. Нивното оправдување оди некако
вака: 1) ветерот може да ми го однесе семето на неплодна почва, па така, има
можност да го изгубам и 2) облаците изгледаат како да ќе има пороен дожд, според
тоа, жетвата ќе ми биде уништена.)
3. Како човек може да го надмине својот страв? (Преку промена на начинот на
размислување. На пример: во горе дадениот случај, тој може да го смени правецот
каде го фрла семето и да направи заштита за посевите.)
4. Кога е најдоброто време да се сее Божјото слово? („Изутрина сеј го семето твое и
навечер нека не мируваат рацете твои, зашто не знаеш, едното, или другото повеќе
ќе успее, или и едното и другото ќе бидат еднакво добри.“ - Проповедник 11:6.)
5. Што за вас значи Псалм 126:5-6? „Оние што сеат со солзи, ќе жнеат со голема
радост. Тој што со солзи го носи семето за сеидба - ќе се врати со песна, носејќи
снопови.“
a. Солзите укажуваат на време на сеидба.
b. Земјата е изорана и наводната.
c. Солзите можат да бидат ваши или туѓи.
d. Има шест причини за солзи:
i. Радост (Битие 33:4)
ii. Тага (2 Царства 20:5)
iii. Очај (Естира 4:1,3)
iv. Мака – како породување (Исаија 42:14)
v. Покајание (Јоил 2:12-13)
vi. Сочувство (Јован 11:35)
6. Кој е мудриот начин за сеење на семето? (Сејте со мир. Јаков 3:17-18 Вели: „А
мудроста која доаѓа озгора, пред сè е чиста, потоа мирољубива, блага, разумна,
полна со милост и добри плодови, непоколеблива и нелицемерна. А семето, чиј плод
е праведност се сее во мир преку миротворците.“)
7. Колку треба да сееме? (Зависи од тоа колку сакате да пожнеете. 2 Коринќаните 9:6
вели: „А ова ви го велам: кој сее скудно, скудно и ќе жнее; кој сее штедро, штедро
и ќе жнее.“)
8. Што сеете? („Не лажете се: Бог не дозволува да биде исмеван! Бидејќи човекот што
ќе посее, тоа и ќе жнее.“)
Целта на лекцијата:
Бидете мудри во начинот на објавување на евангелието.
Примена:
•
•

Молете се секој ден Господарот на жетвата, да испрати работници во Својата жетва.
Споделете го евангелието со барем еден човек во текот на следната недела, и
обидете се да го направите тоа што послично со начинот на кој Исус рекол дека
треба да се постапи.
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