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Лекција 28
Земање на крстот
Вовед:
Во Септември 30 год., три години откако Исус бил крстен во реката Јордан. Летната жетва
била речиси завршена и во воздухот се чувствувале есенските ветрови. И Исус ја
почувствувал промената. Тој и учениците го проповедале евангелието и им служеле на
луѓето секаде каде што оделе. Но Тој знаел дека Неговото време на земјата се скратува, а
имало уште толку многу работи за кои сакал да ги поучи. Настапило времето да ги подготви
за неочекуваното – Неговата претстојна смрт. Исус ги повел учениците со Себе и тие
патувале 40 километри по течението на реката Јордан, од Бетсаида покрај Галилејското
Езеро, до Цезареја Филипова, во подножјето на планината Хермон – соодветно место за да
им зборува за смртта.
Во 20 год., Царот Ирод ја добил Цезареја Филипова од Цезарот Август и во негова чест тој
му изградил храм во градот. Филип, синот на Ирод, го проширил градот и го нарекол
Цезареја Филипова за да се разликува од градот Цезареја, кој бил на татко му, и се наоѓал на
брегот на Средоземното море. Тоа што е важно за Цезареја Филипова е дека таму порано
имало Хананско светилиште, најверојатно Ваал Хермон, кое било посветено на богот Ваал.
Во неговото подрачје имало голема пештера, која била позната како влез во царството на
мртвите - портата на Адот.
Читање на Словото:
Матеј 16:13-28, 17:22-23, Марко 8:27-9:1, 9:30-32, Лука 9:18-27, 9:43-45
„Што велат луѓето за Мене?“
Матеј 16:13-21, Марко 8:27-31 и Лука 9:18-22
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј, Марко и Лука, составен во една целина)

А кога Исус дојде во околината на Цезареја Филипова1, ги праша учениците и рече: „Што
велат луѓето за Мене, Кој е Синот Човеков?“ А тие рекоа: „Едни велат дека си Јован
Крстителот, други дека си Илија, а трети пак дека си Еремија или еден од пророците.“ Тој
им рече: „А вие што велите, Кој Сум Јас?“ Одговори Симон Петар и рече: „Ти си Христос,
Синот на живиот Бог.“ Исус одговори, велејќи: „Блажен си Симоне, сине Јонин2, зашто тоа
не ти го открија телото и крвта, туку Мојот Татко, Кој е на небесата. А Јас пак ти велам дека
си Петар3, и на таа карпа4 ќе ја изградам Мојата црква5 и портите на Адот6 нема да ја

Цезареа Филипова: Град лоциран на околу 40 километри од Бетсаида, во подножјето на планината Хермон.
Сине Јонин: Син на Јона.
3 Петар Името на Грчки е Петрос, што значи карпа или мал камен.
4 Карпа: Грчкиот збор е Петра, кој значи темелен камен. (Исус рекол дека Неговата црква ќе биде изградена врз
темелен камен – вистина, принципи или факти – од Петровата изјава која објавува дека Исус е Христос, Синот
на живиот Бог.)
5 Црква: Грчкиот збор е еклесија, кој значи „повикан“. Еврејскиот еквивалент, „кахал“, значи заедница,
конгрегација или општество. И двата збора се однесуваат на луѓе. Ни еден од нив не се однесува на институција
или зграда.
6 Портите на Адот: Влез и излез од царството на смртта.
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надвладеат7. И ќе ти ги дадам клучевите8 на небесното царство9, па сѐ што ќе сврзеш на
земјата, ќе биде сврзано на небото, и што ќе разврзеш на земјата, ќе биде разврзано на
небото.“ Тогаш ги предупреди Своите ученици да не кажуваат никому дека Тој е Христос.
Оттогаш Исус почна да им кажува на Своите ученици дека мора да замине за Ерусалим и
многу да пострада од старешините, првосвештениците и закониците, да биде убиен и на
третиот ден да воскресне. А Петар Го тргна настрана и почна да Го прекорува, велејќи: „Не
дај Боже, Господи; тоа никогаш нема да Ти се случи!“ А Тој се обѕрна и му рече на Петар:
„Тргни се зад Мене, Сатано! Ти си Ми соблазнив, зашто не ти е на ум она што е Божјо, туку
она што е човечко.“
Вистинско учеништво
Матеј 16:24-28, Марко 8:34-9:1 и Лука 9:23-27
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј, Марко и Лука, составен во една целина)

И го повика народот, заедно со Своите ученици, и им рече: „Оној што сака да тргне по Мене,
нека се откаже од себеси и нека го земе својот крст, па нека оди по Мене. Зашто, кој сака да
ја спаси својата душа, ќе ја загуби, а оној што ќе ја загуби својата душа заради Мене и
Евангелието, ќе ја спаси. Зашто, каква полза има човекот, ако го добие целиот свет, а ѝ
напакости на својата душа! И што може човекот да даде во замена за својата душа? Зашто,
кој се срами од Мене и од Моите зборови во ова прељубничко и грешно поколение, и Синот
Човеков ќе се засрами од него, кога ќе дојде во славата на Својот Татко, заедно со светите
ангели и ТОГАШ СЕКОМУ ЌЕ МУ ВОЗВРАТИ СПОРЕД НЕГОВИТЕ ДЕЛА.“ И им рече:
„Вистина ви велам - има некои меѓу вас, кои стојат тука, а кои нема да вкусат смрт, додека
не го видат Божјото царство како стапува во сила.“
Исус ја претскажува својата смрт
Матеј 17:22-23,Марко 9:30-32 и Лука 9:43-45
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј, Марко и Лука, составен во една целина)

Кога заминаа оттаму, минуваа низ Галилеја, и не сакаше никој да дознае за тоа; И сите се
восхитија на Божјото величество. И додека сите беа вчудовидени од сето она што го направи,
Тој им рече на Своите ученици: „Чујте ги овие зборови: нека ви одѕвонуваат во ушите: Синот
Човеков ќе биде предаден во човечки раце, и ќе Го убијат, и откако ќе Го убијат, Тој ќе
воскресне на третиот ден.“ А тие многу се нажалија. Но тие не ја разбраа таа изјава, зашто
беше скриена од нив, за да не ја разберат, а се плашеа да го прашаат за неа.

Дискусија во група:
1. Дали сакате да знаете кога ќе умрете? Зошто да или зошто не?
2. Како би сакале да умрете?

Нема да ја надвладеат: Исус едноставно мисли дека силата на смртта не може да ја убие Црквата, преку
отворање на портата и напаѓање. Ниту пак може да ја сопре Црквата да вади души од царството на смртта, преку
затварање на портата и бранење на упориштата.
8 Клучеви: Инструменти кои се користат за заклучување или отклучување на упоришта.
9 Клучеви на небесното царство: Еден клуч ќе ги заклучи (врзува или затвора) небесните порти, со што се
забранува влез и не се ослободува благослов. Друг клуч ги отклучува (одврзува или отвора) небесните порти
за да обезбеди влез и да ослободи благослов. Петар прво ги користи овие клучеви за да го ослободи
небесниот благослов на првата Педесетница после Христовото воскресение. Тој објавува: „Покајте се! И
секој од вас нека се крсти во името на Исус Христос за на проштевањето на вашите гревови, и ќе го примите
дарот на Светиот Дух. Зашто, ова ветување е за вас, за вашите деца и за сите далечни, колку што Господ,
нашиот Бог, ќе ги повика кај Себе си.“ (Дела 2:38-39)
7
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Заповедта:
1. Нека овие зборови ви одѕвонуваат во ушите.
Лекцијата:
Исус темата за Неговата смрт ја започнал со тоа што ги прашал учениците за тоа што мислат
луѓето кој е Тој, Синот Човеков. Тие одговараат со тоа што велат дека луѓето мислат дека
Тој е пророк кој се вратил од мртвите. Потоа ги прашал учениците, кој мислат тие дека е
Тој. Петар одговорил наместо нив: „Ти си Христос, Синот на живиот Бог.“
Преку неговиот одговор, Исус сфатил дека Бог на Петар му го открил идентитетот на Синот
Човеков.10 Веднаш Тој одговара со неколку шокантни изјави, чија што важност нема во
целост да се разбере сè до после Неговото воскресение.
1. Исус го нарекува Петар „Бар Јона“ што значи син на Јона. Ова бил соодветен начин
за Петар, кој ќе биде првиот кој ќе им го пренесе евангелието на паганите, како што
бил и неговиот претходник, пророкот Јона, кој исто така ја однел пораката до
паганите.
2. Вистинското име на Петар било Симон, но Исус го нарекува „Петар“. Името на грчки
е Петрос, што значи карпа или мал камен. Малиот камен е цврст и силен, но може да
се помести.
3. Исус на Петровата изјава: „Ти си Христос, Синот на живиот Бог“ одговара така што
го нарекува карпа врз која Тој ќе ја изгради Црквата. Грчкиот збор за карпа е Петра,
кој означува камен темелник. Темелниот камен е исто така цврст и силен, но не може
да се помести.
4. Исус рекол дека Тој ќе ја изгради Својата црква. Грчкиот збор за црква е еклесија,
кој значи „повикан”. Еврејскиот еквивалент, „кахал”, значи заедница, конгрегација
или општество. И двата збора се однесуваат на луѓе. Ни еден од нив не се однесува
на институција или градба. Фактот дека Исус започнувал сопствена заедница на
верници, бил големо изненадување за учениците, затоа што тоа не било директно
откриено во Тората (Стариот Завет). Сепак концептот бил спомнат неколку пати. 11
5. Тој исто така рекол дека портите на Адот нема да ја надвладеат Неговата црква. Кога
го рекол ова, Тој укажувал на две работи: 1) дека црквата никогаш не може да биде
уништена, зашто ќе постои засекогаш и 2) дека црквата не може да биде попречена
во одземање на души од царството на смртта.
6. Како додаток, Исус им кажал на учениците дека ќе им ги даде клучевите на
царството. Ова за нив била изненадувачка вест, затоа што фарисеите во тоа време
тврделе дека тие ги имаат клучевите од Небото.12 Едниот клуч ги заклучува13
небесните порти, со што се забранува влез и не се ослободува благослов. Другиот
клуч ги отклучува14 небесните порти за да обезбеди влез и да ослободи благослов.
Даниел 7:13-14 – „Видов во ноќните виденија, а тоа на небесните облаци како да идеше Синот човечки,
дојде до Старецот и застана пред Него. И Нему Му се даде власт, слава и царство, за да Му служат сите
народи, племиња и јазици; владението Негово е владение вечно, кое нема да измине, и царството Негово нема да
се разруши.“
11 Излез 32:9-10 – „И му рече Господ на Мојсеј: ‘Гледам дека оној народ е тврдоглав, но сега остави да се разгори
гневот Мој против нив и да ги истребам, а од тебе ќе направам голем народ.’’
12 Според Јосифус во неговата „Еврејските војни 1:5:2“.
13 Врзува – забранува, затвара
14 Ослободува – дозволува, отвара
10
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Изразот врзува едноставно значи забранува нешто, а да се одврзе значи да се дозволи
нешто. Има две основни начини на користења на авторитетот за врзување и
одврзување: 1) молитва и 2) донесување на легална одлука во однос на
општествениот живот во црковното тело.
7. На крајот, Исус им вели на учениците дека Тој треба да оди во Ерусалим, каде ќе
биде затворен и убиен. Но тогаш ги уверува дека ќе воскресне од мртвите на третиот
ден.
Ако претходните објави не биле доволни, Исус ги предизвикува Неговите слушатели со
следната изјава: „Оној што сака да тргне по Мене, нека се откаже од себеси и нека го земе
својот крст, па нека оди по Мене. Зашто, кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја загуби, а оној
што ќе ја загуби својата душа заради Мене и Евангелието, ќе ја спаси .“ Исус јасно кажува
дека учеништвото има цена. Кога си христијанин нема „евтина благодат“ или пат со рози по
кој треба да се оди при исполнување на Божјата волја. Исусовата изјава е отрезнувачка мисла
за сите кои себе си се нарекуваат христијани - значи ние кои го следиме Христос. Дали
можеме да се откажеме од себеси, преку откажување од тоа што сакаме да го правиме, за да
им служиме на другите? Дали можеме секојдневно да го приграбиме и носиме нашиот крст
– токму она што нè убива кога го правиме? Или дали можеме да Го следиме Исус, преку
послушноста кон она што Тој ни вели да го направиме?
Дискусија во група:
1. Кажете едно нешто од кое можете да се откажете за да им служите на другите.
2. Кажете едно нешто кое ви е најтешко да го направите.
3. Кажете едно нешто кое Исус ви кажал да го направите.
Целта на лекцијата:
Да се биде Христов ученик, ќе ве чини живот.
Примена:
1. Проверете дали вашите мотиви се чисти.
2. Немојте да стравувате или да се плашите за својот живот.
3. Верувајте во тоа што Бог ви кажал да го направите, и направете го.
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