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Лекција 31
Предизвикување камења на сопнување1
Мразокршач2:
На средбата секој нека донесе фотографии од кога бил дете и нека им ги покаже на другите.
Вовед:
Исус поуката за навреда ја започнал со тоа што ставил дете пред учениците. Тој им кажал
дека за некој да влезе во Небесното царство, мора да се обрати и потоа да стане како дете.
Со ова Исус предочил дека сите верници се деца. Потоа Исус го зел детето в раце,
покажувајќи како Тој сите верници ги прифаќа со љубов, како деца, и кон нив соодветно се
однесува. За време на Неговото излагање за тоа како треба да се однесуваат кон другите
верници, Исус го држел детето во раце. Тоа за учениците било визуелно потсетување за тоа
како Тој очекува тие да се однесуваат кон другите.
Дискусија во група:
Нека секој ја држи својата фотографија пред себе.
Погледнете го секого во собата и замислете го како дете во Исусовите прегратки.
1. Што ви паѓа на ум?
2. Како тогаш мислите дека Исус сака да се однесувате кон нив?
Читање од Словото:
Немојте да предизвикате друг верник да се сопне
Матеј 18:6-10 и Марко 9:42-48
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј и Марко, составен во една целина)

А кој ќе наведе на грев едно од овие малечкиве кои веруваат во Мене, за него подобро ќе
биде да му обесат на вратот воденички камен и да го фрлат в море. Тешко му на светот од
соблазни! Зашто неизбежно е соблазните да дојдат, но тешко му на оној човек, преку кого ќе
дојдат соблазните! И ако твојата рака те наведува на грев, отсечи ја3. Подобро е да влезеш
без рака во животот, отколку со двете раце да отидеш во пеколот, во неугаслив оган, каде
што НИВНИОТ ЦРВ НЕ УМИРА, И ОГНОТ НЕ ЗГАСНУВА4. Ако твојата нога те
наведува на грев, отсечи ја! Подобро е за тебе да влезеш во животот сакат, отколку со двете
нозе да бидеш фрлен во пеколот, каде што НИВНИОТ ЦРВ НЕ УМИРА, И ОГНОТ НЕ
ЗГАСНУВА. И ако и твоето око те наведува на грев, извади го! Подобро е за тебе да влезеш
во Божјото царство со едно око, отколку да бидеш со двете очи фрлен во пеколот, каде што
НИВНИОТ ЦРВ НЕ УМИРА, И ОГНОТ НЕ ЗГАСНУВА.
Грчкиот збор за „камен на сопнување“ е „скандалон“, од кој доаѓа зборот скандал. Зборот може да се преведе
и како „ситуација да паднеш“, „навреда“ или „нешто што навредува“. Тоа подразбира стапица, замка или нешто
што ќе нè зароби. Во Словото се користи за нешто што поттикнува на грев, отпадништво или не Му е угодно на
Бог.
2 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија.
3 Отсечи ја: Ослободете се од сè што ве предизвикува да паднете.
4 Исаија 66:24: НИВНИОТ ЦРВ НЕ УМИРА, И ОГНОТ НЕ ЗГАСНУВА.
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Заповедите:
1. Ако твојата рака те наведува на грев, отсечи ја.5
2. Ако твојата нога те наведува на грев, отсечи ја.
3. Ако и твоето око те наведува на грев, извади го.
Лекцијата:
Лекцијата за камења на сопнување Исус ја започнува со изјавата: „А кој ќе наведе на грев
едно од овие малечкиве кои веруваат во Мене, за него подобро ќе биде да му обесат на
вратот воденички камен и да го фрлат в море.“ Повеќето луѓе кога го читаат овој дел од
Словото мислат дека Исус зборува за деца, но кога се чита цитатот забележуваме дека
пишува овие малечкиве кои веруваат. Малечките кои веруваат, во потесен контекст може да
се сфати, дека деца се оние кои го следат Христос. Сепак, исправната примена на овој текст
е за сите христијани, затоа што следува по Исусовата поуката дека никој не може да влезе
во Небесното царство ако не стане како дете. Лекцијата е поука во однос на ова гледиште.
Исус изјавил дека секој кој ќе поставува камен на сопнување пред верник, ќе сноси
последици. Всушност, би било подобро таков човек да умри, отколку да предизвика верник
да се сопне. Во Словото (Броеви 22:1–25:2) наоѓаме совршени примери на луѓе кои
предизвикале други да се сопнат. Двајцата мажи вклучени во случката биле Валаам пророкот и Валак – Моавски цар. Царот Валак го најмил Валаам да ги проколне Израелците,
но Бог не му дозволил на Валаам да го направи тоа. Така, заради парична добивка, Валаам
му кажал на царот Валак како да го натера Бог сам да го уништи Неговиот народ. Моавките
требало да ги предизвикаат мажите Израелци да извршат сексуален неморал и потоа да ги
водат кон идолопоклонство. Истиот камен на сопнување се појавил и во црквата во Пергам,
една од седумте цркви од книгата Откровение: „Но имам неколку работи против тебе,
зашто имаш таму некои кои го држат учењето на Валаам, кој го учеше Валак да ги наведе
на грев израеловите синови, за да јадат идолски жртви и да блудствуваат“. (Откровение
2:14)
Можеби подобро ќе ја разбереме Исусовата поука, кога ќе дознаеме како се случува
сопнувањето. Прво, човек може да се сопне само ако оди или трча. Второ, луѓето се
сопнуваат затоа што не ја гледаат пречката.
Ова може да се случи поради било која од овие причини: 1) тие се слепи, 2) мрачно е, 3) не
внимаваат каде одат или 4) згазнуваат во скриена стапица.
Трето, секое сопнување се состои од промена на насоката на движење. Ајде да разгледаме
делови од Словото за секоја од точките.
Одење и трчање:
•
•

5

Бидејќи живееме според вера, а не според гледање. (2 Коринќаните 5:7)
За да се исполни барањето на Законот во нас кои не одиме по телото, туку по
Духот. (Римјаните 8:4)

Отсечи ја или извади ја едноставно значи да се отстрани било што кое може да предизвика некој да се сопне.
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•

Затоа и ние, кои имаме околу себе толкав облак сведоци, да ги отфрлиме настрана
секое бреме и грев кој лесно нѐ сплеткува, и да ја трчаме со трпение трката што
ни претстои, гледајќи во Исус, Авторот и Довршителот на нашата вера…
(Евреите 12:1-2)

Тие не ја гледаат препреката:
•

•
•
•

Слепи - А оној кој го мрази својот брат е во темнината и во темнината живее и
не знае каде оди, зашто темнината му ги заслепила очите. (1 Јован 2:11)
o Ова слепило се појавува во црквата во Лаудикеја, една од седумте цркви во
книгата Откровение.
o Бидејќи велиш: богат сум и се збогатив, и ништо не ми треба, а не знаеш
дека си беден, несреќен, сиромав, слеп и гол; те советувам да си купиш од
Мене злато, пречистено со оган, за да се збогатиш; бели облеки, за да се
облечеш и да не се открие срамот на твојата голотија; и очна маст, за да
ги намачкаш своите очи, та да можеш да гледаш. (Откровение 3:17-18)
Темно е – Исус одговори: „Зар денот нема дванаесет часови? Ако некој оди дење,
не се сопнува, зашто ја гледа светлината на овој свет. А ако некој оди ноќе, се
сопнува, зашто нема светлина во него.“ (Јован 11:9-10)
Не внимаваат каде одат - Исус пак продолжи да говори, велејќи: „Јас Сум
светлината на светот. Кој Ме следи, нема да оди во темнина, туку ќе ја има
светлината на животот.“ (Јован 8:12)
Згазнуваат во скриена стапица - Трчавте добро! Кој ви попречи да не се
покорувате на вистината? (Галатите 5:7)

Промена на правецот:
•
•
•

Се чудам дека така брзо се одвраќате од Оној Кој ве повика преку Христовата
благодат, и преминувате кон друго евангелие. (Галатите 1:6)
Никој да не ве измами на никаков начин, зашто [доаѓањето на Господ и нашето
припојување кон Него] тоа нема да се случи додека првин не дојде отпадништвото
и не се појави човекот на беззаконието, синот на погибелта. (2 Солунците 2:3)
И така, вие, мили мои, кога го знаете ова однапред, пазете се да не ве повлече со
себе заблудата на беззакониците и да не отпаднете од својата непоколебливост.
(2 Петар 3:17)

Една работа која го прави интересно Исусовото учење за предизвикување камен на
сопнување е дека Тој на оваа тема ѝ пристапува од две различни гледишта: 1) тоа што еден
му го прави на друг и 2) тоа што човек си го прави на себеси. Колку и да звучи неверојатно,
верниците можат сами себе да се сопнат и ја имаат истата судбина како оние на кои им е
подметнат камен на сопнување од страна на други.
Исус ги предупредува слушателите дека камењата на сопнување можат да се создадат преку
тоа: 1) што правите (рацете), 2) каде одите (нозете) и 3) што гледате (очите).
Дискусија во група:
3. На кој начин можете да предизвикате верник да се сопне?
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
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c) __________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
e) __________________________________________________________________
Целта на лекцијата:
Немојте за никого да бидете камен на сопнување.
Примена:
Размислете кои работи од вашиот живот се навредливи за другите верници. Исповедајте ги
и покајте се.
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