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Лекција 34
Причина за радост
Мразокршач1:
Набројте неколку работи кои кај вас предизвикуваат голема радост.
Вовед:
Откако Исус завршил со упатствата во однос на престапи, Тој присуствувал на Прославата
на Сеници во Ерусалим, каде што ѝ простил на жена фатена во прељуба. Додека бил на
прославата Тој за себе објавува дека е светлина на светот, па исцелил слепо роден човек, и
потоа завршил објавувајќи дека е добриот пастир. Кратко потоа, Тој испратил седумдесет
други ученици, да одат по села и градови, каде планирал да оди. Упатствата кои им ги дал
може да се најдат во лекциите 21-24.
Читање од Словото:
Лука 10:17-24, Матеј 11:25-30
Седумдесетте се враќаат
Лука 10:17-20
А седумдесеттемина се вратија со радост и рекоа: „Господи, дури и демоните ни се
покоруваат во Твое име.“ А Тој им рече: „Го гледав сатаната како паѓа од небото, како
молња! Ете, ви давам власт да газите на змии и на скорпии и над секоја непријателска сила,
и ништо нема да ви напакости. Но не радувајте се на тоа дека духовите ви се покоруваат,
туку радувајте се дека вашите имиња се запишани на небесата!“

Дојдете кај Мене и јас ќе ви дадам починка
Матеј 11:25-30 и Лука 10:21-24
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј и Лука, составен во една целина)

Во истиот час Тој многу се зарадува во Светиот Дух2 и рече: „Те славам, Татко, Господар
на небото и на земјата, што го скри ова од мудрите и умните, а им го откри на малите деца.
Да, Татко, зашто таква Ти беше Твојата волја. Сѐ Ми е предадено од Мојот Татко, и никој не
Го познава Синот, освен Таткото; ниту некој Го познава Таткото, освен Синот, и оној кому
Синот сака да му открие. Дојдете кај Мене сите што сте онемоштени и обременети, а Јас ќе
ви дадам починка. Земете го Мојот јарем на себе3 и научете се од Мене4, зашто Јас сум
кроток и понизен по срце; а вие ЌЕ НАЈДЕТЕ ПОЧИНКА ЗА СВОИТЕ ДУШИ5, зашто
Мојот јарем е поднослив и Мојот товар е лесен.“ И кога се обрати кон учениците, им рече
Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија.
Тој многу се зарадува во Светиот Дух: Исус најверојатно извикувал и потскокнувал од радост.
3 Земете го Мојот јарем на себе: Верувајте ми и дозволете ми да ве насочувам.
4 Научете се од Мене: Дозволете ми да ви покажам што е добро за вас и угодно за Бог.
5 ЌЕ НАЈДЕТЕ ПОЧИНКА ЗА СВОИТЕ ДУШИ: Еремија 6:16, Вака вели Господ: „Застанете на вашите
патишта, разгледајте и распрашајте се за дамнешните патишта, каде е добриот пат, врвите по него, и ќе
најдете спокојство на душите свои.“
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насамо: „Блажени се очите кои го гледаат ова што вие го гледате! Зашто, ви велам дека многу
пророци и цареви сакаа да го видат тоа што вие го гледате, а не го видоа, и да го чујат она
што вие го слушате, а не го чуја.“

Заповедите:
1. Ете, ви давам власт да газите на змии и на скорпии и над секоја непријателска сила, и
ништо нема да ви напакости.
2. Но не радувајте се на тоа дека духовите ви се покоруваат.
3. Туку радувајте се дека вашите имиња се запишани на небесата.
4. Дојдете кај Мене
5. Земете го Мојот јарем на себе.
6. Научете се од Мене.
Лекцијата:
Кога тргнале, седумдесеттемина не биле сигурни што ќе се случи или какви резултати ќе
постигнат. Тие едноставно биле послушни на Исусовата заповед! Откако се вратиле од
нивното мисионерско патување биле пресреќни и на Исус Му кажале дека дури и демоните
им се покорувале поради Неговото име. Исус им одговорил дека им дал авторитет над сите
непријателски сили.
Овој авторитет е поголем од сите Негови ученици, затоа што при проповедање на
евангелието тие ја зборуваат вистината во љубов, и така директно им се спротивставуваат
на духовните сили. Всушност, кога Исус се соочил со Понтиј Пилат, рекол дека целта за
Неговото доаѓање на земјата е да сведочи за вистината. „Ти велиш дека Сум Цар. Јас се
родив за тоа и за тоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој кој е од
вистината, го слуша Мојот глас.“ (Јован 18:37) А апостол Јован вака се изразил: „Затоа
се јави Божјиот Син, за да ги разурне делата на ѓаволот.“ (1 Јован 3:8)
На Празникот Сеници, пред да ги испрати седумдесетте, Исус ги опишал делата на ѓаволот
и ги споредил со Неговите дела. „Крадецот влегува само да обира, да заколе и да погуби.
Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие.“ (Јован 10:10) Моќта на
непријателот се лаги преку измама, кои водат кон грев, чиј резултат е смрт. А Христовата
моќ е вистина искажана со љубов, која води кон послушност, чиј резултат е живот.
Исус користел две животни како симболи за Неговите непријатели и како тие влијаат врз
луѓето: змијата и скорпијата. Змијата ги претставува лагите и измамите. „Но змијата беше
полукава од сите ѕверови полски, што ги создаде Господ Бог.“ (Битие 3:1) „Така големиот
змев, старата змија, наречен ѓавол и сатана, кој го заведува сиот свет, беше исфрлен; беше
фрлен долу на земјата, заедно со неговите ангели.“ (Откровение 12:9) Скорпијата ги
претставува гревот и смртта. „О, СМРТ, КАДЕ ТИ Е ПОБЕДАТА? О, СМРТ, КАДЕ ТИ Е
ОСИЛОТО?“ “Осилото на смртта е гревот, а силата на гревот е законот. Но, фала Му
на Бога, Кој ни даде победа преку Нашиот Господ Исус Христос.“ (Коринќаните 15:55-57)
Иако изгледа соодветно седумдесетте ученици да се радуваат заради авторитетот кој им бил
даден, Исус им рекол да не се радуваат. Наместо тоа им рекол да се радуваат заради фактот
дека имињата им се запишани на небото. Со ова Исус всушност им кажал дека нивните
имиња се запишани во Книгата на Животот. Ова им давало на учениците вистинска причина
за радост! Евреите поучуваат дека само имињата на потполно праведните се запишани во
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Книгата на Животот. Ние за нив мислиме дека се „светци“ и дека немаат од што да се срамат.
Евреите исто така веруваат дека имињата на повеќето луѓе се запишани во Книгата на
Покајаните, но нивната судбина уште не е запечатена, додека имињата на вистинските зли
непокаени луѓе се запишани во Книгата на Смртта. Изјавата дека нивните имиња веќе се
запишани на небо била најдобрата вест која Исус можел да им ја соопшти.
Тогаш, среде нивното радување, Исус заповедал: „Дојдете кај Мене сите што сте
онемоштени и обременети, а Јас ќе ви дадам починка. Земете го Мојот јарем на себе и научете
се од Мене, зашто Јас сум кроток и понизен по срце; а вие ЌЕ НАЈДЕТЕ ПОЧИНКА ЗА СВОИТЕ
ДУШИ, зашто Мојот јарем е поднослив и Мојот товар е лесен .“ Неговата покана допира до
секој дел од човекот: дух, душа и тело, и е директно поврзана со изјавата која ја дал на
Прославата на Сеници. „Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие.“
Бремињата кои луѓето ги носат можат да бидат различни. Некои се борат со физички
бремиња. Други се борат со духовните бремиња на грев и смрт, а други, пак, се борат со
душевните бремиња на држење на Законот. Исус мислел на душевното бреме кога зборувал
со книжниците и фарисеите. „Горко ви вам - законици, зашто ги товарите луѓето со
бремиња што тешко се носат, а вие самите ни со прст не се допирате до бремињата.“
(Лука 11:46) Ова било прашање за кое апостол Павле зборувал на Првиот Црковен Собор во
Ерусалим, околу 50та година. Тој рекол: „Зошто сега Го искушувате Бог, ставајќи им на
вратот на учениците јарем, кого ниту нашите татковци, ниту ние не можевме да го
носиме?“ (Дела 15:10) Всушност не е важно кое е бремето, зашто оние кои го носат, сите
копнеат по едно нешто. На оние кои ќе дојдат до Исус, Тој им нуди починка, поделено бреме
и полесно бреме. Ајде подетално да разгледаме што рекол Тој.
Повеќето луѓе кои се уморни од носење на бреме, бараат можност да се одморат. Тие сакаат
да го остават своето бреме, да седнат или легнат, барем на кратко и да се одморат. Исус
рекол: „Дојдете кај Мене сите што сте онемоштени и обременети, а Јас ќе ви дадам починка .“
Пророкот Исаија зборувал за тој одмор кога рекол: „Зашто со неразбирлив говор и на туѓ
јазик ќе му се зборува на тој народ. Им говореа: ‘Еве одмор, дајте му одмор на изморениот,
и ете му починка.‘ Но тие не сакаа да слушаат.“ (Исаија 28:11-12) Книгата Дела додава на
овој коментар: „Затоа, покајте се и обратете се, за да ви бидат избришани гревовите, та
од Господовото присуство да дојдат времиња на освежување.“ (Дела 3:19)
Исус не само што нуди починка, туку Тој на луѓето им нуди да го носи нивниот товар до
крајот на патот. „Земете го Мојот јарем на себе и научете се од Мене, зашто Јас сум кроток
и понизен по срце; а вие ЌЕ НАЈДЕТЕ ПОЧИНКА ЗА СВОИТЕ ДУШИ.“ Кога рекол: „земете го
Мојот јарем на себе“, Исус на слушателите им дал позната илустрација на ѕевгар 6 кој работи
заедно за да ја заврши работата. Тој зборувал како да е Тој едно од животните кое е
впрегнато. Кога младо животно за прв пат е ставено под јарем, тоа е ставено во пар со
постаро животно, кое е навикнато на работата. Постарото животно всушност го поучува
помладото како ефективно да работи и да бидат тандем 7 во работата. Преку изјавата дека
Тој е нежен и понизен по срце, Исус укажувал на Неговата суштинска природа и им велел
на другите како ќе се однесува кон оние кои ќе бидат во пар со Него. Овој концепт се наѕира
во Јован 6:45. „Кај пророците е напишано: ‘СИТЕ ЌЕ БИДАТ НАУЧЕНИ ОД БОГ.‘“ (Исаија
54:13) „Секој, кој чул од Таткото и научил, доаѓа кај Мене.“

6
7

Ѕевгар – пар животни (ѕевгар коњи, ѕевгар волови...)
Тандем – ускладени во работата, двајца што функционираат како еден.
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Исус не само што на луѓето им нуди починка и поделба на товарот, туку им ветува и полесен
товар. „Зашто Мојот јарем е поднослив и Мојот товар е лесен.“ Кога ја слушаме Исусовата
изјава, треба да се потсетиме дека животните се ставени во јарем кога треба да влечат нешто.
Во Исусовата илустрација тоа е приколка. Зошто, затоа што приколките се измислени за со
нив да се пренесува товар!
Обидете се да го замислите следното. На вашите плеќи носите огромен товар дрва. Колку
далеку ќе стигнете пред да ви треба одмор и освежување? Потоа замислете дека некој доаѓа
до вас и ви нуди да го носи вашиот товар остатокот од патот. Дали ќе се чувствувате
подобро? Сега тој ви вели: „Ајде да го ставиме товарот во мојата мала приколка и ќе
влечеме заедно.“ Како ќе се чувствувате сега? И, само да знаете, оној кој ви помага да ја
влечете приколката е Бог. Дали ова ви дава причина за радост?
Ова е концептот кој пророкот Исаија сакал да им го пренесе на луѓето. „Зар не знаеш? Зар
не си слушал дека вечниот Бог, Кој ги создал краиштата на земјата, не се изморува и не
изнемоштува; Неговиот разум е неиспитлив. Тој му дава сила на уморениот и му дарува
јачина на изнемоштениот. Се уморуваат и момчињата и ослабуваат, и млади луѓе
паѓаат, а оние кои се надеваат на Господ, ќе ја обноват силата своја: ќе кренат крилја
како орли, ќе трчаат и нема да им биде тешко, ќе одат и нема да се уморат.“ (Исаија
40:28-31)
Дискусија во група:
1.
2.
3.
4.

Кое бреме го носите сам?
Дали, преку вера, ќе му дозволите на Господ да ви помогне со товарот?
Ако можете, објаснете како за вас изгледа таа помош.
Што ви значи следната изјава: Носете ги бремињата еден на друг, и со тоа ќе го
исполните Христовиот закон.

Целта на лекцијата:
Нашиот небесен Татко ни дал многу работи за кои може да се радуваме.
Примена:
Кога бремето ќе стане преголемо, побарајте го Господ и Божјите деца за да ви помогнат.
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