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Лекција 45
Мојсеевото место
Мразокршач1:
Кој е авторитетот над вас во вашата црква?
Над кого вие имате авторитет во вашата црква?
Вовед:
Исус заминал од кај сувата смоква, каде што учениците ги поучувал за верата, и потоа влегол
во Ерусалим. Од таму Тој продолжил кон Храмот каде што почнал да поучува на темата
авторитет. Тој започнал велејќи: „На Мојсеевото место седнаа закониците и фарисеите.“
Кога Исус зборувал за Мојсеевото место, најверојатно за него зборувал и буквално и
симболички. Самото место било столица од камен на подигната платформа. Тој бил поставен
пред синагогата, завртен кон слушателите, до Ковчегот на заветот во кој биле свитоците на
Тората. Обично многу истакнат старешина или водач би седнал таму за да расправа за
Законот и пророците. Несомнено, Исус зборувал за тоа во однос на закониците и фарисеите,
кога рекол: „...ги сакаат челните места по гоштавките, првите места во синагогите,
поздравите на јавните места и милуваат луѓето да ги нарекуваат ‘раби‘.“
Симболично, Мојсеевото место претставувало место на донесување пресуда. Од тоа место
се донесувале законски одлуки кои ги обврзувале луѓето во однос на Законот. Овој концепт
бил извлечен од Излез 18:13-16: „А утредента седна Мојсеј да му суди на народот; и сиот
народ стоеше пред Мојсеј од утрото до вечерта. И тестот Мојсеев, гледајќи сè што тој
прави со народот, рече: ‘...што правиш така со народот? Зошто само ти седиш, а сиот
народ стои пред тебе од утро до вечер?‘ А Мојсеј му одговори на тестот свој: ‘Народот
доаѓа кај мене за да бара совет од Бога. Кога ќе им се случи некоја работа, тие доаѓаат
при мене, и јас пресудувам помеѓу нив и им ги кажувам наредбите Божји и законот Негов.‘“
Според Мишната (оралната традиција), ова право од Мојсеј преминало на Исус Навин, па
на судиите, на пророците и на крајот му било дадено на Синедрионот.
Интересно е дека Католичката црква започнала да ја развива таа идеја за „столица“ или
„катедра“ некаде во 4-тиот век. Таа била наречена Столицата на Петар. Според Католичката
традиција, на Петар му биле дадени клучевите на Божјото Царство, па според тоа тој имал
право да врзува и разврзува (да донесе легална обврзувачка одлука) во однос на црквата. На
крајот, секој Бискуп на Рим имал право на Столицата на Петар, кое подоцна станало познато
како титула Папа (тате или татко).
Св. Јован Латерански била првата базилика изградена во Рим. 2 Подоцна во неа била
поставена столица и така таа станала катедрала. Катедрала е едноставно црква во која има
столица. Папата, земајќи пример од Мојсеј, назначувал луѓе за да му помогнат да донесе

Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија.
Базилика е Католичка црква која има церемонијална привилегија. Терминот е извлечен од зборот „баслиус“,
кое значи цар. Св. Јован Латерански бил ракоположен 324 година.
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легални обврзувачки одлуки. Така во секоја епархија имало бискуп и според тоа тој имал
столица, која кога била поставена во црковната зграда, таа станувала катедрала.
Читање од Словото:
Пазете се од закониците
Матеј 23:1-2 и Марко 12:39
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј и Марко, составен во една целина)

Тогаш Исус му се обрна на народот и на Своите ученици, велејќи: „На Мојсеевото место3
седнаа закониците и фарисеите.“
Матеј 23:3-12, Марко 12:38-40 и Лука 20:45-47
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј, Марко и Лука, составен во една целина)

„...затоа сè што ќе ви речат извршувајте и внимавајте, но не постапувајте според нивните
дела, зашто зборуваат, а не извршуваат! И врзуваат тешки и неподносливи бремиња, и ги
ставаат врз плеќите на луѓето, а самите не сакаат ни со прст да ги помрднат. А сите свои дела
ги прават за да ги забележат луѓето; затоа ги рашируваат своите молитвеници4 и ги
издолжуваат ресите на наметките; ги сакаат челните места по гоштавките, првите места во
синагогите, поздравите на јавните места и милуваат луѓето да ги нарекуваат ‘раби‘. А вие не
нарекувајте се учители, зашто Еден е вашиот Учител, а вие сите сте браќа. И никого на
земјата не нарекувајте го ‘отец‘, зашто Еден е вашиот Татко Кој е на небесата. Не нарекувајте
се водачи, зашто Еден е вашиот Водач, Христос. А најголемиот меѓу вас нека ви биде слуга.
Кој се воздига себеси, ќе биде понизен, а кој се понизува себеси, ќе биде возвишен.“

Заповедите:
1.
2.
3.
4.
5.

Затоа сè што ќе ви речат извршувајте и внимавајте.
Но не постапувајте според нивните дела.
Не нарекувајте се учители.
Никого на земјата не нарекувајте го „отец“.
Не нарекувајте се водачи.

Лекцијата:
Кога Исус почнал да поучува, рекол: „На Мојсеевото место седнаа закониците и
фарисеите.“ Со ова Тој рекол дека тие себеси се поставиле на повисока позиција, која не им
била дадена од Бог. Сите поединци кои биле наследници на Мојсеевото место, почнувајќи
од него, па сè до последниот пророк, Малахија, сите имале личен однос со Бог и нивниот
авторитет произлегувал од Него, затоа што тие го слушнале и послушале Неговиот глас.
После тоа, мажи биле поставувани од други мажи врз основа на нивното знаење и разбирање
на Законот.
Бог од секогаш посакувал личен однос со Неговиот народ, преку кој тие би го слушале
Неговиот глас и би општеле со Него. Ова никогаш не било повидливо од времето кога Бог
Мојсеевото место - Буквално значи „поставен за Судија“.
Филактериа – Мало кожно кутивче во кое има делови од Словото (Пов. Закони 6:4-9, 11:13-20 и Излез 13:116). Тие биле носени на надлактицата или челото за буквално да се исполни Пов. Закони 6:8.
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го водел Израел надвор од египетско ропство. Мојсеј ги водел Израелците од Египет до
планината Хорив (Синај) каде што тие можеле да се сретнат и да зборуваат со Бог. Сепак,
ситуацијата била за жалење. Ајде да видиме што се случило.
Бог му кажал на Мојсеј, да им каже на Израелците: „Па сега, ако го слушате гласот Мој и
го пазите заветот Мој, ќе Ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто Моја е целата
земја. И вие ќе Ми бидете царство на свештеници и свет народ.“ (Излез 19:5-6) Тие
одговориле: „Сè што рекол Господ ќе направиме.“ (Излез 19:8) Заветот бил потврден.
После три дена, целиот израелски народ се собрал и слушнал како Бог гласно ги изговара
Десетте Заповеди. И кога завршил да зборува, Словото ни го вели следното: „И сиот народ
ги гледаше молњите и пламенот, и гласот на трубата што трубеше и ја гледаше гората
што се димеше; и откако го виде тоа, народот се уплаши и се оддалечи. Па му рекоа на
Мојсеј: ‘Зборувај ни ти, а ние ќе слушаме; но да не ни зборува нам Бог, за да не умреме.‘“
Само што Бог проговорил со Неговиот народ, тие го прекршиле сојузот со Него. Тие се
задоволиле со второстепеното - сакале да го слушаат Мојсеевиот глас, наместо Божјиот. Бог
им го исполнил барањето.
Од тогаш сè се изменило за Израелците. Затоа што не сакале да Го слушаат, Бог на Мојсеј
му дал закони кои луѓето требало да ги почитуваат и тој станал првиот посредник. 5 Тој се
нарекува Мојсеевиот Закон и во последните 3.400 години овој народ се води според него.
Мојсеевиот Закон бил додаден поради гревот6, и одбивањето да се слушне и послуша Бог.7
Неговата цел била да ги доведе луѓето до Христос.8
Бог, кој му се смилувал на Својот народ, дошол кај нив во облик на човек – Исус Христос.
На тој начин Тој немало да го уплаши народот и можел да им покаже каков е Тој навистина.
Ова се гледа од одговорот на прашањето кое Филип го поставил: „Покажи ни Го Таткото“.
Исус рекол: „Толку време Сум со вас и не Ме позна ли, Филипе? Кој Ме видел Мене, Го видел
и Таткото; тогаш како велиш ти: ‘Покажи ни Го Таткото‘?“ Иако Бог до Својот народ
дошол на осамен, понизен и нежен начин, тие одбиле да го слушаат – повеќе го сакале својот
начин, наместо Неговиот.
Закониците и фарисеите нивната умешност и познавање на Мојсеевиот Закон ја добиле
преку проучување, но Исус постојано ги обвинува дека се лицемери. Тие Законот не го
применувале врз себе си, ниту правично го спроведувале меѓу луѓето. Причината за тоа
било затоа што немале личен однос со Бог преку кој можеле да Го слушнат и послушаат.
Однадвор, пред луѓето, тие изгледале праведни, но од внатре биле расипани. Иако
закониците и фарисеите изјавувале дека Го знаат и Го љубат Бог, кога Тој всушност дошол
кај нив во тело, тие Го мразеле. Слушнете што Исус имал да каже во однос на нив:

Посредник е оној кој може да помири разлики меѓу спротивни партии. (т.е. Бог и Неговиот народ)
Зошто е, пак, даден Законот? Тој е додаден поради престапите, додека не дојде семето, на кое се однесува
ветувањето, и е предаден преку ангели, преку рака на посредник. (Галатите 3:19)
7 Ова е исконскиот грев кој се јавил во Едемската Градина. Адам и Ева одбиле да Го слушаат и послушаат Бог.
8 И така, Законот беше за нас воспитувач да нѐ доведе до Христос, за да бидеме оправдани преку верата; а
откако дојде верата, ние веќе не сме под раководство на воспитувач. Зашто сите сте синови Божји преку
верата во Христос Исус. (Галатите 3:24-26)
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„Вие ги проучувате Писмата, зашто сметате дека имате вечен живот во нив: и тие
сведочат за Мене. Но вие не сакате да дојдете кај Мене, за да имате живот.“ (Јован
5:39-40)
„Како можете да верувате, кога примате слава еден од друг, а не ја барате славата
што доаѓа од единствениот Бог? Немојте да мислите дека Јас ќе ве обвинам пред
Таткото; има еден кој ве обвинува, Мојсеј, на кого се надевате. Зашто, ако му
верувавте на Мојсеј, ќе Ми верувавте и Мене; зашто тој пишуваше за Мене. Но ако
не им верувате на неговите Писма, како ќе им верувате на Моите зборови?“ (Јован
5:44-47)
„Но, вие не верувате, зашто не сте од Моите овци. Моите овци го слушаат Мојот
глас, Јас ги познавам, и тие одат по Мене.“ (Јован 10:26-27)
Исусовите ученици биле поинакви од закониците и фарисеите. Тие можеле да го чујат Исус
и да Го послушаат. Исус им дал три важни упатства во однос на авторитет. Прво Тој им
кажал дека треба да прават и да пазат сè што закониците и фарисеите велеле дека треба да
се прави во однос на Мојсеевиот Закон. Со други зборови, затоа што закониците и фарисеите
го проучувале Законот, кој е свет и добар, и го почитувале Законот, учениците требало да
им дадат чест како на познавачи на Законот. Ова е покорност кон авторитетот на Словото.
Второ, Исус им заповедал да не се однесуваат како закониците или фарисеите, затоа што тие
биле лицемери, кои живееле за да бидат пофалени од луѓето, а не за да бидат пофалени од
Бог. Учениците требало да живеат спротивно од закониците и фарисеите. Тие требало да
станат слуги на другите и да не заземаат возвишени позиции на авторитет.
На крајот, Исус ги поучувал за соодветен авторитет преку користење на 3 титули кои луѓето
ги користат. Учениците не требало да имаат човечки авторитет над себе, ниту тие да бидат
авторитет над други. Наместо тоа тие требало луѓето да ги насочуваат кон Бог. Еве што
рекол Исус.
Учениците не требало да дозволуваат луѓето да ги нарекуваат „Рави“, што значи учител.
Зошто? Зборот значел дека лицето има авторитет и квалификација да дава упатства за
живеење – водич. Исус рекол дека има само Еден кој е квалификуван да им биде учител.
Кога Исус го користи зборот Еден, Тој мисли на Бог, а поконкретно на Светиот Дух.
А што се однесува до вас, во вас останува помазанието што го примивте од Него и
немате потреба некој да ве поучува, туку како што Неговото помазание ве поучува
за сè, и е вистинито и не е лага, и како што Тој ве научи, така останете во Него. (1
Јован 2:27)
А кога ќе дојде Тој, Духот на Вистината, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема
да зборува Сам од Себе, туку ќе зборува за она што го слуша, и ќе ви навести за
нештата што ќе дојдат. (Јован 16:13)
Учениците никого на земјата не требало да нарекуваат отец.9 Зошто? Отец подразбира некој
кој дава живот. Исус рекол дека има само Еден кој дава живот, кој е нашиот небесен Татко,
Создателот.
9

Овде е сосема јасно дека Исус не зборува за физички татковци, туку за духовни.
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Зашто, сите сте Божји синови преку вера во Христос Исус. (Галатите 3:26)
Јас реков, ‘Вие сте „богови“; вие сте сите синови на Севишниот.’ (Псалм 82:6)
Неговите ученици не смееле да дозволат луѓето да ги нарекуваат водачи. Зошто? Водач е
некој кого луѓето го следат. Исус рекол дека има само Еден кој е поставен да води, а тоа е
Христос.
„И така, целиот Израелов дом сигурно нека знае дека Него Бог Го направи Господ и
Христос - Овој Исус, Кого вие Го распнавте.“ (Дела 2:36)
Исус им рекол на учениците: „Следете Ме.“ (Матеј 4:19)
Дискусија во група:
1. Дали во црквите има луѓе како закониците и фарисеите?
2. Зошто пастирите на Месијански заедници дозволуваат да бидат нарекувани Рави?
3. Зошто пастирите во Католичките цркви бараат луѓето да ги нарекуваат Отец или
Папа?
4. Зошто некои луѓе во црквата сакаат да бидат наречени водачи, наместо слуги?
5. Зошто многу пастори носат посебни одори?
6. Зошто некои цркви имаат столици на повисока платформа или подиум пред целата
заедница?
Целта на лекцијата:
Вистинскиот авторитет на верниците доаѓа од Бог и тие треба да се однесуваат како Негови
слуги.
Примена:
Денес, црквата е избран народ, царско свештенство, свет народ и народ кој е Божја
сопственост. Ако е така, како тогаш треба да живееме?
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