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Лекција 18 

 

Споредби за Царството 
 

Вовед: 

 

Откако ја завршил Проповедта на Гората, во животот на Исус се случиле неколку настани 

кои вредело да се забележат. Веднаш штом слегол од планината, Тој му помогнал на еден 

лепрозен и потоа заминал за Капернаум, и исцелил слуга на римски стотник, кој бил смртно 

болен. Кратко потоа, Исус отишол во гратчето Наин каде што сретнал погребна поворка и 

воскреснал син на една вдовица. Јован Крстителот, кој бил во затвор, барајќи потврда дека 

Исус е Месијата, ги испратил своите ученици да разговараат со Исус. Потоа Исус влегол во 

домот на Симон, фарисеј, каде што се сретнал со една грешница. Таа со солзи Му ги измила 

нозете и ги помазала со парфем. Потоа, иако било контроверзно, Тој ѝ ги простува гревовите.  

 

Потоа Исус тргнал на мисионерско патување заедно со Своите учениците и со жените кои 

Го поддржувале. Одејќи низ околните села и градови, Исус проповедал и го објавувал 

Божјото Царство. Кога се вратил во Капернаум, Исус повторно бил опкружен од толпата. 

Таму, книжниците од Ерусалим почнале да Го обвинуваат дека е опседнат од Сатаната. Тој 

им се спротивставил на нивните обвинувања со серија споредби и објавил дека сите гревови 

ќе му бидат простени на човек, освен хула против Светиот Дух. Потоа Исус влегол во чамец 

и дал осум споредби за Божјото царство.  

 

Пред да продолжиме со Исусовите поуки, мора да разбереме два основни концепта: што е 

споредба (парабола) и што е Божјото царство.  

 

Прво, да разгледаме што е споредба.  
 

1. Споредба е расказ или кратка приказна.  

2. Кога луѓето ќе чујат споредба, лесно можат да го разберат нејзиното буквално 

значење.  

3. Споредбата има главна тема и содржи една или повеќе вистини, концепти и/или 

принципи кои се поврзани со темата.  

4. Причината или целта на споредбата е да се споредат вистини, концепти или 

принципи во однос на главната тема на споредбата со друга тема која е потешко да 

се разбере.  

 

Дискусија во група: 

 

1. Измислете едноставна споредба со вас како главна тема и кажете ѝ ја на групата.  

2. Дозволете групата да се обиде да ги препознае вистината, концептот или принципот 

кој се обидувате да го пренесете преку споредбата.  

3. После кратко време на групата кажете им ги вистината, концептот или принципот 

кој се обидувате да го пренесете со користење на споредба.  

 

Ајде сега да го разгледаме значењето на Божјото царство. Божјото царство едноставно значи 

Божјо владеење. Сепак, понекогаш е тешко во целост да ја разбереме идејата за Божјото 

царство и неговото настапување. Ќе се обидам да го поедноставам.  
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За да има царство, мора да се имаат овие пет елементи:  
 

1. Личност (царот) 

2. Процес (метод на владеење или власт)  

3. Народ (поданици кои се потчинети на волјата и владеењето на царот)  

4. Подрачје (област над која се протега царскиот авторитет)  

5. Време на постоење (времетраење на царското владеење)  

 

Според тоа, може да се каже: (1) Бог, царот (2) владее со посредство на Неговиот Дух (3) 

преку Исус Христос и оние кои се Негови (4) на небото (5) засекогаш.  

 

Царствата се шират или преку подарок или преку војна. Најчесто се прошируваат преку 

војна. Луѓето од едно царство мора да се борат со друго царство. За да се прошири 

територијата неопходно е освојување на народот против кого се војува.  

 

Освојувањето на народот против кого се војува може да се случи на еден од овие три начини:  
 

1. Убедување на народот, против кого се војува, да ја променат страната и лојалноста.  

2. Поразување на спротивставениот цар било преку заробување, затворање или смрт. 

(Сепак, при ваква победа, некои од луѓето нема да се откажат од старата лојалност. 

Иако ќе бидат приморани да му служат на новиот цар, тие ќе чекаат можност да се 

побунат)  

3. Смрт на народот.  

 

Како аналогија: на Исус Христос му биле понудени светските царства, како подарок од 

Сатаната. (Матеј 4:8-9 и Лука 4:5-7) За да ги добие, Исус требало да се откаже од лојалноста кон 

Бог и да му стане лојален на Сатаната. Тој не го направил тоа, и започнала војна. Божјото 

царство во моментот е во војна против Сатаната, владетелот на земните царства. Исус 

Христос и сите оние кои се Негови (христијаните) се борат за земјата, против Сатаната, 

неговите демони, началствата и властите. Тие го шират Божјото царство на земјата.  

 

Во сегашно време Божјото царство ги убедува луѓето да поминат на Христовата страна. Во 

блиска иднина, Исус ќе се врати, ќе го зароби спротивниот цар (Сатаната) и ќе го затвори за 

период од 1000 години. Исус ќе владее 1000 години и сите на земјата ќе Му служат на Бог. 

На крајот на тој период, спротивниот цар (Сатаната) ќе биде ослободен од затвор и ќе ги 

води оние луѓе чии срца не Му биле лојални на Исус, во бунт против Божјото царство. 

Нивната судбина ќе биде смрт.  

 

Бог лесно може да го победи Својот противник, но Негова желба е срцата на луѓето 

доброволно да одлучат да Му бидат лојални. Тој тоа го прави преку љубов: изразува дела на 

љубов и љубезност преку Неговиот Син Исус и преку оние кои се Негови (христијаните). 

Исусовите ученици треба да спроведат добродушна војна. Дури и по цена на смрт, тие се 

обидуваат да го убедат непријателот за добрината на нивниот Цар.  

 

Една од причините зошто Бог го воскреснал Исус од мртвите била за да покаже дека има 

сила над животот и смртта. Тоа е охрабрување за учениците во нивната борба да го шират 

Божјото царство. Исус ги поставува Своите ученици за амбасадори коишто можат да им 

понудат помилување (амнестија) на Неговите непријатели. При договор за помилување, Бог 

ветува дека ќе го прости секој грев и злодело кое Неговиот непријател го извршил против 

Него и Неговиот народ. На оние кои ќе Му станат лојални, Бог им ветува вечен живот со 

Него.  
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Читање од Словото: 
 

Споредбата со сејачот 

Матеј 13:1-9, Марко 4:1-9, и Лука 8:4-8 

 
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј, Марко и Лука, составен во една целина) 

 

И пак почна да поучува крај морето. И околу Него се насобра многу народ, а Тој влезе во 

кораб и се најде во морето, а целиот вриеж беше на копното, крај морето. А Тој со споредби 
ги поучуваше за многу работи и им рече во Својата поука: „Слушајте! Ете, сејач излезе да 

сее, и кога сееше, некои зрна паднаа крај патот, птици дојдоа и ги исколваа. Други паднаа 
на карпести места, каде што немаше многу земја и набргу никнаа, зашто немаше длабока 
земја. А кога сонцето изгреа, овена и бидејќи немаше корен, се исуши. И друго падна во 

трње, и трњето израсна и го задуши, па не донесе плод. А друго падна на добра земја и 
донесе плод, кој напредуваше и растеше, и принесе: едно триесет, друго шеесет, а трето 
сто.„ Кога го рече тоа, извика: „Кој има уши да слуша, нека слуша!“  

 

„Зошто им зборуваш во споредби?“ 

Матеј 13:10-17 и Марко 4:10-12 

 
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј и Марко, составен во една целина) 

 

Учениците Му се приближија и Му рекоа: „Зошто им зборуваш во споредби?“ А Тој им 
одговори, велејќи: „Затоа што вам ви е дадено да ги знаете тајните1 на небесното 
царство, а ним не им е дадено. Зашто кој има, ќе му се даде и ќе има изобилство; а кој нема, 

ќе му се одземе и она што го има. Затоа им зборувам во споредби, зашто гледаат, а не 
можат да видат и слушаат, а не можат да чујат, ниту пак разбираат. И врз нив се 

исполнува пророштвото на Исаија, кое вели: 'ЌЕ СЛУШАТЕ И НЕМА ДА РАЗБЕРЕТЕ; 

ЌЕ ГЛЕДАТЕ И НЕМА ДА РАСПОЗНАЕТЕ. ЗАШТО СРЦЕТО НА ОВИЕ ЛУЃЕ 

ОТАПЕЛО; И СО УШИТЕ ОДВАЈ СЛУШААТ, ГИ ЗАТВОРИЛЕ ОЧИТЕ; ЗА ДА НЕ 

ГЛЕДААТ СО НИВ, НИТУ ДА СЛУШААТ СО УШИТЕ, И ДА РАЗБЕРАТ СО СРЦЕТО 

И ДА СЕ ОБРАТАТ, ЗА ЈАС ДА ГИ ИСЦЕЛАМ.' Но блажени се вашите очи, бидејќи 
гледаат и вашите уши, бидејќи слушаат. Зашто вистина ви велам дека многу пророци и 

праведници посакуваа да го видат ова што го гледате вие, а не го видоа; и да го слушнат 
она што го слушате вие, а не го слушнаа.“ 

 

Исус ја објаснува споредбата со сејачот 

Матеј 13:18-23, Марко 4:13-20, и Лука 8:9-15 

 
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј, Марко и Лука, составен во една целина) 

 

А Неговите ученици Го прашаа што значи оваа споредба? И им рече: „Не ја разбирате ли 
оваа споредба? Па како ќе ги разберете сите споредби! Сејачот го сее словото. А оваа 
споредба значи: семето е Божјото слово. Оние крај патот, тие го слушнале, потоа доаѓа 

ѓаволот и им го зема словото од нивните срца, за да не поверуваат и да не се спасат. Слично 
е и со посеаните врз каменлива почва, кои, штом го чујат словото, го примаат со радост, 
но немаат во себе корен, туку се непостојани, и кога ќе дојде неволја или гонење заради 

словото, веднаш отпаѓаат. А другите, што се посеани во трње, тоа се оние, кои го чуле 
словото, но световните грижи, измамливоста на богатството, и копнежот по други 
работи, кога ќе влезат, го задушуваат словото, и тоа останува без плод. А посеаните на 

 
1 Тајните: тајни се скриени работи, не разбрани порано, или неоткриени.  
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добра земја се оние кои го слушаат словото, го примаат и донесуваат плод: триесет, 
шеесет, и стократно.“ 

  

Исаија 6:9-10: „СО УШИТЕ ЌЕ ЧУЕТЕ И НЕМА ДА РАЗБЕРЕТЕ, И СО ОЧИ ЌЕ ГЛЕДАТЕ - И 

НЕМА ДА ВИДИТЕ. 3АШТО СРЦЕТО НА ТОЈ НАРОД Е ЗАКОРАВЕНО, И СО УШИТЕ ТЕШКО 

СЛУШААТ И ГИ ЗАТВОРИЛЕ ОЧИТЕ СВОИ ЗА ДА НЕ ГЛЕДААТ СО ОЧИ, СО УШИ ДА ЧУЈАТ 

И СО СРЦЕ ДА РАЗБЕРАТ, ТА ДА СЕ ОБРАТАТ ДА ГИ ИЗЛЕКУВАМ.“ 
 

Пред Исус да почне да ги поучува преку споредби, Тој го повикал мноштвото да Го чуе што 

има да каже. Тој првата споредба ја започнал со „Слушајте“, што значи видете или 

разберете, и ја завршил со зборовите „Кој има уши нека чуе.“ Преку користење на оваа 

фраза Исус го предизвикал мноштвото да добие разбирање за она што Тој го зборувал, не 

само да го слушаат звукот на Неговите зборови или да си ја замислат приказната. Но 

мноштвото воопшто не разбрало за што зборува Исус.  

 

Заповедите: 

 

1. Слушајте. Слушнете го ова.  

2. Кој има уши, нека чуе.  

3. Слушнете ја споредбата за сејачот.  

 

Лекцијата: 

 

Пред Исус да почне да ги поучува преку споредби, Тој го повикал мноштвото да Го чуе што 

има да каже. Тој првата споредба ја започнал со „Ете“, што значи видете или разберете, и ја 

завршил со зборовите: „Кој има уши нека чуе.“ Преку користење на оваа фраза Исус го 

предизвикал мноштвото да добие разбирање за она што Тој го зборувал, не само да го 

слушаат звукот на Неговите зборови или да си ја замислат приказната. Но мноштвото 

воопшто не разбрало за што зборувал Исус. 

 

И учениците биле, исто така збунети, па го прашале Исус зошто зборува во споредби. Исус 

им објаснил дека така исполнува пророштво: некои ќе ги разберат споредбите, а други нема 

да ги разберат. Тој понатаму објаснува дека на учениците им е дадено правото да ги разберат 

тајните на Божјото царство, што не било случај со пророците и праведниците кои биле пред 

нив.  

 

Се чини како Исус да им рекол на учениците, дека се тие единствените кои имаат пристап 

до тајните или до скриеното знаење за Божјото царство. Но тоа не било случај. Мноштвото 

можело да ги види чудата, но не можеле да разберат „кој“ ги прави чудата или зошто биле 

направени. Тие го слушнале „Божјиот Збор“, но не можеле да ги разберат Неговите зборови. 

Нивната заинтересираност била на толку ниско ниво, што воопшто не Го ни прашале Исус 

што значи кажаното.  

 

Иако буквалното значење на споредбата може лесно да се разбере, можеби тешко се 

распознава контекстот во кој се наоѓа. Секогаш е мудро да се праша лицето кое користи 

споредба, што сакало со неа да објасни. На пример: ако некој ви каже дека сте како даб, 

можеби веднаш ќе си претпоставите што сакал да каже, но би било подобро да ви објасни 

од негова страна. Многумина од нас веднаш ќе си претпостават дека ако некој им каже дека 

се како даб, дека ги нарекува силни. Но можеби тоа не е она што сакале да ви го кажат. За 

да разјаснам, запишав неколку работи кои, исто така, можат да се претпостават.  
 

1. Вие сте дебелокожец.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%206:9-10&version=NIV
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2. Вие сте груб однадвор.  

3. Во целост сте нефлексибилни, ни малку не се наведнувате.  

4. Вие на другите им давате засолниште.  

 

Учениците биле мудри, па го прашувале Исус што сакал да каже, затоа што тоа било клуч 

за да ги отклучат тајните во однос на Божјото царство. Исус својот одговор го започнал, 

велејќи: „Не ја разбирате ли оваа споредба? Па како ќе ги разберете сите споредби?“ Тој 

предочува дека е важно да се разбере првата споредба, со цел да ги разберат сите останати. 

Тие морале да го сфатат концептот и толкувањето на зборовите. Тој им рекол: „Затоа, чујте 

ја споредбата за сејачот.“ Тој сакал да слушаат со разбирање, да размислуваат за Неговите 

зборови и да ги откријат вистините за Божјото царство.  

 

Дискусија во група: 

 

1.  Која е главната вистина во однос на Божјото царство која може да се препознае во 

оваа споредба? (Божјото царство се проширува преку изговарање на Божјото слово.)  

 

2.  Според Исус, кои се директните толкувања на следните зборови?  

a.  Семе (Божјото слово) 

b.  Почва (Состојбата на човековото срце) 

d.  Сонце (Маки или прогонство) 

e.  Трње (Световните грижи, измамата на богатството, и копнежот по други 

нешта.)  

 

3 Што е Божјото слово? (Исус Христос и сè останато што Бог го зборува)  

 

4. Кој е сејачот? (Примарно Исус Христос, Синот Човеков, но може да го вклучи и секој 

кој го споделува Божјото слово, вклучително и патријарсите, апостолите и ние.)  

 

5.  Како се сее? (Со зборување) Методот кој Исус го користи се нарекува објавување. 

Сејачот зема грст семе од неговата вреќа и го фрла додека замавнува со раката низ 

воздухот, во форма на полукруг.  

 

6.  Како се случува засадувањето и со што е тоа поврзано? (Преку слушање) (Верување)  

 

7.  На што ни укажува патот, камената почва, почвата со трње и добрата земја? 

(Состојбата на човековото срце и што ќе произведе садењето.) Во методот на сеење 

преку објавување, семето се расфрла насекаде. Земјоделецот ненамерно го фрла 

семето на неплодна почва, затоа што тоа ќе е загуба. Сепак, некое семе ќе падне и 

таму. Патот по кој сејачот оди низ полето, додека го сее семето, е тврда почва. 

Камената почва е местото кое сè уште не е подготвено за сеидба и најчесто се наоѓа 

до добрата почва. Почвата со трње обично се наоѓа на крајот на полето, покрај 

оградата.  

 

8. Кој е одговорен да ја подготви почвата? (Сопственикот на почвата)  

 

9.  Кој е лекот за различните состојби на почвата?  

a. Тврдиот пат – може да се изора, да се истераат птиците, сејачот може секој пат 

да оди по различна патека за да не севстврдне почвата.  
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b. Камена почва – може да се преиначи во корисна почва, ако се отстранат 

камењата.  

c. Почвата со трње – може да се исплеви.  

d. Добрата почва – може да се подобри преку додавање на ѓубриво или да се остави 

почвата да се одмори. Бог на Израелците им наредил секоја седма година да ја 

оставаат почвата да се одмори.  
 

 


