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Лекција 19 

 

Растеж во разбирањето 

 

Вовед: 

 

За да се добие поширок поглед врз споредбите за Божјото царство, трите синоптички 

евангелија, Матеј, Марко и Лука, треба да се поврзат заедно. Преку тоа, ние го дознаваме 

редоследот според кој Исус ги дал споредбите, каде бил кога ги дал и пред кого ги кажал.  

 

Место: Исус седел во бротче на Галилејското Езеро1. 

Слушатели: Мноштвото, вклучувајќи ги и учениците.  
 

• Првата споредба, таа за сејачот, Исус ја кажал пред сите.  

• Објаснувањето на првата споредба, Исус им го дал само на учениците.  

• На учениците Исус им дал две заповеди врз основа на нивното разбирање за 

споредбата за сејачот. Тие вклучуваат светилка и стандард на мерење.  

• Втората споредба, за растението кое расте, Исус им ја кажал само на учениците.  

• Третата споредба, за житото и каколот, Исус ја кажал пред сите.  

• Четвртата споредба, за синаповото зрно, Исус ја кажал пред сите.  

• Петтата споредба, за квасецот, Исус ја кажал пред сите.  

 

Место: Исус е во куќа. 

Слушатели: Само учениците. 
 

• Објаснувањето за третата споредба, за житото и каколот, Исус го дал само пред 

учениците.  

• Шестата споредба, за богатството скриено во поле, Исус ја кажал само пред 

учениците. 

• Седмата споредба, за бисерот со голема вредност, Исус ја кажал само пред 

учениците. 

• Осмата споредба, за мрежата фрлена во море, Исус ја кажал само пред учениците. 

• Исус на учениците им рекол дека сега кога имаат разбирање за споредбите, тие ќе 

можат да сфатат што веќе било кажано во однос на Божјото царство, како и за 

нештата кои треба да настапат.  

 

Читање од Словото: 
 

Исус ја продолжува својата лекција до учениците 

Марко 4:21-29 и Лука 8:16-18 

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

 

И им рече: „Се внесува ли светилка за да се стави под вршник или под легло? Или да се стави 
на високо? Зашто нема скриено, што не ќе биде откриено, или што е тајно, а да не излезе 

јавно2. Кој има уши да слуша, нека чуе!“ И им рече: „Внимавајте што слушате! Со каква 

мера мерите, со таква ќе ви се мери, и уште ќе ви се придаде. Зашто кој има, ќе му се даде, а 
кој нема, ќе му се земе и тоа што го има.“ И велеше: „Така, Божјото царство прилега на човек 

 
1 Заливот на споредбите е некаде на пола пат од Тагба и Капернаум.  
2 излезе јавно: да излезе на светло, да биде објавено или разбрано.  
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кој фрла семе во земја; легнува ноќе и станува дење, а семето никнува и расте, и самиот не 
знае како. Земјата сама од себе донесува плод, најпрвин стебленце, потоа клас и најпосле 

клас полн со зрна. А кога плодот узрее, веднаш праќа срп, зашто дошло времето за жетва.“ 
  

Заповедите: 

 

1. Кој има уши, нека чуе.  

2. Внимавајте што слушате.  

 

Лекцијата – Дел 1: 

 

Според евангелието по Марко, кога Исус завршил со објаснувањето на споредбата со 

сејачот, Тој додал две илустрации. Едната се однесувала на светилка, а втората на мерка. 

Поврзано со овие две илустрации, Тој дава две заповеди. Тие се: „кој има уши да слуша, нека 

чуе“ и „внимавајте што слушате.“ И две, илустрациите и заповедите, се поврзани со 

споредбата за сејачот и нејзиното значење.  

  

Во објаснувањето на споредбата, семето е Божјото слово. Изразот „Божјиот Збор“ може да 

се однесува на повеќе нешта: на Словото, на Самиот Исус Христос, или на нешто од Бог 

изговорено преку некого. Без разлика во која форма доаѓа „Божјиот Збор“, принципите од 

илустрациите и заповедите остануваат непроменети.  

 

Исус на учениците им рекол дека целта на светилката е да донесе светлина. Учениците 

препознале дека Исус се надоврзува на споредбата и открива тајни за Божјото царство. Тие 

исто така се сетиле дека Исус, пред кратко време, користел слични зборови за време на 

Проповедта на Гората. Тогаш Исус рекол: „Тие се светлината на светот.“ За прв пат 

учениците почнале да разбираат која е целта за која се повикани. Тие треба да се светлина 

преку објавување на „Божјиот Збор“, односно Божјото царство. Исус ги уверувал за ова кога 

изјавил: „Зашто нема скриено, што не ќе биде откриено, или што е тајно, а да не излезе јавно.“  

 

Луѓето ги кријат вредните работи на скришни места, сè додека не сметаат дека е соодветно 

да ги искористат. Тоа е исто како семе кое е скриено или засадено во земја, а потоа изникнува 

во свое време. Вредноста на семето, и што ќе израсте од него не е познато сè додека не 

изникне. Луѓето, исто така, кријат тајни сè додека не најдат некого на кого ќе можат да му 

ги доверат. Исус на учениците едноставно им велел дека тие треба да бидат оние на кои ќе 

им се довери, и дека настапило времето да се открие „Божјиот Збор“. Тој завршил со 

упатството: „Кој има уши да слуша, нека чуе.“  

 

Врз основа на споредбата со сејачот, откога учениците ја слушнале, оваа заповед добила 

нова сила. Зборовите кои ги слушаат со нивните уши, требало да бидат засадени и да останат 

во плодната почва на нивните срца. Тогаш зборовите ќе израснат и ќе произведат повеќе 

зборови за сеење во други срца.  

 

Затоа што почвата, срцата, кај учениците била плодна, Исус дал предупредување: 

„Внимавајте што слушате.“ Со други зборови, одберете кои нешта ќе дозволите да бидат 

засадени и да останат во вашите срца. Зошто? Затоа што зборовите кои ќе бидат засадени и 

кои ќе останат во срцето, без разлика дали се добри или зли, ќе произведат зборови кои ќе 

ги изговарате. И сè што ќе дозволите да порасне ќе се намножи.  

 

Дискусија во група: 
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1. Како влијаат сонцето и водата врз растежот? (И двете се неопходни за растеж. 

Недоволно сончева светлина и семето нема да порасне и созрее. Сепак, сонцето ќе 

направи растението да овене и да се исуши, ако нема соодветна количина на вода. 

Премногу вода ќе го удави растението.)  

2. Што симболизира сончевата светлина? (Маки и прогонство)  

3. Што симболизира водата? (според Јован 7:37-39 Светиот Дух) 

4. Од каде доаѓаат сончевата светлина и водата? (Од небото)  

 

Лекцијата – Дел 2: 

 

Проучувањето на споредбата за сејачот, исто така, ги расветлува правилата според кои се 

раководи разбирањето на другите споредби за царството.  
 

1. Предметот на секоја споредба за Божјото царство е Божјото владеење.  

2. Вистините во однос на Божјото владеење може да бидат применети кај поединец или 

кај сите они кои се под Негово владеење.  

3. Секоја споредба дава една важна поента во однос на Божјото царство.  

4. Концептите и принципите кои се користени во споредбата се вистини во однос на 

Божјото владеење. Тие вистини додаваат длабочина и јасност за темата и главната 

поента. Тие може да важат и за други споредби за царството. Пример за една од овие 

вистини е дека семињата произведуваат растенија.  

5. Посебното значење кое Исус му го дава на било кој збор, останува исто и во другите 

споредби за Царството.  

 

Додека Исус на учениците им ја кажува споредбата за растенијата кои растат, и други 

вистини стануваат јасни. Примарната поента на споредбата е дека Божјото царство расте. 

Овој растеж може да се набљудува индивидуално и во група. Според споредбата, на зборот 

засаден во срцето му треба време да порасне пред тој да достигне зрелост и да помине низ 

три препознатливи фази. Трите фази на растеж се однесуваат на изданок, класје и зрело 

жито. Овие фази на растеж соодветствуваат со фазите кај оние кои веруваат во Словото и се 

спасуваат. Апостол Јован во неговото прво послание ги препознава трите фази како деца, 

младинци и татковци. Кога ќе се постигне зрелост се создава ново семе и започнува 

репродукција.  

 

Дискусија во група: 

 

5. Кои други вистини се воспоставени од споредбата за растението кое расте?  

a. На почетокот нема доказ дека зборот ќе израсте, па така потребна е вера од 

страна на сејачот дека тоа ќе се случи.  

b. Затоа што за растеж е потребно време, тоа бара трпение од страна на сејачот, 

додека да види дека изговорениот збор родил плод.  

c. Полевањето со вода започнува веднаш после садењето и продолжува за време 

на целиот процес на растеж.  

d. Сончевата светлина стапува на сцена откако ќе се покаже израстокот.  

e. Плевењето започнува откако двете растенија ќе станат препознатливи.  
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Примена: 

 

Подгответе се за следниот состанок да направите кратка презентација пред групата за 

споредбата која ќе ви биде зададена. Најдете ја главната поента и соодветните вистини. 

Разговарајте како споредбата може да се примени индивидуално или во група.  


