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Лекција 20
Повеќе вистини за Царството
Вовед:
Додека Исус седел во едно бротче покрај брегот, Тој на мноштвото им кажал уште три
споредби во однос на Божјото царство: за житото и каколот, за синаповото зрно и за
квасецот. Потоа Тој го напуштил мноштвото и влегол во куќа. Внатре, Тој на учениците им
ја објаснил споредбата за житото и каколот и им кажал уште три споредби: богатство во
поле, бисерот со голема вредност и рибарската мрежа фрлена во море.
Читање од Словото:
Матеј 13:24-52, Марко 4:30-34
Други споредби кажани пред мноштвото
Матеј 13:24-30
Им претстави и друга споредба, велејќи: „Небесното царство прилега на човек кој посеал
добро семе на својата нива. Но, кога луѓето спиеле, дошол неговиот непријател и посеал
какол меѓу пченицата и си отишол. А кога посевот порасна и донесе плод, тогаш се покажа
и каколот. Слугите на домаќинот пристапија и му рекоа: ,Господару, зар не посеа добро
семе на својата нива? Тогаш, од каде е каколот?' А тој им рече: ,Човек непријател го
направи тоа.' Слугите пак му рекоа: ,Сакаш ли тогаш да одиме и да го исплевиме?' А тој
рече: ,Не, да не би собирајќи го каколот да ја откорнете со него и пченицата. Оставете ги
нека растат двете заедно до жетвата. А за време на жетвата ќе им кажам на
жетварите: ,Соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови, за горење, а житото
приберете го во мојот амбар'.“
Исус ја објаснува споредбата со каколот
Матеј 13:36-43
Тогаш го отпушти народот и влезе во куќата. А Неговите ученици дојдоа кај Него и рекоа:
„Објасни ни ја споредбата за каколот на нивата.“ А Тој им одговори, велејќи: „Сејачот на
доброто семе е Синот Човеков. Нивата е светот, доброто семе, тоа се синовите на
Царството, а каколот се синовите на злиот, а непријателот што го посеа, е ѓаволот.
Жетвата е крајот на времето, а жетварите се ангели. Како што каколот се собира и се
гори в оган, така ќе биде и при крајот на времето. Синот Човеков ќе ги испрати Своите
ангели. Тие ќе го соберат од Неговото царство сето она што наведува на грев и оние кои
вршат беззаконие и ќе ги фрлат во огнената печка; таму ќе има лелек и чкртање со заби.
ТОГАШ ПРАВЕДНИЦИТЕ ЌЕ БОЛСКОТАТ КАКО СОНЦЕ во царството на својот
Татко. Кој има уши, нека чуе!“ (споредете со Даниел 12:3)
Други споредби искажани пред мноштвото
Матеј 13:31-35 и Марко 4:30-34
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј и Марко, составен во една целина)
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И друга споредба им претстави, велејќи: „Небесното царство прилега на синапово зрно, кое
човек го зема и го сее на својата нива; тоа е навистина најмало од сите семиња, но кога ќе
порасне, поголемо е од сите градинарски растенија и станува дрво, па НЕБЕСНИТЕ
ПТИЦИ доаѓаат и СИ ПРАВАТ ГНЕЗДА НА НЕГОВИТЕ ГРАНКИ1.“ Друга споредба им
кажа: „Небесното царство е слично на квас што го зема жена и го става во три мери
брашно, сè додека не скисне сето.“ Сето ова Исус му го кажа на народот во споредби и без
споредби ништо не говореше; за да се исполни реченото преку пророкот, кој вели: „Ќе им
зборувам во споредби; ќе го објавам скриеното од настанувањето на светот2.“
Други споредби кажани на учениците
Матеј 13:44-52
„Небесното царство прилега на богатство скриено во нива, кое човекот го нашол и го скрил,
па од преголема радост оди и продава сè што има, и ја купува нивата.“
„Небесното царство прилега и на трговец кој бара убави бисери. А кога ќе најде еден
скапоцен бисер, оди и продава сè што има, и го купува.“
„Небесното царство прилега уште и на мрежа фрлена во морето, која собира риби од секаков
вид. Кога ќе се наполни, ја извлекуваат на брегот и седнуваат, па ги собираат добрите во
садови, а лошите ги фрлаат. Така ќе биде и на крајот на времето; ангелите ќе излезат и ќе ги
издвојат злите од праведните, и ќе ги фрлат во огнена печка; таму ќе има лелек и чкртање со
заби.“
Исус им рече: „Дали го разбравте сето ова?“ А тие Му рекоа: „Да, Господи!“ А Тој им рече:
„Затоа секој законик, кој станал ученик на небесното царство, прилега на домаќин кој од
својата ризница го изнесува новото и старото.“

Заповедта:
1. Кој има уши, нека чуе.
Лекцијата:
Објаснувањето на споредбата за житото и каколот Исус ја завршил со заповед кон
учениците: „Кој има уши нека чуе.“ Исус сакал тие да го сфатат значењето на споредбата за
житото и каколот затоа што помага да се потврдат вистините објавени преку споредбата за
сејачот и растението што расте. Тоа исто така обезбедува додатно разбирање и насока за
другите споредби за Царството.
Затоа што Исус дал објаснување за споредбата за житото и каколот, за да ви стане појасно,
оваа лекција е насочена кон разјаснување на значењето на термините. Споредбата започнува
со изјава: „Небесното царство прилега на човек кој посеал добро семе на својата нива“..
(Матеј 13:24)
Од оваа изјава можеме да го заклучиме следното:
„НЕБЕСНИТЕ ПТИЦИ доаѓаат и СИ ПРАВАТ ГНЕЗДА НА НЕГОВИТЕ ГРАНКИ.“ Езекиел 17:23
„ЈА ОТВОРАМ УСТАТА СВОЈА СО ПАРАБОЛА И ЌЕ ЗБОРУВАМ ЗА НЕПОЗНАТИТЕ РАБОТИ ОД
СТАРО ВРЕМЕ.“ Псалм 78:2
1
2
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1. Изразот „Небесното царство“ е друг назив за Божјото царство и се користи низ
целото евангелие според Матеј. Зборот „небо“ во еврејската литература бил
замена за зборот „Бог“, како знак на побожна почит.
2. Исус зборот „човек“ го толкува како „синот човечки“. Во буквална смисла тоа може
да значи било кој потомок на Адам. Сепак, според Книгата на Даниел 7:13-14,
изразот исто така се корист за Месијата.
3. Од споредбата за сејачот ние разбравме дека семето го претставува Словото. Исус
преку доброто семе ги претставува децата на Божјото царство. Зборот „деца“ исто
така може да се замени со синови, потомци или подмладок. Од ова ние учиме дека
Божјиот Збор произведува побожен подмладок. Овој подмладок се создава кога
човекот во своето срце ќе поверува во Божјото слово. Тие растат до зрелост и
произведуваат уште повеќе семе кое може да биде засадено во други срца.
4. Полето е светот. Грчкиот збор за свет е космос. Тоа не ја означува Земјата, туку
начинот на кој нештата се создадени. Земјата е дел од космосот, како што се
големите небесни тела, растенијата, животните, физичките закони, итн.
5. Светот, кој содржи повеќе почви, му припаѓа на синот човечки, а не на ѓаволот.
Понатаму во споредбата го пишува следното: „Но, кога луѓето спиеле, дошол неговиот
непријател и посеал какол меѓу пченицата и си отишол. А кога посевот порасна и донесе
плод, тогаш се покажа и каколот.“
1. Изразот „додека спиеја“ е само начин да се каже дека луѓето не биле свесни за тоа
што се случува или дека не обрнувале внимание.
2. Исус објавува дека непријателот на синот човечки е ѓаволот. Изразот ѓавол, значи
обвинител. Ѓаволот исто така е наречен Сатана, што значи противник.
3. Во старо време било вообичаена практика да е сее какол на нивата на непријателот.
Каколот за кој Исус зборува бил „пијанец“ – отровна трева која не се разликува од
житото сè додека не созрее нејзиниот клас. Според разбирањето, каколот не е
различно семе, туку е мутирано семе на жито. Сеењето на какол предизвикува
намалена жетва на жито, затоа што каколот има тенденција да го задуши житото и
да ја земе хранливоста од почвата. Тоа исто така бара и повеќе работа од
земјоделецот, за да ги одвои житото и каколот.
4. Од оваа споредба ние дознаваме дека ѓаволот го користи истиот метод на сеење на
неговото семе, како синот човечки: преку зборување. Преку неговиот збор ѓаволот
ја расипува земјата, од која човекот е создаден. Кога луѓето во своите срца ќе
поверуваат во зборовите на Сатаната, тие создаваат подмладок на ѓаволот, што
потоа произведува уште зборови, кои ќе се садат во срцата на други луѓе. Според
Исус, подмладокот на ѓаволот се оние кои предизвикуваат другите да се сопнат и
се оние кои се закон сами за себе. (Матеј 13:40-42)
Последниот дел од споредбата гласи вака: „Оставете ги нека растат двете заедно до
жетвата. А за време на жетвата ќе им кажам на жетварите: ,Соберете го најнапред
каколот и врзете го во снопови, за горење, а житото приберете го во мојот амбар.“
1. Дозволување житото и каколот заедно да растат укажува на тоа дека доброто и
злото ќе постојат заедно во светот, сè до жетвата.
2. Жетварите се опишани како синови човечки, ангели. Зборот ангел значи гласник.
Овие гласници може да бидат небесни или овоземни.
3. Исус рекол дека жетвата е на крајот на времето (светот). Грчкиот збор кој се користи
за време е „еон“. Тој укажува на период на постоење.
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a. Времето завршува кога Божјото слово кое е засаден во срцата на поединците
ќе порасне, ќе созрее и ќе биде ожнеано. Резултатот на ова е ново создание и
во христијанските кругови се нарекува новораѓање.
b. Во колективна смисла, времето завршува кога Бог ќе создаде ново небо и
нова земја, опишани во Книгата Откровение 20:11-15 и 21:1. Овој настан не
е ист со враќањето на Господ Исус Христос кое настапило 1000 години
порано.
Кога се разгледуваат во целина, петте споредби кои Исус ги искажал пред мноштвото,
создаваат поширока слика за Божјото царство. Тие покажуваат како тоа започнува (сејачот),
како расте (растение кое расте) и како завршува (жито и какол). Растежот во Царството се
случува истовремено, видливо (синаповото зрно) и внатрешно (квасецот).
Другите споредби:
Споредбата за синаповото зрно покажува дека Божјото царство започнува екстремно мало,
но станува многу големо. Во Израел, синапот како растение може да порасне до 4.5 метри
височина и изгледа како дрво. Познат факт е дека птиците се привлечени од ова растение и
навистина градат гнезда на неговите гранки. Сепак, Исус зборува за нешто друго.
Запомнете дека во споредбата со сејачот птиците го претставуваат Сатаната. Кога Божјото
царство е во форма на семе, Сатаната може многу лесно да го проголта. Но кога е целосно
пораснато, како што е прикажано со синаповото дрво, тој не може да го уништи. Но кога
Божјото царство ќе порасне, Сатаната може да си направи дом во него и може да го проголта
семето кое дрвото го создава. Птиците обично гнездата ги градат на делот каде гранките се
раздвојуваат или каде што се оформуваат нови гранки. Сатаната може да се најде таму каде
што има поделба во црквата.
Споредбата со квасецот покажува дека Божјото царство менува сè со што ќе дојде во
контакт. Многу христијани веруваат дека квасецот го претставува гревот. Сепак постои
поисправно гледиште. Квасецот е реагенс кој ја менува средината во која се наоѓа. Тој ги
менува карактеристиките на сè во што ќе се стави. Исус подоцна ќе ја дополни поуката за
квасецот кога ќе им каже на учениците: „Чувајте се од фарисејскиот и садукејскиот квас“.
(Матеј 16:11-12) Поуките, како вистините така и лагите, навлегуваат и го менуваат умот,
било за добро или за зло.
Во споредбата, квасот бил ставен во три мери брашно. Трите мери го претставуваат сето она
што било потквасено. Еврејскиот стандард на единица мерка на суви материи е ефа, и
потребни се три сеи за да се добие ефа. Преку ова Исус укажува дека секој човек се состои
од три дела: дух, душа и тело. Кога квасецот, или во овој случај Божјото царство, е застапено
во секој дел, природата на личноста ќе биде променета.
Споредбата за богатството скриено во полето ни открива уште вистини во однос на Божјото
царство. Богатство укажува на тоа дека постои вредност. Полето го претставува светот.
Божјото царство било скриено во почвата, што го претставува срцето на човекот. Во
параболата, човекот кој го барал богатството, го нашол. Човекот Го претставува Исус
Христос, Синот Човеков. Откако го нашол богатството, тој повторно го скрил. Потоа го дал
својот живот, сè што имал, за да го купи светот.
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Богатството кое Исус го барал во срцата на луѓето била верата дека Тој е Христос, Синот на
живиот Бог. Исус ова богатство го нашол во срцето на Петар, кога ги прашал учениците: „А
вие што велите, Кој Сум Јас?“ Одговори Симон Петар и рече: „Ти си Христос, Синот на
живиот Бог.“ Исус одговори, велејќи: „Блажен си Симоне, сине Јонин, зашто тоа не ти го
открија телото и крвта, туку Мојот Татко, Кој е на небесата.“ (Матеј 16:17) Исус
повторно го скрил богатството кога им рекол на учениците дека тие не треба да кажуваат
дека Тој е Христос.
Споредбата за бисерот со голема цена, го воспоставува фактот дека Божјото царство е
највредното нешто кое некој може да го поседува. Трговец е оној кој заработува од купување
и продавање. Тој е мудар деловен човек и ја знае вредноста на својата роба. Кога го наоѓа
највредното нешто кое може да го поседува, тој продава сè што има за да го плати. Во
моментот на купување на бисерот, човекот останува без работа, тој нема веќе со што да
тргува. Не би имало смисла да се продаде бисерот со највисока цена за да се добијат бисери
со помала вредност?
Трговецот го претставува секој оној во светот кој бара нешта со голема вредност. За да се
добие Божјото царство, потребно е поединецот да се откаже од сè што дотогаш го сметал за
вредно, во замена за Царството. Кога тоа ќе се случи, зошто некој би се откажал од Божјото
царство за да се врати на помалку вредните нешта кои ги имал порано?
Второ толкување на споредбата за бисерот со голема вредност исто така има смисла. Во ова
толкување, трговецот е Божјото царство. Во денешно време, Божјото царство најдобро е
објаснето преку дејствувањето на Црквата. Па така може да се каже дека Црквата бара нешто
во што би се инвестирала себеси, или со нешто да се здобие. Бисерот со огромна вредност
претставува крајно нешто што може да се добие. Всушност, толку е вредно, што Црквата
треба да се труди да го најде. Што е тоа? Патријархот Јов дава одговор за време на
дискусијата за мудрост во 28 глава од Книгата на Јов. Во стих 18 тој вели: „А за корал и
бисер нема што ни да се спомнува, зашто здобивање со мудрост чини повеќе од скапоцен
камен.“ Аналогијата е јасна: бисерот со огромна вредност е мудроста! Јов своето излагање
го завршува со дефинирање на тоа што е мудрост: „Ете, стравот Господов е вистинска
мудрост, а одбегнувањето од зло е разумот“. (Јов 28:28)
Споредбата за мрежата фрлена во море открива дека Божјото царство во ова време не е
селективно. Во споредбата, рибите ги претставуваат луѓето. Овој заклучок е извлечен од она
што Исус го кажал кога ги повикал Петар, Андреј, Јаков и Јован, дека ќе бидат рибари на
луѓе. Исус рекол дека од тој ден, па понатаму, тие ќе ловат луѓе. Божјото царство најдобро
е претставено со дејствување на Црквата денес, привлекувајќи секакви луѓе.
Додека мрежата се влече во водата, рибарите не можат да видат што се фатило во мрежата,
и сè додека мрежата не биде извлечена на брегот, не може да се одреди каков вид риби има
во неа. Потоа Евреите уловот би го поделиле во две групи: оние кои биле чисти и смееле да
се јадат, и оние кои биле нечисти и биле фрлени назад во морето. Чисти риби биле оние кои
имале крлушки и перки, додека нечисти биле оние на кои им недостигало барем едно од
овие. Пред да настапи следното доба, односно ново небо и нова земја, ќе има одвојување на
поединците кои биле привлечени во Божјото царство. Праведните ќе бидат задржани, а
неправедните ќе бидат отфрлени.
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Патување со Исус
Лекција 20: Повеќе вистини за Царството
Книга
Страна 6 од 6

Примена:
На следната средба донесете ги сите прашања во однос на осумте споредби за Божјото
царство кои ги проучивме, за да разговарате за нив.
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