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Лекција 21 

 

Одење во поле подготвено за жетва 
 

Мразокршач1: 

 

1. Што ви значи изразот „Поле подготвено за жетва“? (Поле во кое засадената 

земјоделска култура е подготвена за жетва.)  

2. Каде е полето подготвено за жетва? (Секаде каде е посеано семе и е подготвено за 

жетва.)  

3. Како некој знае дека полето е подготвено за жетва? (Плодовите се зрели: подготвени 

да бидат користени за храна или да бидат посеани како семе.)  

4. Како некој ја одредува зрелоста на плодот? (Преку проверка: визуелно, тврдост, итн.)  

5. Што се случува за време на жетвата? (Се собираат плодовите, се складираат и чуваат 

за во иднина да се користат.)  

 

Вовед: 

 

Исус ги подготвувал учениците да го поттикнат Божјото царство (Божјото владеење) во 

луѓето. Тоа ќе стане нивна целоживотна мисија. Во претходните три лекции видовме дека 

Исус открил неколку вистини за царството преку користење на споредби. Овие вистини 

можат да бидат применети кај луѓето индивидуално или групно.  

 

Ајде овде да ги сумираме:  
 

• Божјото царство се сади во животот на луѓето преку зборување на Божјото слово. Тоа 

може или да созрее или да не созрее, во зависност од состојбата на срцето.  

• Божјото царство расте во животот на луѓето во фази: прво изданок (детство), потоа 

клас (младост) и на крајот зрело жито (возрасен). Растежот доаѓа преку наводнување 

(изградба) и сончева светлина (прогонство).  

• Оние кои предизвикуваат сопнување или живеат живот на беззаконие имаат влијание 

врз царството.  

o Од голема важност е тие да се поучуваат, затоа што срцето ќе го произведе она 

што се верува.  

o Кога ќе се достигне зрелост, оние кои предизвикуваат сопнување или живеат 

живот на беззаконие, нема веќе да имаат влијание врз царството.  

• Божјото царство расте и надворешно (видлив доказ) и внатрешно.  

• Божјото царство содржи неоткриени придобивки. 

• Божјото царство е најскапоценото нешто што некој може да го поседува.  

• Бездруго, Божјото царство ќе продолжи како што е додека не се наполни, и потоа ќе 

има одвојување на доброто од злото.  

 

Читање од Словото: 

 
 

Матеј 8:23-34, 9:35-38, Марко 4:35-5:20, Лука 8:22-39, Матеј 9:35-38 

 
Исус го смирува морето 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
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Матеј 8:23-27, Марко 4:35-41, и Лука 8:22-25 

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

 
Вечерта, на истиот ден, им рече на Своите ученици: „Да минеме од другана страна на 
езерово!“ И напуштајќи го народот, Го поведоа Исуса со себе, кој беше во коработ; а и други 

кораби беа со Него. Потоа се дигна силна бура, а брановите се префрлуваа преку коработ, па 
тој веќе тонеше. А Тој спиеше кај кормилото на перница. Тие Го разбудија и Му рекоа: 

„Учителе, зар не Си загрижен што гинеме?“ И стана, му се закани на ветрот и му рече на 
морето: „Стивни! Молкни!“ И ветрот стивна и настана длабока тишина. Тогаш им рече: 
„Зошто се плашите толку? Зарем немате вера?“ И ги опфати голем страв, и говореа еден на 

друг: „Кој е Овој што и ветрот и морето Му се покоруваат?“ 

 
Демоните се избркани во свињите 

Матеј 8:28-34, Марко 5:1-20, и Лука 8:26-39 
 

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

 

И минаа од другата страна на морето, во Герасинскиот крај2. А кога излезе на копно, Го 

сретна еден човек од градот, кој беше опседнат со демони, и долго време не носеше облека, 
ниту живееше во куќа, туку во гробовите. и никој не можеше веќе ни со окови да го врзе, 

зашто многупати го ставаа во окови и вериги, но тој ги кинеше веригите и ги кршеше 
оковите, и никој не можеше да го скроти. И постојано, ноќе и дење, беше во гробовите и по 
ридовите, викајќи и удирајќи се самиот со камења. И кога го виде Исуса оддалеку, дотрча, 

падна ничкум пред Него; и извика со силен глас: „Што имаш Ти со мене, Исусе, Сине на 
Севишниот Бог? Те заколнувам во Бога, не мачи ме!“ Зашто му рече: „Излези од човеков, 
нечист духу!“ А Тој праша: „Како ти е името?“ Тој Му рече: „Името ми е Легион, зашто 

многу нè има.“ И многу го молеа да не ги истера од тој крај. А таму, по ридот, пасеше голем 
крдар свињи. И Го замолија, велејќи: „Прати нè кај свињите, да влеземе во нив.“ И Тој им 
дозволи и нечистите духови излегоа и влегоа во свињите, а крдарот се сурна по стрмнината в 

море, беа околу две илјади, и се удавија во морето. А кога свињарите видоа што се случи, 
избегаа и јавија за тоа во градот и по селата. Луѓето излегоа да видат што се случи, па дојдоа 

кај Исус и го најдоа човекот од кого излегоа демоните како седи до Исусовите нозе, облечен и 
разумен, и се исплашија. А тие, кои го видоа тоа, раскажуваа што се случи со опседнатиот и 
со свињите. И почнаа да Го молат да си замине од нивниот крај. А кога влегуваше во коработ, 

оној што беше опседнат од демоните Го молеше да биде со Него. Но Тој не му одобри, туку 
му рече: „Оди дома кај своите и раскажи им што ти направи Господ и како ти се смилува!“ И 
тој отиде и почна да раскажува по Декапол, што му направи Исус и сите се восхитуваа.  

 
 „Молете Го Господарот на жетвата“ 

Матеј 9:35-38 

 
 

29 година, есен 
Исус одеше по сите градови и села, поучувајќи во нивните синагоги, навестувајќи го 

Евангелието за царството, исцелувајќи секаква болест и секаква немош меѓу луѓето. А кога 
го виде народот, беше трогнат од сожаление за него, зашто беше изморен и раштркан како 
овци кои немаат пастир. Тогаш им рече на Своите ученици: „Жетвата навистина е голема, а 

работници има малку, затоа молете Го Господарот на жетвата да испрати работници за 
Својата жетва.“  

 

 
2 Герасинскиот крај: „Герасин” или „Керса”. Подрачје на источната страна на Галилејското Езеро.  



Патување со Исус 

Лекција 21: Одење во поле подготвено за жетва 

Книга 

Страна 3 од 4 

 

 3 
Key2Changes.com 

 

 

Заповедите: 

 

1. Да минеме од другана страна на езерово! 

2. Жетвата навистина е голема, а работници има малку, затоа молете Го Господарот на 
жетвата да испрати работници во Својата жетва. 

 

Лекцијата: 

 

Откако завршил со поучување за Божјото царство, Исус почнал да ја демонстрира силата на 

Царството на нов моќен начин3. Таа вечер4 Исус и учениците, придружувани од повеќе 

бротчиња, се упатиле кон источната страна5 на езерото во подрачјето на Герасин6. За време 

на патувањето од 8 километри, тие се соочиле со силна бура7 која изгледала дека ќе ги 

уништи. Учениците го разбудиле Исус кој спиел и Тој им наредил на бурата и на морето да 

се смират. Кога пристигнале на источниот брег, тие се соочиле со опседнат маж кој живеел 

меѓу гробовите. Исус ги истерал демоните од човекот (околу 6000) и ги пратил во крдар 

свињи, и откако тие биле опседнати со демоните, свињите се стрчале надолу по брегот и се 

фрлиле во езерото.  

 

Дискусија во група: 

 

1. Што мислите, зошто Исус сакал учениците да одат на другата страна на езерото? 

(Можеби сакал да ја демонстрира моќта на Божјото царство при судир со царството 

на Сатаната или можеби за да ги стави учениците во непријатна ситуација да видат 

како Божјата сила дејствува во тешка ситуација)  

2. Откако им се заканил на ветрот и на морето, што мислите, зошто Исус им рекол на 

учениците: „Зошто се плашите толку? Зарем немате вера?“ (Тој ги предизвикувал 

учениците да имаат вера во Бог и да преземат авторитет над нивните околности. Низ 

целата Негова служба, Исус, како Син Човечки, демонстрирал сила над земјата и над 

злите духовни сили, но никогаш над слободната волја на човекот.)  

3. Дали се плашиш да ја однесеш пораката за Божјото царство во непознати подрачја?  

 

Лекцијата - продолжение: 

 

Кога се вратиле на северниот брег на езерото Исус исцелил жена, која 12 години имала 

крварење. Подоцна истиот ден Исус воскреснал едно мало девојче, им го вратил видот на 

 
3 Исусовата служба на знаци и чуда е темелна за проповедање за Бог. Исус поучувал какво е царството преку 
споредби. Исус покажал какво е царството преку чудата. („Но, ако Јас ги изгонувам демоните преку Божјиот 

Дух, тогаш Божјото царство дошло врз вас.“ Матеј 12:28) Споредбите биле вербална објава за Божјото 

царство. Чудата биле видлива манифестација на Божјото царство.  
4 Откако Исус завршил со поуките за споредбите во однос на Божјото царство.  
5 Источната страна на езерото била дел од Декапол (подрачје со десет града), кое било контролирано од градот 

Хипос (рид во облик на купола). Римскиот генерал Помпеј, го основал Декапол при неговото враќање од Сирија 

во 63 год. пред нашата ера и во него воспоставил паганско-хеленистичко управување.  
6 На хебрејски Герусим или Герасим значи „отфрлени луѓе“. Според еврејската традиција, ова било подрачје на 
Гиргашити, една од седумте групи на домородни народи на Ханаан, кои Исус Навин ги истерал од земјата. 

Областа во која Исус отишол била во близина на селото Курши. 
7 Над езерото дуваат различни ветрови во различни периоди од годината. Во лето тоа е попладневниот западен 

ветар (Гарбиах) кој разладува, но не предизвикува бура. Во зима и пролет дува источен ветар (Шаркиах) кој 
често предизвикува ненадејни опасни бури. Бурата и фактот дека свињите паселе на ридот, укажува на време од 

Февруари до Април, 29 година.  
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двајца слепи мажи и направил нем да прозбори. Од таму Исус се вратил во Назарет каде што 

исцелил неколкумина, со полагање на раце.  

 

Додека Исус патувал и проповедал8, забележал дека луѓето се однесуваат како овци без 

пастир. Тие бесцелно талкаат, страдаат од секакви болести и зарази, додека непријателите 

ги искористуваат еден по еден. Ним им требало грижа, насока и заштита. Со сочувство кон 

нив и препознавајќи дека Тој не може да се погрижи за секој од нив, Исус ги повикал 

учениците да се молат.  

 

Дискусија во група: 

 

1. Дали познавате некој кој се однесува како овца без пастир, и ако да, какво е неговото 

однесување? (Тие бесцелно талкаат, страдаат од секакви болести и зарази, додека 

непријателите ги искористуваат еден по еден.) 

2. Зошто мислите дека Исус им рекол на учениците да се молат за повеќе жетвари, а не 

за повеќе сејачи? (Повеќе луѓе се потребни за жетва, отколку за сеидба).  

 

Целта на лекцијата: 

 

Најдете си поле за жетва и фатете се за работа.  

 

Примена: 

 

Секојдневно молете Го Господарот на жетвата да испрати работници на Неговото поле.  

 

 

 

 

 
8 Најверојатно од Април до Октомври 29 година.  


