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Лекција 27 

 

Малку квасец 
 

Вовед: 

 

Бурата на езерото се смирила кога Исус влегол во бротчето кај Неговите ученици, но кога 

излегле на брегот се подготвувала поинаква бура. Мноштвото го барале Исус, па Тој им се 

ставил на располагање. Искористувајќи ја, како основа, случката со хранење на 5000 мажи 

со пет векни леб и две риби, Исус започнува расправа на тема храна. 

 

Суштината на дискусијата била двострана: работата која Бог сака луѓето да ја вршат е да 

веруваат во Неговиот Син, Господ Исус Христос и храната која треба да ја јадат се Неговото 

тело и Неговата крв. Дискусијата поттикнала лавина од контроверзност. Многу од 

следбениците верувале дека Исус им велел дека треба да практикуваат канибализам1, па 

престанале да го следат. Потоа книжниците и фарисеите го нападнале Исус кога забележале 

дека Неговите ученици јаделе леб без да си ги измијат рацете  

 

Читање од Словото: 
Матеј 15:1-20, 16:5-12, Марко 7:1-23, 8:13-21 

 
Опоганувањето доаѓа од срцето 

Матеј 15:1-20 и Марко 7:1-23 
 

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

 
Околу Него се собраа фарисеите и некои од закониците, кои беа дошле од Ерусалим, и видоа 

дека некои од Неговите ученици јадат леб со нечисти, односно неизмиени раце. (Зашто 
фарисеите и сите Евреи, држејќи се до традицијата на старите, не јадат ако не ги измијат рацете 

до лакти; и кога ќе се вратат од пазар, не јадат ако не се измијат. А има уште многу нешта што 
ги прифатиле и ги зачувале: миење на чаши, стомни и бакарни садови.) И така, фарисеите и 
закониците Го прашаа: „Зошто Твоите ученици не живеат според традицијата на старите, туку 

јадат леб со неизмиени раце?“ А Тој им рече: „Добро прорекуваше Исаија за вас лицемерите, 
како што е запишано: 'ОВОЈ НАРОД СО УСТА МЕ ПОЧИТУВА, А НЕГОВОТО СРЦЕ Е 

ДАЛЕКУ ОД МЕНЕ; ЗАЛУДНО МЕ ПОЧИТУВА, КОГА ПРОПОВЕДА УЧЕЊА КОИ 

ВСУШНОСТ СЕ ЧОВЕЧКИ ЗАПОВЕДИ.' (Исаија 29:13) Вие ја оставате Божјата заповед, 
а се држите за човечката традиција. На убав начин ја укинувате“ - продолжи Тој – „Божјата 

заповед, за да ја зачувате вашата традиција! Имено, Мојсеј рече: ,ПОЧИТУВАЈ ГИ ТАТКА 

СИ И МАЈКА СИ!' (Излез 20:12) и ,КОЈ ЌЕ ГО НАВРЕДИ ТАТКОТО И МАЈКАТА, ДА 

БИДЕ КАЗНЕТ СО СМРТ!' (Излез 21:17) А вие велите: ,Ако некој им рече на својот татко 

или на својата мајка: ,Тоа со што требаше да ти помогнам го дадов курбан (жртва, наменета за 
Бог),' веќе не го оставате да направи ништо за својот татко и за својата мајка. И така правите 
престап спрема Божјото слово со својата традиција, која вие ја воспоставивте, и правите многу 

други работи слични на ова.“ Откако повторно го повика народот кај Себе, му рече: „Слушајте 
ме сите и разберете! Нема ништо однадвор што би можело да го направи човекот нечист кога 
ќе влезе во него; туку она што излегува од човекот, тоа го прави нечист. Кој има уши, нека 

слуша!“ Тогаш учениците Му се приближија и рекоа: „Знаеш ли дека фарисеите се навредија 
кога го чуја тоа?“ А Тој им одговори и рече: „Секое растение што не го насадил Мојот небесен 

Татко, ќе биде искорнато. Оставете ги. Тие се слепи водачи на слепите, а ако слеп води слеп, 

 
1 Канибализам – човекојадство.  
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обајцата ќе паднат в јама.“ А Петар изусти и Му рече: „Објасни ни ја споредбата.“ На тоа Исус 
им рече: „Зар вие сѐ уште не разбирате? Не сфаќате ли дека сѐ што влегува во устата минува 

низ стомакот и се исфрла надвор? А она што излегува од устата, произлегува од срцето и тоа 
го погани човекот. Зашто од срцето произлегуваат зли мисли, убиства, прељуби, блудства, 
кражби, лажни сведоштва, хули. Тие се нештата кои го поганат човекот. А јадењето со 

неизмиени раце не го погани човекот.“  
 

Квасот на садукеите и фарисеите 
Матеј 16:5-12 и Марко 8:13-21 

 

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

 
И ги остави, повторно влезе во коработ и премина на другата страна. И заборавија да земат 
леб, а имаа само еден леб со себе во коработ. А Исус им рече: „Внимавајте и чувајте се од 

фарисејскиот и садукејскиот квас!“ А тие расправаа меѓу себе, велејќи: „Ова го вели зашто не 
зедовме леб.“ А Исус знаејќи го тоа, им рече: „Маловерни, зошто расправате меѓу себе оти не 
зедовте леб? Уште ли не разбирате и не сфаќате? Закоравено ли е вашето срце? ОЧИ ИМАТЕ, 

А НЕ ГЛЕДАТЕ? УШИ ИМАТЕ, А НЕ СЛУШАТЕ? (Еремија 5:21) И не си спомнувате ли, 
кога ги раскршив петте леба на пет илјади, колку кошеви полни со парчиња кренавте?“ Му 

рекоа: „Дванаесет.“ „Кога раскршив седум леба на четири илјади, колку кошеви полни со 
парчиња кренавте?“ Рекоа: „Седум“. „Како не можете да разберете дека не ви зборувам за леб? 
Туку чувајте се од фарисејскиот и садукејскиот квас!“ Тогаш сфатија дека не им рече да се 

чуваат од лебниот квас, туку од фарисејското и садукејското учење.  

 

Заповедите: 

 

1. Слушајте ме сите и разберете! 

2. Кој има уши да слуша, нека чуе.  

3. Оставете ги на мира.  

4. Внимавајте и чувајте се од фарисејскиот и садукејскиот квас! 

 

Дискусија во група: 

 

1. Кажете една традиција која ја практикувате во црквата.  

2. Од каде потекнува таа традиција?  

3. Кој ја овластил таа традиција?  

4. Зошто се придржувате до неа?  

 

Лекцијата: 

 

Традицијата е важна. Таа е начин на пренесување на информации, верувања и обичаи, усно 

или преку пример, од една генерација на друга, без запишани упатства. Секое општество на 

земјата има традиции. Тоа им помага на луѓето во меѓусебниот однос и одржува ред во 

животот. Кога книжниците и фарисеите ги критикувале Исусовите ученици заради тоа што 

не ги измиле рацете, тие се повикувале на одамна воспоставената традиција. Многумина од 

нас сме имале родители кои се придржувале до одредени правила.  

 

Исус традицијата за миење раце пред јадење ја искористил како можност да поучува за 

опоганување, или со други зборови „нешта што ги прават луѓето нечисти“. Во оваа тема 

имало три лекции кои требало да се научат. Тие биле толку важни за Исус што им заповедал 

на луѓето да слушаат и да разберат што им зборува.  
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Првата лекција е дека она што човекот го јаде не го прави нечист. Ова на Евреите им било 

тешко да го слушаат и разберат, затоа што според Мојсеевиот закон се придржувале до 

стриктни правила за храна (кашрут). Исус не го укинал Кашрут законот, како што некои 

сакаат да веруваат. Тој едноставно изјавил дека тоа што луѓето го јадат не ги прави нечисти, 

затоа што она што влегува во устата, поминува низ стомакот, телото го зема тоа што е добро 

и го отстранува отпадот.  

 

Неколку години подоцна, апостол Петар бил соочен со ова прашање кога имал визија во 

однос на паганите. Тоа е запишано во Дела 10:9-15. 
 

А утредента, додека тие патуваа и се приближуваа до градот, Петар излезе околу 

шестиот час и се качи на покривот од куќата за да се помоли. Огладне и посака да јаде; и 
додека му приготвуваа јадење, тој падна во занес и виде отворено небо и нешто како големо 
платно, врзано за четирите краишта како се спушта на земјата. Во него беа сите 

четироножни животни, диви ѕверови, земни лазачи и небесни птици. И еден глас му рече: 
„Стани, Петре, коли и јади!“ А Петар рече: „Никако, Господи, зашто уште никогаш не 
сум јал нешто погано и нечисто!“ А гласот повторно му се јави: „Она што Бог го има 

исчистено, не нарекувај го погано!“ Тоа се случи трипати, и платното пак се крена на небо. 

 

Петар ѝ бил послушен на визијата. Тој отишол кај паганите и им го проповедал евангелието. 

Но Петар во целост ги прифатил неевреите кога врз нив слегол Светиот Дух и тие почнале 

да зборуваат на јазици и да Го величаат Бога. Но дури и тогаш, тој се вратил назад на старите 

верувања, сè додека апостол Павле не се соочил со него во врска со тоа прашање. (Галатите 

2:11-21) 

 

Во втората лекција Исус инсистира дека тоа што се изговара произлегува од срцето и го 

прави човекот нечист. Зашто од срцето доаѓаат злите мисли, убиства, прељуба, блуд, 

крадење, лажно сведочење и озборување. Зборовите откриваат што е во срцето, а Словото 

ни дава многу упатства за што треба човек да зборува. Еве само неколку од нив:  
 

Смртта и животот му се потчинети на јазикот, и оние што го владеат, ќе вкусат од 
плодовите негови.  
 

Но никој не може да го скроти јазикот, тоа нескротливо зло, полно со смртоносен отров. 
Со него Го благословуваме нашиот Господ и Татко, и со него ги проколнуваме луѓето кои се 
создадени според подобието Божјо. Од иста уста излегуваат благослови и клетви. Браќа, 

тоа не смее да биде така.  
 

И безумниот кога молчи, за мудар го сметаат, и кој ја затвора устата своја - за разумен 
го сметаат.  
 

И ви велам дека за секој празен збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот 
ден; зашто по вашите зборови ќе бидете оправдани, и по вашите зборови ќе бидете 
осудени. 

 

Кога Петар ги слушнал паганите дека зборуваат на јазици и Го величаат Бога, тој сфатил 

дека Бог им дал нови срца. Ова била потврда на Исусовата поука дека она што се зборува 

доаѓа од срцето. Затоа тие луѓе требало да се сметаат за чисти од Бог.  

 

Последната лекција се однесувала на ставање на човечките традиции над Божјите заповеди. 

Исус јасно им покажал на книжниците и фарисеите дека тие го вреднуваат оралниот закон, 
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кој се состоел од Мишна, Гемара и други делови на Словото (Тората). „Залудно Ме 

почитува, кога проповеда учења кои всушност се човечки заповеди. Вие ја оставате 

Божјата заповед, а се држите за човечката традиција.“ Затоа што тие ги поучувале и 

другите да постапуваат така, Исус им заповедал на учениците да се оддалечат од нив.  

 

Нешто подоцна, Исус ги потсетува учениците да внимаваат на учењето на фарисеите и 

садукеите. Таа поука Тој ја поврзува со квасецот. Како што квасот навлегува во секој дел 

од тестото, така е и со учењето. Поуките кои луѓето ги слушаат имаат влијание за цел живот.  

 

И фарисеите и садукеите2, оралните преданија ги ставале над Божјото слово. И правејќи го 

тоа тие биле опоганети и нечисти. Запомнете, Исус само што завршил со објаснувањето до 

Неговите ученици дека она што излегува од устата на човекот, е тоа што го опоганува. И 

преку нивните зборови тие покажувале дека повеќе ја вреднуваат традицијата отколку 

Божјото слово. Според тоа, нивните срца биле нечисти.  

 

Едно е поединецот да биде нечист, но сосема друго е кога преку поучување ги заразува и 

останатите. Во неговото послание, Јаков братот на Исус, ја поддржува оваа идеја кога вели: 

„Не станувајте, браќа мои, мнозина од вас учители,3 бидејќи знаеме дека ќе бидеме 

построго осудени за тоа. Зашто сите ние грешиме на разни начини. Ако некој не греши во 

зборувањето, тој е совршен човек, способен да го заузда и целото свое тело.“ 

 

Дискусија во група: 

 

5. Именувајте една црковна традиција или предание кое е спротивно на Словото.  

6. Кое е потеклото на таа традиција?  

7. Која ја воспоставил?  

8. Зошто луѓето се држат за неа?  

 

Целта на лекцијата: 

 

Внимавајте што зборувате.  

 

Примена: 

 

Размислете за традициите/преданијата кон кои се придржувате и другите ги поучувате за 

нив. Дали се спротивни на Божјото слово?  

 

 
2 Како група, фарисеите додавале кон Божјото слово. На пример тие додале многу забрани во однос на работење 

на Сабат. Едно од тие правила било дека е против законот да се запали оган на Сабат. А садукеите најчесто 
одземале од Божјото слово. Еден пример за ова е дека тие не верувале во воскресение на мртвите.  
3 Оној кој поучува за нешто или некого 


