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Лекција 40 

 

Предвкус на Царството 
 

Мразокршач1: 

 

Ако знаете дека ќе се случи катастрофа, кои три работи од домот би сакале да ги зачувате, 

освен членовите на семејството?  

 

Вовед: 

 

Во Декември 30та година, Исус во Ерусалим присуствувал на Прославата за Посветување 

(Ханука), а потоа се вратил во Галилеја. Најверојатно, на почетокот на Март, 31та година, 

Исус за последен пат заминал од дома и се упатил кон Јудеја2 и Переа3. Кога пристигнал 

таму, група фарисеи го испрашувале за тоа кога ќе дојде Божјото царство. 

 

Читање од Словото: 

 

Лука 17:20-37 

 

Божјото царство е меѓу вас 

Лука 17:20-21 
 

А кога фарисеите Го прашаа: „Кога ќе дојде Божјото царство?“ Тој им одговори, велејќи: 
„Божјото царство не доаѓа тукутака, та да може да се забележи; ниту пак ќе се каже: ‘Еве го, 

тука е, или таму!‘ - зашто, ете, Божјото царство е во вас4.“  
 

Доаѓањето на Синот Човеков 

Лука 17:22-25 

 

А на учениците им рече: „Ќе дојдат денови, кога ќе посакате да видите еден од дните на 

Синот Човеков, ама не ќе го видите. И ќе ви зборуваат: ‘Еве Го тука!‘ или ‘Ене Го онаму!‘ 
Не одете таму и не трчајте по нив! Зашто, како што молскавицата кога секнува од едниот 
крај на небото и болскоти до другиот крај, така ќе биде Синот Човеков во Својот Ден5. 

Меѓутоа, првин Тој треба да настрада многу и да биде отфрлен од ова поколение.“  
 

Како во деновите на Ное и Лот 

Лука 17:26-33 

„И како што беше во деновите на Ное, така ќе биде и во деновите на Синот Човеков: јадеа, 

пиеја, се женеа и се мажеа сè до денот кога Ное влезе во ковчегот; и дојде потопот и ги сотре 
сите. Исто така, беше во деновите на Лот: јадеа, пиеја, купуваа, продаваа, садеа и ѕидаа; а во 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
2 Во времето на Исус, Јудеја била област во радиус од приближно 55 километри околу главниот град Ерусалим. 
3 Переа била област источно од реката Јордан, поврзана со Јудеја, на место каде што денес е државата Јордан.  
4 Божјото царство е во вас: Божјото царство е секогаш присутно на одредено место кога е присутен Царот, 
Самиот Исус. Изјавата која Исус ја дал може да се разбере на најмалку три начини: 1) буквално или во тело - 

затоа што Исус стоел меѓу фарисеите; 2) идеализирано или душевно - затоа што Исус стоел на сред Израел, 

луѓето и земјата; 3) мистериозно или духовно - затоа што Исус стоел среде срцето на Својот народ, каде што Тој 

владее. 
5 Синот Човеков во Својот Ден: Времето во кое Исус, Месијата ќе биде откриен, кога повторно ќе се врати на 

земјата.  
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денот кога Лот излезе од Содом, падна од небото оган и сулфур, па ги сосипа сите. Исто така 
ќе биде во Денот, кога ќе се јави Синот Човеков. Во тој Ден, кој ќе биде на покривот, а 

неговата покуќнина во домот, нека не слегува да ја прибере! Исто така оној што ќе се најде 
в поле, нека не се враќа по оставените работи. Спомнете си за Лотовата жена6. Кој сака да 
си ја спаси душата, ќе ја загуби, а оној што ќе ја загуби, ќе ја спаси.“  

 

Еден ќе биде земен 

Лука 17:34-37 

 

„Ви велам, таа ноќ двајца ќе бидат во една постела; едниот ќе биде однесен, а другиот ќе 
биде оставен. Две жени ќе мелат заедно; едната ќе биде однесена, а другата ќе биде оставена. 

Двајца ќе бидат на нива; едниот ќе биде однесен, а другиот ќе биде оставен.“ Тогаш 
проговорија и Му рекоа: „Кај ќе биде тоа, Господи?“ А Тој им рече: „Кај што е трупот7, таму 

ќе се собираат и мршојадците!. Затоа, бдејте зашто не знаете кога ќе дојде вашиот Господ.“  
 

Заповедите: 

 

1. Не одете таму. 

2. Не трчајте по нив 

3. Во тој Ден, кој ќе биде на покривот, а неговата покуќнина во домот, нека не слегува да ја 
прибере. 

4. Исто така оној што ќе се најде в поле, нека не се враќа по оставените работи. 

5. Спомнете си за Лотовата жена. 
 

Лекцијата: 

 

Фарисеите кои го прашувале Исус за доаѓањето на Царството му поставиле оправдано 

прашање. Исус постојано зборувал за Себе како за Син Човеков и овие фарисеи ја 

препознале суштината на таа изјава – Тој тврдел дека е Месијата. Тие нивниот заклучок го 

темелеле врз месијанското пророштво од книгата на Даниел (Даниел 7:13-14): „Видов во 

ноќните виденија, а тоа на небесните облаци како да идеше Синот човечки, дојде до 

Старецот и застана пред Него. И Нему Му се даде власт, слава и царство, за да Му 

служат сите народи, племиња и јазици; владението Негово е владение вечно, кое нема да 

измине, и царството Негово нема да се разруши.“ 

 

Во основа, фарисеите сакале да знаат кога Исус ќе почне да владее како Цар на Израел и 

кога ќе го воспостави Своето владеење врз народите. Тие очекувале физичко царство, чиј 

почеток можел да се одреди со некаква точност. Но Исусовиот одговор бил загадочен: 

„Божјото царство не доаѓа тукутака, та да може да се забележи; ниту пак ќе се каже: ‘Еве го, тука 

е, или таму!‘ - зашто, ете, Божјото царство е во вас.“ 

 

За да го разбереме Неговиот загадочен одговор, треба да добиеме разбирање за Божјото 

царство. Едноставно кажано, Божјо царство значи Божјо владеење. Божјото царство се 

воспоставува кога Бог почнува да владее врз Неговиот народ. Кога Исус им кажал на 

фарисеите дека Божјото царство е меѓу нив, Тој зборувал дека Бог владее кога луѓето Го 

 
6 Спомнете си за Лотовата жена: Жената на Лот се претворила во столб од сол зашто погледнала назад 
кон Содом и Гомора. (Битие 19:26)) 
7 Трупот: Мртво тело или мрша.  
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прифаќаат Него како Господ и ги прифаќаат Неговите закони и правила.8 Затоа Исус им 

кажал на фарисеите дека Божјото царство нема да дојде со видливи знаци.  

 

Потоа Исус се завртел кон учениците и ги предупредил да не им веруваат на луѓе кои ќе 

кажат дека Божјото царство е овде или онде, затоа што Божјото царство нема да 

дојде со видливи знаци. Но сакајќи на учениците да им даде повеќе информации, Исус 

разговорот го насочил кон Синот Човеков, и така се поврзал Себеси со Неговото идно 

владеење како Месија.  

 

Тој им рекол дека ќе копнеат да го видат денот кога Тој, Синот Човеков, ќе владее на 

земјата, но нема да го видат за време на нивниот живот. Тој треба прво многу да пострада 

и да биде отфрлен од сегашното поколение. Но сепак им кажал дека во иднина ќе се врати 

на земјата. Тој ден Исус го поврзал со молња, која одеднаш се појавува на небото, се движи 

брзо и е забележителна за сите кои ќе ја видат. 

 

Исус како да сакал да му даде тежина на своето излагање, па го поврзал тоа со Ное кој влегол 

во Арката, и со деновите кога Авраамовиот внук Лот заминал од Содом. Во тоа време две 

групи на луѓе живееле заедно на Земјата: оние кои му припаѓале на Божјото царство и оние 

кои не му припаѓале. Бог ќе ги ослободи оние кои се Негови, а ќе истури гнев врз оние кои 

не се Негови. 

 

Оние кои Му припаѓаат на Бог ќе го слушнат и послушаат Неговиот глас. Ное прво го 

слушнал Бог како му зборува и ја подготвил Арката. Потоа кога Бог му кажал, тој влегол во 

неа. Лот не се подготвил пред време, но ја слушнал Божјата порака преку ангели кои биле 

испратени да го избават и тој ги послушал. И во двата случаи, оние кои требало да бидат 

избавени од Божјиот гнев требало да се потчинат на Божјото владеење во нивните животи. 

Оние кои се членови на Божјото царство, Исус ги предупредува дека на денот на нивното 

спасение не треба да се трудат да земат било што од светот со себе. Потоа ги потсетува да 

си припомнат за Лотовата жена. 

 

Дискусија во група: 

 

1. Што се случило со жената на Лот?  

2. Зошто жената на Лот се завртела назад?  

3. Зошто било погрешно да погледне назад?  

 

Лекцијата - продолжеток: 

 

За оние кои не припаѓаат во Божјото царство, тоа ќе биде ден како секој друг. Тие ќе јадат, 

ќе пијат, ќе се женат и мажат, ќе купуваат, ќе продаваат, ќе сеат и ќе градат. Тие нема да 

очекуваат ништо! Тогаш, таа ноќ Божјиот гнев ќе падне врз нив. Според Словото, изгледа 

дека една половина од луѓето ќе бидат уништени.  

 

Целта на лекцијата: 

Оние кои го слушаат и се послушни на Божјиот глас ќе бидат спасени.  

 
8 Овој концепт добил нова димензија кога, три месеци подоцна, Светиот Дух дошол над учениците на 
Празникот на Седмици (Педесетница). Ова бил почетокот на духовното царство во кое Бог живее со Неговиот 

народ и владее над нив преку впишување на Неговиот закон во нивните срца. (Еремија 31:33-34)  


