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Лекција 13
Стекнување богатство
Мразокршач1:
Визуализација помага при учење. Ако имате некаков сандак за богатство донесете го на
состанокот и прашајте ја групата што мислат за него. Откако соодветно ќе биде
идентификуван, прашајте ја групата, за што служи сандакот. Потоа поставете ги прашањата:
„Додека бевте деца, кое беше вашето најголемо богатство?“ и „Зошто?“
Вовед:
Исус продолжува со Проповедта на Гората.
Читање од Словото:
Проповедта на Гората
Матеј 6:19-23
Не собирајте богатства на земјата, каде што молецот и ‘рѓата ги уништуваат, и каде што
крадци разбиваат и отимаат; туку собирајте богатства на небото, каде што не ги уништува
ни молец, ниту ‘рѓа, и каде што крадци не разбиваат и не отимаат; зашто, каде што е твоето
богатство, таму ќе биде и твоето срце. Светилка на телото е окото. И така, ако твоето око е
бистро, целото тело ќе ти биде осветлено; но ако окото ти е зло, целото тело ќе ти биде
мрачно. И така, ако светлината што е во тебе е темнина, колкава ли е темнината!
Окото ти е бистро (добро). Значењето на ова е „да се биде штедар“. Изреки 22:9 вели: “Милостивото
око ќе биде благословено, зашто дава од својот леб на бедниот.”(слободен превод)
Окото ти е зло. Значењето на ова е „да се биде скржав“. Изреки 28:22 вели: “Лакомецот брза по
богатството и не мисли дека сиромаштијата ќе го стигне.”

Дискусија во група:
1. Според цитатот од Словото кој го прочитавме, кои се двете места каде што може да
се собира богатство?
a. Земјата
b. Небото
2. Набројте некои богатства кои може да се најдат на земјата.
a. Злато
b. Сребро
c. Скапоцени камења
d. Пари
e. Облека
f. Куќи
g. Автомобили
1

Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија.
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h. Мебел
i. Секаков вид играчки ... за машки и женски од секаква возраст.
Заповедите:
1. Не собирајте богатства на земјата.
2. Tуку собирајте богатства на небото.
Лекцијата – Дел 1:
Како и со повеќето Исусови поуки, Тој започнува на основно ниво, и потоа оди на повисоко
или на подлабоко, и потоа преминува на суштината на прашањето. Нема разлика ни во овој
случај. Додека учениците ја слушаат Неговата прва изјава, тие лесно можат да го разберат
нејзиното значење. „Не собирајте богатства на земјата, каде што молецот и ‘рѓата ги
уништуваат, и каде што крадци разбиваат и отимаат.“
На почетокот Исус зборува за богатство, скапоцени нешта, несекојдневни работи. Тој не
зборува за неопходноста за живот. Општо, работите кои ви се потребни редовно ги
користите. Според тоа молец и ‘рѓа нема да ги уништат затоа што не стојат неупотребени на
полица. Крадците обично не ризикуваат да влезат во нечиј дом за да украдат безвредни
работи. На пример, крадец ќе влезе во куќа за да украде можеби пари, но нема да ти ја украде
долната облека.
Дискусии во група:
3. Колку напорно треба човек да работи за да стекне богатство?
4. Колку е доволно?
Лекцијата – Дел 2:
Следниот Исусов коментар ги поттикнува учениците подлабоко да размислат. „Tуку
собирајте богатства на небото, каде што не ги уништува ни молец, ниту ‘рѓа, и каде што
крадци не разбиваат и не отимаат.“ Тука гледаме неколку проблеми. Во старо време, од
обичен човек до фараон, имале скапоцени работи кои биле закопани со нив за во
задгробниот живот. Но сите тие работи останале под земја до денешен ден. Па тогаш како
учениците ќе го пренесат богатството од земја на небо? Дали Бог ќе го земе?
Втор проблем ми доаѓа на памет. Во првата заповед се чини дека Тој не сака тие да собираат
или натрупуваат богатство, но сега им кажува како точно сака да го направат тоа. Се чини
дека во прашање е само местото каде да се складира богатството. Но од каква корист се
злато, сребро, скапоцени камења, на небо? Најверојатно Исус зборувал за нешто повеќе
отколку само за овие работи. Богатството на небото мора да има вечни вредности.
Овие вечни вредности се спомнуваат низ целото Слово, а апостол Павле ги сумира во Првото
послание до Коринќаните: „Така, сега остануваат триве: верата, надежта и љубовта, но
најголема од нив е љубовта“. Верата се поврзува со златото, надежта со среброто, а
скапоцените камења се љубовта. Верата, како и златото, се прочистува преку оган. Надежта,
како среброто, треба да се прочисти и да се извади нечистотијата. А љубовта, како
скапоцените камења, доаѓа во различни големини, облици и бои.
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Дискусија во група:
5. Именувај дејствие кое бара вера.
6. Именувај дејствие кое бара надеж.
7. Именувај дејствие кое бара љубов.
Лекцијата – Дел 3:
Исус ги сумира двете заповеди во клучна изјава: „…зашто, каде што е твоето богатство,
таму ќе биде и твоето срце.“ Тој сака учениците да разберат дека поединецот има избор да
вреднува привремени или вечни нешта. Нивниот избор покажува кон што ќе се насочат и ќе
работат.
Дали човек може да види дека нештата како вера, надеж и љубов, кои се вечни, се повредни
од злато, сребро и скапоцени камења кои се привремени? Според Исус тоа зависи од окото
кое поединецот го има. Дали е добро или зло, бистро или матно, или полно со светлина или
полно со темнина. Окото го гледа она што срцето го вреднува!
Исус го користи хебрејскиот израз „добро“ или „бистро око“ за да покаже дека поединецот
е штедар. А „зло“ или „лошо око“ укажува дека личноста е шкрта или алчна. Цитати за ова
можат да се најдат во книгата на Изреки. Во глава 22 стих 9 вели: „Милостивото око ќе
биде благословено, зашто дава од својот леб на бедниот.“ (слободен превод) Исто така, во
глава 28, стих 22 вели: „Лакомецот брза по богатството и не мисли дека сиромаштијата
ќе го стигне.“ (слободен превод)
Духот кој го контролира поединецот одредува дали тој е дарежлив или е скржав. За да се
биде дарежлив, потребна е вера во Бог, надеж за вечна награда и љубов за другите. Ова е
особено вистина кога личноста е сиромашна. Исус подоцна ќе укаже на една сиромашна
вдовица која дала многу малку во касата, дека всушност дала повеќе од сите останати.
Зошто? Таа била богата со вера во нејзиниот Бог.
Целта на лекцијата:
Одберете го своето богатство и складирајте го на соодветно место.
Примена:
Прочитајте 1 Коринќаните 3:10-15
Пред следната средба на групата направи дело кое бара вера, едно кое бара надеж и едно за
кое е потребна љубов. Запишете што сте направиле и споделете го со групата.
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