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Лекција 25 

 

Барање на Божјо решение 
 

Мразокршач1: 

 

Што ќе направите ако слушнете некој да поучува од Божјото слово и прави чуда и знаци?  

 

Вовед: 

 

Кога учениците се вратиле од нивното прво проповедање по разни места, во доцен Март2, 

Исус ги повел со себе во Бетсаида3. Но служењето во Бетсаида било толку обемно, што тие 

немале време ни да јадат. Па така, Исус им предложил да најдат бротче и да заминат на 

кратко за да се одморат и опуштат на некое тивко место.  

 

Сепак, изгонувањето демони, исцелувањето на болните и правење знаци и чуда, привлекло 

толпи. Трчајќи по брегот, луѓето го следеле правецот на бродот и стигнале пред нив, каде 

што овие сакале да се закотват. И покрај Неговиот замор, Исус имал сочувство за толпата, 

така што остатокот од денот го поминал поучувајќи ги.  

 

Читање од Словото: 
 

Апостолите се враќаат 

Матеј 14:13-14, Марко 6:30-34, Лука 9:10-11 и Јован 6:1-4 

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

 

Апостолите се собраа околу Исус и Го известија за сѐ што направиле и како поучувале. И 

кога ги зеде со Себеси, се повлече насамо, спроти градот наречен Бетсаида. А Тој им рече: 
„Дојдете на осамено место и сами одморете се малку!“ Зашто, мнозина доаѓаа и си 
заминуваа, а немаа време ни да јадат. И сами тргнаа со кораб на осамено место. Арно ама 

народот ги виде кога заминуваа и мнозина ги познаа и се упатија пеш, од сите градови, и 
стигнаа пред нив. А кога излезе од коработ, Тој виде едночудо луѓе и се сожали над нив, 

зашто прилегаа на овци без пастир, а Тој ги прифати и им зборуваше за Божјото царство и 
ги исцелуваше оние кои имаа потреба од исцелување. И Исус се искачи на гората и седеше 
таму со Своите ученици. А наближуваше јудејскиот празник Пасха. 

 
Исус нахранил 5000 мажи 

Матеј 14:15-23, Марко 6:35-46, Лука 9:12-17 и Јован 6:5-16 

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

 

А кога денот почна да одминува, дванаесеттемина Му пристапија и Му рекоа: „Испушти го 
народот да оди по околните села и населби, за да најде преноќиште и јадење, зашто тука 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
2 Изгледа дека точниот период за Јован 6:4 е доцен Март, затоа што објаснува дека се приближувала Еврејската 

Пасха. Таа година Пасхата се паѓала во ран Април.  
3 Бетсаида или „Рибарска куќа“ бил град лоциран околу 5 километри источно од Капернаум, на североисточниот 

брег на Галилејското Езеро, каде што реката Јордан се влева во езерото. Бетсаида бил градот од кој биле Андреј, 

Петар и Филип.  
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сме на пусто место!“ Но Исус им рече: „Нема потреба да одат, дајте им вие да јадат!“ Тие 
Му рекоа: „Да одиме да купиме леб за двесте денарии и да им дадеме да јадат?“ Тогаш 

Исус ги подигна очите и виде дека многу народ доаѓа кон Него, па му рече на Филип: 
„Каде да купиме леб, за да се нахранат овие?“ Тоа го рече само за да го испита, зашто 
Самиот знаеше што ќе стори. Филип Му одговори: „Нема да им втаса леб за двесте 

денарии, туку секој од нив нека добие по малку.“ А Тој изусти: „Колку лебови имате? 
Појдете, видете!“ Еден од Неговите ученици, Андреј, братот на Симон Петар, Му рече: 

„Тука има едно момче, кое има пет јачменови лебови и две риби, ама што е тоа за толку 
народ?“ А Тој им рече: „Донесете Ми ги тука.“ И им рече на Своите ученици: „Нека 
испоседнат во групи по педесет!“ И така направија и ги поседнаа сите. И испоседнаа во 

групи по сто и педесет. А Тој ги зеде петте леба и двете риби, погледна кон небото, 
благослови и ги раскрши лебовите, па им даваше на учениците да ги ставаат пред нив; и 
двете риби им ги раздели на сите. И сите јадеа и се наситија. Кога се наситија, им рече на 

Своите ученици: „Соберете ги останатите парчиња, за да не пропадне ништо!“ И кренаа 
дванаесет кошници полни со парчиња леб и риби. А оние што јадеа, беа околу пет илјади 

мажи4, покрај жените и децата. Луѓето, кога го видоа чудотворниот знак што го направи, 
рекоа: „Овој е навистина Пророкот Кој требаше да дојде на светот.“ Исус, штом разбра 
дека сакаат да дојдат и да го одвлечат насила, за да Го направат цар. Веднаш потоа ги 

натера Своите ученици да влезат во коработ и побргу од Него да отидат на спротивната 
страна, кон Бетсаида5, додека Тој да го распушти народот. И штом го распушти, се искачи 
на гората за да се моли насамо. Кога се стемни, таму беше сам. 

 

Заповедите: 

 

1. Одете на осамено место и одморете се малку! 

2. Дајте им вие да јадат! 

3. Колку лебови имате? Појдете, видете! 
4. Донесете Ми ги тука. 

5. Нека испоседнат во групи по педесет! 

6. Соберете ги останатите парчиња, за да не пропадне ништо! 
 

Дискусија во група: 

 

1. Колку често треба да се одморате од делата на службата?  

 

Лекцијата: 

 

За учениците имало нови лекции во однос на службата. За време на нивните мисионерски 

патувања учениците биле насочени кон упатствата кои Исус им ги дал во однос на полето 

подготвено за жетва. Сега се соочени со служење во импровизирана средина.  

 

Прво, да започнам така што ќе кажам дека Бог не е работодавец. Тој не ги принудува 

Неговите луѓе напорно да работат. Исус ги препознава потребите на Своите ученици за 

одмор и опуштање, и им заповеда да го направат тоа. Многумина кои се вклучени во црковна 

служба прегоруваат, затоа што не сакаат да одвојат време за одмор.  

 

 
4 Пет илјади мажи: Вкупниот број на луѓе кои Исус ги нахранил тој ден може лесно да бил околу 20.000.  
5 Бетсаида: Град блиску до Капернаим градот од кој биле Андреј, Петар и Филип.  
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Нивниот неуспех често е поврзан со гордост. Можеби затоа што веруваат дека службата која 

Бог им ја дал не може да опстане без нив (себе уважување). Или дека нема никој друг да ја 

заврши работата (Бог не успеал да се погрижи). Или можеби, тие му се угодни на Бог само 

кога ги исполнуваат задачите на службата. (Бог е работодавец).  

 

Бог не поддржува мрзливост, но Тој исто така не сака луѓето да се работохоличари6. Затоа 

Тој во Библијата дал многу ситуации кои од учениците барале да се одморат:  

• Еднаш неделно.  

• Седум празници секоја година. 

• Три одмори во година: 

o Пролет, 8 дена плус време за патување.  

o Лето, 2 дена плус време за патување и  

o Есен, 8 дена плус време за патување.  

• Секоја седма година била неработна.  

• Исто така, секоја педесетта година била неработна.  

Ова биле само некои задолжителни периоди за одмор!  

 

Дискусија во група: 

 

2. Како реагирате кога сте соочени со огромно чувство на потреба?  

 

Лекцијата - продолжеток: 

 

Додека учениците станувале свесни за потребите на луѓето кои ги поучувале, тие Му се 

приближиле на Исус со својата загриженост. Нивното прво решение, како и за многумина 

од нас, било да ги испратат луѓето да си одат и сами да си се погрижат за своите потреби. 

Тоа е доблесна и разумна идеја. „Нека секој зависи од себе си и да е сопственик на своето.“ 

Во Америка ние ова можеме да го наречеме начинот на Републиканците.  

 

Но Исус веднаш дал предизвик за таа идеја. Тој им заповедал на учениците: „Дајте им вие 

да јадат.“ Исус сакал учениците да имаат лична одговорност за потребите на овие луѓе. 

Можеби тоа бил одговорот на повеќевековното прашање: „Зарем јас сум чувар на брат ми“ 

(Битие 4:9). Исус, според Неговиот одговор, најверојатно верувал дека начинот на кој се 

изразува љубов е преку помагање на оние во потреба. 

 

Прифаќајќи ја нивната лична одговорност, учениците на Исус му дале алтернативно 

решение. Решение, како што често ние правиме, да потрошат нивни пари за да ги задоволат 

потребите на другите. Секако дека ова е доблесна и разумна идеја. „Ајде да ја признаеме 

општествената одговорност и да вложиме пари во тоа.“ Во Америка ова би го нарекле 

начинот на Демократите.7 

 

Но Исус ја предизвикал и таа идеја, со тоа што ги поттикнал учениците логично да 

размислуваат. Затоа што биле среде пустелија, тие прашале: „Каде да купиме леб, за да се 

нахранат овие?“ Со други зборови: 

 
6 Работохоличар – зависник од работа.  
7 Решението кое учениците Му го дале на Исус ги илустрираат двата основни начини како луѓето се справуваат 

со потребите на другите. Ова е многу јасно кај двете партии кои доминираат во Американскиот политички 
систем на 21от век. Резултатот од тоа е: Демократите ги обвинуваат Републиканците дека немаат срце, а 

Републиканците ги обвинуваат Демократите дека немаат мозок.  
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• Дали се сеќавате дека било доцна во денот?  

• Затоа што биле на оддалечено место, од каде можеле да набават леб?  

• Дали можеле да набават доволно леб за сите тие луѓе во еден град, или требало да 

одат во повеќе градови?  

• Во кои градови би оделе?  

• Дали во градот ќе има продавница, или ќе мораат да просат за леб од врата на врата?  

• Ако купувате леб, кај кого ќе бидат парите, ако треба да се купува од повеќе градови?  

• Како лебот ќе се пренесе до самото место?  

 

На крајот, Филип ја сфаќа сложеноста на ситуацијата и одговара: „Нема да им втаса леб за 

двесте денарии8, туку секој од нив нека добие по малку.“ Тој бил подготвен да ги потроши 

сите пари кои ги имале, за да ги задоволи потребите на луѓето, но ја сфатил залудноста на 

идејата. Откако ќе ги потрошат парите, нема да можат да се грижат за себеси, да ја работат 

службата и да ги задоволат идните потреби.  

 

Откако Исус ги ислушал идеите на учениците за задоволување на потребите на луѓето, Тој 

дава свое решение. Тоа следи познат шаблон, живеење по вера:  
 

• Моли – за откровение или збор од Бог. Ова се нарекува рема: лично откровение или 

збор од Бог за поединец во одредена ситуација. Тоа е како да барате помош и чекате 

одговор.  

o Исус знаел што ќе направи. „Тоа го рече само за да го испита, зашто 

Самиот знаеше што ќе стори.“ 

• Барај – со други зборувајте за Божјиот план, барајќи решение да се оствари.  

o „Колку лебови имате? Појдете, видете!“ 

o „Донесете Ми ги тука.“  

o И им рече на Своите ученици: „Нека испоседнат во групи по педесет.“ 

• Чукај – дејствувајте според Божјиот план, верувајќи Му дека Тој ќе го исполни 

Својот збор.  

o Заблагодарете Му се на Бог за тоа што го обезбедил. „А Тој ги зеде петте леба 

и двете риби, погледна кон небото, благослови...“ 

o Направете што ќе ви каже да направите.  

▪ „...ги раскрши лебовите, па им даваше на учениците да ги ставаат 

пред нив; и двете риби им ги раздели на сите“.  

▪ „Соберете ги останатите парчиња, за да не пропадне ништо!“ И 

кренаа дванаесет кошници полни со парчиња леб и риби.  

 

Освен што го демонстрирал основниот начин за обезбедување за потребите на другите, Исус 

исто така, преку Неговите заповеди, ги учел учениците за други принципи. Ајде да ги 

разгледаме. Кога Исус рекол: „Колку лебови имате? Појдете, видете!“ Тој укажува на тоа 

дека кога ќе се појави потреба да се провери што Бог веќе обезбедил за да се задоволи таа 

одредена потреба.  

 

Кога рекол: „Донесете Ми ги тука.“ Исус објавува дека Тој сака учениците тоа што го имаат 

да Му го донесат Нему. Како Господар на небото и земјата, Тој може да го намножи и 

најмалото нешто за да ги задоволи нашите потреби.  

  

 
8 Најверојатно тоа била сумата која тие ја имале на „сметка во банка“.  
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Исус им рекол на учениците да ги поседнат мажите по педесет и по сто, според 

старозаветниот начин на послужување на луѓе. Во основа се групирало по десет, педесет, 

сто и илјада, и имало водач за секоја група кој ги послужувал луѓето. На пример, кога можеле 

да се најдат десет мажи, се воспоставувала синагога и се постапувал старешина.  

 

Секогаш е соодветно да му се заблагодариме на Бог за тоа што ни го обезбедил, без разлика 

колку малку ни изгледа дека е. „А Тој ги зеде петте леба и двете риби, погледна кон небото, 

благослови и ги раскрши лебовите.“ 9 

 

Потоа Исус почнал да го дели она што го имал и преку делењето, Тој го умножувал. Ова 

доаѓа од законот за „сеење и жнеење“.  

 

• „Давајте и ќе ви се даде: добра мера - набиена, протресена, преполнета, ќе ви биде 

дадена во скутот, зашто со каква мера мерите, со таква ќе ви се одмери.“ (Лука 

6:38) 

• А ова ви го велам: кој сее скудно, скудно и ќе жнее; кој сее штедро, штедро и ќе 

жнее! Секој нека даде како што решил во срцето, а не безволно и не сосила, зашто 

Бог го љуби радосниот дарител. А Бог е способен изобилно да ја излее сета 

благодат врз вас, па имајќи секогаш доволно сѐ што е потребно, да имате 

изобилно за секое добро дело, како што е напишано: "РАЗДАВАШЕ НАШИРОКО, 

ИМ ДАВАШЕ НА СИРОМАШНИТЕ, НЕГОВАТА ПРАВЕДНОСТ ОСТАНУВА ВО 

ВЕЧНИ ВЕКОВИ.” Оној Кој му дава семе на сејачот и леб за храна, ќе го умножи 

и вашето семе и ќе ја зголеми жетвата на вашата праведност; и ќе бидете 

збогатени во сѐ за секаква штедрост, која преку нас предизвикува благодарност 

кон Бога. Зашто извршувањето на оваа служба, не само што им ги надополнува 

потребите на светиите, туку и преизобилува со многу благодарење на Бога. (2 

Коринќаните 9:6-12) 

• Забележете, Исус дал сè што имал.  

 

На крајот, Исус им кажал на учениците да соберат сè што останало. Тој сакал учениците да 

препознаат дека кога Бог обезбедува, Тој тоа го прави со причина. Затоа, немојте да се 

расфрлате со обезбеденото. Иако можеби тие не можеле веднаш да ја видат потребата од 

остатоците, тие имале цел за во иднина.  

 

Дискусија во група: 

 

3. Кои биле луѓето околу Исус и што Тој им дал да јадат? (Лука 4:18) 

• Сиромашни – „го проповедал евангелието (радосната вест)“  

• Заробени - „објавувал ослободување“  

• Слепи – „објавувал отворање на очите“  

• Омаловажени – „објавувал слобода“  

4. Кои се луѓето околу вас?  

5. Како се чувствувате кога ќе дознаете дека имате посебни дарови кои можат да 

задоволат некои потреби во светот?  

 

Целта на лекцијата: 

 
9 „Тој ја благослови храната“ – реално тоа што е обезбедено (храната) никогаш не е благословена, туку 

Бог е благословен преку давање благодарност на Него, за она што го обезбедил.  
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Лекција 25: Барање на Божјо решение 
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Бог сака да ве користи за да ги благослови луѓето и да Го прослави Неговото име.  

 

Примена: 

 

Служете им на луѓето околу вас.  

 


