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Лекција 39 

 

Служење 
 

Мразокршач1: 

 

Да бевте богати, какви карактеристики би сакале да има вашиот личен слуга?  

Кој треба да се грижи за вашиот личен слуга?  

 

Вовед: 

 

Кога Исус ја завршил претходната лекција, на учениците им кажал најпрвин да го бараат 

Божјото Царство. Ова било исто како да им кажал: „Прво воспоставете го Божјото владеење 

во вашите животи.“ Откако ученикот ќе Му се посвети, Бог ја презема одговорноста да 

обезбеди сè што му е неопходно за живот. Така тој нема да има причина за грижа и ќе може 

да ги посвети своето време и внимание на служење на Бог.  

 

Читање од Словото: 

Лука 12:32-59 

 

Собирање богатство 

Лука 12:32-34 

 
 

Не плаши се, мало стадо, зашто вашиот Татко со радост реши да ви го даде Царството. 
Продајте го својот имот и дајте го како милостина! Направете си торби што не излитуваат, 

неисцрпно богатство на небесата, каде крадец не се приближува, ниту молец изедува, зашто 
каде што е вашето богатство таму ќе биде и вашето срце.  

 

Секогаш бидете подготвени 

Лука 12:35-40 
 

 

Бидете подготвени и запалете ги светилките! А вие бидете како луѓе кои го чекаат својот 

господар кога се враќа од свадба, за да му отворат веднаш штом ќе дојде и чукне. Блажени 
се оние слуги кои господарот ќе ги најде будни кога ќе си дојде! Вистина ви велам дека ќе 
им рече да прилегнат крај трпезата и ќе дојде да им служи. И ако дојде во втората или 

третата стража2 и ги најде така, блазе си им. Но, знајте го ова: ако домаќинот знае во кој 
час ќе дојде крадецот, нема да дозволи да му провали во куќата. И вие бидете подготвени, 

зашто Синот Човеков ќе дојде во час кога не Го очекувате.  
 

Верен и разумен слуга 

Лука 12:41-53 
 

Тогаш Петар рече: „Господи, само нам ли ни ја кажуваш оваа споредба или на сите?“ А 
Господ рече: „Кој е тој верен и разумен настојник, кого господарот ќе го постави над своите 

слуги, за да им дава храна на време? Блажен е оној слуга, кого господарот, кога ќе се врати, 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
2 Втората или третата стража – Исус најверојатно зборува за Еврејскиот метод на поделба на ноќта на стражи. 
Евреите ноќта ја делеле на 3 стражи од по 4 часа: 1ва – 18:00 – 22:00; 2ра – 22:00 – 02:00; 3та – 02:00 – 06:00. 

Римјаните ја делеле ноќта на 4 стражи, секоја по 3 часа.  
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ќе го најде да прави така! Вистина ви велам, ќе го постави над целиот свој имот. Но ако тој 
слуга рече во своето срце: ‘Мојот господар нема скоро да дојде‘, па почне да ги тепа слугите 

и слугинките, да јаде, да пие и да се опива; господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога не го 
очекува, и во час што не го знае, и ќе го раскине на парчиња и ќе го прати кај неверните. А 
оној слуга, кој ја знаел волјата на својот господар, а не приготвил и не постапил според 

неговата волја, ќе биде многу тепан. А оној кој не знаел, а направил нешто што заслужува 
камшикување, ќе биде малку тепан. Од секој, кому му е дадено многу, многу ќе се бара, а 

кому му е доверено многу, од него ќе се бара уште повеќе! Дојдов да фрлам оган на земјата, 
и колку би сакал веќе да е запален! Но треба да бидам крстен, и колку ми е тешко додека не 
се изврши тоа. Мислите ли дека дојдов да донесам мир на земјата? Не, ви велам, туку раздор, 

зашто отсега петмина во една куќа ќе бидат разделени: тројца против двајца, двајца против 
тројца. Ќе се разделат татко против син, и син против татко; мајка против ќерка, и ќерка 
против мајка; свекрва против снаа, и снаа против свекрва.“  

 

Бидете остроумни 

Лука 12:54-59 
 

А на народот му рече: „Кога гледате дека се дига облак од запад, веднаш велите: ‘Доаѓа бура‘ 

- и се збиднува. И кога гледате дека дува јужен ветар, велите: ‘Ќе биде жешко и се збиднува.‘ 
Лицемери! Умеете да ги протолкувате појавите на небото и земјата, како тогаш не го 

препознавате ова време? А зошто сами за себе не процените што е право? Зашто, кога одиш 
со својот противник кај управникот, погрижи сè уште по пат да се спогодиш со него, за да не 
те предаде на судијата, а судијата да те предаде на извршителот, а тој да те фрли в зандана. 

Ти велам, нема да излезеш оттаму, додека не ја дадеш и последната пара.“ 

 

Дискусија во група: 

 

1. Дали сте Божји слуга?  

2. Дали верувате дека Бог ќе обезбеди сè што е неопходно за вашиот живот?  

 

Заповедите: 

 

1. Не плаши се, мало стадо. 

2. Продајте го својот имот. 

3. Давајте милостина. 

4. Направете си торби што не излитуваат. 

5. Облечете се во подготвеност. 

6. Запалете ги светилките. 

7. Бидете како луѓе кои го чекаат својот господар.  

8. И вие бидете подготвени.  

 

Лекцијата: Вработен кај Бог 

 
Лекцијата за служење Исус ја започнал со уверување дека Бог ги вработил учениците. Тој 

со радост решил да им го даде Божјото царство, па затоа не треба да се плашат. Тој ќе 

обезбеди за нивните потреби. И затоа што Бог доброволно одлучил да ги вработи учениците, 

тие можат да бидат слободни да продадат сè што имаат и парите да ги поделат со 

сиромашните и оние во потреба.  

 

Во раната Црква давањето милостина било многу честа практика, за што читаме во книгата 

Дела: „А сите оние кои поверуваа, беа заедно и сè им беше општо. И ги продаваа своите 
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сопствености и имоти и тоа го споделуваа со сите, секому според неговата потреба.“ 

(Дела 2:44-45) „А народот кој поверува имаше едно срце и една душа, и никој не велеше дека 

нешто од неговиот имот е негово, туку сè им беше заедничко. Апостолите сведочеа со 

голема сила за воскресението на Господ Исус и изобилна благодат имаше над сите нив. И 

никој меѓу нив не беше во скудност, зашто сите кои имаа ниви и куќи ги продаваа, а 

добивката од продаденото ја донесуваа и ја ставаа пред нозете на апостолите. И секому 

му се даваше колку што му беше потребно.“ (Дела 4:32-35) 

 

Лекцијата: Опис на работни задачи 

 
Следното нешто кое Исус им го кажал на учениците било да си направат торби кои не 

изветвуваат, нераспадливо богатство на небото. Кога ја слушнале оваа заповед, учениците 

можеби биле збунети, но ако малку размислиме, ќе сфатиме што сакал Исус да каже. Ајде 

да одиме по ред.  
 

• Според Словото има само три нешта (богатства3) кои имаат вечна вредност. Тоа се 

верата, надежта и љубовта. (Коринќаните 13:13) Овие три се бесценети богатства на 

небото и на земјата. Ни еден крадец не може да ги украде и молец и ‘рѓа да ги 

уништат.  
 

• Следниот чекор е да најдеме материјал за торби кои може да ги соберат верата, 

надежта и љубовта. Самиот човек е „материјалот“ кој може да го направи тоа. Човекот 

може да стане ученик на Исус Христос и да оди на небо со богатствата кои се зачувани 

во него. „Тогаш Исус им се приближи и им рече: ‘Дадена Ми е сета власт на небото 

и на земјата. Затоа одете и направете од сите народи Мои ученици, крштавајќи 

ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејќи ги да го чуваат сето она 

што ви го заповедав! И еве, Јас Сум со вас во сите дни до крајот на светот.‘“ (Матеј 

28:18-20) 

 

Лекцијата: Дневни обврски  

 

Во последниот дел од оваа лекција Исус зборува за секојдневните одговорности на 

учениците. Тие треба да бидат облечени во подготвеност. Ова укажува на тоа дека учениците 

треба да бидат подготвени во секое време. Ова ни е дадено во многу познатиот дел од 

Словото: „Затоа земете го сето Божјо оружје, за да можете да се спротивставите во 

лош ден и откако ќе свршите сè, да се одржите! Затоа, стојте цврсто, ПРЕПАШАНИ СО 

ВИСТИНАТА ПРЕКУ ПОЛОВИНАТА, ОБЛЕЧЕНИ ВО ОКЛОПОТ НА ПРАВЕДНОСТА и со 

нозе ОБУЕНИ СО ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ЕВАНГЕЛИЕТО НА МИРОТ! А освен тоа земете 

го ШТИТОТ НА ВЕРАТА, со кој ќе можете да ги угаснете сите огнени стрели на злиот, 

земете го и ШЛЕМОТ НА СПАСЕНИЕТО и МЕЧОТ НА ДУХОТ - кој е БОЖЈОТО СЛОВО.“ 

(Ефешаните 6:13-18) 

 

Второ, Тој им вели да им светат светилките. Во Лекција 4 ние откривме дека светилките на 

учениците светат кога тие сведоштвото за Исус го носат кај другите. За светилките да 

продолжат да светат, потребно е постојано да има масло. Низ целото Слово маслото се 

користи како симбол за Светиот Дух. На пример, во Захарија глава 4, гледаме слика на златен 

свеќник со седум крака, поврзан со две маслинови дрва кои постојано обезбедуваат масло. 

Потоа слушаме како Бог објавува: „Не со сила не со снага, а со Мојот Дух.“ За да продолжат 

 
3 Види Лекција 13. 
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да светат нивните светилки, учениците треба постојано да се исполнуваат со Божјиот Дух. 

Интересно е дека неколку месеци подоцна, кога им ја кажал споредбата за „Петте мудри и 

петте неразумни девици“ Исус ги предупредил учениците да внимаваат да не им снема 

масло. 

 

Трето, Исус им кажал на учениците да бидат како оние кои го чекаат својот господар. Во 

оваа заповед има два концепта: очекување и приоритет. Учениците треба секојдневно да си 

ја вршат работата на правење ученици. Сепак, треба да бидат подготвени за доаѓањето на 

нивниот Господар, кој можеби ќе им даде додатни упатства, поради кои можеби ќе треба да 

постапат поинаку од вообичаеното. Како христијани ние треба постојано да го слушаме 

Господовиот глас и веднаш да застанеме со тоа што го правиме за да одговориме на повикот.  

 

Според она што Исус им го рекол, можеме да извлечеме додатна паралела: „А вие бидете 

како луѓе кои го чекаат својот господар кога се враќа од свадба, за да му отворат веднаш 

штом ќе дојде и чукне.“ Во книгата Откровение, последната порака која Христос ја дава, 

пред Неговото враќање, се однесува токму на ова. Црквата станала богата, апатична и 

самобендисана. Сепак, Господ е незадоволен од нејзината служба и ја смета за сиромашна. 

Дали Црквата сè уште го слуша Неговиот глас? Дали ќе Му изрази добредојде? Слушнете 

како гласи пораката до црквата во Лаодикеја4: „Еве, стојам пред вратата и чукам; ако 

некој го чуе Мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и 

тој со Мене. На оној што победува, ќе му дадам да седне со Мене на Мојот престол, како 

што и Јас победив и седнав со Мојот Татко на Неговиот престол. Кој има уво, нека чуе 

што им зборува Духот на црквите.“ (Откровение 3:20-22) 

 

Дискусија во група: 

 

3. Зошто мислите дека Исус бара од Неговите ученици да продадат сè и да разделат меѓу 

сиромашните?  

4. Како мислите дека ќе бидете поефективни во правење торби кои не изветвуваат 

(ученици)?  

5. Дали секојдневно очекувате збор од Господ?  

6. Дали сте волни Неговото слово да има приоритет над сè друго што правите?  

 

Целта на лекцијата: 

 

Учете да бидете добри слуги.  

 

Примена: 

 

Прочитајте Откровение 3:14-22  

 
4 Името Лаодикеја значи „човекови права“.  


