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Лекција 7
Да се биде верен
Мразокршач1:
Кои квалитети ве привлекле кон вашите дечко или девојка?
Вовед:
Исус продолжил со Проповедта на Гората, поучувајќи за семејните вредности во Божјото
царство. Следната тема е прељуба... и развод. Исус не се занимава со темата блудство, што
е општ назив за секакви несоодветни сексуални односи и во себе вклучува прељуба,
зоофилија, содомија, проституција, инцест и хомосексуалност. Прељубата, од друга страна,
во себе вклучува повеќе од само несоодветен сексуален однос. Тој содржи и прекршување
на склучен сојуз. Кога се случува прељуба во духовна смисла, тоа се нарекува отпадништво,
застранување или идолопоклонство.
Во денешно време, многумина немаат соодветно разбирање на изразот прељуба. Повеќето
ќе кажат дека прељуба е кога лице кое е во брак ќе стапи во сексуален однос со лице со кое
не е во брак. Вклучувањето во ваква практика се смета за неморал или неверство кое најчесто
води до прељуба. Сепак, тоа само по себе, не е прељуба. Хебрејското значење на прељуба е
кршење на брачната заедница или кршење на единството. Неморалниот сексуален однос
може да се случи во бракот, но ако брачните другари останат во брак, тогаш нема кршење
на брачната заедница или на единството, па според тоа не се случила прељуба. За да се смета
за прељуба треба да се случат три работи: брак, развод и повторен брак.
Бракот е единство. Тоа е чинот кога маж и жена стануваат едно физички, емотивно и
духовно. Тоа бара договор или сојуз меѓу нив. Тие го заветуваат животот еден на друг,
живеејќи заедно во единство и покажувајќи наклоност еден кон друг. Бракот бара сојуз,
заклетви или ветувања кои треба да се дадат и Бог е сведок на сето тоа.
Разводот е јавна изјава дека има пресекување или одвојување на два животи кои биле
обединети во брак. Тоа значи кршење на брачната заедница или раскинување на единството.
Тоа означува дека брачните другари нема да живеат заедно или нема да си угодуваат откако
ќе настапи разводот. Разводот е клучниот елемент кој ја отвара вратата за да се случи
прељуба. Исус ова го нагласува во Матеј 5:31-32. „Исто така било речено: ‘КОЈ ЌЕ ЈА
ОСТАВИ СВОЈАТА ЖЕНА, НЕКА Ѝ ДАДЕ РАЗВОДНА КНИГА.' А Јас ви велам дека секој
што ја остава жената, освен за прељуба, ја принудува да врши прељуба, и оној што се
жени со таква напуштена жена, врши прељуба.“
Прељубата се случува дури кога има повторен брак, кога нови завети, заклетви и ветувања
ќе бидат дадени. Фарисеите биле свесни за улогата која ја игра разводот во ситуации на
прељуба и го прашале Исус во врска со тоа. Тие сакале да знаат дали воопшто е законски
мажот да се разведе од неговата жена.
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Запис за целиот Исусов одговор се наоѓа во Марко 10:3-12. „А Тој им одговори, велејќи:
‘Што ви заповеда Мојсеј?‘ Тие рекоа: ‘Мојсеј дозволи ДА Ѝ СЕ НАПИШЕ РАЗВОДНА
КНИГА И ДА СЕ ОТПУШТИ.‘ Но Исус им рече: ‘Заради вашето закоравено срце тој ви ја
напиша таа заповед. Но, во почетокот на создавањето, Бог ГИ СОЗДАДЕ КАКО МАШКО
И ЖЕНСКО. ЗАТОА ЧОВЕКОТ ЌЕ ГИ ОСТАВИ ТАТКА СИ И МАЈКА СИ И ДВАЈЦАТА ЌЕ
СТАНАТ ЕДНО ТЕЛО. И ТАКА, НЕ СЕ ВЕЌЕ ДВЕ, ТУКУ ЕДНО ТЕЛО. Затоа, она што Бог
го соединил, човекот да не го раздвојува.‘ И во куќата, учениците пак го прашаа за тоа. А
Тој им рече: ‘Кој ќе ја напушти својата жена и се ожени со друга, чини прељуба спроти
неа. И ако таа го напушти мажот и се омажи за друг, прави прељуба.‘“ Апостол Павле
ова го нагласува во 1 Коринќаните 7:10-16.
Интересна работа се јавува кога книжниците и фарисеите кај Исус донеле жена фатена во
прељуба. Кое било тоа дело на прељуба? Повеќето веруваат дека таа жена била во брак и ја
фатиле во сексуален однос со маж. Ако тоа било случај, тогаш зошто и мажот не бил доведен
за да биде каменуван, иако тоа било според законот на Израел. Најверојатно сценариото е
следново. Жената најверојатно била разведена од својот маж и била во процес на стапување
во брак со вториот маж, кој до тогаш бил самец. Таа била фатена во прељуба за време на
брачната церемонија.
Преминот кој Исус го прави од убиство кон прељуба е беспрекорен. Се чини како Тој во
целост да ја менува темата, но всушност не го прави тоа. Тој се занимавал со коренот на
двете, на гневот и на прељубата, кој е алчност, посакување нешто што му припаѓа на друг.
Исус алчноста ја поврзува со гневот затоа што таа копнеж води кон развод, кршењето на
брачната заедница или на единството.
Читање од Словото:
Проповедта на Гората
Матеј 5:27-32
Сте чуле дека им било речено на предците: ‘НЕ ВРШИ ПРЕЉУБА!‘ А Јас пак ви велам дека
секој кој гледа на жена со похота, веќе извршил прељуба со неа во своето срце. Ако твоето
десно око те наведува на грев, извади го и отстрани го од себе2; зашто подобро е да загине
еден дел од телото, отколку целото тело да ти биде фрлено во пеколот. И ако твојата десна
рака те наведува на грев, пресечи ја и отстрани ја од себе3; зашто подобро е да загине еден
дел од телото, отколку целото тело да ти отиде во пеколот. Исто така било речено: ‘КОЈ ЌЕ
ЈА ОСТАВИ СВОЈАТА ЖЕНА, НЕКА Ѝ ДАДЕ РАЗВОДНА КНИГА.‘ А Јас ви велам дека
секој што ја остава жената, освен за прељуба, ја принудува да врши прељуба, и оној што се
жени со таква напуштена жена, врши прељуба.

Дискусија во група:
1. Ако сте во брак, кои се некои од заветите кои сте ги направиле?
2. Кои се некои од последиците на прекршување на брачната заедница?

Ако твоето десно око те наведува на грев, извади го и отстрани го од себе. „Престани да завидуваш“.
(Посакување на нешто туѓо)
3 Ако твојата десна рака те наведува на грев, пресечи ја и отстрани ја од себе. „Престани да крадеш“. (Земање
на нешто туѓо)
2
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Заповедите:
1. Ако твоето десно око те наведува на грев, извади го и отстрани го од себе.
2. И ако твојата десна рака те наведува на грев, пресечи ја и отстрани ја од себе.
Лекцијата:
Воведот во оваа лекција се занимаваше со легалната страна на прељубата. Но Исус сакал
Неговите ученици да го видат коренот на истата. Настанот на цар Давид и Витсавеја ни ги
разјаснува причините и укажува на моралните и легалните прашања за прељубата. Следува
кратка содржина на настанот.
Цар Давид ја гледал Витсавија, мажена жена како се капе. Законот не го забранувал тоа.
Потоа Давид поттикнал физички контакт со неа. Тие имале сексуален однос и таа
забременила. Законот забранувал неморални сексуални односи. Давид се обидел да ги скрие
последиците од неговиот грев, нероденото дете. Ако не најде начин да се извлече од
неволјата, Витсавија ќе биде посрамена, најверојатно ќе треба да се разведе и најверојатно
ќе биде каменувана. Првиот план на Давид бил да се врати Урија, мажот на Витсавеја и
командант на војските, во Ерусалим од бојното поле. Давид сакал Урија да има сексуален
однос со Витсавија, за да изгледа дека нероденото дете е негово. Но Урија не легнал со
Витсавеја. Давид знаел дека ако Урија се разведе од Витсавија, тој ќе изврши прељуба ако
се венча со неа. Тогаш започнал неговиот втор план.
Давид го испратил Урија назад во битка со упатство до командантот, да го стави на позиција
каде ќе биде убиен во бој. Според Законот ова не било убиство, затоа што Урија умрел во
војна. После смртта на Урија, Давид се венчал со Витсавија. Според Законот Давид не
извршил прељуба затоа што мажот на Витсавија умрел и таа не била разведена. Така, врз
основа на законот, Давид не извршил прељуба или убиство, но морално тој би виновен за
двете. Бог ги знаел намерите на Давидовото срце и изрекол пресуда против него.
Како што постапил со прашањето за убиство, Исус и овде ја објаснува шемата на чекори кои
водат до прељуба. Секој од чекорите служи и како предупредување. Потоа за секој чекор
Исус дава упатства за надминување на искушенијата. Да се изврши прељуба значи да се биде
неверен на дадените завети. И сето тоа започнува со погледот.
Во Матеј 5:28, Исус вели дека секој кој со похота ќе погледне на жена веќе извршил прељуба
во своето срце. Тој, недвојбено, одговорноста за прељубата ја става на грбот на мажот. Ако
мажот е во брак или бил во брак и се развел од својата жена, тогаш, прво и основно, не треба
да гледа во други жени. Второ, одговорноста на мажот е да дознае дали таа жена е во брак
или била во брак и е разведена, пред да почне да ѝ се додворува. Самците или оние чиј
брачен другар починал се изземени од ова.
Искушението да се изврши гревот на прељуба доаѓа преку похотата на очите. Тоа е грев на
завист или љубомора, посакување на нешто или некој, на кое се нема право. Тоа е начинот
како некоја личност гледа на друга. Во нашето општество ние имаме назив за тој поглед.
Ние велиме „позеленет е од завист.“ Исус им дава решение за спречување на похотливиот
поглед. Тој им вели да си го извадат десното око и да го фрлат, затоа што ги прави нечисти.
Овој арамејски идиом едноставно значи: „престани да завидуваш или посакуваш туѓо“.
Исус понатаму вели: „И ако твојата десна рака те наведува на грев, пресечи ја и отстрани
ја од себе; зашто подобро е да загине еден дел од телото, отколку целото тело да ти отиде
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во пеколот.“ Вториот чекор кон вршење на прељуба вклучува поседување на другата
личност. Најчесто ова се случува преку непристојно допирање, кое води до неморален
сексуален однос. Ова е похотата на телото. Исус на Неговите ученици им заповеда да си ја
отсечат десната рака ако ги наведува на грев. Овој идиом значи: „престани да крадеш“.
Повеќето луѓе кои се на пат да извршат прељуба мислат дека имаат недозволен сексуален
однос со личност која не е нивниот брачен другар. Тие никогаш не се сметаат себеси за
завидливи или крадци.
Последниот чекор и предупредување е разводот. Исус бара Неговите ученици да не се
разведуваат од своите брачни другари поради никаква причина, освен поради неверство во
меѓусебниот однос. Во тој случај, брачниот другар веќе го прекршил брачниот сојуз со тоа
што станал едно, со друго лице.
Читање од Словото:
Исус поучува за разводот
Матеј 19:1-12 и Марко 10:1-12
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј и Марко, составен во една целина)

А кога Исус ги заврши тие зборови, замина од Галилеја и дојде до пределите на Јудеја отаде
Јордан. И многу народ Го следеше, а Тој ги исцели таму. И пак народот Му се придружи, а
Тој повторно ги поучуваше. Му пристапија фарисеите и Го прашаа, за да Го искушуваат:
„Дали е според законот човек да ја остави својата жена за каква-годе причина?“ А Тој
одговори, велејќи: „Зар не сте читале: Творецот во почетокот ГИ СОЗДАДЕ КАКО
МАШКО И ЖЕНСКО4, и рече: ,ЗАТОА МАЖОТ ЌЕ ГИ ОСТАВИ ТАТКОТО И
МАЈКАТА И ЌЕ СЕ ПРИЛЕПИ ДО СВОЈАТА ЖЕНА, ТА ОБАЈЦАТА ЌЕ СТАНАТ
ЕДНО ТЕЛО?'5 Така тие повеќе не се двајца, туку едно тело. И така, тоа што Бог го
соединил, човек да не го раздвојува!“ Тие рекоа: „Мојсеј дозволи ДА Ѝ СЕ НАПИШЕ
РАЗВОДНА КНИГА И ДА СЕ ОТПУШТИ6.“ Тој им рече: „Поради вашето закоравено
срце Мојсеј ви дозволи да ги оставате вашите жени, но во почетокот не беше така. Туку ви
велам: ,Кој ќе ја остави својата жена - освен за прељуба и се ожени за друга, прави прељуба;
и кој ќе се ожени со напуштена, прави прељуба.“ И во куќата, учениците пак го прашаа за
тоа. А Тој им рече: „Кој ќе ја напушти својата жена и се ожени со друга, чини прељуба спроти
неа. И ако таа го напушти мажот и се омажи за друг, прави прељуба.“ Учениците Му рекоа:
„Ако е таква работата меѓу мажот и жената, подобро е да не се земаат.“ А Тој им рече: „Сите
не можат да ги сфатат овие зборови, туку само оние на кои им е дадено. Зашто има евнуси,
кои се родени така од мајчината утроба, и има евнуси, кои се скопени од луѓе, и има евнуси,
кои самите се одрекле од брак заради небесното царство. Кој може да го сфати ова, нека
сфати!“

Духовната прељуба ја следи истата патека.
Првиот чекор е: лицето гледа или посакува друго божество. Вториот – тој им служи. Третиот
чекор е развод со единствениот вистински Бог. Овој чин се нарекува отпадништво, што
значи „заминување од” или „одвојување од”. Во Словото ни се вели дека Израел бил како
распуштеница. Тие оделе по туѓи богови и им служеле.
„Ги создаде како машко и женско“. Битие 1:27
„Затоа мажот ќе ги остави таткото и мајката и ќе се прилепи до својата жена, та обајцата ќе станат
едно тело“. Битие 2:24
6 „Да и се напише разводна книга и да се отпушти?“ Повторени закони 24:1-4
4
5
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Иако Бог бил разочаран од Израел, Тој не се развел од нив или „не го прекршил единството“.
Бог себеси се покажал како верен сопруг. Во 2 Тимотеј 2:11-13, Павле пишува за верноста
на Господ Исус Христос. „Веродостојно е кажаното: ‘Ако умревме со Него, со Него и ќе
живееме; ако издржиме, со Него и ќе царуваме; ако се откажеме од Него, и Тој ќе се
откаже од нас; ако сме неверни, Тој останува верен! Зашто Сам Себе не може да се
откаже’.“ Патот на љубовта е преку верност во меѓусебните односи.
Дискусија во група:
3. Како Исусовата поука во однос на прељубата е спротивна од нашите општествени
сфаќања?
Целта на лекцијата:
Избегнувај похотливи погледи.
Примена:
На следната средба на групата зборувајте за ситуации кога сте биле неверни и како сте се
справиле со тоа.
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