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основна мисла: 

САБОТА, 31 декември 2005

Поука 1
31 декември - 6 јануари 2006

ПРоЧиТаЈТЕ Ги БиБлисКиТЕ ТЕКсТови: 1. Мојсеева 2,18-25; 27,1-28,5 ; Матеј 
10,35-37; Јован 17,11.21.22; Дела 9,17; 21,8.9; Римјаните 16,1; 1. Коринќаните 4,14; 
Галатите 4,5; 1. Јованово 4,8.16.

ЗаПомнЕТЕ Го сТиХоТ: „Затоа, вие не сте веќе туѓинци и придојдени, ту
ку сте сограѓани на светите и Божје семејство, наѕидани врз основата на 
апостолите и пророците, а темелниот камен е самиот Христос Исус” 
(Ефесјаните 2,19.20). 

Морис и Сара, новокрстени адвентисти кои живееле во проблемати-
чен крај, му рекле на својот пастор дека сакаат да се преселат на некое по-
сигурно место, поблизу до црквата, за нивните две ќерки да можат да ја 
посетуваат црковната школа. Со нивна дозвола пасторот ја кажал нивната 
желба пред црквата. Не поминало долго време, а еден верник забележал 
еден празен стан недалеку од црквата. Тоа било токму она што го посаку-
вало ова семејство, но нивните надежи се оладиле кога слушнале колку 
голем депозит е потребен за тој стан. Телефоните почнале да ѕвонат и до 
следниот ден, верниците собрале средства да им помогнат на Морис и Са-
ра да ги уплатат депозитот и станарината за првиот месец. Верниците ги 
исчистиле двата стана и ги преселиле во другиот дел од градот. Исцрпен, 
но восхитен, следната сабота Морис застанал пред црквата, блескајќи од 
радост. Иако не знаел добро да се изразува, тој само рекол: „Толку ми е 
мило што имам семејство.” 

Бог копнее да ја доживееме неговата несебична љубов преку нашите 
семејства, и она во нашиот дом, и оние во неговата црква. 

СЕМЕЈСТВО НАД СЕМЕЈСТВАТА 
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НЕДЕЛА, 1 јануари 2006

За РаЗмислУваЊЕ

СЕМЕЈНИ КОРЕНИ
                               
Кога ги поврзал првиот човек и првата жена во брачна заедница, Соз-

дателот го основал првото семејство.

Проучете го потеклото на семејството опишано во 1. Мојсеева 2,18-25.  врз 
основа на овој извештај, која била целта на основање на семејството?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

„Не е добро човекот да биде сам” (1. Мојсеева 2,18.). Дружењето е една 
од првите цели на семејството. Светото Писмо зборува за семејството и 
за домот како општествени заедници составени од роднини, а понекогаш 
и од домашни помошници, кои живеат заедно за да си помагаат едни на 
други. Заедно, семејствата се борат против осаменоста и се грижат за по-
требите на секој свој член (види 3. Мојсеева 25,49; Рута 2,20; Псалм 68,5.6).

Посебно дружење. Со венчавањето на првиот пар, Бог овозможил едно 
навистина посебно дружење. Негова намера била мажите и жените да 
живеат во една единствена заедница која Тој ја нарекува „едно тело”  (1. 
Мојсеева 2,24). На брачната двојка Бог и одредил уште нешто поради што 
семејството постои - раѓање и одгледување на деца (1. Мојсеева 1,28).

Какво подлабоко значење на семејството откриваме додека размислува
ме за Божјата природа и за неговата личност, како и за создавањето на 
човекот според неговиот лик? 1. Мојсеева 1,26 -28. Спореди со Јован 17,11.21.22; 
1. Јованово 4,8.16.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Од Христовите зборови можеме да ја разбереме заедницата и меѓусеб-
ниот однос исполнет со љубов во самото Тројство. Размислете за смис-
лата и целта што им ја дава ова сознание на нашите домови, кои на свој 
сопствен начин можат да ја одразуваат несебичната љубов која се гледа 
во Тројството! Затоа, не е чудо што во Новиот завет семејството станало 
главен симбол на црквата, заедницата на верните (Галатите 6,10).

Како што гледаме, дружењето е едно од основните својства на семејниот 
живот. Колку време минувате дружејќи се со членовите на вашето семејс
тво? од кои работи би требало да се откажете за да имате повеќе време 
за своето семејство?
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пОНЕДЕЛНИК, 2 јануари 2006

За РаЗмислУваЊЕ

ИСУС ГО ИЗДИГНУВА СЕМЕЈСТВОТО

Што ни кажуваат следните текстови за исусовиот став во врска со меѓу
себните односи кои треба да владеат во семејството?

Матеј 19,4-6 _______________________________________________________

Марко 7,9-13 _______________________________________________________

Јован 5,17.18 _______________________________________________________

Јован 19,26.27 ______________________________________________________

Божествениот план за семејниот живот се огледувал и во Исусовата 
служба. Тој не оставал никакви сомневања во врска со Божјиот план за 
бракот, особено кога фарисеите го распрашувале за разводот. Кога ги 
укорил фарисеите кои ги охрабрувале возрасните деца да даруваат пари 
на црквата, а кои требале да бидат употребени за грижа на остарените 
родители, Тој мислел на петтата заповед, која зборува за почитување на 
родителите. Кога говорел за Бога како за свој Татко, веројатно, тоа било 
најголемо признание кое Исус го оставил за меѓусебните односи на роди-
телите и децата. Тој ја покажал својата љубов и грижа за својата мајка кога 
бил на крстот. Во тој страшен час, Тој се погрижил жената која го чувала, 
која го негувала, и која понекогаш во текот на годините му се чудела, да ја 
добие најдобрата можна нега во домот на неговиот верен ученик.

можеби некои исусови изјави за семејството бараат дополнително 
објаснување. (Матеј 10,35-37; Марко 3,32-35; Лука 9,59-62; 14,26). Што мислите 
зошто исус го кажал тоа? Како тие можат да се помират со него вото 
воздигнување на семејниот живот?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Оној, кој во почетокот им дал семејства на луѓето, не го променил своето 
мислење за нив во текот на својата земна служба. Токму како што планирал 
и при Создавањето, Божјиот Син ги издигнал семејствата како извори на 
грижа, поддршка и сила. Но колку и да се значајни, семејствата мора да 
бидат согледани во светлината на верноста кон Бога, која е поважна од сé. 

Бидејќи Бог нé повикал да му бидеме верни и во црковниот и во семејни
от живот, како правилно да ги распределиме енергијата, времето и сред
ствата што им ги посветуваме? Каква опасност им се заканува на оние 
кои, презафатени со работата за Бога, ги занемаруваат своите семејни 
обврски?
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ВТОРНИК, 3 јануари 2006

За РаЗмислУваЊЕ

РАЗЛИЧНИ СЕМЕЈСТВА

Размислете за различните семејства во библиско време. 1. Mojсеева 27,1 - 28,5; 
Рута 1,22; 2,23; Eремија 16,2; Oсија 1,2.3.6.8; 3,1-3. на кои други семејства можете да 
се сетите?

Исак и Ревека живееле со својот возрасен син Јаков и со неговиот оже-
нет брат близнак, Исав. Тажните вдовици, Ноемина и Рута, здружени како 
свекрва и снаа, заедно нашле свое засолниште. Еремија бил сам. Oсија сам 
чувал три деца пред да се помири со Гомер. Тука е и библиското семејство 
на братот Лазар и двете сестри Марија и Марта, чијшто дом во Витанија 
бил посетуван од Исус (Јован 11,1-3.20); семејството на сопружниците Аки-ла 
и Прискила, кои очигледно немале деца (Дела 18,2.18; 1. Koринќаните 16,19), и 
семејствата на бабата Лоида, мајката Евникија и внукот Тимотеј во Листра. 
Можно е таткото на Тимотеј, Грк по потекло, да се одвоил од семејството 
како неверник (Дела 16,1; 2. Tимотеј 1,5; спореди сo 1. Koринќаните 7,15).

Прифаќање на различни типови семејства. Тоа што Бог сакал и се грижел 
за толку различни семејства, претставува извор на огромно охрабрување 
за нас кои живееме во овој наш денешен свет. Тоа може да нé поучи да ги 
цениме различните видови семејства во нашата црква.

Koи oсновни вредности во врска со семејниот живот постојано се нагла
суваат во Библијата? 1. Mojсеева 2,24.25; 2. Mojсеева 20,14; 3. Mojсеева 18,22; Mудри 
изреки 5,18-20; Maтеj 19,6; Римјаните 1,26.27; 1. Koринќаните 7,3-5; Eвреите 13,4.

    Божјето благонаклонето постапување во текот на историјата на спасението 
сведочи за неговата милост кон човечкиот род во светот изопачен со гре-
вот, каде што Божјата мостра за семејствата ретко се повторува. Меѓутоа, 
постојат некои основни вредности кои често се среќаваат во Библијата, 
кои имаат за цел да советуваат, а кога е потребно да го обноват и да го 
воздигнат Божјиот дар на сексуалноста кој му е даруван на човечкото се-
мејство. Овие вредности нагласуваат дека сексуалната интимност е заемен 
израз на несебичната љубов, резервирана за моногамен брак меѓу само 
еден човек и една жена. (Библијата не знае за брак меѓу еднакви полови). 
Многу типови семејства во кои постои преданост кон овие вредности, мо-
жат да се усогласат со овој план, додека односите во кои сексуалноста се 
изразува и се остварува на поинаков начин, наполно се спротивставуваат 
на Божјиот план за бракот и го деградираат човечкиот род.

Дали во вашата црква има некој кој живе во семејство поинакво од ва
шето? Како можете кон таквиот човек, или кон таквите луѓе, да покажете 
почит и поддршка?
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За РаЗмислУваЊЕ

СРЕДА, 4 јануари 2006

ЕДЕН Е ЦЕЛ БРОЈ

Кога ќе се пребројат денешните семејства во Божјето семејство, сé по-
голем број возрасни луѓе кои живеат сами, сочинуваат сè поголема цели-
на. Во кое било време, и на кое било место, општеството или црквата да 
го издигнуваат бракот као стандард, на овие поединци често им е тешко 
да се чувствуваат нормално и потполни. Често им се чини дека тие не се 
наполно дел од таа средина.

Размислете за околностите во кои живееле овие лица кои не биле во 
брак. на кој начин тие придонеле за Божјето дело? илија (1. Царевите 17,1 - 
2. Царевите 2,11); ана (Лука 2,36-38);  Јован Крстителот (Матеј 11,7-11); Филипови
те ќерки (Дела 21,8.9)? Кои други библиски личности не стапиле во брак?

Можноста да се живее сам. За многу луѓе самотијата е период во живо-
тот, кој, или му претходел на бракот или следел после него.

За други животот во еднина е вистинскиот и доживотен избор. Тие сфа-
ќаат дека, иако многу луѓе стапуваат во брак, Бог нив како на свои синови 
и ќерки им ја остава и таа можност да живеат сами. Некои други пак, не ја 
избрале свесно самотијата, туку тоа било болно и безволно прилагодува-
ње на околностите во кои не било можно да се најде соодветен партнер 
или не можеле да стапат во брак.

Во своето учење и во своите списи апостол Павле го поддржувал бра-
кот, но лично сметал дека, поради изобилната работа која треба за кратко 
време да се заврши за Господа, подобро било да остане сам.

Тоа посебно се однесувало на лицата кои го имале тој дар да живеат 
сами, односно, на оние кои сметале дека Бог ги водел во тој избор. Цр-
ковната заедница мора да ги вклучи и оние кои се сами и оние кои се во 
брак. Поради одлуката што ја донеле и проблемите со кои се соочуваат, 
оние што живеат сами треба да се раберат и да се поддржат, а не како што 
често се случува, (дури и ненамерно ) да бидат потценети.

Личната вредност и целокупност на личноста не зависат од човекови-
от брачен статус, туку од неговиот став заснован на вера во Бога.  

Во Оној кој ги привлекува сите луѓе, секој е целокупна личност (Ко-
лошаните 2,10).

Постојат ли луѓе во вашата црква кои живеат сами? Како можете да се 
однесувате кон нив на позитивен начин? Како можете да им дадете по
ддршка во нивните сегашни околности?
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ЧЕТВРТОК, 5 јануари 2005

За РаЗмислУваЊЕ

СЕМЕЈСТВО НАД СЕМЕЈСТВАТА

откријте ја сликата на семејствата во следните текстови кои го опишува
ат животот на црквата: Јован 20,17; Рим. 16,1; 1. Кор. 4,14.15; Гал. 4,5; 1. Тим. 5,2.

Како што човечкото семејство требало да ја одразува природата на Создате-
лот во воспоставувањето меѓусебни односи, така и црквата треба, во уште пого-
лема мера, да биде верна копија на хармоничниот, несебичниот и прекрасен зае-
мен однос кој владее меѓу Тројството. Поимите кои се однесуваат на семејството 
- раѓање, усвојување, мајка, татко, сестра, брат - создаваат нов речник, и сосема 
нов начин на говор во нашиот човечки однос кон Бога и кон другите луѓе.

Мостра за црквата. Светиот Дух користи познати семејни односи за да ја опи-
ше заедницата во која има новородувања, во која се прифаќаат различностите, во 
која се пофалуваат добрите работи и во која луѓето се поттикнуваат да напредува-
ат. Ако зборот „семејство” предизвикува во нас пријатни чувства, ние веројатно 
така ќе гледаме и на црквата. Тажно е што кај некои луѓе зборот „семејство” буди 
болни спомени. На таквите луѓе повеќе им одговараат поинакви слики за црквата. 

Меѓутоа, Бог е личност која воспоставува заемен однос со луѓето. Тој го соз-
дал и човечкиот род со способност да воспоставува одредени односи, и утешно 
е да се знае дека, иако нашето семејство можеби нè разочарало, Бог се погрижил 
во неговата црква човекот да доживее мир, исцелување и изобилна семејна љу-
бов (спореди Псалм 27,10).

на кои начини замислата за црквата како дом (Галаите 6,10; Ефесјаните 2,19) 
отвора можности да бидат вклучени сите луѓе?

Во нашите мисли заедницата на верните создава чувство на припадност 
какво што изградуваат семејствата кај своите чланови, и став на блискост кој се-
когаш ги карактеризира здравите семејни односи. Мнозина, кои како поединци 
го прифатиле Христа за свој личен Спасител, доаѓаат во црквата со своите семејс-
тва. Други пак доаѓаат сами. Иако, во извесна смисла, и нивното семејство доаѓа 
со нив, зашто секој од нив со себе носи и некое свое семејно искуство, и секој од 
нив засекогаш останува дел од некое свое семејство. Затоа, црквата буквално 
е дом над домовите и семејство над семејствата. Првите христијани го кршеле 
лебот „по домовите“, но биле една црква (Дела 2,46.47). Прва Коринќаните 12. 
глава, покажува колку е важно вреднувањето, вклучувањето, негувањето и ко-
ристењето на сите поединечни органи во еден сложен организам.

на кој начин твоето доживување на црквата како семејство е слично или 
поразлично од семејството во кое си сега, или од она во кое си пораснал? 
наведи која карактеристика на твојот сегашен дом би можела да го про
мени животот на твојата црква? Која особеност на црковниот живот би 
сакал да ја усвоиш во својот дом?
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ПРаШаЊа За РаЗГовоР:

пЕТОК, 6 јануари 2006

ЗаКлУЧоК на ПоУКаТа: 

ЗА НАТАМОШНО пРОУЧУВАЊЕ

Елена Вајт, „Едемскиот дом како пример”, Темели на среќниот дом, стр. 
17; „Кои се мои браќа?”, Копнежот на вековите, стр. 297.

Неуредна дневна соба. „Црквите од Откровението покажуваат дека 
црквите не се викторијански салони каде што секогаш сè е наместено и 
подготвено за прием на гости. Тие се како несредени дневни соби. Кога 
во нечија куќа ќе дојдеме неочекувано, често нè дочекуваат куп извинува-
ња. Апостол Јован не се извинува. Работите, сигурно, не се на свое место, 
но така е и во црквите во кои се живее. Тие не се соби за покажување. Тие 
се дневни соби во кои се живее, а оние кои во нив живеат се грешници. 
Затоа ќе има расфрлена облека, отисоци од прсти на мебелот, и трошки 
на тепихот. И сè додека Исус нагласува дека на покајание повикува греш-
ници а не праведници - а нема показател дека Тој нешто променил во 
врска со тоа - црквите ќе бидат непријатно место за пребирливите и на-
вредливо за возвишените (Eugene H. Peterson, Living the Message, Harper, 
San Francisco, 1996, стр. 71).

1. Поразговарајте во вашата класа како би требало црквата да се од
несува кон оние кои живеат во семејни односи кои се спротивни на биб
лиските. Како можеме да им ја покажеме Христовата љубов и неговото 
прифаќање а да не ги осудиме нивните постапки?

2. ако живеат во култура која го издигнува бракот како стандард, оние 
кои живеат сами имаат тешкотија да го стекнат чувството на комплетност 
и припадност. Што можете вие како класа да сторите за да им се прибли
жите на самците во вашата црква и да им покажете дека тие се вреден 
дел од вашето црковно семејство? 

семејството е Божја замисла. Тој го основал семејството како израз на 
сопствената друштвена природа. Тој ги ополномоштил и поединечните 
семејства и црквата како семејство над семејствата да ја одразуваат него
вата несебична љубов во овие два круга на блиско дружење.

                   


