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Содржина Предговор

Гледајќи од црната страна?

Твојата училишна пријателка има 
дечко и некаков живот со него. 
Таткото на твој студентски коле-
га само што се разделил од не-
говата жена и живее со 
маж сега. За време на 
лекцијата, едно момче 
во редот пред тебе цело 
време гледа секс видеа. 
Твојата пријателка од за-
едништвото која е верник 
се вљуби во неверник и 
сака да се мажи со него. 
Едно од момчињата од 
младинската група постоја-
но им праќа двосмислени 
пораки на девојќи преку 
WhatsApp. Една пријателка 
ја раскина веридбата по четири 
месеци и не сака повеќе да чуе 
за љубов и брак. И насреде тоа: 
ти со твојата вера во Господ Исус, 
со твоите желби и посакувања, 
со твоите таги заради погрешни 
одлуки, со твоите разочарувања 

заради себе или заради некој друг. 
Дали сето ова дава причина за 
очај, да се откажеш и да кажеш 
не на посветен живот како самец, 
верен или во брак?

 
Да се каже да!

Кажи да! Да, да го држиш цвр-
сто Божјиот Збор кој сака да ти 
даде ориентација и инструкции на 
твојот пат. Да, за практика која ги 
следи овие патокази. Заради ова 
ние ја направивме оваа книшка: 
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Предговор Само за девојки

како провокативен импулс, како 
еден „алтернативен план“ во тем-
ниот секојдневен живот во твојата 
околина, како охрабрување за тебе 
и за сите кои сакаат да го следат 
Бог. Да се прифати овој совет може 
да значи околината да те отфрли 
или пак дури и твоите пријатели 
христијани да те исмејат. Како и да 
е, кога имаш одобрување од На-
шиот Господар, сите недостатоци 
се надоместуваат и тоа ќе те води 
кон благослов, наместо несреќа; 
во среќа наместо жалење, особе-
но во љубовта (или откажувањето 
од неа). Љубовта навистина може 
да стане авантура: среќна со Го-
спод Исус. Или: катастрофална, 
без среќен крај. Затоа: верувај во 
Твојот Господ, Кој никогаш нема 
да те разочара во било кој дел од 
твојот живот!

Еден по друг!

Најверојатно си немажен/а, како 
најголем дел од читателите кои ќе 
ја читаат оваа книшка. Тогаш ста-

тиите кои се однесуваат на врската 
помеѓу момчињата и девојките и 
за сексуалноста и љубовта сигурно 
ќе те интересираат. Дали сметате 
дека пораките се доста екстремни? 
Да, можеби, но сигурно се кори-
сни и за благслов. Истражи ги на 
основа Божјото Слово. Можеби се 
прашуваш: дали треба да се ма-
жам/оженам? Ако е така, со кого и 
кога – и како? Тогаш можеби ќе са-
каш темелно да ги прочиташ ста-
тиите за избор на брачен партнер, 
веридба и да се остане самец. И 
прочитај ја статијата за брак, дури 
и ако (сеуште) не те засега. 

Да се заклучи!

Твоите прашања и мисли на темата 
на оваа книшка најверојатно се-
уште не се сите одговорени. Затоа: 
истражи здрава литература: ќе ти 
биде на благослов и проучи ја Би-
блијата, Божјиот Збор!

Уживај во читањето на оваа книш-
ка и имај корист од неа!

Специјално искушение

Мора да е нешто фасцинантно за 
една девојка да дознае дека има 
моќ на заведување кон спротив-
ниот пол. Тогаш искушението да 
си игра со оваа моќ на заведување 
е големо. Само без обврска; само 
за себе – афирмирање; само за те-
стирање. И кога младиот човек „ќе 
падне на тоа“ и сака да го третира 
сериозно, ти ќе го собориш, или 
ќе го „држиш на јадица“. „Но јас не 
мислев така“. Дозволи ми да ти ка-
жам нешто: ако не мислеше така, 
тогаш не прави така, како да мис-
леше. Така ќе ставиш вина на себе. 

Ова почнува со очите. Соломон 
кажа за неговата невеста: „Ти ми 
го плени срцето со еден поглед на 

твоите очи“ (Соломонови песни 
4:9). Како и да е , на невестата „и 
е дозволено“ да го прави тоа. Но 
дотогаш потребна е само – дисци-
плина. Како што Јов направи завет 
со неговите очи (Јов 31:1), девојката 

Само за девојки
Времето на адолесценција е убаво време, но 
понекогаш тешко. Тоа е време во кое донесуваш 
одлуки. Тоа е време во кое донесуваш одлуки за кои 
сам носиш одговорност. Сфати ја сериозно оваа 
„слобода на одлучување“ и нека не ти зависи од тоа 
што „другите“ прават, или што е „во“ во моментот. 
Учениците на Господ Исус треба да имаат храброст 
свесно да пливаат против струјата.
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Само за девојки Само за девојки

 o Бог ги гледа и знае најдлабо-
ките потреби на човекот, кој го 
создал

 o Бог превзема иницијатива и ја 
води Ева кон Адам

 o Бог знае најдобро кој со кого си 
одговара 

Ако ги прифатиме добрите Божји 
мисли за нас, тогаш можеме да 
бидеме мирни. Тогаш можеме да 
чекаме на Божјото водство и да 
Му веруваме. Евентуално, Божја 
задача е да ги води да бидат за-
едно оние кои ги предопределил 
еден за друг. Ти немора да станеш 
„активна“ бидејќи се плашиш дека 
ќе бидеш „оставена на полица“ 
или дека твоите пријателки оти-
шле пред тебе. Но една работа ти 

мора исто да знае за влијанието на 
нејзините очи, нејзиниот изглед и 
да бара од Бог да се однесува ко-
ректно. Не само со очите. Треба да 
знаеш дека мажите реагираат по-
силно и често автоматски на сек-
суални стимулси несвесно. Биди 
свесна какви сигнали испраќаш. Не 
само ако се облекуваш поубаво и 
атрактивно, но исто така и про-
вокативно и непристојно, може 
да бидеш причина на неморални 
мисли кај мажите (да не спомену-
вам полоши работи). Повеќе од ед-
наш во Библијата, жените се охра-
брени да се облекуваат пристојно 
(1 Тимотеј 2:9, 1 Петар 3:3-5)

Бог ги знае твоите желби

Олеснување е за жена да разбере 
дека Бог ги знае 
нејзините жел-
би за сопруг и 
дека нема „очај-
но“ самата да го 
бара. Сметај на 
Божјото водство 
и за ова. Во Би-
тие 2:18 се вели: 
„не е добро чове-
кот да биде сам; 
ќе му направам 
помошник соод-
ветен нему“. Овде 
станува јасно:

можеш и треба да ја направиш: 
барај од Бог да те води во оваа 
важна работа.

Користи го твоето 
време и дарови за Бог!

Дали бракот е единствената цел во 
животот? Па, за повеќето девојки 
ова ќе биде „вклучено“ во Божјата 
волја и пат за нив. На малкумина 
може Бог да им стави јасно на зна-
ење дека треба да останат нема-
жени за да можат да му служат по-
добро (1 Коринтјани 7:34). Како и е, 
некои девојки и млади жени нема 
(или сеуште нема) да се мажат, не 
затоа што не сакаат, но бидејќи  
 

(сеуште) не дошол погодниот пар-
тнер. За верна сестра, изреката 
„подобро било каков отколку ни-
каков“, е неприфатлива, бидејќи не 
е библиска.

Ти можеби му ги кажуваш на Бог 
твоите надојдени прашања и по-
треби. Ако знаеш дека целиот твој 
живот е во Божјите раце, тогаш не 
треба, во мигови на паника, да се 
поведеш подалеку преку погреш-
но и грешно однесување; наместо 
тоа, ти можеш да го искористиш 
твоето време и дарови за Бог и да 
чекаш на Неговото понатамошно 
водство во твојот живот. 

Евангелистот Филип имал чети-
ри (најверојатно повеќе не толку 
млад) немажени ќерки. Што им 
рекол? Дали да седат дома и да 
чекаат додека се мажат? Не, тие 
„пророкувале“, односно тие му 
служеле на Бог со своите дарови 
(Дела апостолски 21:9).

Овој пат е отворен и за тебе 
денес. Сестра која живее со и 
за Бог е секогаш поатрактивна 
за духовен брат – зарем не са-
каш да имаш духовен сопруг? 
– отколку сестра која сака да го 
привлече вниманието на сите, 
прикажувајќи се на претеран 
начин.
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Само за момчиња 
Бог очекува од нас да се справиме со тензиите од 
разбудената сексуалност за да созрееме преку 
нив. Стихот од Плач Еремиин 3:27 ја наоѓа својата 
примена исто така овде: „Добро е за човекот 
да носи јарем во својата младост“. Тоа е дел од 
зреењето и транзицијата кон зрелост да се 
справиш со непријатностите и да се справиш со 
тензиите.

Мастурбацијата – 
излезен пат или грев?

Мастурбацијата е еден голем 
проблем за младите луѓе. 
Многу малку луѓе би се расправале 
против ова. Како да се толкува ова 
во согласност со Библијата? Дали 
мастурбацијата е грев? Погоре 
споменатиот принцип, дека сек-
суалноста е дар од Бог за бракот, 
треба сигурно да го направи ова 
толкување полесно. Секоја алтер-
нативна „примена“ е ненормално 
користење на сексуалноста.

Кои причини ги доведуваат мла-
дите луѓе во овој проблем? На по-
четок, има сексуални стимулации 
од надвор, што се активираат без 

да се прави нешто (гледајќи суге-
стивно облечени лица од другиот 
пол, реклами итн.) Ова е проблем 
на нашево време. Живееме во 
време на драстична претераност. 

Еден христијанин тешко може да 
се оттргне од тоа. Како ти ја тол-
куваш оваа работа? Ние сакаме 
да видиме јасно: до точка на сти-
мулација не можете да направи-
те ништо за тоа. Се разбира, ќе 
треба да ги задржам моите очи, 
за да не постапам невнимателно. 
Но сега мојата одговорност започ-
нува овде. Како реагирам? Овде 
доаѓаме до главниот проблем на 
мастурбацијата. Јас ги задоволу-
вам моите сопствени желби кои се 
издигнуваат во мене. Во принцип, 

ова не е ништо друго освен моето 
сопствено Јас. Дали јас како хри-
стијанин, треба да го барам моето 
Јас? Секако не! 2 Тимотеј 3:2 збору-
ва за егоистичните луѓе и Римјани 
13:14 не предупредува за похотите 

на телото да си ги задоволи 
своите желби. Од ова станува 
сосема јасно дека мастурба-
цијата е грев. 

Овој проблем се зголемува 
кога некој ќе се препушти на 
оваа претераност преку кори-
стење литература, порногра-
фија или фантазирање за одре-
дени ситуации. Во прилог на ова, 
ослободувањето од сексуалната 
возбуда лежи во самата личност. 
Од ова е јасно дека резултира-
ната мастурбација е грев. Затоа: 
држи се подалеку од такви ситу-
ации и сценарија. Држи ги своите 

раце подалеку од таква литерату-
ра или дури од порнографија. Вие 
секогаш ќе подлегнете на тоа. 

Друга вообичаена причина за овој 
проблем е безделничењето. Дури 
Давид (2 Самуил 11) требаше да 
вкуси дека безделничењето е по-
врзано со опасност. За него, ова 
го воведе во грев на прељуба со 
Витсавеа. Има ризик во време кога 
младите не работат ништо, тогаш 
можат лесно да се вовлечат во 

Самоконтролата почнува со очите. 
Јов направи „завет“ со своите очи 
да не гледа на девојка со желба. 
(Јов 31:1). Сигурно ова не е лес-
но во нашето „сексуализирано“ 
општество и бара голема емоци-
онална сила. Ниеден човек нема 
таква сила – и онака, дури ни „стар“ 
човек, сам по себе. Ние единстве-
но ќе бидеме победници ако це-
лосно се потпреме на Господ. Како 
и да е, напорот вреди. Оваа само-
контрола мора да се научи. Треба 
време и сила. Ултимативно, тебе 
ти се потребни сите тинејџерски 
години, или дури подолго, за ова. 
Не треба да си дозволиш исто така 
ни „скратен пат“ на мастурбирање 
во процесот на учење на самокон-
трола. 
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слична игра во рацете на ѓаволот, 
кога можат да им се појават немо-
рални, грешни мисли во срцата. 
Не е случајно што мудриот Соло-
мон не предупредува за безделни-
чењето во Книгата на Изреки. 

Емоционалните чувства (како ра-
зочарување, осаменост) можат да 
бидат друга причина за мастур-
бација. И ова однесување не е 
библиско. Филипјани 4:6 ни вели 
дека не треба да се грижиме за 
ништо, но треба да се молиме. Без 
сомнеж, ова е подобро, бидејќи 
е повозвишено решение за про-
блемите. Кога се сожалувам преку 
мастурбација, го ставам моето Јас 
во центарот, наместо Христос.

Кога станува очигледно дека ние 
се справуваме со проблем кој е 
грев во Божјите очи, сигурно многу 
млади луѓе загрижено го поставу-
ваат прашањето: како да прекинам 
со ова? Нема „патентиран рецепт“, 
но Библијата ни дава водство овде: 

 o Изреки 4:23 „А над се чувај го 
своето срце, зашто животот из-
вира од него“. Кога поврзано 
со сексуалните стимулации, ќе 
се појават непобожни мисли 
во вашите срца: согледајте ги и 
осудете ги веднаш, бидејќи во 
спротивно комплетирањето на 

делото следи брзо. Земете ја Ева 
како предупредувачки пример. 
Таа виде дека плодот беше до-
бар, и го зеде. Кога ќе согле-
дате, разговарајте со Бог за тоа 
веднаш – така ќе останете чи-
сти. Критички чувајте го своето 
срце – бидејќи лесно може да 
ве изневери, и често штетата е 
голема.

 o Бегај. Исто како што Јосиф по-
бегна од жената на Петефри, 
бегањето е често единствената 
работа која помага. Понекогаш 
локално, но секогаш во твоите 
мисли и во твоето срце. Не се 
вплеткувај во такви работи, за 
да не станат твој проблем.

 o Јаков 1:13-15: похот – грев – смрт. 
Во ова е јасно: похотта не е грев. 
Но похотта води кон грев. Ти не-
можеш ништо да направиш кога 
птица слетува на твојата глава. 
Но ако направи гнездо таму, то-
гаш тоа е твоја одговорност. Ако 
не ги отфрлуваш погрешните и 
лоши мисли, ти ќе грешиш.

Предложено решение

И што ако мастурбацијата стана-
ла навика? Како да се ослободам 
од тоа? Најпрво, со исповедање на 
оваа наизглед „логична“ состојба. 

На таков начин му покажувам на 
Бог дека сум согледал дека немо-
жам сам да се справам со овој про-
блем. Јас практично согледав дека 
моето тело, старата природа, немо-
же ништо друго да прави освен да 
греши (Римјани 7:25). Во исто вре-
ме согледувам дека како верник јас 
не сум повеќе под власта на гревот 
(8:2). Јас сеуште имам способност  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да грешам, но повеќе неморам 
бидејќи го имам Светиот Дух (8:9). 
Тој ми дава побожност и јас са-
кам да му угодам на Бог. Доколку 
дојдат желба, похот: јас ќе мислам 
на фактот дека не мора повеќе да 
го правам тоа што порано не мо-
жев да оддолеам. Бог сака кога сум 
задоволен со Него. Јас барам од 
Него помош и милост и нема по-
веќе да влегувам во грев. Повеќе 
не живеам според принципите на 
телото, но ги умртвувам телесните 
дејства (8:13). Така буквално откри-
вам, чувствувам и развивам нов 
живот во мене. Тогаш ќе паднам 
на колена и ќе му благодарам на 

Бог што ми помогна и ми даде сила 
да се спротивставам на злото и да 
правам добро. 

Да бидеме реални: не секогаш ќе 
надминеме. Но секогаш да се свр-
тиме кон Бог за да ни помогне. 
Исто треба да превземеме „мерки 
на претпазливост“. Да се држиме 
подалеку од опасни места. Нема 
да купуваме ниту да читаме немо-
рална литература, ниту да и се при-
ближуваме. Во моменти на осаме-
ност да се обратиме на родителите 
или на некои верници. Конечно, 
секогаш да бараме од Бог да не 
заштити од мастурбација. Ако сето 
ова го правиме, Бог ќе ни помогне. 
Да се потсетиме дека нашето тело 
е храм на Светиот Дух, Кој пребива 
во нас (1 Коринтјани 6:19). Ова му 
дава на нашето тело дигнитет кој 
не сакаме да го уништиме правејќи 
погрешни работи. Имаме Господ 
на небото Кој постојано посредува 
за нас и на Кого можеме секогаш 
да се обратиме. Тој е секогаш тука 
за тебе! Затоа да му се молиме: и 
ќе примиме помош. 

И по секој пад можеш повторно да 
станеш и да почнеш одново. Ова 
време на самоконтрола и чекање 
се дел од подготовката на дарот 
на сексуалност за (идниот) брачен 
партнер.
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маж и жена надвор од бракот. 
Кога Бог ја довел Ева на Адам, 
Бог му дал Ева како жена, како 
помош, како "пријател". 

 o Реакцијата на учениците во Јо-
ван 4:27 покажува дека е нео-
бично човекот сам да зборува 
со жена. 

 o Boз и дава инструкции на Рут да 
остане со жените. Им наредил 
на слугите да се однесуваат до-
бро кон Рут (Рут 2:8,9). 

 o Павле не го исклучува однесу-
вањето меѓу Тимотеј и жените, 
најверојатно од иста возраст, на 
среќа, но поттикнува на чистота 
(1 Тимотеј 5:2).

Дали сега мислиш дека Библија-
та сака да ја убие твојата радост? 
Дали не живееме во различно 
време? Заповедите на вечниот Бог 
секогаш се актуелни и ни се даде-
ни како заштита. Тој сака неговите 
созданија да бидат добро. Ако от-
стапиме од Неговиот план, ќе си 
наштетиме на себе и на другите. 

Жените се различни, 
исто и мажите!

Мажите и жените се разликуваат 
не само физички , но исто така и во 

Пријателство е врска на взаемно 
привлекување помеѓу луѓето, кое 
се карактеризира со вкус и довер-
ба. А што вели Библијата? „Прија-
телот љуби постојано, а братот е 
роден за неволја". Од гледна точка 
на Библијата, како стојат работите 
со пријателствата помеѓу (млади) 
луѓе од различен пол?

Пријателства – размислете 
за критериумите 

Пријателството е затоа добар однос, 
во којшто ги делиме тагите, стра-
вовите, радостите и искуствата (т.е. 
во согласност со духот и душата). 
Пријателството на Давид и Џонатан 
многу јасно го прикажува ова. Про-
читај 1 Самуил 18:1 и 2 Самуил 1:26. 
Но, со кого е можно пријателството?

За да одговориме на ова, не сака-
ме да ги слушаме мислењата на 
луѓето, трендовите во нашата око-
лина и анкетите. Само упатствата 
на нашиот Создател можат да ни 
помогнат овде. Во Библијата на-
оѓаме основни и општи совети:

 o Вистинските пријателства се 
единствено можни кај верни-
ците (2. Коринтјани 6:14,15). 

 o Во Библијата ние не наоѓаме 
пример за пријателство меѓу 

Пријателство
               Помеѓу млад човек и  
                      млада жена
Пријателства – запознавање едни со други – 
одржување на далечина – што вели Библијата за 
врските помеѓу (млад) човек и жена?
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размислувањето и во чувствување-
то. Бог го создал Човекот машко и 
женско, секој во своја единствена 
форма. Неколку примери: 

 o Мажите повеќе мислат и чувству-
ваат парцијално. Тие одделно гле-
даат поединечни теми и можат да 
се фокусираат исклучиво на нив, 
и правејќи го тоа речиси секогаш 
успеваат да го блокираат своето 
опкружување. Ова објаснува зо-
што мажите честопати успеваат 
да кажат нешто со користење на 
само неколку зборови и се при-
лично објективни. 

 o Една жена подобро ја перце-
пира нејзината околина. Таа 
поврзува многу дополнителни 
работи со главното, вклучувајќи 
ги емоциите. Ова е причината 
зошто на жената обично и треба 
повеќе време и зборови за да 
објасни нешто. 

 o Емоциите на еден маж се под 
силно влијание на она што го 
гледа. Затоа мажот е во опас-
ност да се фокусира повеќе на 
телото на жената отколку на са-
мата личност. Прочитај Јов 31:1 
и Матеј 5:28.

 o Емоциите на една жена се под 
силно влијание на она што го 

слуша. Таа прима посилни сиг-
нали преку зборови или пораки 
отколку што мажите се свесни.

 o Како млад човек, можеш да се 
охрабриш преку разговор или 
порака, охрабрување кое често 
не може да се исполни, а како 
адолесцент тоа нема да ти се до-
паѓа. Ако, на пример, и кажеш на 
една девојка: "ти пееше чудес-
но!", тогаш таа може да добие 
впечаток дека таа ти се допаѓа. 
Дали си свесен за тоа?

Брак – Божјиот концепт на 
"целосно" пријателство 

Овие разлики се добри и според 
Божјата волја. Во хармоничен брак 
тие доведуваат до приближување, 
а со тоа и кон единство. Меѓутоа, 
споделувањето на духот, душата и 
телото бара заштитена и обврзу-
вачка рамка: брак. Секој обид да се 
живее надвор од или пред бракот, 
ќе ги оштети двете страни. Повре-
дите на душата се предодредени. 

Покрај тоа, ♀♂ – пријателствата се 
голема опасност за вашиот иден 
брак. Дури и по многу години, "со-
станоците од вашите помлади де-
нови" ќе се појават во вашите мис-
ли побрзо отколку што мислите. 
Интензивно пријателство надвор 

од бракот треба да постои само 
помеѓу две личности од ист пол (се 
разбира не сексуално!). 

Можеби велиш: "Ние сме само 
пријатели, бидејќи добро се раз-
бираме." Внимателно! Си играте со 
оган. Наклонетоста, допаѓањето и 
довербата брзо можат да се пре-
творат во повеќе. Не ги прецену-
вајте вашите сили. Постои голема 
опасност дека порано или подоц-
на флертот ќе биде проследен со 
држење раце, бакнеж и можеби 
сексуален однос. Огнот на сексу-
алноста премногу брзо се вжеш-
тува ако дозволиш да дојде до ис-
кра. Многу луѓе зажалиле горко. 
Држење на дистанца, а сепак да се 

запознаеме едни со други – (како) 
е тоа можно?

Начин на однесување: Ограни-
чениот начин на однесување би 
бил погрешна реакција на овие 
совети. Вие не треба да премине-
те на другата страна на патот ако 
се сретнете меѓусебно. Но, во се-
кој случај тоа значи дека треба да 
го чувате потребното растојание. 
Како млада жена, не преземајте 
ништо со еден млад човек на своја 
рака; исто така, како млад човек, 
не преземајте ништо со една мла-
да жена или повеќе. Има многу 
можности да направите добри и 
разумни работи заедно во пого-

лема група. 

Локација: Избо-
рот на вистин-
ските локации е 
исто така од ви-
тално значење. 
Библијата ни 
дава пример 
за такви лока-
ции: слугата на 
Авраам ја нај-
де жената на 
Исак на изво-
рот за вода – 
фигуративно 
навестување 
на местата 
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каде што Божјиот Збор е важен 
(на пример, младински групи, хор, 
библиски конференции, преда-
вања и сл.) 

Ако ги изложите вашите мотиви 
пред Господа, ќе сфатите дека не-
кои места и активности (на пример, 
одење во базен заедно во пар) се 
"не – не". Но, како ќе знаете дали ќе 
си одговарате ако не сте се запо-
знале едни со други како пријатели? 
Поставете си контра прашање: како 
можеш да ја видиш Божјата волја 
ако допаѓањето, доверба и накло-
нетоста кон некое лице постојано 

растат? Вие нема да бидете во мож-
ност да ја разделите сопствената 
волја и Божјето водство едни од 
други повеќе. Молете се и држете 
го потребното растојание додека не 
добиете впечаток дека ова лице е 
вистинскиот брачен партнер за вас. 

"Верувај во Господ со сето свое 
срце и не се потпирај на сопстве-
ното разбирање" (Пословици.3:5).

Запознајте се еден со друг и 
одлучете: Патот кон бракот е 
свесна одлука, која очигледно има 
претходна историја: нормален 

контакт, разговори, набљудување 
и особено интензивна молитва. 
Детален уводен разговор може да 
следи пред да се донесе заедничка 
одлука за заеднички брак и да се 
"објави", за што веридбата е со-
сема прикладна. Необврзувачко 
пријателство или "излегување" е 
небиблиско и на ваша штета. 

Упатства за однесување за (мла-
ди) мажи: Запомнете дека кога 
комуницирате со (млади) жени, 
може силно да влијаете на емо-
циите на една жена од она што го 
кажувате или пишувате. Провере-
те ги вашите мотиви во врска со 
вашата комуникација. Не дозволу-
вајте нечисти мисли. Молете се да 
не бидете водени од своите очи.

Упатства за однесување за 
(млади) жени: Кога комуници-
рате со (млади) мажи запомнете 
дека може да влијаете на нивните 
мисли од она што ќе дозволите да 
видат од вас. Поглед во деколте-
то, тесна облека, здолниште кое 
овозможува непречени погледи 
(особено кога седи), провокатив-
но одење не е фер кон мажите. Се 
разбира, ова не ги ослободува ма-
жите од нивната одговорност; но, 
вие сте одговорни за вашиот дел 
пред Господа. Сè уште скромно-
ста и дискретноста се божествен 

накит на една жена (1 Тимотеј 2:9). 
Размислете за ова: вашето тело и 
сексуалната атрактивност му при-
паѓаат на вашиот иден маж.

За млади мажи и жени: Звучни 
разговори за звучни теми, пока-
жување интерес за духовни актив-
ности со христијаните – сето тоа 
се чини "привлечно" на сосема 
поинаков начин кон другиот пол и 
ја олеснува нормалното интерак-
ција. Исто така, доведува до соод-
ветна, духовна атмосфера доколку 
се појави прашањето за изборот 
на вистинскиот брачен партнер. 

"Како може еден млад човек да 
го исчисти својот пат? Пазејќи го 
Твоето слово" (Псалм 119:9). 

Социјалните медиуми – 
носител на пријателство ?! 

Темите на социјалните медиуми 
(Фејсбук, WhatsApp итн.): За мно-
гумина е невозможно да го замис-
лиме нашето време без нив. Овој 
тип на комуникација, исто така, 
има влијание врз нашата тема.

Направете тест: 
 o Кои платформи ги користиш? 
 o Кои се твоите цели тука? 
 o Кој е во твојата контакт листа, и зо-
што? (машки / женски / неверник) 
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 o Што објавуваш?
 o Што покажуваш од себе на дру-
гите и зошто? (профилна слика, 
статус)

 
Дали сфаќаш дека има потреба од 
промени и укинување? Ако е така, 
би сакал да те поттикнам да доне-
сеш одлука од твоето срце, исто 
како Даниел. Виртуелната кому-
никација го ограничува квалите-
тот на средбата. Главниот ризик за 
нашата тема лежи во фактот дека 
комуникацијата со спротивниот 
пол е полесна и поинтензивна и 
може да се случи од било кое ме-
сто. Многу луѓе започнаа на овој 
начин. На почетокот "незначител-
на" порака, а потоа редовна ко-
муникација ... На крајот, развиена 
интензивна и виртуелна комуни-

кација, без каква било намера и 
одлука. Продолжувате да ги обја-
вувате пораките и фотографиите, 

кои никогаш нема да 
ги споделите во нор-
мален контакт. Така 
се развива надеж, 
надеж која ќе остане 
неисполнета. Ова че-
сто, како последица, 
остава болни души 
зад себе. Бидете до-
следни, да немате 
социјални медиум-
ски разговори со 
спротивниот пол 
повеќе отколку што 
е потребно. Може-
би сметате дека 

оваа порака е прилично екстрем-
на; сепак, тоа ќе ве заштити од 
горчливи искуства.

Безбедна интеракција – 
благословена и среќна 

Како што веќе реков: не се ра-
боти за ограничена интеракција 
помеѓу младите луѓе што се вер-
ници, но за безбедна интеракција. 
Ако свесно одлучите да останете 
чисти во вашите чувства, со ваши-
те очи и во вашите постапки, ќе го 
одберете вистинскиот пристап за 
интеракции со луѓето од спротив-
ниот пол.

Љубов и  
сексуалност
– благослов или  
проклетство?

Оваа тема е „жешка“, најдоцна до почетокот 
на пубертетот. Еден тинејџер, која седи до 
слична на него млада девојка, цврсто ја гушка и и 
шепоти во увото: "Те сакам". Што сака да каже со 
тоа? Веројатно нешто сосема друго од она што 
девојчето го разбира.
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погрешно, ќе доживее слични 
нешта. Колатералната штета може 
да биде огромна. Ако не успееме 
да ја контролираме нашата сексу-
алност во нашата младост, може 
да има последици за живот. Меѓу-
тоа, ако ја користиме сексуалноста 
во согласност со она што нашиот 
Творец очекува, ќе има голем бла-
гослов во тоа. 

2. Зошто воопшто Бог 
ни даде сексуалност? 

Постојат два одговори на ова пра-
шање: 

 o Одговор 1: Бог сака луѓето да се 
репродуцираат. Неговoто упат-
ство за нас луѓето вели: "Биде-
те плодни и множете се" (Битие 
1:22,28; 9:1,7). 

 o Одговор 2: Бог сака брачен пар, 
пар кои се здружени во љу-
бов, да уживаат во практику-

 o Тој вели "Те сакам". Тоа значи: 
"Јас се сакам себе си, и заради 
тоа ми требаш".

 o Таа разбира: "Те сакам". Таа ве-
рува: "Тој само мене ме сака!" 
Но, за жал таа овде греши.

Во бракот, љубовта и сексуално-
ста припаѓаат заедно. Тие се мно-
гу чувствителни подароци од Бога. 
Можеме да ги искористиме во на-
чинот на кој нашиот Творец сака 
да ги користиме, или можеме да ги 
злоупотребиме и уништиме. Затоа, 
неколку точки подолу се дадени за 
размислување: 

1. Дали љубовта и 
сексуалноста се лоши?

Се разбира не. Божјите дарови се-
когаш се добри. "Секој добар дар 
и секој совршен дар е одозгора, и 
слегува од Отецот на светлината" 
(Јаков 1:17). Зависи како го кори-
стиме. Ако користам електричен 
уред без да ги прочи-
там упатствата за рабо-
та и предупредувања-
та, не треба да бидам 
изненаден ако уредот 
ми експлодира во лице 
при првата употреба. 
Кој и да ја користи бо-
жествената сексуалност 

вање на сексуалноста (Битие 
2:24) „Нека твојата фонтана (од-
носно твојата жена) биде благо-
словена и радувај се со жена-
та на твојата младост....нека те 
напојуваат нејзините гради во 
секое време, и нејзината љубов 
те восхитува непрекратно“ (По-
словици 5:18,19). Можеме да ви-
диме како отворено Библијата 
зборува на оваа тема.

3. Дали сексуалните 
чувства на мажот 

и жената се исти?

Не! Важно е младите да го раз-
берат ова што е можно порано. 
Маж"функционира" поинаку од 
жена и обратно. Затоа младата 
девојка ја разбира изјавата на тој 
млад човек ("Те сакам!") поинаку 
отколку тој мисли. Бог има инста-
лирано различен "софтвер" кај 
мажите отколку кај жените. Ова 

ја вклучува и сексу-
алноста. 

o Сексуалноста кај 
мажите се разли-
кува. Кај жените е 
поинаку. 

o Машката сек-
суалност е под 
силно влијание 

на визуелното. Тоа е најчесто 
различно кај девојчињата. 

 o Сексуалноста на еден маж е ед-
наква на светилка што може да 
ја вклучите и исклучите. Светил-
ката е запалена од една секунда 
до друга, и исто толку брзо се 
гаси. Жените реагираат повеќе 
како железо. Потребно е не-
кое време додека да се достиг-
не температурата на работа, и 
трае некое време додека не се 
излади. 

Важно е да се знае ова, за да не се 
прават грешки. 

4. Што значи тоа 
конкретно? 

Ова е оправдано прашање. 

 o За вас момци конкретно значи 
да се погрижите да не поттикне-
те сексуалност на млада девојка 
во рана фаза. Ова треба да го 
оставите на идниот сопруг. Само 
тој има право да го стори тоа. 
Никогаш не кажувајте и на де-
војка „те сакам“ освен ако нема-
те намера да ја земете за жена.

Не е фер да се прави тоа. Еден текст 
од Библијата може да ви помогне 
тука: "не ја будете и не ја тревожете 
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мојата возљубена, додека самата 
не посака" (Песни 2:7; 3:5; 8:4). 

 o За вас девојки ова значи не 
"вклучувај" за момчињата. На-
чинот на кој се облекуваш, на-
чинот на кој ќе допреш момче 
и зборовите што му ги кажуваш 
треба да бидат на начин да не му 
ја стимулираш непотребно сек-
суалната фантазија. Тоа е игра 
со оган. Може лесно да избу-
вне оган. Со цел да се избегнат 
недоразбирања: нерезервира-
на интеракција со спротивниот 
пол е сосема нормална и во ред. 
Но, ве молам, не одете премногу 
блиску – особено кога сте сами. 

5. Дали љубовта и 
сексуалните дарови 

треба да ги користиме 
за наше задоволство? 

Одговорот е јасен: Не! Ако по-
вторно размислиме за второто 
прашање, веднаш ќе стане јасно. 
Практикувањето сексуалност има 
свое место само во бракот. Не 
порано! Секоја себична употреба 
на сексуалноста е злоупотреба на 
сексуалноста. Ова се мисли за секс 
надвор од бракот, како и за ма-
стурбацијата. Сексуалноста треба 
да биде израз на љубовта во брак. 
На прво место е намерата да му се 

угоди на брачниот другар, а не на 
себе си. Павле пишува дека оже-
нетиот човек се грижи како да и 
угоди на својата жена (1 Коринтја-
ни 7:33) – а не само себеси.

6. Дали љубовта 
и сексуалноста 

навистина единствено му 
припаѓаат на бракот?

Да, апсолутно! Така е напишано во 
Библијата. "Зашто ова е Божја волја 
[...] да се воздржите од сексуален 
неморал, секој од вас да знае да го 
држи својот сад (тоа значи неговата 
сопруга) во светост и чест" (1 Со-
лунјани 4:3,4). Блудството е сексу-
алноста што се практикува надвор 
и пред бракот. 1 Коринтјани 7:2 го 
прави ова уште појасно: "Поради 
сексуалниот неморал, секој нека 
има своја жена, и секоја жена нека 
има свој маж". Ова значи: лицето 
треба да се омажи за да нема не-
законски односи1. Со примена ова 
значи: Тој/таа кој не е оженет не тре-
ба да ја активира сексуалноста. Во 
1 Коринтјани 6:12-20 станува јасно 
како Бог размислува за "сексуален 
неморал". Ве молиме прочитајте го 
овој текст во тишина. Овој текст е 
важен и всушност е очигледен.

1 Очигледно е дека ова не е единствената 
причина зошто ние се мажиме. Сепак, и 
ова е дел од тоа.

7. Дали Бог е расипувач 
на забави тогаш? 

Не тој не е. Бог не е "убиец на 
радоста", како што велат некои. 
Напротив: Бог знае колку сме 
чувствителни ние луѓето. Тој знае 
дека погрешно практику-
ваната сексуалност само 
ќе направи штета. Тоа е 
причината зошто Тој ни 
ја даде оваа "безбеднос-
на ограда", наречена брак. 
Внатре во оваа "безбедна 
ограда" можеме да ја из-
разуваме нашата љубов и 
сексуалност. Надвор од ова, 
ние само ќе се повредиме 
и ќе си наштетиме себеси. 
"Може ли човекот да пали 
оган во пазувите и да не му 
изгори облеката? Може ли да оди-
ме по жежок јаглен, и нозете да 
не ни изгорат?" Таков е тој кој оди 
кај жената на својот ближен, кој и 
да ја допре нема да биде невин. " 
(Пословици 6:27-29). Значи, рацете 
подалеку од сексуалноста пред да 
се омажите.

8. Зошто љубовта 
и сексуалноста 

одат заедно? 

Бог го воспоставил тоа така. Пред 
сè, Тој сака мажот и жената да бидат 

во единство на љубовта во бракот, 
заедно во духот и душата. Само 
така, ова единство ќе биде круни-
сано со физичко единство. Тоа е 
шлаг на тортата. Затоа е важно да 
не се врти се околу сексуалноста. 

Сексуално-
ста е мал дел од бракот. Љубо-
вта е многу повеќе од сексуалната 
блискост. Главната работа е мен-
талната / духовната и емоционал-
ната компонента. Сексуалноста 
оди со тоа, но таа не е суштински-
от карактер на добар брак. Има 
повеќе од тоа.

9. А што ако не можам 
повеќе да одолеам? 

Тоа не е проблем. Ти всушност 
можеш. Проблемот е што ти не 
сакаш. Сексуалноста не е основна 
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природна или духовна одлука?
Како убеден христијанин, вие особено не сакате да 
направите грешки во важното прашање за изборот 
на брачниот партнер. Тоа може да има негативни 
последици ако се однесувате безгрижно при изборот 
на брачниот партнер. Ова е тоа што го гледаме во 
светот секојдневно. Љубовта во бракот станува 
студена, а несогласувањето доаѓа и се зголемува. На 
крајот, следи развод. За жал, ова исто така се случува 
кај христијаните. Затоа прашањето за изборот на 
брачниот другар е релевантно и 
важно.

Како ќе 

г о запази 

младиот 

човек чист 

својот пат? 

Чувајќи 

ги Твоите 

зборови.
Псалм 119:9

до оние што сакаат да го следат 
Господ (2 Тимотеј 2:22). 

 o Избегнувајте места кои непо-
требно ја раздвижуваат вашата 
сексуалност (прочитајте Посло-
вици 7). 

 o Склучи завет со своите очи (Јов 
31:1). Ова е особено важно за 
младите мажи. 

 o Бидете храбри да побегнете 
(1 Коринтјани 6:18). Единстве-
ната шанса на Јосиф да избега 
од опасност беше неговото бес-
компромисно бегство. 

Најмногу од сè: Окупирај се со по-
зитивното – со својот Господ Исус! 

"Туку облечете се во нашиот Го-
спод Исус Христос и не мислете 
како да ги задоволите похотите на 
телото" (Римјани 13:14).

потреба, како јадење и пиење. Кој 
трајно не јаде, ќе умре. Ова дефи-
нитивно нема да се случи ако некој 
не ја живее својата сексуалност. 
Ѓаволот може да ни зборува за тоа 
да веруваме во тоа. Но, тоа не е 
вистина. 

10. Може ли да  
се зачувам? 

Да ти можеш. Еве неколку совети: 

Донеси одлука од дното на твоето 
срце да го правиш она што го вели 
Библијата (Даниел 1:8). 

 o Чувајте ги своите мисли (2 Ко-
ринтјани 10:3). Тие се често ут-
решни дела.

 o Внимателно избирајте прија-
телства и контакти. Лошото 
друштво секогаш е висок ризик 
(1 Коринтјаните 15:33). Држете се 
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Како Божји деца, имаме добри 
предуслови за секоја одлука. Го 
имаме Божјото Слово, кое исто 
така ни го претставува Божји-
от "концепт" на бракот. Го имаме 
Светиот Дух, кој живее во нас и 
Кој сака да нè води. Имаме Бог, кој 
е наш Отец. Тој сака најдобро за 
нас, било да е, да останеме сами (и 
ова е можно!), или да се ожениме, 
но "само во Господ" (1 Коринтјани 
7:39б). И последно, но не и најмал-
ку важно, можеме да донесеме сè 
пред Него и да побараме Негово 
водство.

Само природна одлука? 

Дали всушност постои алтернати-
ва на библиската, а со тоа и духов-
на одлука? Ако навистина сакаш 
да бидеш среќен со твојот брачен 
партнер до крајот на животот, 
како што тоа го сака Бог, нема 
друга алтернатива. Според 
кои критериуми може да го 
одберете вашиот сопружник? 
Ќе поминеме низ три природни 
критериуми и на тој начин ќе ги 
разгледаме аргументите за нив. 

Изглед: "Надворешноста игра 
голема улога. Убава жена, или 
убав човек, има влијание. Ова ќе 
направи впечаток". 

Убавината е тешко да се сфати 
бидејќи не е универзална, туку е 
судена, индивидуална и различна. 
Сепак, дали убавината е еден и 
единствен критериум? Дали е по-
стојана? Надворешната убавина се 
гледа; на пример, првите прамени 
седа коса. Самиот изглед не е пре-
суден за вистинско и трајно брач-
но задоволство. 

Вљубен: "Љубовта одлучува кој 
брачен другар трајно ќе ми одго-
вара. Кога сум заљубен, сè е среде-
но. И ако и двајцата се, тогаш уште 
подобро". 

Дали е тоа навистина случај? Да се   
биде вљубен е моментално чув-
ство кое може да се развие преку 
одредени стимулации и можности. 

Ова може да звучи тешко, но е ви-
стина. Вљубеноста може да исчез-
не. Исто така, може да се заљубите 
во некого кој сигурно не треба да 
биде вашиот сопружник, бидејќи 
тој / таа е неверник, на пример. 
Само да се биде вљубен не може 
да биде релевантен критериум.

Интереси: "Ако интересите се 
исти, тогаш тоа е во ред. И двај-
цата сме заинтересирани за добра 
храна, убав мебел, патување итн. 
Ова нè обединува и ќе доведе до 
среќа". 

Истите интереси понекогаш може 
да бидат компоненти за заеднич-
ки живот, бидејќи вие слично ги 
чувствувате работите. Сепак, тие 

не се автоматски осно-
ва за среќна врска. Ин-
тересите можат да се 
променат; често деца-
та влегуваат во секојд-
невниот живот на бра-
кот: нема многу време 
за заеднички интере-
си. Затоа не треба да 
се потпрете премногу 
на овие компоненти; 
сепак, не треба це-
лосно да ги игнори-
рате. Но, тие сигурно 
не се доволни за до-
животна врска.

Последици од чисто 
природна одлука

Видовме дека природните крите-
риуми не се остварливи самостој-
но. Тие се менуваат. Тие зависат од 
времето и околностите, а понеко-
гаш и од чувствата и ситуациите. 
Тие не можат да бидат финален 
стандард за врска што треба да 
трае до крајот на животот, и цврста 
основа против бурите во оваа вр-
ска. Сепак, не може да се каже дека 
природните критериуми воопшто 
не треба да играат улога, но тие не 
треба да бидат највисокиот прио-
ритет и мора да бидат потчинети 
на духовните критериуми. 

Телесно – духовно 

Ние мора да додадеме дека Би-
блијата прави разлика меѓу теле-
сното и духовното (читај Римјани 
8:1-14 или Галатјани 5:16-25). Теле-
сните одлуките се само за она што 
можам да добијам од тоа. Иако 
очигледно размислуваш за твојата 
лична среќа во бракот, себичноста 
може да има катастрофални после-
дици при изборот на брачниот дру-
гар. Себичноста потполно ја потко-
пува вистинската љубов во бракот. 
Вистинската љубов се грижи за до-
брото на другите – и во исто време 
е среќна правејќи го тоа.
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Што го разликува духовниот 
избор на брачниот другар 
од природниот избор? 

Прашањето на она што Господ сака 
е на прво место. Божјото Слово 
вели дека Светиот Дух живее во 
секој верник. Тој сака да го води 
верникот во чест на Бога. Морам 
да го признам ова водство од Бога 
и мора лично да го научам. Како 
можам да ги доживеам Божјите со-
вети ако не сум го научил уште до-
дека сум сам? Патем, токму тоа го 
изразувам кога зборувам за мојот 
"Господ" Исус: Тој е водач, а не јас. 
Римјаните 8:6 нè предупредува јас-
но: "бидејќи мудрувањето на тело-
то е смрт; а мудрувањето на Духот: 
живот и мир". Тука учиме дека по-
следиците од тоа како се справува-
ме ќе следат: или смрт или живот. 
1 Коринтјаните 7:39б зборува за вен-
чавање "во Господ". Како може Го-
спод да ме води и да ме благослови 
ако го организирам мојот сопствен 
брак според моите критериуми, без 
оглед на Божјата волја? 

Како изгледа духовниот 
избор конкретно? 

Само вистински христијани: Би-
блијата ни дава некаква помош. Ако 
ја почитуваме, Бог ќе го благослови 
тоа. – Верникот никогаш не може 

да стапи во брак со неверник, би-
дејќи "што заедничко има светлина 
со темнина?" (2 Коринтјани 6:14б). 

Холистичка атрактивност: Во Би-
тие 2:24 прочитавме дека "човекот 
ќе го остави својот татко и мајка и 
ќе и се придружи на својата жена, и 
тие ќе станат едно тело" Ние се со-
стоиме од дух, душа и тело, и овие 
три дела се опфатени во овој ци-
тиран стих. Ако две лица влегуваат 
во најинтимната врска што постои 
во овој свет, тие треба да си бидат 
привлечни, да си одговараат и да 
се хармонизираат еден со друг врз 
основа на душата, телото и духот. 

Власта на Господ: Ако размисли-
ме што значи да се ожениме "во 
Господ" (1 Коринтјани 7:39), тогаш 
треба да се запрашаме дали Го-
спод може да влезе во овој брак со 
сите Негови права, или дали Тој ќе 
пропушти некој дел од оваа врска? 
Со Исак и Ребека во Битие 24:13, 
првиот контакт е направен во бу-
нарот, еден вид на асоцијација на 
Божјото Слово. Каде ќе го запо-
знаваш твојот можен сопружник: 
на одмор, на интернет или подо-
бро, за време на разгледувањето 
на Божјото Слово?

Божјото Слово како компас: Ќе 
бидам среќен ако те мотивирам 

сам да ја земеш Библијата. Побарај 
го она што го кажува за „човек по 
Божјото срце" или за една духовна 
жена. Тогаш ќе најдеш пасуси, како 
што се Пословици 31, Ефесјаните 5 
или 1 Петар 3 и други, и ќе најдеш 
многу совети кои ќе ти помогнат 
да најдеш духовен одговор на ова 
прашање. 

Молитва: Тогаш треба интензив-
но да се молиш. За жал, силата 
на молитвата понекогаш е многу 
потценета. Јаков 5:16: "Упорната 
(или континуирана, интензивна) 
молитва на праведниот човек има 
многу моќ". Бог сака да се молиме 
и да се стремиме за јасност и за 
мир во молитвата.

Внатрешен мир: Тогаш Тој ќе од-
говори, затоа што го имаме 

ова уверување: "Не грижете се за 
ништо, но во сè со молитва и мол-
ба, со благодарност, нека ви бидат 
објавени вашите барања на Бога, 
и Божјиот мир, кој го надминува 
секое разбирање , ќе ги чува ва-
шите срца и умови преку Христа 
Исуса". (Филипјани 4:6,7). И: "нека 
владее Божјиот мир во вашите 
срца" (Колосјани 3:15). Последи-
ца на ова ќе биде мир во наши-
те срца и да на Божјите патишта. 
Ова може да потрае некое време 
понекогаш, бидејќи Бог го става 
нашето чекање и нашето трпение 
на тест. Ако мирот не е присутен, 
не треба да правиш ништо, туку 
да продолжиш да се молиш. Но, 
сепак, овој мир ќе дојде во одре-
ден момент. Кој го доживеал ова, 
само благодарно може да каже 

за тоа. Овој мир е особено ска-
поцен, бидејќи нормално овој 
мир не исчезнува. Постои си-
гурност дека Бог дава јасност 
за Неговата волја. Одделени од 

моменталните промени во 
расположението, можеме 
да продолжиме затоа што 
Тој оди заедно со нас.

Не брзајте со 
доживотната одлука

Не можете да ги прескокнете 
овие чекори, ниту да скратите. 
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Особено, тие не треба да се ста-
ват настрана или да се заборават 
затоа што сте вљубени. Љубовта е 
свесна одлука, категорично да на 
вашиот сопружник. Безусловното 
прифаќање на другиот и подготве-
носта да се поттикнува и поддржу-
ва другиот одат со тоа. Нема место 
овде за вашето сопствено его. Љу-
бов значи да се запознаат вистин-
ските потреби на другиот, и да се 
обидеш да ги задоволиш. Природ-
ните критериуми, кои нѐ привле-
куваат, можат да играат улога сè 
додека духовните критериуми се 
разгледуваат во прв план. Може 
да се вљубиш во некоја личност 
или чувствуваш привлечност кон 
некоја личност. Но, тоа не смее 
да го остави настрана духовниот  
 

избор на брачниот другар во мо-
литва и во чекање за одговор од Го-
спод. Сепак, ова не треба да доведе 
до фактот дека сè во врска со ова 
прашање мора да биде духовно. 
Самиот брак е и ќе остане природ-
на одлука. Можеби мислите дека се 
плашите од чисто природна одлу-
ка дека сè треба да се преиспита 
духовно. Оваа крајност е подед-
накво нездрава. Ако се игнорира 
природната наклонетост, чувства-
та и практичната заедница, постои 
опасност од заборавање дека на 
крајот се работи за заедничко жи-
веење на природен начин. 

Да се   сумира: Мора да научиш да 
ја гледаш Божјата волја преку Не-
говото Слово, упатството за твојот 

живот, во молитва. Не 
ставај ги своите чув-
ства настрана, но не 
дозволувај им и да си 
играат со тебе. Мора да 
му дозволиш на Бог да 
ти биде водач во сè и 
да ги потчиниш твои-
те чувства на твојата 
волја (односно Божја-
та волја). Тогаш љубо-
вта ќе биде вистинска 
и трајна, и Бог ќе ти 
објави со кој можеш 
да се ожениш во Го-
спод. Верувај Му!

И на сите кои 

ќе го следат 

ова правило 

мир и ми-

лост на нив.

Галатјани 6:16

Брачен статус: Сам 
– можеби трајно? 
Едно списание за бракот не може да се смета за 
комплетно ако не го спомне фактот дека не сите 
луѓе се мажат рано во животот. Некои можеби 
треба да чекаат подолго отколку што мислат. 
Другите треба да доживеат дека Божјата волја за 
нив не вклучува брак.
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Оваа статија не се занимава со по-
себен случај на верник кој одлучил 
да не се ожени заради Господа и 
кој има дар за да живее на овој 
начин. Наместо тоа, станува збор 
за случај на "присилно да се оста-
не сам", што не посакувате. Ова 
може да важи и за браќа и за се-
стри, иако ова прашање повеќе се 
среќава меѓу сестрите. 

Оваа тема не може да се исцрпи во 
краток натпис, ниту овој дел тре-
ба да обезбеди општа и основна 
дебата на тема дали да се ожениш 
или не. Оваа статија повеќе сака да 
одговори на неколку од прашања-
та и потребите кои се поврзани со 
оваа тема. 

Лагите на Сатаната за 
оние кои не се женат 

Особено кога си во ситуација која 
лично ја сметаш за тешка, ти си 
во опасност да примиш мисли 
кои непријателот ти ги шепоти 
во уши. 

Лага 1: Не си во брак, 
бидејќи ти ... 

Можеш да ја завршиш реченицата 
за себе. Постојат различни опции. 
Не си во брак, бидејќи ...

 o ... не си доволно убав, 
 o ... не си доволно умен, 
 o ... не си доволно духовен, 
 o ... премногу духовен (!) (теле-
сните и христијани кои светов-
но мислат, сите имаат брачен 
другар, се чини), 

 o ... премногу интровертен / прем-
ногу екстровертен 

 o ... (може да се продолжи беско-
нечно) 

Не, во најголем број на случаи 
фактот дека некој не е во брак 
нема никаква врска со личноста.

Како што не знаеш кој 

е патот на ветерот... 

така не ги знаеш ни 

делата на Бога, Кој 

создаде се.  

            Проповедник 11:5

Тоа ќе даде простор за илу-
зијата: "Ако го сменам ова 
или тоа, ќе се омажам" 
утре ". 

Фактот дека некој е оже-
нет, неженет или вдовица 
е на прво место поврза-
но со Божјиот сувере-
нитет и начинот на кој 
Тој ја води личноста низ 
животот. "Како што не 
знаеш кој е патот на 
ветерот и како растат 
коските во утробата на 
трудна жена, така не 
ги знаеш ни делата на 
Бога, Кој создаде се". 

(Проповедник 11:5). 

Лага 2: Ако си (сеуште) 
неженет, тоа е затоа 
што Бог не те сака 

Се разбира дека знаеш дека ова 
не е точно. Бог е љубов (1 Јован 
4:8). Тој го даде Својот Син за тебе 
на крстот. Да, знаеш дека Бог те 
сака. Но, дали навистина веруваш 
во тоа? Овој свет се карактеризира 
со последици од гревот: болест, 
трагедија, сиромаштија, смрт. Ќе 
има многу причини да се сомне-
ваме во Божјата љубов ако ги раз-
гледаме само околностите во кои 
се наоѓаме. Божјата љубов беше 

(и се) открива на Голгота. Таму го 
даде Својот Единороден Син во 
страдање и смрт за да те спаси и 
да има врска со тебе како Него-
во дете. Нема поголем доказ за 
Божјата љубов од крстот на Голго-
та. Дури и брачен другар нема да 
биде поголем доказ за љубовта. 
Непријателот сака да ја користи 
нашата лична тага и лични по-
треби да сее семе на сомнеж во 
Божјата љубов (огнените стрели на 
злиот). Потоа погледни на Голгота 
и земи го "штитот на верата", кој 
исто така може да ги изгаси овие 
стрели (Ефесјани 6:16). 

Лага 3: Бидејќи не си во 
брак, ништо не вредиш. 

Непријателот може да сугерира: 
ако никого се уште не си заин-
тересирал уште како сопружник, 
не вредиш многу. Немаш што да 
понудиш. Можеби други верници 
имаат сугерирано – експлицитно 
или имплицитно – дека само оже-
нетите христијани важат во заед-
ништвото. 

Сето ова произлегува од старата 
грешка што твојата вредност за-
виси од она што другите мислат за 
тебе. Можам да споменам голем 
број на неженети браќа и сестри 
чија вера (и служба) е од голема 
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вредност за светиите. И, секако, 
добро е да се спомене нашата бла-
годарност на тие луѓе.

Но, ова покажува како ја вредну-
вам вредноста на друг верник. Вие 
не треба да бидете вредни според 
она што го правите (дури и ако 
сакате да стапите во брак), но вие 
сте вредни затоа што Бог ве создал 
и затоа што сте драгоцени во Него-
вите очи (види Псалми 139:12-16). 

Лага 4: Подобро да се 
омажите со неверник отколку 
да останете немажени 
до крајот на животот. 

Ситуацијата да се биде без бра-
чен другар може да биде болна, а 
осаменоста може да натежне. Во 
таков случај, бракот со неверник 
може да изгледа како решение. Но, 
тоа не е! Писмото го осудува овој 
"нееднаков јарем" како грев. Дали 
навистина мислите дека таква вр-
ска ќе ги задоволи вашите најдла-
боки копнежи? Дури и ако вашиот 
брачен другар е примерен на чо-
вечкото ниво и "ви овозможува да 
ја следите вашата вера", ова оста-
нува: веројатно ќе одите сами на 
служби и сами ќе ја читате вашата 
Библија. Вие нема да можете да 
разговарате со вашиот сопружник 
за најважните работи во животот. 

И помислете на доаѓањето на Го-
спода – дури и тогаш ќе одите сами 
на небото! Вашиот брачен другар 
ќе биде на неговиот / нејзиниот 
пат до друга дестинација. Каква 
неподнослива мисла! Да, Бог во 
Својата благодат може да го спаси 
вашиот сопружник. Но, за тоа нема 
ветување во Библијата. Не, не би 
требало да бидете "обземени" од 
оваа лага. 

Неженетиот христијанин 
и сексуалноста 

Овој проблем се однесува само 
за оној кој не е во брак: живот на 
сексуална апстиненција. Се разби-
ра, сите христијани се повикани на 
живот на (сексуална) чистота, но 
за женетите христијани ова значи 
да му биде верен на својот брачен 
партнер и да има сексуален однос 
само со неа. За некој кој не е во брак 
тоа значи живот на трајна сексуал-
на апстиненција. Во едно целосно 
сексуализирано општество, ова е 
веќе тешка работа за 19 – годиш-
ник, а тешко е и за 30 – годишниот 
неженет христијанин. Во денеш-
ното општество, жртвувањето се 
смета за негативна идеја. Треба 
да ги живеете сите ваши желби. 
Но, животот на еден христијанин 
често се карактеризира со жртву-
вање. Во бракот, и двајцата брачни 

партнери треба да направат жртви 
за доброто на другиот. Да се живе-
ат своите желби на себичен начин, 
е незамисливо во христијанскиот 
брак. Неженетиот верник треба да 
биде спремен да се откаже себеси 
со цел да живее живот на сексуал-
на апстиненција.

Сексуалната желба сигурно може 
да стане многу силна, така што ба-
рањето за живеење на овој начин 
може да го отежне. Во таков случај 
е корисно за младиот христијанин 

да се советува доверливо со по-
зрел христијанин од ист пол или со 
пар за да најде помош, поддршка 
и молитва што му требаат.

Избегнувајте било какво "алтер-
нативно решение" (мастурбација, 
порнографија, филмови, итн.), кое 
само ќе ве натера да сте незадо-
волни и да ги зголемите вашите 
оптоварувања, а тоа ќе ве внесе 
во духовна надолна спирала. "Ко-
нечно, браќа, се што е вистинско, 
што е благородно, што е праведно, 

Зашто си скапоцен  
во Моите очи,  

ценет си и  
Јас те возљубив.

Исаија 43:4
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што е чисто, што е љубезно, што е 
на добар глас – ако е некаква до-
бродетел, ако е некаква пофалба 
– мислете на тоа! " (Филипјани 4:8).

"Ако е Божја волја за мене 
да не се омажам, зошто 
Тој не ја зема желбата за 
сопруг од моето срце?" 

Како созданија не е наше да го за-
прашаме Бог зошто прави или не 
прави нешто. И многу често нема 
да добиеме одговор на такво пра-
шање. Иако намерата ни е разбир-
лива, исто така е опасна. Зад ова – 
можеби потсвесно – лежи мислата 
дека за исполнет живот морам да 
се омажам, и ако не се омажам, Бог 
треба да ја одземе желбата за ова. 
Но, ситуацијата во животот (исто 
така и во животот на библиските 
луѓе) е различна: станува збор за 
искуството дека постои исполнет 
живот со Господ без исполнување 
на сите желби. Желбата да се ома-
жиш е нормална и добра – дури и 
кога Бог на свој начин не сака да 
ја исполни (или уште не ја испол-
ни) оваа желба. Павле вели во Фи-
липјаните 4:11-13: "Не го зборувам 
ова заради скудност, зашто научив 
да бидам задоволен со она во што 
сум. Знам да живеам и во скудност, 
знам и во изобилство, научен сум 
на се и во сешто: да бидам сит и 

да гладувам: да сум во изобилство 
и во скудност. Се можам преку 
Христос, Кој ми дава сила“. Дури и 
апостолот мораше да научи некои 
работи што ни изгледаат природ-
но тешки. Многу работи во живо-
тот на верата се дел од процесот 
на учење. Можеби ви е тешко да 
бидете задоволни со вашата си-
туација на самец, бидејќи ваша-
та желба за сопружник е сеуште 
силна, но сепак, Господ може да 
ви помогне да живеете значаен, 
благословен живот со можности-
те што ги дава да му служите како 
самец христијанин. 

Ожалостеност и горчина – и 
како да се справите со нив

На некој начин, постоечката со-
стојба на самец може да биде 
форма на страдање, загуба и 
лишеност. Па затоа е природно 
и не е знак дека на "недухов-
ност" да го почувствувате ова 
и да жалите за тоа. Ќерката на 
Јефтај му рече на својот татко: 
"Исполни ми ја оваа молба: 
пушти ме да бидам слобод-
на два месеца; ќе скитам по 
горите со моите другарки и 
ќе ја оплакувам мојата дев-
ственост" (Судии 11:37). Таа 
сакаше време за да ја обжа-
ли својата состојба, а потоа 

“Не знам што има 
во мојата иднина, 
но знам кој ја држи 
мојата иднина”

да се предаде на Божјиот пат. Има 
време за сè – исто така и за жа-
лост. Дали ова е два месеца (како 
кај ќерката на Јефтај) или подолго 
зависи од индивидуалниот случај. 
Сепак, порано или подоцна, ако 
не ја прифатиме личната ситуација 
од Господoвата рака, тогаш постои 
опасност "да не изникне некој гор-
члив корен и да не ве вонемири и 

да не се онечистат со него мнози-
на" (Евреите 12:15) . Ова честопати 
води до обвинување против Бог 
– изговорено или неизговорено. 
Но, не само што ова го обесчесту-
ва Бог, туку и му штети на нашиот 
живот на верата.

„Моите денови се во Твојата 
рака“ (Псалми 31:15)

Следнава рече-
ница е охрабру-
вање за секој 
христијанин, осо-
бено за оние што 
не се во брак: "Не 
знам што е мојата 
иднина, но знам 
кој ја држи мојата 
иднина". И Тој исто 
така ја држи сегаш-
носта во Неговите 
раце – вклучувајќи 
ги и твоите години 
како самец. Животот 
за Христа се случува 
сега. Искористувај 
го времето и мож-
ностите за Негова 
чест. Само Христос 

може да му даде на 
животот смисла и 

полнота – исто така и 
на животот на неженет 
христијанин.
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Веридба
                – што е нејзината цел?

Веридба? Што е тоа всушност и зошто  
ми е потребна? Порано, кога сè беше толку 
ограничено, беше сосема нормално да постои веридба 
– но денес? Ако добро се сложуваме, зошто само да не 
живееме заедно? Ако тоа функционира, тогаш тоа е 
во ред. Можеби ќе се венчаме еден ден. И ако не успее, 
се уште има и други атрактивни партнери. Зошто 
треба да влеземе во врска? Тоа е премногу ризично. – 
Можеби ќе ги слушнете овие или слични разговори на 
училишниот терен или за време на ручек на работа. 
Но, што вели Библијата на оваа тема?

Дури и меѓу христијаните има раз-
лично размислување за оваа тема1. 
Затоа е многу важно темелно да ги 
истражиме мислите од Библијата и 
стриктно да се држиме до нив.

Темата за веридбата 
во Библијата 

Во времето на Стариот Завет ве-
ридбата беше како потпишување 
на договор, каде што мажот се 
обврзувал да плаќа мираз (Излез 
22:16), и на тој начин стекнувал 
право на таа жена. Еден пример 
за тоа е Давид, кој се верил со 
Михала, ќерка на Саул (види 2 Са-
моил 3:14). Ова повеќе не е пракса 
денес. Сепак, веридбата сѐ уште 
е важна и корисна како ветување 
за брак денес. Павле го спореду-
ва односот помеѓу Господ Исус и 
верниците во 2. Коринтјани 11:2 со 
веридба: "Зашто сум љубоморен 
спрема вас со љубомора [што е] 
од Бога, бидејќи ве свршив со еден 
маж, за да ве приведам како чиста 
девица пред Христа". Од тоа про-
излегуваат неколку важни точки:

 o "подржан": веридбата е нешто 
што Бог го сака 

1 Понекогаш само различни содржини се 
поврзани со овој поим. За некои, времето 
на веридба е само последниот период на 
врска што постоела од порано.

 o „да те претстави на Христа": тоа 
е обврзувачко прашање помеѓу 
мажот и жената и води кон целта 
на континуираната врска (види 
Осија 2:19).

 o "чисто": веридбата сѐ уште не е 
брак: верените нема да станат 
интимни еден со друг ("чисти" 
значи исто така и во сексуална 
смисла). 

 o "за": оваа врска е поврзана со 
благослов, а особено со одго-
ворност (Павле беше ревносен 
за посветеноста на Коринтјани-
те кон Господа). 

Библијата исто така ни покажува 
еден примерно верен пар – Јо-
сиф и Марија. Нивниот однос се 
карактеризираше со љубов, би-
дејќи Јосиф не сакал јавно да ја 
изложи на исмевање (Матеј 1:19). 
Исто така, тој бил карактеризиран 
со страв од Бога, бидејќи Јосиф и 
Марија сакале да ја вршат Божјата 
волја. И тоа беше карактеризира-
но со чистота, бидејќи Јосиф беше 
апсолутно сигурен дека Марија не 
беше бремена поради него. Дури 
и денес можеме многу да научиме 
од овој внатрешен став.
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Подготовка за брак 

Времето на веридба е особено 
време на подготовка за брак. За-
почнува со обврзувачко ветување 
за брак и завршува на денот на 
свадбата. 

Напуштање на татко и мајка

Бракот се карактеризира со фактот 
дека мажот ги напуштил таткото и  

 

мајката. Ова е процес кој веќе за-
почнува пред веридбата. Човекот 
мора да созрее за да "стои на соп-
ствените две нозе" во однос на ма-
теријалните, менталните и особе-
но духовните работи. Тој мора да 
биде способен да оди во заедница 
со Господ Исус и да ја прифати 
одговорноста. Овој процес про-
должува во времето на веридба-
та и човекот не само што учи да 
ја преземе одговорноста за себе, 

Има три работи 
кои се премногу 
прекрасни 
за мене, а 
четвртото не 
го разбирам: 
орловиот пат 
по небото, 
змииниот пат 
по карпата, 
патот на 
бродот среде 
морето и 
патот на 
мажот со 
девица.

Пословици 30:18,19

туку и за неговата сопруга. Жената 
може да му биде голема помош 
исполнувајќи го местото што Бог 
и го дал. 

Да се   биде приврзан 
со сопругата 

Друга важна карактеристика во 
бракот е тоа што човекот се при-
дружил кон својата сопруга. Оваа 
блиска врска, која не може да се 
отфрли, се подготвува за време 
на веридбата. Природно е дека 
ќе има привлекување и запозна-
вање пред веридбата. Сепак, во 
времето на веридбата и двете се 
интензивирани: како размислува 
брачниот другар? Како се чув-
ствува? Кои емоции ги има и како 
ги покажува? Сите овие работи 
ќе ги научите чекор по чекор во 
времето на веридбата. Ова е важ-
но за да дојдете во единство еден 
со друг. 

Жената се подготвува 

Времето на веридбата е исто така 
важно за жената. Таа го запозна-
ва мажот и разговара со него за 
разни важни теми. Заедно, и двај-
цата ја бараат волјата на Господ 
Исус за нивниот пат. Така жената 
се подготвува за своите задачи 
во брак.

Мажот и жената се 
разликуваат еден од друг

Создателот – Бог ги создаде мажот 
и жената на различен начин. Ова 
беше Неговата мудра и добра цел. 
Овие разлики ќе ги научите поин-
тензивно кога ќе се обврзете еден 
за друг. Во времето на веридбата 
мажот почнува да разбира како 
жената размислува и чувствува 
поинаку во многу нешта. Жена-
та, од друга страна, го искусува 
истото. Ова е поврзано со некои 
изненадувања! Но, тоа е одлична 
можност овие први искуства да ги 
направат за време на веридбата. 
Ова ќе ви биде од корист на поче-
токот на бракот! 

Први заеднички одлуки 

Веридбата сигурно беше поврзана 
со многу молитви. Човекот го пра-
шал Господ Исус: "Треба ли да ја 
прашам оваа жена што верува, ако 
сака да стане моја жена?" И жената 
побара од Господа: "Треба ли да му 
одговорам на овој верен човек со 
" Да "?" И двајцата поединечно се 
молеле за овие прашања и одлу-
ки. Но сега, првите одлуки може 
да се направат заедно. Многу пра-
шања се наоѓаат на списокот, а тоа 
е голема радост да зборуваат и да 
се молат за овие работи заедно. 
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Правејќи така, тие ќе се запознаат 
и ќе научат да ја вреднуваат завис-
носта од Господ Исус еден со друг.

Првите чекори со Бог

Како верен 
пар, важно е 
да започнеме 
да се молиме 
и да ја читаме 
Библијата заед-
но. Така може 
да се направат 
првите чекори 
со Господ Исус. 
Оваа поврзаност 
во духовните ра-
боти, ова заед-
ништво со Господ 
Исус, е најсилната 
врска помеѓу двајца луѓе кои има-
ат живот од Бога. Одење заедно 
со Господ – ова е одлучувачко за 
среќен христијански брак, и ова 
заедништво не започнува само во 
матичната служба за регистрација 
на бракот! 

Времето на веридба 
– време на чекање 

Времето на веридба е исто така 
време на чекање. Да се   биде верен 
значи дека сѐ уште не си во брак. 
Постои дел од заедништвото што 

Бог го чува за бракот: физичкиот 
дел, сексуалното заедништво.

Еден верен пар ќе се прегрну-
ва еден со друг; верениот пар ќе 

се бакнува еден со 
друг (зависи од кул-
турната позадина). 
Но, сексуалноста сѐ 
уште не треба да се 
живее за време на 
вереноста. Јаков 
бил верен седум 
години. Служел да 
ја добие Рахила. 
Но, само по скло-
пување на бра-
кот имало сек-
суална врска1. 
Јосиф и Марија 

биле целосно чисти пред да 
стапат во брак. И во 2 Коринтјани-
те 11, ние наоѓаме чиста девица во 
времето на веридбата. Библијата е 
многу јасна во врска со оваа поен-
та и ќе има лоши последици за нас 
ако не се држиме до тоа. Меѓутоа, 
лицето кое може буквално да чека 
во заедништво со Господ, ќе има 
голем благослов од тоа за време 
на бракот. Затоа е важно за парот 
да постават граници кои ќе се ба-
зираат на Библијата и кои содржат 

1 Фактот дека Јаков бил измамен од неговиот 
дедо е друга работа и ништо не менува 
тука .

претпазливост и воздржаност. Ова 
може да се направи со скратување 
на времето да бидат сами заед-
но, на пример. Секој верен пар 
во својата ситуација ќе го одреди 
времетраењето на веридбата – не 
премногу кратко, за да можат да се 
подготват за брак, но и не прем-
ногу долго, за да не го направат 
чекањето непотребно тешко.

Веридбата – обврзувачко 
ветување 

Конечно, повторно размислуваме 
за фактот дека веридбата е вету-
вање кое никогаш не треба да се 
скрши непромислено. Сепак, сѐ 
уште не е брачна врска и за раз-
лика од бракот, веридбата може 

да се раскине поради сериозни 
причини. Ова секогаш ќе нанесе 
повреди и ќе остави лузни. Но, ако 
е многу јасно дека заедничкиот пат 
нема да заврши добро, тогаш по-
добро е да се прекине веридбата. 
И покрај оваа можност, треба да 
им биде јасно и на мажот и на же-
ната дека веридбата е обврзувач-
ко ветување со брак како нејзина 
декларирана цел. 

На патот кон бракот, времето на 
веридба е среќно и благословено 
време за подготовка, ако оние кои 
се верени го доживуваат ова време 
во добро дружење со Господ Исус. 
Ова време не е најубавото време 
за еден пар. Фала му на Бога, денес 
се уште има можности да имаме 



44 45

Веридба Љубовта меѓу  брачните партнери 

добар брак, каде што е многу по-
убаво од времето кога сме биле 
верени. Ова се постигнува преку 
добро искористување на времето 
на веридба.

Заклучок

 o Веридбата е сè уште оправда-
на во 21 век. Тоа е нешто што 
е воспоставено во Библијата и 
важи до денес. 

 o Веридбата не е необврзувачко 
резервирање на брачен пар-
тнер, туку обврзувачко вету-
вање за венчавање (дури и ако 
тоа не е од задолжителна при-
рода, видете погоре). 

 o Времето на веридба многу се 
разликува од бракот и служи 
како подготовка за тоа. 

Љубовта меѓу  
брачните партнери 
        – што е тоа всушност?

Како вие, како немажено лице, ја замислувате 
љубовта помеѓу брачните другари? Што 
содржи вистинската љубов во брак? Дали 
љубовта меѓу брачните партнери го означува 
само сексуалниот дел? Ако ги следиме овие 
прашања во Библијата и да обрнеме внимание, 
ќе бидеме изненадени што оваа тема е 
разгледана во многу пасуси. И ние ќе откриеме 
дека се занимава со многу аспекти.
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Што љубовта во бракот не е? 

За да одговорите на прашањето 
за тоа каква е љубовта во бракот, 
корисно е да се каже прво што не 
е љубов. Љубовта не треба да се 
спореди со сексуален однос. Брач-
ната љубов треба да го вклучи овој 
дел, но не треба да се сведува на 
тоа. Ако е поинаку, тогаш тоа не е 
љубов, бидејќи привремено или 
можеби дури и трајно, некои па-
рови поради здравствени причи-
ни не можат да имаат сексуални 
односи.

 
Љубовта не е само убаво чувство, 
бидејќи нашите чувства варираат. 
Понекогаш се чувствуваме добро, 
понекогаш не. Ако се чувствувам 
добро, дали само тогаш го сакам 
мојот сопружник? А во лоши де-

нови, тогаш не го сакам? Не, ова 
не може да биде олицетворение 
на љубовта. Чувствата не можат да 
бидат "принудени". Но, може да до-
несеме свесна одлука за љубовта.

Исто така, љубовта не е да се раз-
мислува, да дејствува и да се чув-
ствува исто во сè. Двајца луѓе кои 
се сакаат еден со друг ќе останат 
двајца поединци со различна при-
казна. Сега сакаме да пробаме и да 
разјасниме во неколку точки што 
навистина е љубовта во брак. 

Љубов – единство 

"Затоа човекот ќе ги остави 
својот татко и мајка и ќе се при-
лепи кон својата жена, и тие ќе 
станат едно тело" (Битие 2:24). 
Убавото нешто во врска со бра-
кот е единството помеѓу ма-
жот и жената. Ова единство се 
изразува особено во фактот 
што брачните другари имаат 
духовна заедница меѓусеб-
но, на пример, молејќи се 

заедно, читајќи ја Библијата за-
едно и со зборување заедно за она 
што се случува во нивниот живот. 
Исто така, ова единство е изразено 
меѓусебно и во емоционалната и во 
физичката љубов. "Едно тело" значи 
комплетно единство според духот, 
душата и телото. 

Љубов – привлечност 

Иако таткото на Михала го сме-
тал Давид за свој соперник, таа го 
сакала Давид (1 Самоил 18:20,28). 
Таа имаше топли чувства за овој 
човек во нејзиното срце, и тоа ста-
на познато, патем. Не можете да го 
објасните овој феномен дека едно 
лице има топли чувства за друго 
лице; чувства кои го надминуваат 
нормалното допаѓање. " Има три 
работи кои се премногу прекрас-
ни за мене, а четвртото не го раз-
бирам: орловиот пат по небото, 
змииниот пат по карпата, патот 
на бродот среде морето и патот 
на мажот со девица“. (Пословици 
30:18,19)

Љубовта не е како сигурен успех 
но бара повторно и повторно вло-
жување енергија и посветеност. 

Затоа Божјото Слово ги поттикну-
ва и човекот и жената да си го сака 
брачниот партнер (Ефесјани 5:25, 
Колосјани 3:19, Тит 2:4). 

Љубов – да се биде тука еден 
за друг во тешки ситуации. 

Можеме да видиме нешто од ова 
да се биде тука еден за друг од 
еден пар во Библијата за кои по 
прв пат се вели дека се сакале. 
Исак ја оплакуваше својата мајка, 
а неговата сопруга го утеши (Битие 
24:67). Особено во тешки времиња 
станува јасно каква е вистинската 
љубов. Тогаш, еден брачен пар-
тнер стои зад другиот и го подр-
жува, го развеселува.

Ова може да почне во ситуации од 
секојдневниот живот. На пример 
ако жената е болна, тогаш мажот 
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ќе ги преземе задачите во до-
маќинството (вообичаено жената 
е таа која го води домаќинството, 
видете Тит 2:5).

Исто така, ако, на пример, мажот 
е под притисок во својата работа, 
неговата сопруга ќе стори сé за да 
му го заштити грбот. 

Исто така, ова не застанува во 
екстремни ситуации, на пример, 
ако е во прашање многу сериозна 
болест или друга исклучителна си-
туација. Брачниот партнер помал-
ку погоден од тоа – ако може да се 
каже така – ќе вложи максимални 
напори за поддршка на другиот. 

Љубов – надминување 
на пречките 

Ние читаме за Јаков, дека тој са-
кал една жена и работел за неа 14 
години на крајот (Битие 1:29). От-
како работел за неа седум години 
и откако бил измамен од неговиот 
дедо, тој можел да се откаже. Но, 
љубовта беше таа што му помо-
гна да издржи уште седум години. 
Ако станува збор за љубов во брак, 
тогаш можеби и сопругот или же-
ната веќе се докажале дека тој или 
таа се подготвени да ги надминат 
пречките преку љубов. Можеби 
имало тешкотии што морале да се 

надминат пред времето на верид-
бата или за време на веридбата. 
Ако и двајцата издржале, тогаш тоа 
било доказ за љубовта кон другиот. 

Во бракот може да има и потешко-
тии предизвикани од семејството 
на брачниот другар. Тогаш засег-
натото лице мора да се држи до 
својот брачен другар и да застане 
против своето "сопствено" семеј-
ство (родители, браќа и сестри), 
доколку е потребно. Ова не е се-
когаш лесно, но љубовта кон брач-
ниот другар ќе му даде сила. 

Љубовта – да не ја бараме 
сопствената предност

Кога еден роб во Израел служел 
седум години, можел да биде ос-
лободен (Излез 21:2-6). Ако тој се 
оженил за време на овој период, 
тој можел да оди – но сам. 
Неговата сопруга и неговите 
деца морале да останат таму. 
Сепак, тој можел да се отка-
же од своето лично право на 
слобода од љубов кон него-
вата сопруга. Оваа очигледна 
слика ни покажува: човек кој 
се ожени мора да биде свесен 
за фактот дека тој / таа дели 
сè. И ова значи да се биде вни-
мателен кон другиот. Можеби 
претходно сте користеле некоја 

активност за одмор. Сега ќе биде-
те внимателни со вашиот брачен 
партнер и кон неговите интереси.

Права и обврски: Бракот вклу-
чува права и обврски за двете 
страни. Добро е да бидете сигур-
ни дека другиот ги добива своите 
права. Ќе бидете подготвени да 
се откажете од сопственото пра-
во. На пример, мислам на "упра-
вување со времето". Важно е да 
имате време за себе – но исто така 
е и мојата (среќна) должност да 
поминам време со мојот брачен 
партнер. Сега можам активно да ги 
реализирам моите желби (на при-
мер, со трошење на секоја минута 
со духовни теми – на прв поглед 
ова изгледа многу духовно). Но, јас 
понекогаш може да се откажам од 

моите желби во (сабота) ден и да 
поминам време со мојата сопруга.

Време за брачниот другар: По-
себен предизвик тука во овој кон-
текст е работата. Неспорно е дека 
треба да бидеме вредни во нашата 
работа. И убаво е да се има инте-
ресна позиција. Ако сме познати 
како добри работници, може да 
изгледа дека ни се доделува по-
веќе одговорност. Ова може да 
биде важно за добар сопруг, а мо-
жеби и за татко, за добро да го 
згрижи своето семејство. Ако че-
корот во кариерата е поврзан со 
повисока плата, тогаш ова може 
да биде корисно. Но, таков чекор 
често бара повеќе време, повеќе 
енергија или повеќе патување. Во 
суштина, нема приговори да се 
искористи таква можност. Но, не 
може ли да се откажам од тоа од 
љубов за мојата сопруга, за мои-
те деца и за времето за Господа, 
бидејќи точно знам дека ќе имам 
(дури) помалку време со нив? Или 
затоа што знам дека оваа работа 
ќе биде толку тешка што само ќе 
паднам во кревет мртов уморен? 

Љубов – грижа еден за друг 

Љубовта исто така се состои од 
фактот дека брачните партнери се 
грижат еден за друг. Мажот работи 
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од љубов кон својата жена, 
за да може да се грижи за 
неа; така што таа може да 
си дозволи нешто; така што 
тој може да и даде подарок 
од време на време. Жената 
се грижи за домаќинството 
од љубов кон нејзиниот со-
пруг. Таа готви од љубов за 
нејзиниот сопруг. Патот до 
срцето на човекот е преку 
неговиот стомак (види По-
словици 15:17). Оброк кој е подго-
твен со љубов е она што го прави 
мажот среќен и му покажува дека 
неговата сопруга го сака – и тој ќе 
ѝ се заблагодари за тоа редовно. 
Исто така, од љубов, жената ќе ја 
одржува куќата во ред. Таа ќе се 
грижи за работата во куќата за да 
го покрие грбот на мажот за него-
вите задачи (во неговата работа, во 
собранието (Тит.2:5). 

Така, сопругот и сопругата можат 
да "се грижат за работите во све-
тот" , се грижи за земните работи 
со цел да му угоди на брачниот 
партнер (1 Коринтјани 7:32-34).

Љубов – грижа за 
сопственото тело 

Оваа точка изгледа малку неоче-
кувано на прв поглед. Но, од Но-
виот завет знаеме дека во бракот 

сопственото тело исто така 
му припаѓа на брачниот партнер 
(1 Коринтјани 7:4; Ефесјани 5:28,29). 
Затоа не е ирелевантно како го 
третираме нашето тело. Затоа, од 
љубов кон нашиот брачен пар-
тнер, ќе обрнеме внимание на на-
шето здравје, на нашата лична хи-
гиена и на нашата надворешност, 
без да го преувеличуваме. Жената 
може убаво да се разубави и да се 
направи привлечна за нејзиниот 
сопруг, брачните другари можат 
да обрнат внимание да си угодат 
еден на друг (1 Коринтјани 7:33,34) 
– ова може да помогне и да се за-
штитат од искушенијата. 

Љубов – практикување 
на сексуалност 

Оваа тема е опфатена во написот 
"Љубов и сексуалност: благослов 
или проклетство?" Практикување 
на сексуалноста е апсолутно нео-

кот, Бог ни потврдува нешто од 
рајот. И ако внимаваме на овие 
навестувања во Неговото Слово, 
тоа ќе значи среќа и радост за нас. 

Од една страна, љубовта во бра-
кот е предизвик за двата брачни 
партнери. Но, од друга страна тоа 
е голема радост и може да доведе 
до голема среќа.

пходно во бракот. Изразот "љубов 
која може да се купи" за проститу-
ција е апсурден бидејќи проститу-
цијата во никој случај не е за љу-
бов, туку само за задоволување на 
инстинктите. Но, оваа интимна за-
едница во бракот е највисок израз 
на телесната страна на љубовта. 
И Бог ни дава многу навестувања 
во Неговото Слово: навестувања 
и радоста поврзана 
со тоа (Псалми 5:19б, 
Песни 1:2; 4:10), и 
должностите повр-
зани со тоа (1 Ко-
ринтјани 7:3,5; 1 Пе-
тар 3:7). Бог, исто 
така, секогаш го 
гледа единството 
на духот – душа-
та – телото. Ако 
на овие совети се 
обрне внимание 
од оваа гледна 
точка, тоа ќе до-
веде до длабоко 
чувство на љу-
бов меѓу брач-
ните другари. 

Видовме дека 
љубовта во 
бракот има 
многу раз-
лични страни. 
Преку бра-
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