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СОДРЖИНА

ВОВЕД

МОРАЛНА КРИЗА  – КАДЕ Е И ВО КОЈ ПРАВЕЦ ОДИ 
МАКЕДОНИЈА И МОЈОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД 

БОЖЈИОТ НАЈВАЖЕН СОВЕТ

ЗА БИБЛИЈАТА И  ЗА ЖИВОТОТ

ЗА МОЌТА НА БИБЛИЈАТА

СМИСЛАТА НА НОВИОТ ПОЧЕТОК

ВРЕМЕ ЗА ПРОМЕНИ И НОВИ ПОЧЕТОЦИ

ЗА ОСНОВИТЕ НА ХРИСТИЈАНСКАТА ВЕРА

ЗА СМИСЛАТА НА ПАРАБОЛИТЕ

ДИЛЕМА - СТРАВ ИЛИ ЉУБОВ

ЗА ВЕРАТА

ЖИВОТ ВО ПОЛНОТА

ЗА МОЛИТВАТА

“КАКО ДО УСПЕШНА И ЕФЕКТНА МОЛИТВА“

ЗА ЉУБОВТA

ГО ЉУБИМЕ ЛИ ГОСПОДА ОД СÈ СРЦЕ И СО СЕТА ДУША?

ЗОШТО, НИЕ ХРИСТИЈАНИТЕ, СÈ  УШТЕ СЕ СООЧУВАМЕ СО 
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ПРОБЛЕМИ? 

ЗА ИСКУШЕНИЈАТА – ПРИЧИНИ, МЕТОДИ И ПОСЛЕДИЦИ

ЗА ДЕЦАТА

ЗА БОЛЕСТИТЕ И ПРОСЛАВАТА НА ИМЕТО БОЖЈО 

КАКО ДО ФИНАНСИСКА СЛОБОДА 

ВЛАСТ НАД ЃАВОЛОТ (ЧЕКОРИ ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ВЛАСТА 
НАД ЃАВОЛОТ)

БОРБАТА НА ХРИСТИЈАНИТЕ

ПРОТИВЕТЕ МУ СЕ НА ЃАВОЛОТ

ЗА ПОСВЕТЕНОСТА КОН БОГА

ЗА ПЛОДОВИТЕ НА ХРИСТИЈАНИТЕ

Сѐ МОЖАМ ВО ХРИСТА                      

 “И МНОЗИНА ПРВИ ЌЕ БИДАТ ПОСЛЕДНИ...“ МАРКО 10:31

КАКО ДА ГО РАСПОЗНАЕМЕ БОЖЈИОТ ГЛАС?

СО КАКВО СЕМЕ СЕЕМЕ, ТОА И ЌЕ ЖНЕЕМЕ

ЗА ВОСКРЕСЕНИЕТО       

АКТУЕЛНОСТА НА ВОСКРЕСЕНИЕТО, ДЕНЕС

ПОРАКАТА ОД ЖРТВАТА НА КРСТОТ

ОПАСНОСТИТЕ ОД ВРАЌАЊЕТО НАЗАД

ОБРАЌАЊЕ ДО ЦРКОВНОТО СВЕШТЕНСТВО ВО 
МАКЕДОНИЈА

- ПОРАКИ И ПРЕДУПРЕДУВАЊА ОД БИБЛИЈАТА 

ПОВИК ЗА ПОКАЈАНИЕ
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Р Е Ц Е Н З И Ј А

                     Проф. Јован ТАКОВСКИ
Православен Богословски Факултет  

Св. Климент Охридски, Скопје, Република Македонија 

Трудот на г. Љупчо РИСТОВСКИ, насловен: НАЈДОБРОТО 

ЗА МАКЕДОНИЈА, е плод на повеќегодишно истражување 

на Библијата и на нејзините пораки, како и нивната 

применливост во современиот живот во Македонија. Авторот 

со право констатира дека Македонија е Библиска земја. 

Впрочем, оваа констатација ја споделуваат и мнозина други. 

Но, за жал, авторот го забележува и фактот дека Библијата е 

се уште непозната, или недоволно позната, за мнозинството 

Македонци. Последиците од ова се поразителни: најнапред на 

морален план, а потоа и на материјален. Ваквата состојба (на 

морален и материјален план) е загрижувачка. Затоа авторот, 

од љубов кон својот народ македонски, повикува, апелира, 

Библијата и пораките што Бог му ги упатува на човекот преку 

неа, да станат составен дел од животот на секое христијанско 

семејство и на секој поединец.

Книгата содржи предговор и вовед од авторот, и 

триесетина (36) поднаслови, во кои тој разработува разни теми 

од Библијата, меѓусебно тесно поврзани и взаемно зависни, 

а од кои централно место заземаат добродетелите: верата, 

надежта и љубовта – круна на сите добродетели. Значајно 

место заземаат и молитвата и покајанието. Спротивни, пак 

на добродетелите се најразновидните пороци, кои се дело 

на ѓаволот и на неговите слуги. Последица од непознавањето 

на Библијата се и појавата и практиките на најразновидни 

суеверни – празноверни адети и обичаи.

Авторот, откако опсежно го образложува својот Библиски 

заснован поглед за подготовката на патот за Господа до 

срцата на македонскиот човек, кон крајот на книгата, упатува 

и апел до црковното свештенство во Македонија, независно 

од конфесионалната припадност, да вложи многу повеќе 

усилби и труд во проповедањето на словото Божјо, и во 

искоренувањето на паганските адети и обичаи.

Зависно од конфесионалната припадност, читателот на 

оваа книга може да има и поинакви размислувања, но трудот 

како целина, сепак претставува сериозна појдовна основа 

за преиспитување на досегашниот начин на живот, без Бога 

и без пораките што Бог ни ги упатува преку Библијата, и да 

доведе до радикална промена, конверзија, покајание, и до 

нов, обновен живот во Христа, до вечен живот во Царството 

небесно, но и до благосостојба овде на земјата, а тоа е, 

секако, најдоброто што еден човек може да ѝ го посака на 

Македонија и на својот народ. 

Затоа со задоволство им ја препорачувам на читателите.

       



8

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и 9

Р Е Ц Е Н З И Ј А

Проф. Димитрие ПОПАДИЧ 
Декан на Протестантско Теолошкиот факултет, 

Нови Сад, Војводина, Република Србија

 Трудот на Љупчо РИСТОВСКИ претставува новина за 

читателската публика во Македонија. Сметам дека истиот треба да 

се спореди со еден вид сликарство на стакло, реномиран стил во 

ликовната уметност, стил кој посебно се култивира во војводинското 

село Ковачица.

 Севкупната композиција на трудот Најдоброто за 

Македонија, колку и да е претставена со силни бои и контрасти, 

стереотипни и диспропорционални симболи, во својата суштина 

е извонредно непосредна, едноставна и разбирлива. Искреност 

провејува низ целиот текст на трудот. Во таа смисла, но и во 

пренесено теолошко значење, Љупче Ристовски го доживувам како 

македонски зачетник на оваа школа.

 Накратко: добронамерна и едноставна македонска душа 

размислува за незавидната состојба на својот народ во светлината 

на откровението од светото писмо и страствено, забрзано се 

обидува да ги пронајде вистинските лековити зборови и делотворни 

молитви за темелен, Богоугоден и за луѓето благословен духовен 

препород. О, колку на сите нас ни е неопходен духовен препород!

Делото на РИСТОВСКИ истовремено е и во потполност 

теолошко. Содржи повеќе теолошки дисциплини, а доминира 

применета теологија, сотериологија и пнеуматологија, иако 

авторот се труди да избегне тешки теолошки теми, кои сепак можат 

да бидат и предмет на поинакви размислувања. 

Меѓутоа, особено се забележителни литературниот стил и 

третманот на работниот материјал, кои на прв поглед делуваат 

проповеднички, а сепак и значително се разликуваат од 

конвенционалниот академски стил и од начинот на аргументација 

на современата теологија. Затоа јас велам дека станува збор за 

нешто ново, нешто поинакво од сѐ претходно. И тоа ново, не е само 

убава, туку и здрава – здрава духовно и здрава за вечност.

Ја повикувам македонската читателска публика да одвои време 

и “застане“ пред богословското “платно“ на нашиот Богољубив и 

човекољубив сонародник. А го повикувам и авторот да продолжи 

со своето богословско размислување, на иста маса со сите 

Христијански свештенослужители, но и во иста просторија со сите 

етнички и верски заедници во Македонија.



10

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и 11

ПРЕДГОВОР

Драги пријатели, идејата за еден ваков труд тлееше во 

моите размислувања подолго време. Трудот е пишуван повеќе 

години, но и намерно оставен да “одлежи“ повеќе од една 

година по завршувањето на истиот, со цел да биде разгледан 

од повеќе агли и проверен во различна временска дистанца и 

поинакви животни околности, во текот на таа година. Трудот 

е резултат на 12 годишни истражувања на тема Библијата 

и применливоста на Библиските вистини, од најразлични 

реномирани светски извори, а основно од самата ризница на 

премудрост – Библијата.

Се разбира, намерите беа да се добие што поквалитетно 

четиво и што поиздржан пристап во размислувањето за оваа 

извонредна и животно важна тема за човекот воопшто, а 

особено за нас Македонците.

Имено, темата е Библијата и применливоста на нејзините 

вистини во современиот живот на Македонците. Има 

Христијански бекграунд и претставува аналитички обид да 

се претстават клучните Библиските вистини низ призмата 

на нивната применливост во современото живеење, на 

прагот на 21от век, овде во Македонија, помеѓу мојот народ - 

Македонскиот. 

Јас постојано во трудот ќе го употребувам овој израз 

“мој народ“ за Македонскиот народ, како израз на највисок 

степен на љубов кон сопствениот народ на кој јас припаѓам 

по крв, род и свесна определба. И ова не е ништо чудно или 

непознато на Библискиот концепт. Апостол Павле постојано 

говореше “мој народ“ за Израилот, тој велеше постојано: 

“Јас сум по род Израелец“, апостолот гореше од љубов за 

својот народ, а сепак постана апостол на сите останати 

незнабожечки народи, по волјата Божја. Библијата е полна 

со родословија, во кои прецизно се следи крвната линија на 

потеклото на главните Библиски ликови, и тоа за Господа е 

многу важно. Библијата исто така ни заповеда и да го сакаме 

ближниот како самите себеси. Ова не значи пак, дека ние 

треба да се ограничиме само на сопствената нација. Туку, 

следејќи го примерот на апостол Павле, да ја продолжиме 

љубовта и кон сите останати. Нема простор во нашите срца 

за љубов на другиот ако најпрво немаме љубов за своите. 

А, кога сите по Божја промисла ќе постанат едно во Исуса 

Христа преку верата, тогаш ќе исчезнат разликите по крв, 

род и свест и сите ќе продолжиме да живееме единствени во 

Христа. За да се постигне тој степен, потребни се промени, 

потребна е живата вера во Бога, потребно е време и ревност 

за осознавање и живеење на Божјите вистини.

Библиските вистини говорат за Божјиот план за спасение 

на човештвото од неговата отпадната состојба на грев. Тие 

наложуваат промена, најпрво во умот и разумот на човекот, 

промена која видливо ќе се слее во срцата на луѓето и таму 

ќе направи видлива трансформација, која пак, ќе се одрази 

видливо во новите мисли, зборови и постапки на поединецот, 

промена која ќе се одрази видливо и во карактерот на човекот 

и неговата надворешна манифестација, промена која со 
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сигурна увереност ќе доведе до променет исход во животот 

на тој кој одлучил да верува и да ја живее таа жива вера во 

Исуса Христа. 

Таквата промена од корен, не е можна, на одржлива 

основа, без вклучување на Бога во нашиот живот. Не е можна 

без верата во живиот Бог, без надежта во вечниот живот и без 

безрезервната љубов кон Бога и кон ближниот.

Верата пак не е можна без нашата одлука за покајание 

и барање за опростување на нашите гревови од Бога, во 

молитва.   

Сѐ започнува, драги мои од срцето на човекот и сѐ завршува 

во него. Во срцето се случува одлуката за покајание, во него 

се одвива борбата на старото и новото во човекот, во срцето 

замира стариот карактер и се породува новиот човек, роден 

не од крв и плот, но од Дух и вистина. Тој новороден човек 

е посакуваната цел на Господа за секој од нас поединечно. 

Затоа, Бог го бара и трага по нашето срце, постојано. На Бога 

Му е потребно нашето променето срце, на Бога Му е потребен 

новиот карактер и човек во нас. Зошто? Едноставно, за да се 

всели во нас, за да ја доврши трансформацијата во нас до 

совршенство, за да постанеме без грев, свети и непорочни 

совршени чеда Божји, за со Него да живееме вечно. Бог го 

бара нашето срце за да се соедини со нас, за да постанеме 

едно.

Има ли некој разумен, кој не го посакува Божјото присуство 

во своето срце и живот? Има ли некој кој не го посакува мирот 

Божји кој надвишува секој човечки ум? Има ли некој разумен 

кој не го сака Божјото присуство и за своите најблиски, за 

своето потомство?

Јас се надевам дека такви не постојат. Зарем некој би 

отфрлил една милост која не знае за одмор, една љубов која 

не познава граници?

Токму ова е сржта на нашето постоење, како човечки 

битија. Нема извесност и сигурност, а најмалку успех во 

нашите животи без Бога во нив. Нема, драги мои.

Бог ни е попотребен денес, во 21от век многу повеќе од 

било кога во минатото. Многу повеќе и за идните генерации 

Македонци. Зошто? 

Затоа што, време е да се смени животот на мојот народ на 

подобро. Време е да се променат условите и околностите во 

кои ги воспитуваме генерациите млади Македонци. Време е 

конечно да проструи радоста помеѓу нас, време е за среќни и 

насмеани лица околу нас.

 Време е да го подготвиме патот за Господа до срцата на 

нашиот народ. Да, јас одговорно тврдам дека нашиот народ 

сѐ уште не го познава Бога во вистинското светло. Да, знае за 

Господ. Но дали го познава? Време е за лично запознавање 

со Господа, преку Неговите Библиски вистини и преку 

примената на тие вистини во нашите животи.  

Нема промена во било која сфера од нашето живеење, 

која е трајна и одржлива, без Господа и Библиските 
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вистини. Нема успех и просперитет, надеж и иднина без да 

го поставиме Христос во центарот на нашето постоење и 

живеење. Ниту пак, без Библиската ризница на Божествена 

премудрост за тоа како треба да ги водиме нашите животи, 

како треба да ги управуваме нашите семејства и како треба 

да го организираме општеството во целина. Нема живот 

во полнота без Бога и Библијата со нејзините вредности и 

принципи во сите пори на животот. Ниту ЕУ, ниту НАТО, ниту 

било која човечка организација ќе му донесе на Македонецот 

сама по себе, подобар живот, без да го вклучиме Бога и 

Библијата во сите сфери на нашето живеење. Јас не велам 

да ја вклучиме црквата. Велам прецизно, да го вклучиме Бога 

и Библиските вистини, а тоа е духовното и индивидуалното 

ниво на перцепција на стварноста, нивото кое Бог го бара од 

секој од нас. Тоа ниво е срцето човеково. 

Затоа драги мои, од непроценлива важност за нашиот 

народ е да го подготвиме патот за Господа до нашите срца и 

животи, да го примиме со жива и силна вера и да дозволиме 

Тој да ни помогне да ги направиме потребните промени, за да 

живееме еден благопријатен и богоугоден живот на земјата, 

но и во полна надеж за тоа кое доаѓа потоа.

 Примете ја оваа Божја вистина. Не отфрлајте ја, ве молам. 

Размислувајте околу неа. Испитајте! Но, никој однапред нека 

не вели дека и вака како што живее досега, му е добро, дека 

верува на свој начин, дека е доволно побожен, или дека и без 

Бога животот му е добар, дека и без Бога добро се снаоѓа 

во животот. Можеби денес, да. Но, утре? Дали е таквиот 

сигурен дека така и ќе остане? Дали е сигурен дека не стои на 

стаклени нозе и не го гради својот живот на песочни основи?

Размислете длабоко, драги мои, пред да одлучите за 

било што во вашиот живот, а посебно за ова круцијално 

прашање за вашата и за иднината на вашето потомство, за 

новите генерации Македонци. Мојот совет е таа одлука да ја 

засновате на проверен извор и докажан репер, на сигурни 

основи, на “аголниот камен“ кој е Христос. Проверете ја оваа 

вистина!

Од авторот
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ВОВЕД

Драги мои Македонци, драги пријатели,

Многумина денес се прашуваат себеси, за тоа зошто сè 

уште постои толку страдање на овој свет, зошто толку мно-

гу луѓе секојдневно ги снаоѓаат несреќи, болести, смрт, раз-

дори, неуспеси, пропаст, војни, убиства, страдања од секаков 

вид. Зошто толку црни хроники низ весниците, зошто денеш-

ницата е сè поисполнета со нервози, растројства, нарушувања 

од најдолен вид? Зошто? Па дури велат дека ако постои Бог, 

зарем ќе има толку многу страдања и зло? И, уште додаваат, 

дека ако Бог создал сè, значи дека го создал и злото. Но, дали 

е ова во ред? Дали  има и најмала смисла?

Ајде да се обидеме заедно да размислуваме од каде сите 

овие сомневања. Од каде извираат сите овие размислувања? 

И уште поважно, имаат ли некоја сериозна основа? 

Дали некој се обидел да продре во темните одаи на човеч-

кото срце, да ѕирне и да открие што е тоа толку деструктивно 

и разурнувачки негативно, скриено кај актерите на злото, кај 

жителите на темнината?

Да, многумина се обиделе. Но, дали вродило со плод? 

Дали, погледнато со човечки очи, со човечка филозофија, во-

општо може да се даде одговор на овие животни дилеми?

Многумина се обиделе да дадат одговор од поинаков агол 

и светоглед и се обиделе да го најдат одговорот во Библијата. 

Сакам заедно да размислуваме дали е тоа вистинскиот од-

говор? Дали токму Библискиот Божји збор е тој кој ни дава 

вистинско објаснување, но и излез од таквата ситуација на 

пропаст или назадување по сите линии? Дали оваа, за нас 

Христијаните света книга, е вистинскиот извор на излезните 

решенија за ваквите состојби на пропаѓање, назадување во 

сите правци, порази на многу полиња?

Библијата нѐ поучува, кога секој од нас, по Божја волја 

ќе се разбуди наутро, парафразирано, влегува во една ен-та 

димензија, во една замислена “арена“ полна со разјарени ла-

вови (парафраза на демонските сили на злото или слугите на 

сатаната), кои едвај чекаат некого да проголтаат. Чекорејќи 

безгрижно низ таа “арена“ на дневни настани, незаштитени, 

ние сите сме во опасност, некој од лавовите да се  разбуди 

и изгладнет од сонот да се обиде да нè нападне. Можеби, и 

некој друг кому и не сме му толку омилени ќе се обиде да 

ги насочи кон нас, повикувајќи зло, и несвесно, а можеби и 

свесно, преку разни клетви, проколнувања, колнење, магии, 

фрлање на проклетства, зли помисли и зборови. Едноставно 

играјќи ја улогата на “слуга на злото“, тој незнаејќи, а можеби 

и знаејќи, станува носител на демонскиот дух во себе и негов 

слуга и извршител.

Драги мои, дали сме свесни за постоењето на оваа ен-та 

димензија, надвор од опсегот на нашиот видик и дострел? 

Дали некогаш сме се обиделе да размислуваме дека таму, во 

тој озлогласен простор, можеби навистина се одвиваат бит-

ките помеѓу силите на злото – демоните и силите на доброто 
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и Божјите ангели?

Некому, ова можеби ќе му изгледа фантастично, можеби 

митски. Но драги мои, Божјиот збор ни вели, дека нашата бор-

ба како луѓе Христијани – следбеници  на Христос, не е про-

тив крв и плот, значи не е против луѓето кои станале “слуги на 

злото“ и “негови извршители“, туку против поднебесните сили 

на злото кои што владеат со тие и такви слуги на ѓаволот. (По-

слание до Ефесјаните 6:12)

И што ако е ова вистината? Што ако оваа Библиска слика 

за тие невидливи односи надвор од нашиот дострел на умот 

навистина постои? Што тогаш, драги мои?

Дали конечно ќе станеме свесни, што всушност значи кога 

човек ги движи дневните настани без заштита, несигурен и на 

невидено, во опасност, што, кога и колку лоши нешта би мо-

жело да му се случат? Дали, обратно, има некој на овој свет, 

кој за себе со сигурност може да прогнозира дека ќе се раз-

буди утредента, повторно здрав и жив, независно колку за тоа 

гарантира неговата здравствена состојба? Дали има таков, 

драги мои? Има ли таков кој се надева на неговото здравје и 

телесна состојба, и ќе тврди со сигурност дека така и ќе оста-

не и наредниот час, ден, недела, месец или година?

Случајности постојат, но правило нема, драги мои.

А да се запрашаме, има ли заштита од злото? Дали има не-

што сигурно, кое ни се нуди, за да се заштитиме и да останеме 

безбедни и во таа “ен-та арена со лавови“? Дали?    

Во Посланието на апостол Павле до Ефесјаните, во Но-

виот завет на Библијата, во 6-тата глава ни е даден приказ на 

таквата духовна борба која се одвива надвор од нас самите, 

а со разурнувачки последици и по нас, како телесни битија. 

Таму ни се вели, дека единствена заштита, според Божјите ви-

стини во Словото, е ние Христијаните и сите останати кои по 

слободна волја ќе одлучат да го примат Христос за свој Го-

спод и Спасител, да се вооружиме со следново оружје: об-

увки кои благовестат мир, оклопот на праведноста, појасот 

на вистината, шлемот на спасението, штитот на верата и ду-

ховниот меч, кој е Словото Божјо – Библијата. (Послание до 

Ефесјаните 6:13-18)

Какво е ова оружје драги мои, кое штити од разјарени ла-

вови, и како тоа успева да заштити?

Оклоп, штит, шлем и меч се борбени орудија, од минато-

то. Дури и ако нив ги користиме во реална арена со лавови, 

ние нема да бидеме нападнати, затоа што лавот ја препозна-

ва опасноста и инстинктот му кажува да внимава и да не нè  

напаѓа, затоа што може да загине.

Па, парафразирано, благовестењето мир “кротоста ваша 

да им биде позната на сите“ (Послание до Филипјаните 4:5); 

“... бидете во мир со сите“ (Послание до Римјаните 12:18); “бла-

жени се кротките... блажени се миротворците...“ (Евангелие 

според Матеј 5:5, 9), вашата праведност, вистинољубивост, 

верата, надежта во спасението и Божјиот збор – Библијата се 

духовен пандан на нашата битка против поднебесните сили 

на злобата и наша сигурна заштита од напад на “разјарени 
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лавови“.

Сигурно се прашувате, како е можно, верата во единстве-

ниот Бог, ветувањето за вечен живот по смртта и Светата кни-

га – Библијата да бидат толку силно оружје? Како се ракува со 

тоа оружје? Која е неговата муниција? Колку е прецизно и кој 

е неговиот дострел?

Верата, драги мои, во Посланието до Евреите 11:1, од Но-

виот завет на Библијата, е дефинирана, основно, како сигур-

на увереност за нашата надеж во Господа, надеж дека еден 

ден ќе се соединиме со Него во Божјото присуство, преку по-

бедата над смртта и стекнување на правото на вечен живот по 

благодат Божја.

Верата е избор, драги мои. Никаде во Библијата, на ниту 

едно место, нема да сретнете присила, принуда, дека вие 

мора да верувате, дека ако не верувате ќе добиете казна 

или смрт. Не, драги мои, Библијата нуди избор, нуди право 

за секој од нас, да размисли и по слободно изразена волја 

да одлучи дали ќе поверува во Бога, дали, како и во која мер-

ка ќе го прифати и прими Исус за свој Господ и Спасител, и 

во која мерка ќе прифати да го следи Библиското упатство за 

тоа како да се владее и да се однесува човекот во животот, за 

да не се расипе и за да не страда. Забележувате, никаде нема 

присила и принуда. Нема ниту казна заради неприфаќање. А 

има нешто што е многу посилно од тоа. Има опомена, има по-

ука, има совет за карактерна корекција на секој од нас, има 

безброј мудрости и знаења кои се несфатливи за човечкиот 

ум, има безброј докази за постоењето и струењето на Божјата 

милост и љубов кон секого од нас, неговите Божји созданија. 

Да, драги мои, милост и љубов какви што никој од нас со чо-

вечки, телесни очи не може да види, милост и љубов какви 

што нашиот човечки ум не може да ги сфати сè додека не при-

ми духовно срце, очи и ум. А тоа се прима само со вера, и 

никако поинаку. “Преку верата разбираме дека вековите се 

создадени со Божји збор и дека од невидливото произлегува 

видливото.“ (Послание до Евреите 11:3)

Што е пак спасението? Зошто пак, тоа има таква сила и 

толку силен дострел, што и “лавовите“, демоните му се пла-

шат?

Затоа што, спасението е дар од Господа и се прима по ми-

лоста Божја, а по јасно изразената волја на секој поединеч-

но, за покајание и понизно примање на верата во Бога. “За-

што по благодат (по милост) сте спасени преку верата; и тоа 

не е од вас – туку дар Божји!“ (Послание до Ефесјаните 2:8); 

“... со срцето се верува за оправдание, а со устата се испо-

веда за спасение.“ (Послание до Римјаните 10:10) А какво е 

тоа спасение? Спасение, кое значи живот после смртта. Спа-

сение, кое е наша надеж, вистина која ја видовме и сведочи-

ме за воскресението и вознесението на Исус, пат кој и секој 

од нас ќе го изоди, сакале ние или не, живот кој секој од нас 

ќе го заврши овде на земјата, не по своја волја, туку според 

волјата на својот Создател.

Нема ново растение, ниту плодови од него, вели Библијата, 

ако не се посее семе, и ако семето не се распадне во земјата 

и од него не никне ново растение. “Исус, пак, им одгово-
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ри, велејќи: ... ако зрното пченично, што паднало на земја, 

не умре, останува само, а ако умре – ќе донесе голем плод.“ 

(Евангелие според Јован 12:23-24) Така е и со човекот, од 

прав дојде, во прав ќе појде, но од прав ќе никне и новото 

создание во Господа.

Некој ќе рече, па бил ли некој во одаите на смртта и се 

вратил ли од таму, па да каже како е, и како ќе биде?

Што мислите дали некој бил и се вратил оттаму?

А зарем смртта на телесната објава на Бог во Исуса Хри-

ста, и Неговото воскреснување од мртвите, и 40-дневното све-

доштво во воскреснатото тело, на очиглед на многу сведо-

ци во Израилот, е нешто друго, нешто поинакво, измислица, 

бајка? Или само митска сторија, предание од минатото?

И тука Господ ни остава право на избор, секој може да го 

верува едното или другото, но затоа ни дал и уште една пого-

лема мудрост.

А тоа е мудроста на Зборот, Словото. Е, токму таа му-

дрост нѐ советува: “...испитувајте ги духовите...“, драги мои. (1 

Јованово послание 4:1) За еден друг повод, во Книгата на про-

рок Малахија, во Стариот завет на Библијата, Господ, дури ни 

порачува: “... испитајте ме!...“ (Малахија 3:10)

Многумина се обиделе да го сторат тоа драги мои, многу-

мина при таквиот обид ја преминале и границата, која нали-

кува на искушување на Господа. Но, јас би советувал, секој да 

размисли околу ова, да го провери со тоа што пишува во Све-

тиот Божји збор - Библијата, и да донесе одлука, секој сам за 

себе, во својата скришна (тивка) соба, осамен од околината, 

сам да застане пред Господа и отворено да го праша за сè 

што не му е јасно или во тој момент не може да го разбере на 

вистинскиот начин. 

Секој еден од нас, кога и да е во текот на животот ќе биде 

соочен со носење на таквата одлука. Словото вели и дека 

секој од нас, кога и да е во текот на животот ќе слушне за 

Евангелието, за таа прекрасна радосна вест за телесната 

објава на Бог во Исуса Христа. И нема да остане рамноду-

шен. Вистината ќе ја “копа“ неговата совест и постојано ќе 

одsвонува во ушите: А што ако е ова така, а што ако е ова ви-

стината? Што ако?

Пред да продолжиме со содржинскиот дел, сакам сите за-

едно, најнапред да размислуваме околу потребата и целис-

ходноста од еден ваков проект.

Имено, со пораките од овој труд, мојата првенствена цел 

е да поттикнам зголемен интерес кај луѓето за Библиските 

вредности, принципи и инструкции, за вистините од живото 

Слово Господово, вистини кои нудат единствен одговор за на-

шето постоење, но и за справување со сериозните премрежја 

во животот на секој еден од нас. Притоа, ѝ да придонесам кон 

интензивирање на ревноста за Господа и кон отпочнување на 

процес на сериозни духовни промени, кои пак би предизви-

кале трансформација на умовите и срцата на луѓето, след-

ствено и на нивните животи. Мојата надеж е дека овие поса-

кувани промени, сепак нема да останат без свој одраз и во 
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семејството, во работните средини, но и во целото македон-

ско општество. 

Зошто сево ова би ни било потребно?

Да започнеме основно, од дефинирање на проблемот. Да 

согледаме каде е тој лоциран, колку длабоки корени фатил и 

дали има решенија за него. Преку анализа на моменталната 

состојба на морален план во Македонија денес, сакам прво 

да го детектираме, а потоа и да постанеме свесни за вистин-

скиот проблем, но и за вистинскиот извор на проблемите. Тру-

дов претендира да понуди еден комплексен и комплетен по-

глед на животот, заснован на еден фундамент кој извира дла-

боко од постулатите на живиот Божји збор, а тоа е фундамен-

тот Христос, или како што Словото го нарекува “аголниот ка-

мен“ Христос. 

Со цел да дојдеме до сржта на работите, ќе се обидам 

најверодостојно да ја отсликам моралната состојба во која 

се наоѓа македонскиот народ, сегмент од животот кој, според 

мене е единствената основа за сѐ добро или лошо во било 

која нација, и денес во 21 век. 

МОРАЛНА КРИЗА – 

КА ДЕ Е И ВО КОЈ ПРАВЕЦ ОДИ МАКЕДОНИЈА И 
МОЈОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД ?

Живееме во т.н. модерно време, 21 век, век на технолош-

ки револуции, напредок од невидени размери скоро во сите 

области од човековото живеење. Никогаш како досега, во 

историјата немало толку силен прогрес во развојот на чо-

вештвото, генерално. 

Но, истовремено, како никогаш во историјата, денес сме 

соочени со толку многу изострени разлики во перцепцијата и 

спознавањето на доброто и злото , и во разликувањето на ед-

ното од другото. 

Од исконски времиња па до денес, историски потврден 

факт е дека народите одејќи напред, заборавале на Бога и 

преминувале во фаза на “сезнаење“, фаза во која сами, по 

човечки, носеле одлуки, без притоа да го обезбедат Божјото 

присуство. На пр. во времињата кога Мојсеј го поведе Божјиот 

народ – Израилот, кон ветената земја, при тоа избавувајќи го 

од Египетското ропство, наместо за 18 дена колку реално 

било потребно да дојдат до територијата на денешниот Из-

раел, на народот му требале цели 40 години, години испол-

нети со бегање од Бога, од Божјата милост, од Божјите бла-

гослови и од ветената земја. Наместо, во понизност и благо-

дарност до Бога, што конечно неколку вековното ропство под 

Израел било прекинато од Господа, преку Мојсеј на чудесен 

начин, видлив за сите, Израилот му врати на Бога со непо-
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слушност, со роптање, со постојано незадоволство, па дури и 

со комплетно откажување од него, предавајќи се на идолопо-

клонство, му се поклонија и потчинија на “златното теле“, на 

идол направен од човечки раце. (Втора книга Мојсеева – Из-

лез, 32 глава) 

Народот целосно се одметна од Господа, иако претход-

но, веќе ја имаше почуствувано Божјата милост. Мислеа дека 

сами, со својата човечка, земна, телесна мудрост, секако ќе 

стигнат до ветената земја. Ваквиот развој на настаните не 

бил по волја на Бога и токму поради тоа, патот до ветената 

земја бил одложуван со години, притоа зголемувајќи го уште 

повеќе неверието кај Израилот. Ова сведоштво ни е дадено, 

не заради докажување на неминовноста од потребата за при-

падност кон Бога, туку и заради поука и изобличување на ге-

нерациите потоа, на народите кои и до ден денешен останаа 

колебливи во верата и во практикувањето на истата, во секоја 

сфера од живеењето. 

Ваквите поуки и изобличувања се наменети и за нас Ма-

кедонците. И ние, како и другите народи, сме склони, во чо-

вечко и греовно тело, и во греовно телесно окружение, да бе-

гаме од вистината, да сме понастрана од Бога и од Божјото 

присуство. Таквата состојба на отсуство на Бога од нашето 

секојдневие резултира со неуспеси на сите полиња и не пози-

ционира на самото дно на нациите. Ајде, да видиме со што сè 

се соочува Македонија и мојот народ.

Периодот на транзиција во Македонија трае предолго. Пе-

риодот на неуспеси на скоро сите полиња ни стана навика. 

Никој, никако да се запраша: До кога? До кога, ние Македон-

ците ќе талкаме “низ пустината“ како Израилот? До кога ќе 

живееме во духовно слепило и упорно одбивање да му се по-

кориме на Бога и на Неговата волја за нас Македонците. А таа 

е: “Да ни даде живот и тоа не било каков, туку живот во сета 

негова полнота“ (Јован 10:10); “да ни даде успех и проспери-

тет каде и да одиме и што и да правиме, доколку сме со Го-

спода и доколку ги имаме на ум постојано, Божјите заповеди 

и пораки.“ (Исус Навин, 1-ва глава)

Моралната криза на денешното живеење е видлива на 

секој чекор. Од ден на ден се повеќе на виделина излегуваат 

вакви или поинакви афери за крупни и ситни кражби, од стра-

на на угледни и видни луѓе кои значат многу во своите профе-

сии, доктори, професори, судии, нотари, адвокати, обвини-

тели, политичари, бизнисмени и други. Корумпираност насе-

каде околу нас, зло кое го јаде супстратот на перспективите 

за живот во Бога. Дали е нешто променето од стари времиња 

до денес? “Нема веќе верни луѓе по земјата, нема праведни 

меѓу луѓето; сите кројат сплетки, за да пролеваат крв; секој 

му става на брата си стапица. Рацете им се приготвени за да 

прават зло: началникот сака подароци, судијата суди за по-

ткуп...“ (Михеј 7:2,3) Насекаде, помеѓу младите разврат, блуд, 

снимање порно сцени во училиштата, пијанчење, пушење, 

дрогирање, предбрачен секс, изгубени генерации на млади, 

крадење, насилство, непочитување кон родителите, кон по-

старите, немање срам и чувство за страв од осуда на околи-

ната, за страв од законските санкции и што ли уште не. Уби-

ства, брат против брат, дете против татко, татко против ќерка. 

Еве како било во стари времиња, 740 до 700-та година пред 
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Христос: “...синот го угнетува татко си, ќерката се противи на 

мајка си, снаата станува против свекрвата; непријателите на 

човекот му се неговите домашни.“ (Михеј 7:6) Бракови од ист 

пол, перверзии до бескрај, абортуси секојдневно, расправии, 

разводи, неслога, нервоза, болести, страв, немир, беспер-

спективност, сиромаштија, безизлез скоро во секој поглед. 

Дали е сево ова Божјата волја? 

Не, драги мои, ако ја отворите Библијата и се задлабочи-

те во таа единствена и неповторлива ризница на бескрајни 

мудрости и знаења, ќе видите дека овие декаденции не се по 

волјата на Бога. Моралниот распад на македонското опште-

ство не е планот на Господа за нас. 

Затоа, драги мои, нема кој друг да ни помогне да го сопре-

ме падот на денешните и идни генерации, освен ние самите 

во единство со Бога. Време е секој од нас да се замисли и за-

праша дали ја сака пропаста за своето дете, како судбина? 

Кога ни е најтешко, просведочени сме од историјата, или 

од текот на нашите животи, дури тогаш го бараме Бога, дури 

тогаш одиме во црква, дури тогаш практикуваме молитви и се 

обидуваме во верата и преку црквата да го најдеме излезот 

од “слепата улица“. Но, на Господа не Му е пријатно да оп-

штиме со Него попатно и да ја практикуваме верата согласно 

нашите дневни потреби. Напротив, Господ сака и очекува од 

нас жива и секојдневна комуникација, преку присна молит-

ва и посветено читање и размислување за Божјиот збор, пре-

ку секојдневно, меѓусебно општење во една жива релација на 

пријателство, но и преку наше лично сведоштво за Неговиот 

пречуден мир, за Неговата бескрајна милост и огромна љубов 

кон нас луѓето, Неговите Божји созданија. 

Господ ни се нуди постојано, од почетокот на вековите, 

исто толку ревносно и денес, за пријател, искрен, доверлив 

и верен пријател, кој е за нас тука во секое време, и во лошо 

и во арно, пријател кој за нас докажува постојано дека е 

подготвен дури и сопствениот живот да го даде, за нам да ни 

биде добро, за нам да ни бидат избришани гревовите, за нам 

да ни биде простено и на тој начин да се помириме со Бога, 

за нам да ни биде убаво и некако да се подготвиме во нашата 

светост, за Тој пријател да започне да пребива во нашите 

срца и да живее преку нас и нашиот живот.

Па, дури и ние луѓето, не ги сметаме за пријатели тие 

кои нам ни се јавуваат само кога имаат потреба од нас. И 

таквото пријателство, ние луѓето го сметаме за лицемерно 

пријателство, пријателство од потреба.

Замислете, како се чувствува Христос? Како Тој нѐ 

перцепира нас, кои го бараме само кога имаме мака и 

потреба? 

Пријателот е ѝ за добро и за лошо. Во секоја прилика. 

И секогаш треба да сме со став да го правиме спрема 

пријателите она кое ние очекуваме дека тие ќе ни го прават 

нам. Ова златно правило на Христијанството (Евангелие 

според Матеј 7:12), ни е доказ дека ние со сигурност можеме 

да се надеваме дека и Христос, нашиот Господ и Спасител, ни 

го мисли, посакува и дава секогаш најдоброто од Него за нас, 
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но, очекува и бара од нас, и ние, основно и првенствено да го 

дадеме најдоброто од нас за Него, во секоја наша мисла, збор 

и постапка. Затоа Словото и вели: “Давајте и ќе ви се даде!...“ 

(Евангелие според Лука 6:38)

Токму затоа, никако не смееме да дозволиме Господ и 

црквата да ни бидат попатна станица до “ветената земја“, до 

изворот на решенијата за сите наши животни проблеми и до 

успехот во нашите животи. 

Истовремено, сакам во оваа прилика да ве запрашам, 

дали овој “непотребен луксуз“ на наше бегање од Бога и 

одвоеност од Божјото присуство ни е навистина потребен? 

Дали можеби не е моментот, пред да се случи од лошото по-

лошо, да размислиме малку подлабоко и притоа да се обиде-

ме да го побараме и најдеме вистинскиот начин со кој би го 

обезбедиле Божјото присуство во нашите срца, семејства и 

домови. Како? Преку постојаното поучување од живото Сло-

во, преку подложност на Божјите инструкции во него, пони-

зен став во срцето и подложност за промена на положените 

вредносни основи во него, преку изобличување од острина-

та на таа непроменлива вистина. Преку деноноќно примање 

и практикување на вистините од Божјиот збор, на правдата и 

правичноста кои извираат од тие вредносни основи, но и пре-

ку нашата силна и непоколеблива вера во нашиот Господ и 

Спасител Исус Христос. “Целото Писмо е од Бога вдахновено 

и полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во 

праведност.“ (2 Послание до Тимотеј 3:16) 

Можеби, во овој момент, овие размисли ни изгледаат мно-

гу едноставно, но тоа е токму така и никако поинаку. Мили-

они просведочени Христијани низ светот и низ вековите, се 

живо сведоштво со нивните животи и потврда за вистинито-

ста на овие размисли. 

Во спротивно, доколу не го обезбедиме Божјото прису-

ство во нашите срца и домови, нема да го најдеме мирот и 

спокојството какви што Бог ги нуди за секој од нас. 

Каде сме ние во оваа смисла, каде е Македонија и маке-

донскиот народ? Дали сме ние верни во Господа и дали сме 

му послушни на Бога и на Неговиот збор? 

Нека секој од нас, драги мои, за миг ги затвори очите и по-

мисли на сите милости и благослови кои Господ ги објавил 

во неговиот живот и нека благодари за нив, за секоја ситница 

која ја чувствува како милост и љубов од Бога. Но, истовреме-

но, да се замислиме и за сите неправди и страдања, било те-

лесни, било душевни, кои ни се случиле или сме ги предизви-

кале во периодот кој е поминат, за сето зло кое сме го поттик-

нале и сме биле директно учесници во него. Време е, секој да 

се покае во Господа и да започне нова страница од својот жи-

вот. Господ е подготвен, секого од нас да го прими под своја 

закрила, под своја заштита, да прости и милостиво да ги из-

гради нашите карактери, преку турбуленции, кои раѓаат трпе-

ние, издржливост и на крај надеж и љубов во Господа (Посла-

ние на апостол Павле до Римјаните 5:3-5). 

Да, драги мои, ветената земја постои и за нас Македонци-

те. И за нас, Господ, трпеливо подготвува терен за покајание, 
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за да се излее Божјата милост и благодат врз нашиот народ. 

Потребно е преку постојана вера и преку развивање на бли-

зок, присен однос со Бога, да го обезбедиме Божјото прису-

ство и милоста Божја врз нас, и поединечно и како нација во 

целина. 

Време е да ги “завратиме ракавите“ и покајнички да се об-

ратиме кон Господа: “Боже, дојди и помогни ни во Македонија. 

Дај ни мудрост и знаење, да го тргнеме слепилото од нашите 

очи и да те видиме, Боже. Да те спознаеме како наш Господ и 

Спасител и да започнеме да ти бидеме послушни во сè, зара-

ди наше добро, за да не талкаме уште 40 години низ пустина-

та во нашите животи.“ 

Еден е патот, вистината и животот, тоа е нашиот Господ и 

Спасител Исус Христос. Да се покаеме преку него, да го при-

миме спасението преку неговата жртва на крстот Голготски, 

како опомена дека Бог дојде во тело, не Нему да му биде поу-

баво, туку нам да ни биде подобро, да видиме и да поверува-

ме дека “сè станува од него и преку него“. Нема успех и про-

сперитет без Бога во нашите животи. Има само темнина, ту-

нел без крај, безводна пустина, распад и изгубени генерации. 

Зло до зло. А тоа не ни е целта,  и убеден сум дека ниеден раз-

умен нема да се противи и упорно постојано да бега од вете-

ниот Божји пат за нас Македонците, како и за сите народи кои 

имаат намера да се покајат и вратат при Бога, како што тоа го 

стори Израилот. (Неемија 9-та глава)

Мојата искрена молитва е секој од нас да ја сфати пора-

ката од пророкот Михеј и да ја живее “О, човеку, речено ти е 

што е добро, и што бара од тебе Господ; да работиш правед-

но, да сакаш милосрдни дела и понизно да врвиш пред твојот 

Бог.“ (Михеј 6:8) 

А Господ ни го вели и следново: “... ова ...го заповедав: 

слушајте го Мојот глас, и Јас ќе бидам ваш Бог, а вие ќе би-

дете Мој народ, и одете по овој пат, по кој ќе ви заповедам, 

за да ви биде добро.“ (Еремија 7:23) “Зашто само Јас ги знам 

замислите, што сум ги смислил за Вас, вели Господ, замис-

лите за добро, а не за зло, за да Ви дадам надеж и иднина.“ 

(Еремија 29:11)

Само во ваков случај, почитувани мои, Господ ќе пре-

бива помеѓу нас, само тогаш Неговата мудрост и знаење 

од Библијата, ќе нè води на вистинскиот пат, кон успех и 

просперитет, надеж и иднина, живот во полнота и лична 

благосостојба. 
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БОЖЈИОТ НАЈВАЖЕН СОВЕТ

Едно од најмоќните пророштва во Библијата е она од про-

рокот Исаија. Ова пророштво беше напишано речиси 700 го-

дини пред Христа. Точноста на ова пророштво била потврде-

на толку многу пати низ историјата, готово со компјутерска 

прецизност, така што деловите на пророштвото се еден вид 

на совршено склопен мозаик.

Божјото барање за свет живот ни е испратено нам преку 

овие пророчки зборови, актуелни од самите почетоци на све-

тот, па сè до денес, со истата важност и релевантност:

“Чујте го словото Господово, кнезови содомски, вслушајте 

се во законот на нашиот Бог, народе гоморски! „Зошто ми 

се многуте ваши жртви - вели Господ. Презаситен сум од се-

паленици на овни и од маснотија на згоен добиток; крв од 

телиња, од јагниња и јариња не сакам. Кога доаѓате да се 

јавите пред лицето Мое, кој ви бара да ги газите дворовите 

Мои? Не принесувајте веќе суетни жртви; кадењето е одврат-

но за Мене; новомесечија, саботи и празнични собранија не 

можам да трпам: беззаконие - и празнувања...? Душата Моја 

ги мрази вашите новомесечија и вашите празници: тие се то-

вар за мене, тешко Ми е да ги носам. И кога протегате раце, 

Јас ги кријам од вас очите Свои, а кога ги умножувате мо-

литвите свои, Јас не слушам: рацете ваши се полни со крв. 

Измијте се, исчистете се; иставете ги од очите Мои лошите 

дела свои; престанете да правите зло; научете се да правите 

добро, барајте правда, спасувајте угнетен, заштитувајте си-

рак, застапувајте се за вдовица...Тогаш дојдете и ќе се пресу-

ди, вели Господ. Гревовите ваши да се и како бакам, како снег 

ќе ги побелам; да бидат црвени и како пурпур, како волна ќе 

станат бели. Ако Го барате и послушате, ќе ги јадете добрата 

земни; ако, пак, не сакате и се спротивставувате, меч ќе ве ис-

треби, тоа го рече устата Господова.“ (Исаија 1:10-20)

Што би можеле да додадеме на ова? Или треба едностав-

но да ја прифатиме неговата универзална важност како по-

рака до сите генерации, од почетоците до нашево совремие. 

Мислам дека треба да веруваме без никакво сомневање 

во значењето на секој збор напишан од самиот Господ пре-

ку пророкот Исаија. Секој збор во Библијата е порака од жи-

вотно значење: “Целото Писмо е од Бога вдахновено и полез-

но за поука, изобличување, поправање и поучување во прав-

дата.“ (2 Послание до Тимотеј 3:16)

Драги пријатели, би сакал да ви го свртам вниманието кон 

последните горе споменати стихови “...Ако Го барате и по-

слушате, ќе ги јадете добрата земни; ако, пак, не сакате и се 

спротивставувате, меч ќе ве истреби...“ (Исаија 1:19-20)

Ако доброволно одлучиме да Му припаѓаме на Господа, да 

Го прифатиме и да ги положиме длабоко во срцето Неговите 

зборови, пораки и совети, т.е. Неговата мудрост, знаење и со-

вест што произлегуваат од секој збор напишан во Библијата, 

тогаш ќе можеме да се надеваме на Неговата помош во наши-

от живот и на Неговото присуство во секојдневните активно-

сти. Во тој случај, Господ ќе “...нѐ научи на Своите патишта, и 

ќе одиме по патеките Негови...“ (Исаија 2:3) “Ти ми ги покажа 
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патиштата на животот: со радост ме исполнува Твоето лице; 

вечно блаженство е во Твојата десница.“ (Псалм 16:11)

Само Неговите патишта се сигурни, надежни и успешни. 

Само Неговото присуство во нашиот живот ќе нѐ води низ 

секојдневните премрежја и превирања кон високите пла-

нини на Божјата слава, мир, спокој на душите и радост как-

ви што порано не сме искусиле. Ова е навистина прекрасно 

ветување, ветување кое носи, кое дава сила и надеж, нависти-

на прекрасно пречудно ветување. И токму поради тоа и так-

во ветување, многумина одлучиле дека за него и вреди да се 

живее.

Бог ни дал порака од животно значење, нешто што ја прет-

ставува сржта на нашиот живот, воопшто. Таа порака е пол-

на со милост, љубов, сочуство и желба сите ние да бидеме 

радосни и успешни, под Божјо раководство. Притоа, постои 

само еден единствен услов: Биди Му послушен на Господа и 

Неговото Слово - Библијата, и преку неа преиспитувај ги сите 

свои мисли, зборови и дела и устројувај го својот живот на па-

тот, вистината и надежта во Исуса Христа.

“... Грижливо пази го и извршувај го целиот Закон 

(Библијата); не се отстранувај од сето тоа ни надесно ни на-

лево, за да бидеш успешен каде и да одиш. Да не се одделува 

од устата твоја овaа книга на законот; туку поучувај се од неа 

дење и ноќе, за да разбереш како ќе го извршуваш сè она, што 

е напишано во неа; зашто тогаш ти ќе имаш успех во патишта-

та твои и умно ќе постапуваш.“ (Исус Навин 1:7-8 )

Но, се прашувам, зошто треба да ја прифатиме Библијата 

како вистинско Божјо Слово? Или, кажано со други зборови, 

зошто токму таа книга или тој збир на свети книги треба да 

бидат водич и столб на нашиот живот? Дали таа навистина е 

Божјо Слово, или е напишана од обични луѓе?

Одговорот на сите овие прашања, единствено, може да се 

најде во самата Библија и во пораките што ги содржи таа, по-

раки кои недвосмислено се потврдени низ вековите.

“Бог, Кој во старо време, откако многупати и на многу на-

чини им зборуваше на оците наши преку пророците, во по-

следниве дни ни зборува преку Синот (Исус Христос) “. (По-

слание до Евреите 1:1-2 )

Ова значи дека во старите времиња, опишани во Стари-

от Завет, одредени луѓе биле избрани од Бог и им била даде-

на моќ за комуникација со Него преку Неговиот Дух. Поната-

му, како што е опишано во Новиот Завет, Исус на сите нас ни 

даде чудесна можност да комуницираме со Него преку исти-

от Свети Дух. Присуството на Божјиот Дух е очигледно во вре-

мето на пишувањето и на Стариот и на Новиот Завет, а пот-

врда за ова е нивната доследност, исполнувањето на прет-

скажаните древни пророштва, сè до денешен ден, целосна-

та прецизност на предвидувањата од периодот на 700 годи-

ни пред Христос, исполнети во настаните забележани во Но-

виот Завет. 

Убедливата прецизност на Библиските пророштва е не-

оспорен доказ. Постојат илјадници исполнети пророштва, 
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вклучувајќи ги и оние за животот, смртта и воскресението на 

Христос. На пример, за едно од многубројните старозаветни 

месијански пророштва, исполнети со отелотворувањето на 

Исус, може да се прочита во Исаија, глава 53. Таму се опиша-

ни настаните врзани со доаѓањето на Исус Христос на земјата,  

значи повеќе од 700 години пред истите да се остварат.

Божјото Слово беше напишано преку инспирација од 

Создателот, долго пред научниците да ги потврдат свои-

те пронајдоци докажани преку експерименти. Но, човешт-

вото е склоно да гледа на нештата со скептицизам, барајќи 

постојано опипливи физички докази за сè, или само од на-

учна перспектива, а фактите и доказите за цело време се во 

Библијата. Еве неколку примери:

• Земјата е кружна, а не рамна како што некогаш се 

верувало (Исаија 40:22) 

•Атмосферските движења (Проповедник 1:6) 

• Гравитациското поле (Јов 26:7) 

• Биолошката важност на крвта за животот (3-та Книга 

Мојсеева – Левит 17:11) 

Покрај тоа, постојат записи кои се во согласност со 

палеонтологијата. На пример, во неколку книги од Библијата 

се спомнуваат диносауруси. Во Јов 40:15 и 41:1 се зборува 

за две такви суштества. А, има и многубројни стихови во кои 

се спомнуваат змејови (левијатан). Сепак, многумина мислат 

дека диносаурусите и луѓето не постоеле во исто време.

Стотици книги со историски, научни и археолошки пода-

тоци ја потврдуваат веродостојноста на Библијата. Науката 

што ги проучува овие вистини е наречена апологетика.

“Знајте го прво тоа дека ниедно пророштво од Писмото не 

е сопствено кажување на пророкот. Оти никогаш според чо-

вечката волја не е изречено пророштво, туку светите Божји 

луѓе зборувале просветени од Светиот Дух.“ (2 Петар 1:20-21)

Библијата е збирка од записи која содржи 66 одделни 

книги, пишувани во период од приближно 1600 години, од 

околу 40 различни автори. Стариот Завет се состои од 39 кни-

ги, напишани од околу 1500 до 400 год. пред Христа, а Нови-

от Завет содржи 27 книги, напишани од околу 50 до 90 год. по 

Христа. Еврејската Библија (Tanakh) е иста со христијанскиот 

Стар Завет; различен е само распоредот на книгите. Оригина-

лот на Стариот Завет е напишан главно на хебрејски, а во по-

мал дел и на арамејски јазик, додека оригиналот на Новиот 

Завет е напишан на разговорен, старогрчки јазик.

Почнувајќи од 250 год. пред Христа, Еврејската Библија 

била преведена на верзија на старогрчки јазик, од страна на 

образовани Евреи во Александрија, Египет. Овој превод ста-

на познат како “Септуагинта“, што значи 70, а се однесува на 

кажувањето според кое преведувачкиот тим се состоел од, 

веројатно 72 луѓе. 

Почнувајќи од околу 40-тата, па сè до околу 90-тата год. 

после Христа, очевидците на Исусовиот живот, вклучувајќи ги 

Матеј, Марко, Лука, Јован, Павле, Јаков, Петар и Јуда, ги на-

пишале, евангелијата, посланијата и останатите книги од кои 



40

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и 41

се оформи Новиот Завет на Библијата. Овие автори користе-

ле цитати од 31 книга од Стариот Завет, и нашироко ги рас-

пространиле своите пишани материјали, така што од околу 

150-тата год. после Христа, овој цел комплет на списи, рани-

те Христијани почнале да го нарекуваат „Нов Завет“. Во те-

кот на 3-тиот век од после Христа, оригиналните списи биле 

преведени од грчки на латински, коптски (Египет) и сириски 

(Сирија) и биле нашироко распространети како „вдахновено 

слово“ низ целата Римска Империја (и надвор од нејзините 

граници). Во 397 год. после Христа, во обид да се заштитат 

светите книги од различните ереси и секти, актуелните 27 

книги од Новиот Завет биле конечно формално потврдени и 

канонизирани на Соборот во Картагина (Северна Африка).

“И јас му сведочам на секого, кој што ги слуша пророчки-

те зборови на оваа книга (Библија м.з.). Ако некој нешто до-

даде, кон нив, нему Бог ќе му наметне поразии напишани во 

оваа книга. Ако некој одземе од пророчките зборови на оваа 

книга, Бог ќе му одземе дел од книгата на животот, и од све-

тиот град, и од она, што е напишано во оваа книга.“ (Открове-

ние 22:18-19)

Библијата, неоспорно е светски бестселер на сите 

времиња, со повеќе од 2 милијарди печатени примероци. 

Библијата била целосно комплетирана пред околу 2000 годи-

ни и денес важи за најдобро сочувано литературно дело, меѓу 

сите древни книги, со над 24000, досега, пронајдени древни 

Новозаветни ракописи (споредете го ова со второто најдобро 

сочувано литературно дело, меѓу древните книги, Хомерова-

та “Илијада“, со само 643 зачувани ракописи што се досега 

пронајдени). Печатарската машина не беше пронајдена, сè 

до 50-те години на 15-от век, но сепак, имало рачно пишувани 

копии на Стариот Завет кои датираат од 2-от век пред Христа. 

Постојат и 36000 зачувани цитати од Новиот Завет.

Без читање на Библијата, тешко е да се осознаат нејзините 

вистини, но вистините за нашето постоење, за нашиот живот 

воопшто. Затоа, ако досега не сте ја прочитале Библијата, 

започнете да ја читате редовно, за преку неа да го открие-

те, лично за себе, сето богатство на Божествената прему-

дрост содржана во таа света пророчка книга, да го спознаете 

Божјиот план за постоење на човештвото и животните висти-

ни за смислата на нашиот престој на земјата во тело. 

Затоа, секогаш треба да имаме на ум, без никакво 

сомневање и со целосна доверба, дека целото Свето Писмо 

(Библијата) е инспирирано од Бог и претставува Негово откро-

вение на живата вистина. “Целото Писмо (Библијата) е од Бога 

вдахновено и полезно за поука, изобличување, поправање и 

поучување во правдата.“ (2 Послание Тимотеј 3:16); “Блажен е 

оној, кој ги пази пророчките зборови на оваа книга!“ (Откро-

вение 22:7)
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ЗА БИБЛИЈАТА И ЖИВОТОТ

Огромно е моето задоволство да пишувам за теми за кои 

сме слушале уште од мали, за настани и личности за кои сме 

гледале многу филмови и сме читале многу книги, за нешто 

за кое многумина можеби и не се подготвени да слушнат, да 

размислуваат и уште помалку да преземат конкретни чеко-

ри за промена на подобро, како резултат на пораките што ги 

праќаат тие настани и личности.

Драги мои, сакам секој од нас да се запраша, дали сме 

задоволни од сопствените животи, дали нашиот живот има 

некаква смисла. Зошто постоиме, која е смислата на нашето 

постоење, каде одиме и што нѐ очекува потоа?

Не верувам дека постои разумен човек кој во одредена 

фаза од својот живот нема да се запраша со овие прашања. 

Не верувам и дека ќе може веднаш, самиот и да си даде од-

говор на нив, онака по човечки, со сопственото филозофско 

убедување за животот и смртта, значи воопшто за човеково-

то постоење.

Да, драги мои, ова се теми, на кои ретко кој сака да размис-

лува длабински. Во немањето на приближно објаснување за 

сето тоа, луѓето го избираат наједноставниот и најбезболниот 

пат, да побегнат од реалноста и од незнаењето.

Сме размислувале ли дали воопшто, некаде на планета-

ва земја постои одговорот за споменативе дилеми, дали некој 

некогаш низ историјата се обидел да се доближи до вистина-

та околу овие прашања?

Се разбира, одговори се обиделе да дадат многумина, 

како за човековото настанување и развој, така и за животот и 

смртта. Но, сите оние, кои се обиделе да го сторат тоа со соп-

ственото човечко знаење и умеење, со сопствено филозоф-

ско толкување на нештата, не се покажале успешни и време-

то ги прегазило.

Многумина пак други, се обиделе одговорот на овие жи-

вотно важни прашања да го најдат во Библијата, во Светиот 

Божји збор за Христијаните. И од тој момент, целосно им се 

променил нивниот живот. Од тој момент на осознавање на 

Библиската Божја вистина, никој повеќе не останал истиот. 

Нема човек кој се соочил со тоа понудено спознание за жи-

вотот, а да притоа си го задржал стариот карактер, претход-

ната рутина и начин на живот, дотогашните мисли, зборови и 

постапки.

Историјата потврдила, и стотици милиони Христијани во 

светот се сведоци дека Библијата е таа која што менува живо-

ти, дека Библијата е таа која што крши суети, која што разби-

ва гордост во секого, која што омекнува тврди срца. Но, и таа 

која што ветува, која што нуди, која што остварува и надеж 

и иднина за секого од нас Божјите чеда, таа која што ветува 

успех и просперитет за оние, кои постојано се навраќаат на 

неа како на извор со жива вода, извор од кој непресушно из-

вираат зборови на утеха, зборови на милост и на беспрекор-

ната Божја љубов кон нас луѓето. Таа е Светиот Божји збор 

кој поучува, кој нè охрабрува во мака, страдание или тага, 

збор кој опоменува, кој принудува на корекции, на промена, 
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збор кој нуди и гарантира правда и правичност, како за до-

брите, така и за лошите, како за верните, така и за тие кои се 

непостојани во верата. Тој збор ни вели дека сонцето грее и 

за едните и за другите, денот и ноќта се и за едните и за дру-

гите, милоста и љубовта Божја ги нуди и на едните и на дру-

гите, за сите заедно, откривајќи го патот, вистината и животот 

во Исуса Христа, да дојдеме до полнотата од радоста во Хри-

ста, во нашите покајани и понизни срца.

Драги пријатели, нема поголема радост во животот, од таа, 

сите заедно да постанеме пријатели со Христа. Нема ништо 

попрекрасно на овој свет од тоа Господ да биде со нас, и во 

време и во невреме, и во мака и во радост, и во беда и во бо-

гатство, и во жал и тага и во среќа, во успех и во неуспех, бук-

вално во сè. За таа и таква радост зборуваме во секоја при-

лика, за таа неопишлива радост сведочиме насекаде и пред 

секого, за неа ревнуваме постојано, непоколебливо, беском-

промисно. 

Сакам сите заедно, драги мои, да размислуваме за каква 

тоа фасцинантна радост зборува Библијата. Каква е таа чу-

десна радост во која својот мир и спокојство го пронаоѓаат 

стотиците милиони Христијани во светот, не само денес, туку 

и еве веќе 2000 години наназад? И зошто толку долго трае, 

таа непоимлива радост во Господа?

Затоа, ве повикувам, сите обременети, сите неутешени, во 

мака и во тага на овој свет и во ова тело, да размислуваме за 

таа радост, да размислуваме за тоа каков е тој пат, која е таа 

вистина и каков е тој живот кој нуди промена кон подобро, 

кон извесен позитивен исход. Секој миг чекање е неповрат-

но изгубено време од радоста која ни е на сите нам на дофат. 

Секој миг без Христос во нашиот живот е шанса злото да при-

стигне и кај нас и да тропне и на наша врата, секој поминат 

нов миг во нашиот живот без Господа е нова шанса за лукави-

от да ги спростре неговите отровни стрели кон нас, но и нова 

опасност да западнеме во темнината на безизлезот и да пото-

неме со него на дното.

Кога Ајнштајн го запрашале: Која е најголемата глу-

пост која му се случила на човештвото воопшто, тој без 

размислување одговорил: - Да очекувате позитивни промени 

во вашиот живот, да очекувате да ви тргне на подобро, а вие 

постојано и упорно да го живеете животот како пред тоа, со 

истите навики, со истата рутина и секојдневие, да продолжи-

те со истите мисли, со истите зборови и со истите постапки.

Е, тоа е навистина голема глупост, драги мои. Библијата 

поучува, ако некој сака нов животен предизвик кон подобро. 

Задолжително се нужни промени, на тоа што слушате во те-

кот на деновите, што гледате, за што размислувате, што ви е 

репер за носење на одлуки. Драги мои, токму тоа се слева 

како информација од мозокот до вашето срце, токму тоа из-

вира од вашето срце и се одразува во вашите зборови, а ва-

шите зборови ги определуваат вашите постапки (... ќе правам 

ова, ќе правам она, ќе одам ваму, ќе одам таму...), вашите пак 

постапки го определуваат вашиот карактер, а вашиот карак-

тер ја определува вашата судбина. Така што, тоа кое го имаме 

слеано во нашите срца и кое претставува основа на вреднос-
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ниот систем во нашиот живот, токму тоа ја определува судби-

ната на нашето постоење, исходот во нашите животи.

Затоа е важно, вели Библијата, за секој од нас, во покајание 

и понизно да му пристапиме на Господа, да побараме прошка 

и милост за сето незнаење до сега, за бегството од стварно-

ста и да ја побараме љубовта Божја да се објави во секој од 

нас и во сета полнота да проструи од нас кон нашите блиски 

и кон сите останати кои на пречуден начин се присутни во 

некоја од фазите на нашиот живот.

Примајќи го Господа во срцето, секој од нас, драги 

мои го прекинува проклетството на генерациите пред нас. 

Примајќи го Христос и осознаени во верата, ние одлучуваме 

за својата сопствена иднина и ја проектираме истата на на-

шите поколенија, за ѝ тие да продолжат да живеат под благо-

датта на Господа и со тоа да им овозможиме шанса да оства-

рат вистински живот во полнота. Ние одлучуваме, драги мои, 

не само за нас, туку и за перспективите на нашите деца, за 

нивните деца, за децата на нивните деца, и сè така до сврше-

токот на светот. Ние всушност, ја трасираме и нивната среќа, 

за која пак самите тие ќе си одлучат дали ќе го врват истиот 

пат и дали на тој или на поинаков начин ќе умеат да ја зад-

ржат и одржат на долг рок, таа посакувана состојба.

Но, што се случува потоа, какви очекувања треба да има 

човек од таквиот потег на примање на верата во Господа и 

прифаќање на животот во Христа? Верувам, секој би се за-

прашал, и за тоа, на што треба во тој случај човек да се наде-

ва, што е тоа кое тој може да го види како промена на себе 

и околу себе, што е тоа кое може да му ја донесе радоста од 

полнотата на Христовото присуство во неговиот живот?

Многумина велат дека не можат да веруваат во нешто кое 

не го гледаат, дека владеењето на физичките закони не оста-

ва простор за постоење на нешто невидливо, па уште и тоа не-

видливото да има сила да ги трансформира нашите срца, да 

ги менува нашите животи и да ги одредува нашите животни 

судбини. Велат, постоењето на сè видливо е дело на приро-

дата, на спонтана еволуција, на спонтано создавање и проме-

ни сами од себе, по некоја природна закономерност. Некои 

се прашуваат како е воопшто можно од нешто невидливо и 

непостоечко да постане нешто видливо и опипливо. И така во 

недоглед, безброј прашања, дилеми, небулози, нејаснотии, 

магловита претстава за постанокот на човекот, недокажана 

Дарвинова теорија, претпоставки, човечки мудрости, филозо-

фии до бескрај. И повторно одговор нема. Нема ни на пови-

док, дури ни приближно објаснување за тоа како еволуцијата 

успеала да дојде, самата од себе, до совршената форма на 

живот во човечки облик.

А јас ќе ве запрашам. Дали некој досега открил или научно 

објаснил како растат коски во утробата на трудна жена, или 

како тоа сите реки да се влеваат во морињата, а тие да не се 

преполнуваат? Или, што се случува со човекот додека спие, 

како тоа се прекинува свесната состојба на постоење, и  така 

впловуваме во непознато, и тоа секоја ноќ, во текот на цели-

от наш живот? Дали некој ја видел струјата, тие топчиња елек-

трони, или само формираме претстава за нив, како изгледаат 
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и како се движат по својот пат до нивното преобразување во 

светлина, енергија, топлина... Зарем некој го видел ветрот, за-

рем некој од нас знае од каде доаѓа тој, каде оди, дали некој 

го допрел? Или сите, само го имаме почувствувано и на таа 

основа оформуваме претстава за него? 

Да, драги мои, Словото вели дека чувството е исто и со 

присуството на Светиот Дух. Кога еднаш ќе му го предадеме 

својот живот на Спасителот Исус Христос, кога нашето срце 

ќе го распнеме на крстот со сѐ стариот човек во нас, кога ста-

рите карактерни навики и губитнички менталитет, со сѐ теле-

сната и секаква друга похот ќе ги  умртвиме во нас, и кога во 

покајничка молитва ќе побараме Христос да постане наши-

от пат, вистина и живот, но и кога ќе побараме со вера, Тој да 

нѐ води низ животните премрежја преку пораките, поуките и 

опомените на живиот Божји збор, единствено тогаш доаѓа на-

плив на нешто сосема ново, досега непознато за нас, невид-

ливо, а сепак моќно, и сепак препознатливо разумско спозна-

ние, кое засекогаш ќе нѐ врзе за вистината. Кога еднаш ќе го 

почувствувате тоа присуство на непознатото во вас, тогаш за-

почнуваат во вас да навираат нови мисли, зборови и постап-

ки, тогаш престанува бесцелното лутање на невидено, бес-

целното тонење во нашата немоќ и незнаење, тогаш, драги 

мои, тогаш настанува пресврт. Тогаш започнува да исчезнува 

стариот човек во нас, и започнува да се раѓа новиот човек во 

Христа Исуса. Па така и во Словото Божје, Господ ни вели: “...  

кој е во Христос, тој е ново создание; старото помина, и ете, 

се создаде новото.“ (2 Коринтјаните 5:17)

Зарем сè уште постои некој кој не сака да му се промени 

животот на подобро, зарем има некој кој сè уште се колеба и 

сè уште талка во темнината на тунелот и кој упорно сака да 

гледа само безизлез? 

И уште поважно, има ли храбри борци за Бога, кои ревнос-

но ќе отфрлат сè старо од себе и со вера, надеж и љубов ќе се 

свртат кон Бога, и ќе примат победнички менталитет и дух кој 

смирува, кој успокојува, дух кој нуди и дава “живот во полно-

та“, дух кој ветува и дава успех и просперитет,  дух кој нуди и 

дава надеж, каде и да одиме во Господа, но и уште повеќе по-

тоа, живот вечен, на секој што ќе поверува, ќе го прими и жи-

вее Христос во својот живот.

Е, ова е навистина шанса, и тоа неповторлива животна 

шанса. Јас не ја пропуштив таа шанса и пред многу години 

одлучив да му го предадам моето срце и живот на Исус. И не 

погрешив. И му благодарам на Бога за тоа. Но, од длабочи-

ната на моево срце посакувам и му се молам катаден на Го-

спода, и секој од вас, драги мои, одлучи и храбро да му при-

стапи на Христос во молитва, и на тој начин да прејде од тем-

нината во таа пречудна светлина, и со раширени раце и от-

ворено срце секој од нас, да ја прими радоста од таа и так-

ва полнота во својот живот. За навистина, сите заедно, да ја 

почувствуваме сигурноста и заштитата во нашите животи, си-

гурноста и заштитата кои извираат од патот, вистината и жи-

вотот во Христа. И замислете, сево ова ни го нуди како споз-

нание, ветување и надеж, една книга. Ние ја викаме Библија 

или збир на книги. Како е тоа можно? Животна промена пре-
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ку еден пишан збор? 

Зошто токму Библијата? Каква е таа книга која бранува 

толку многу столетија, која изврши и се уште врши толку го-

лемо влијание низ историјата? Ајде заедно да погледнеме од 

поинаков агол, за каква тоа фасцинантна книга станува збор.

ЗА МОЌТА НА БИБЛИЈАТА

Библијата е книга или збир од книги, на изглед многу обич-

на,  однадвор корица, внатре страници со напишан текст. До 

денес има безброј напишани книги, безброј објавени насло-

ви од скоро сите области на постоењето на човештвото. На-

правени се безброј обиди од разни филозофи, мудреци и на-

учници, преку пишаниот збор да откријат колку што е мож-

но повеќе за смислата на животот, за смислата на човековото 

постоење. Но, дали некој целосно успеал во тоа?

За мене е особено важно да го погледнеме нашето 

постоење и живот од еден поинаков агол. Од агол кој по мно-

гу нешто е навистина интригантен, од поглед кој е нависти-

на поразличен од сите останати. Поглед кој ни го нуди токму 

Библијата. Зошто токму Библијата? 

Ние Христијаните ја сметаме за веродостоен Божји збор, 

за неисцрпна ризница на мудрости и знаења и за фасцинант-

но дело Господово? За Божји збор кој ни е даден по милоста 

Божја како Упатство за владеење во животот, како универзал-

но упатство за тоа како треба да се однесуваме во нашите жи-

воти за да ни биде добро додека сме на земјата, но и за да 

станеме соучесници во победата над смртта и правото на ве-

чен живот. 

За ова интригантно дело размислувале многумина пред 

нас, безброј контроверзии биле резултат на обидите да се 

разјасни потеклото на книгата, целта од нејзиното постоење, 

нејзината намена. Многумина шпекулирале околу нејзината 

веродостојност. Многумина денес велат, па и Библијата ја пи-

шувале луѓе, како и сите други книги. И редовно прашувале, 

зошто токму на оваа книга да ѝ ја даваме предноста пред дру-

гите, зошто токму оваа книга би била со примат “света“, и би 

се издвоила пред сите останати?

Сме размислувале ли воопшто и околу овие теми и диле-

ми?

Драги мои, вредно е денес секој од нас Христијаните 

и тие кои сè уште не се, да се осврнат малку потемелно на 

овие прашања, не заради сопствена информираност и 

доедукација, туку многу повеќе и заради исходот во сопстве-

ниот живот.

Ако сега дознаете дека оваа света книга ја има силата и 

моќта да ви го смени текот на вашиот живот на подобро, да 

изведе многумина од животната состојба на темница, безиз-

лез, турбуленција, страдање, неуспех, болест, сиромаштија... 

ќе се замислите ли барем малку?

Ако ви кажам дека токму оваа книга и вистините во неа 

спасиле многумина од сигурна смрт, ќе ве покренам ли на 
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размислување, барем малку?

Ако ви кажам и дека оваа книга е заслужна за многу нови 

среќни и задоволни лица, кои ја пронашле вистинската смис-

ла на своето постоење на земјата и кои успеале согласно овој 

образец да го променат текот на својот живот и навистина да 

продолжат да го живеат во сета негова полнота, ќе ве заин-

тригирам ли барем малку да помислите околу оваа ветувач-

ка можност?

Знам дека ова спознание е многу тешко да се прифати, 

без да се побараат многу одговори дополнително. Можеби 

многумина и ќе се поколебаат да започнат да размислуваат 

позитивно околу ова спознание, ако имаат примери на дела 

кои го потврдуваат ваквиот став, но знам и дека ќе има многу-

мина кои ревносно ќе одлучат да прифатат дека е тоа едно-

ставно така и ќе ја донесат животната одлука да се нурнат во 

оваа богата ризница на Божествена премудрост и да ја испи-

таат нејзината вистинитост.

Драги мои, сакам искрено да ве повикам, додека ги читате 

овие зборови, да размислиме заедно, дали не е време да пре-

земеме нешто конкретно со нашите животи и да ги пренасо-

чиме кон подобро, дали не е време за пресврт во нашите жи-

воти кон нов квалитет. 

Дали не е време за конечно да се преземе нешто во насока 

кон промена на моменталниот исход во нашите животи, и од 

неуспех да зачекориме кон сигурен успех, или од недоволен 

и незадоволителен успех кон потполн и задоволителен успех, 

од состојба на финансиски проблеми, неизвесност и неси-

гурност кон состојба на очекувана и сигурна материјална и 

финансиска слобода, не велам кон богатство, затоа што тоа и 

не е целта на животот, но финансиска слобода која ќе не на-

прави вистински среќни и задоволни битија на овој свет.

Време е, драги мои. Убеден сум дека е време. Доволно е 

да погледнеме низ прозорецот или по нашите улици и нема а 

да не забележиме бројни натажени лица, многу унесреќени 

ликови, замислени, во страв и неизвесност ги наведнале гла-

вите, не сакајќи да се помират со сопственото незадоволство 

од својата животна ситуација. Смеата е сè помалку присутна 

во нашите животи, а каде се радоста, среќата... или сè се по-

ретки, овде кај нас во Македонија? Ваквата тажна и деприми-

рачка слика ме прави и мене тажен, навистина тажен. Прет-

поставувам и многумина од вас.

А дали Бог сака да тагуваме? Не, драги мои, Бог не сака да 

тагуваме и живееме во дефетизам, во неверие или маловер-

ност. Бог едноставно сака да блика радост од нашите срца и 

лица, сака среќата да е наше секојдневие, сака мирот кој над-

вишува секој човечки ум да владее со нашите срца и животи, 

мирот кој само Тој го дава, не како што го дава светот, туку 

како што самиот Бог го замислил за нас, Неговите Божји чеда. 

(Евангелие според Јован 14:27)

Да драги мои, Бог ве сака, Бог го сака секој од вас, Тој не 

прави избор по убавина, или по дела, Тој гледа на срце, и е 

правичен и праведен за сите. Но, и многумилостив, полн со 

љубов и трпение, нѐ чека упорно, долготрпеливо, речиси до 
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недоглед, надевајќи се дека преку таа и таква безмерна ми-

лост и љубов кон нас грешните, некое човечко срце ќе омек-

не, дека можеби ќе се скрши гордоста и неверието кај чове-

кот под налетот на таа и таква милост и љубов Божја.

Сакам да ве прашам уште нешто: Ќе останеме ли рамно-

душни на еден ваков наплив на милост и љубов? Ќе продол-

жиме ли да чекориме во несигурност и неизвесност во наши-

те животи? Ќе тонеме ли и понатаму во очај и неверие за било 

каква можност за промена на нашите животи на подобро, на 

било кое поле?

Или, ќе преземеме нешто? Ќе се одлучиме ли за промена 

на нашата животна рутина, за нашите навики, за нашиот од-

нос кон животот и кон другите околу нас, ќе одлучиме ли за 

промена и на нашите мисли, зборови и постапки, ќе одлучиме 

ли конечно да смениме нешто кај себе првенствено, но и во 

нашиот однос кон другите?

Еден пример ќе ни ја доближи суштината на порака-

та за “... словото Божјо... е поостро од меч и навлегува до 

разделување на душата и духот, до зглобовите и мозокот, и ги 

проценува мислите и намерите на срцето.“ (Послание до Ев-

реите 4:12)

Имено, ќерката доаѓа кај својата мајка и видно вознеми-

рена ѝ вели: Јас вака повеќе не можам, животот ми стана пе-

кол, проблем до проблем, немаме никакво разбирање еден за 

друг, јас вака повеќе не можам да живеам.  Мајката мудро ја 

сослушала и ја повела во кујната. Во три сада со вода, стави-

ла, морков во едниот, јајце во другиот и зрна кафе во третиот 

сад. По дваесетина минути вриење, ги извадила од садовите 

и ја прашала ќерка си, за тоа каква промена забележува. На 

ова ќерката не реагирала и запрашала, за што всушност ста-

нува збор. Мајката одговорила: Морковот е видно омекнат от-

како поминал низ состојба на вриење, и претставува параф-

раза за тврдото срце на човекот, кое Бог дозволува да поми-

не низ тешкотии во животот, “како низ оган“, со цел да омек-

не и  да започне да гради карактер на кротост, трпение, дол-

готрпеливост, карактер кој ќе благовести мир околу себе, 

наместо немир и расправии. Јајцето, низ истата состојба 

стврднало, како парафраза на кршливата душа на човекот 

и на карактер кој реагирал бурно и на најмала ситница или 

недоразбирање, состојба во која Бог дозволува проблеми и 

турбуленции, “како низ оган“, со цел да го зајакне и зацврсти 

карактерот на човекот, да се зацврсти неговата вера и надеж 

во Господа и да стане човекот отпорен на ситуациите кои му 

носеле нелагодност и немир во животот. Но, кај зрната кафе, 

се случило обратното. Кафето, не само што не се променило, 

туку тоа ја променило состојбата на водата, и ѝ дало пријатен 

вкус и арома. Оваа состојба е парафраза на веќе изграден ка-

рактер на вистинските основи, на вредностите и принципите 

од Библијата, состојба на стабилен карактер, кој знае да се 

соочи со животните предизвици, состојба на  стекнато иску-

ство во практикување на верата и надежта во Бога. Таа е по-

сакуваната состојба, до која секој од нас може да дојде, но 

само на Библиските основи. 

Сакам да ви порачам, при секое следно пиење на вашето 
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омилено кафе, сетете се на пораката од овој пример и обиде-

те се да ја примените Библиската инструкција за промена на 

карактерот на подобро, и нема да зажалите. Таа промена, ќе 

ви го олесни животот и ќе ви ја зајакне надежта дека за секој 

проблем има решение на трајна основа, докажано и потврде-

но решение, кое го носи со себе “мирот Божји кој надвишува 

секој човечки ум.“ (Евангелие според Јован 14:27)

Но, при секоја одлука, драги мои пријатели, постои избор. 

И Библијата е избор, и таа го нуди токму правото на избор. Таа 

ни нуди еден посебен пат, вистина и живот. Имаме и други из-

бори. Разни филозофи, човечки мудрувања, кои можеби ќе ви 

понудат и нешто поинакво. Погледнете ги книжарите, во нив 

ќе најдете многу книги за тоа како да се дојде до успешен жи-

вот, до успешен бизнис, како да се пронајде среќата во живо-

тот, во бракот, како да го донесете мирот во вашите домови, 

во вашите срца и во односите со другите луѓе, избор кој изви-

ра од еден друг, поинаков извор, од човечка филозофија, од 

човечки мудрости.  

Да, го имате и тој избор. И одлуката е сепак ваша, лична, 

интимна. Никој не може, ниту смее да ви наметне нешто во ва-

шиот живот. Тоа не е замислата Господова. Никој добронаме-

рен нема да ви каже дека мора вака или поинаку, дека ако не 

вака или поинаку, тогаш ќе ви се случи ова или она. Не, дра-

ги мои. Не. Тоа не е смислата на Библијата. Во неа нема да 

пронајдете ниту едно место каде што ќе бидете принудени 

под закана да сторите нешто. Во Библијата е сè  поука, опо-

мена, мудрост и знаење за изобличување на човечки срца и 

карактери, во Библијата е понудена сета милост и љубов од 

Бога кон секој еден од нас денес, сега и овде, драги мои, исто 

како, и исто толку, како и низ вековите наназад. Така ќе биде 

и во вековите нанапред.

И сакам да ви сугерирам конечно да одлучите да ја прифа-

тите како свој личен избор, како извор на клучот на среќата 

во вашиот преостанат живот, како отворена врата која ќе ве 

одведе на вистинскиот пат и живот, како упатство кое ќе ве 

престрои, сè што ќе правите понатаму во вашите животи, да 

го правите со сигурност и извесност дека ќе биде успешно, 

дека ќе ви донесе и личен и фамилијарен просперитет, дека 

ќе ви ја врати среќата и радоста во срцата и вашите лица, 

дека ќе ви даде нова надеж за нов квалитет во вашиот жи-

вот, дека ќе ви даде и потребна сигурност при секое наред-

но премрежје во животот. Да, нив ќе ги има и понатаму во на-

шите животи, но за поука, за коригирање во правда и правич-

ност, за опомена и за наше сообразување со предвидениот ни 

од Бога образец за нашиот карактер, сè со една единствена 

цел, нам да ни биде убаво додека сме на земјата, ние да на-

предуваме во сè што ќе правиме, каде и да одиме.

Имајте доверба во оваа света книга. Таа не е напишана 

од обични луѓе, таа е пишувана од посветени луѓе кои биле 

под водство на Духот Божји, впрочем Тој Дух и пишувал пре-

ку нив, а тие биле само Негови негодни слуги и извршители, 

дел од нив биле и пророци во минатото и нивната пророч-

ка мисла се остварила беспрекорно низ текот на историјата 

до ден денешен. И ова е силна потврда за вистинитоста и 
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веродостојноста на оваа света книга. И не само тоа. Оваа 

книга промени бројни животи, донесе среќа, радост, мир и 

спокојство во милиони домови во изминативе два милениу-

ма. Нема причина да не биде така и во наредните милениуми.

Милиони Христијани денес, ја живеат оваа Божествена 

премудрост во своите животи, во секоја мисла, збор и постап-

ка, ги носат своите животни одлуки во бракот, семејството, 

на работа, во бизнисот, во директна консултација со висти-

ните од Божјиот збор преку молитвата и секојдневната жива 

комуникација со Господа. И не зажалиле. Успеале. И успева-

ат и денес, во сè што ќе прават, каде и да одат. Така било, дра-

ги мои, така е денес, така ќе биде и понатаму, до крајот на ве-

ковите.

Јас одлучив да поверувам во вистинитоста на оваа света 

книга. Јас одлучив да ја применам во мојот живот. И не за-

жалив. Успеав драги мои да го променам текот на мојот жи-

вот, успеав да го вратам на вистинскиот пат, успеав да ја пре-

умножам среќата и радоста во срцата на моите деца, на мое-

то семејство, успеав да го преумножам мирот и спокојството 

во мојот дом, успеав не заради мене и мојот претходен карак-

тер, образование или воспитување од моите родители. Успе-

ав само заради ова дело Господово - Библијата, само зара-

ди мојата решеност и ревност да ја читам на дневна основа, 

многупати и неразбирајќи што воопшто читам. Но, бев упо-

рен, бев убеден и знаев дека тоа е изворот на промената која 

ми е потребна, која и секому од нас ни е потребна, и денес, и 

сега и овде драги мои пријатели. И не погрешив. И не се каам 

за сите непроспиени ноќи на потрага по смислата на напиша-

ното во неа, потрага по смислата и начинот како сето тоа да 

го применам во мојот живот. Секој кој ќе одлучи, можеби ќе 

помине и низ тие породилни маки, но потоа...потоа, радоста е 

голема, огромна, немерлива. Исто како кога мајката поминува 

низ родилни маки, кои веднаш се забораваат по првиот плач 

на бебето, а потоа стапува на сцена радоста за новиот живот. 

(Евангелие според Јован 16:21)

Да, драги мои, и Библијата ни подарува нов живот, нов жи-

вот кој е различен од претходниот, независно на кое ниво и 

задоволство од исходот во животот сме биле пред тој чин. Од 

сè досега постигнато во нашите животи, може повеќе, може 

подобро и може поубаво. Тој нов живот е всушност нашето 

ново раѓање. Раѓање не од тело, но од Духот свети. Тој нов жи-

вот е раѓање на нашата љубов кон Бога, тој нов живот е поче-

ток на нашата доследна и беспоговорна послушност кон Бога 

и Неговиот Божји збор – Библијата, тој нов живот ќе ги роди 

и плодовите за еден вистински живот во полнота, во вистин-

ска агапе љубов кон ближниот, но и исполнет живот во свето-

ста на Христовото присуство во нас, во нашите срца и животи. 

Тоа е патот на промената, тоа е патот на успехот, тоа е па-

тот на новиот живот во Христа. Живот исполнет со сигурност, 

извесност, мир и спокојство, безбедни во Божјото присуство 

во нашите животи, семејства и домови, под закрила и зашти-

та од Бога директно. Живот во сета негова полнота, каква што 

Бог ја замислил за нас, полнота каква што Тој ни ја вети во Не-

говиот Божји збор – Библијата. Полнота, како за Негов избран 
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род, царско свештенство, како за Негов посебен народ, како 

за света нација.  (1 Послание на апостол Петар 2:9) 

Е за таква полнота на животот ни зборува и ни ја ветува 

Библијата.

Ова е навистина шанса. Вистинска шанса за промена на 

исходот во нашите животи. Шанса која не би сакал да ја про-

пуштиме. Таа ни е и нам денес на располагање, драги мои. 

Шанса, која убеден сум ќе промени многу животи на подо-

бро, и денес и овде помеѓу нас Македонците, во Библиска 

Македонија.

Ве повикувам, прифатете ја таа шанса! Не одолговлекувајте! 

Немојте, банални изговори од типот немам време, или чекај 

да помине ова или она, или читам и ништо не разбирам, да ве 

оттргнат од оваа света цел. Не дозволувајте текот на дневни-

те настани да ве држи ѝ понатаму во ропство. Спротивставе-

те се на таа досегашна рутина во својот живот, со вера и на-

деж дека донесената одлука да го побарате Господа во ваше-

то срце, ќе ве промени лично, и ќе го промени вашиот живот 

на подобро, на многу подобро. Почувствувајте ја таа безмер-

на љубов од Бога, примете ја и одразете ја од вас кон ближни-

от до вас и околу вас. Нема да зажалите, драги мои. Тоа што 

ќе го доживеете потоа е навистина нешто големо, нешто тол-

ку моќно, нешто кое толку силно ќе ве понесе, така што нико-

гаш повеќе, во остатокот од вашите животи нема да сакате да 

се вратите назад, во бесцелното талкање низ неизвесноста од 

човековото постоење и живеење без Бога.

Ајде за наша поука и охрабрување да се потсетиме што за 

Библијата како живо Слово Божјо имаат запишано светиите 

на Христијанството од првите векови по Христа, па до наше-

во совремие.

1. “Библијата е мајка на сите книги, исто како што е мо-

литва над сите молитви и водич до Царството небес-

но. Таа го води човекот на земјата кон разбирање на 

вистината, и му овозможува да го види Бога со свое-

то срце уште додека е во тело...“1 Parthenios of Kiev, 

19th century

2. “Јас особено сакам да ја читам Библијата, и двата 

Завета (и Стариот и Новиот м.з.), Јас дури и не можам да 

живеам без да ги читам постојано. Тие содржат толку 

многу. Толку многу закони за животот на човековата 

душа се откриени во нив. Личноста која ревнува 

за духовна обнова може да се здобие со толкаво 

напастиве во процесот на преобразба и наново раѓање 

од зло кон добро.“ St. John of Kronstadt, 19th century

3.  “Светата Библија ни е дадена од Бога, не само 

на човештвото воопшто, туку и на секој од нас 

индивидуално, на мене, на тебе, на секој од нас...

Секогаш кога ние ја читаме Библијата сами, или ја 

слушаме како се чита во црквите, ние го слушаме 

1  Првите седум цитати се преземени од: The Orthodox Study Bible 
– New Testament commentaries -    Church fathers speak, а останатите се 
од рзалични интернет извори за авторите
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нашиот Господ како разговара со нас” St. Tikhon of 

Zadonsk, 18th century

4. “Ако вие, Христијаните, сакате да научите да живеете 

свет и вистински Христијански живот, земете го пред 

себе Светото Евангелие и беспрекорниот живот 

Христов, и поучете се од нив“ St. Tikhon of Zadonsk, 

18th century

5. “Да не тропаме повремено, на вратата на Библијата, 

туку со копнеж и истрајност, и да не го изгубиме срцето 

при тоа, но да биде отворено за разбирање.  Да не се 

обесхрабруваме доколку читајќи еднаш или двапати 

сѐ уште не го разбираме прочитаното. Подобро, 

бидете упорни, размислувајте, испитувајте, зашто 

е напишано: “Прашај го татка си и тој ќе ти покаже, 

старешините и тие ќе ви кажат“ Повторни закони 32:7“ 

St. John of Damascus, 7th-8th century

6. “Божествено инспирирано Слово, како што 

Божествениот апостол го нарекува, е Библијата. 

Нејзината намена е полезна за човекот. Целата 

Библија, тој вели, е инспирирана од Бога и е за наша 

полза“ St. Gregory of Nyssa, 4th century

7. “...Библијата е секако совршено Слово Господово, 

поради тоа што е нам објавен Божји збор преку 

Светиот Дух“ St. Irenaeus, 2nf-3rd century

8. “Не постои друго напишано од човек, кое му говори на 

срцето повеќе од Библијата. Прочитајте ги и Демостен, 

Цицерон, Платон, Аристотел, или кој и да е од тоа 

друштво, јас признавам дека ќе ве привлечат, ќе ве 

восхити тоа што ќе го прочитате, ќе ве помести и понесе 

на ист прекрасен начин, но доколку се свртите кон 

читање на светата книга – Библија, тоа толку видливо 

ќе влијае на вас, толку силно ќе продре во вашето 

срце, така што ... споредено со длабочината на оваа 

импресија, сета сила на овие реторичари и филозофи 

ќе наликува скоро на ништо. Така што едноставно е да 

се заклучи дека Светото писмо – Библија е Божествено 

вдахновено, ја издивнува таа Божественост од себе и 

ги надминува сите дарови и милоста на сѐ создадено 

досега од било кој во човештвото“ John Wesley (1703 

– 1791)

9. “Имајте го Христос...секогаш пред вид кога го читате 

Словото Господово – Библијата, и тоа, како ѕвездата 

од исток, ќе ве води до Месијата, ќе ви служи како 

клуч за секоја ваша потреба и во мака, ќе ги отклучи 

за вас сета мудрост и сите богатства од сите мистерии 

за царството Божјо...и бидете волни да го научите тоа 

кое Бог сака да ве научи, како што Самоил беше, кога 

извика: “Зборувај Господе,  Твојот слуга слуша“... Сѐ 

што е напишано во книгата Господова, е напишано за 

наше поучување. И тоа кое Христос го има кажано во 
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претходните времиња, мораме да го гледаме исто така 

како нам да ни говори денес: Светото писмо – Библија 

не е ништо друго туку откровение од Бога за тоа како 

отпаднатиот човек да се обнови во Исуса Христа: сите 

заповеди, предупредувања и ветувања ни припаѓаат 

нам и на нашите деца, исто толку колку и на оние, на 

кои им беа веднаш дадени до знаење....Дозволете ми 

да ви дадам еден совет, пред да ја читате Библијата, 

да се молите, Христос, согласно Неговото ветување, 

да ви го прати Неговиот Дух да ве води во сета 

вистина...молете се над секој збор и стих, доколку е 

можно, и кога ќе ја затворите Библијата, најискрено 

молете го Бога, зборовите кои сте ги прочитале да 

бидат вградени во внатрешноста на вашето срце и да 

донесат во вас плодови на добар живот...Така што, 

истражувајте ја Библијата, мои драги браќа, вкусете 

и видете колку е добар Божјиот збор, и тогаш вие 

никогаш нема да ја напуштите таа небесна “мана“2, 

таа ангелска храна...тој светол леб. Тогаш Божјиот 

збор ќе ви биде посладок од мед, а медот и од сакето, 

и подрагоцено од злато и сребро. Вашите души со 

читањето на Библијата ќе бидат исполнети со срж и 

полнота, а вашите срца несвесно моделирани во Духот 

на благословениот автор на Библијата – Бог“ George 

Whitefield (1724 – 1770)

2  Излез 16:4; 31 Мана е лебот од небото кој Бог секојдневно го 
пушташе да паѓа во пустината за да се прехрани Израилот, а самите го 
нарекоа “мана“ што на еврејски значи “што е тоа“, парчињата леб биле 
бели како коријандрово семе, а по вкус – како медено колаче 

10. “Големо е задоволството за човекот од достигнувањата 

на човечките знаења, при проучувањето на 

природните нешта, но сево ова е ништо во однос на 

радоста која извира од Божествената светлина која ја 

осветлува душата. Оваа духовна светлина е изгревот 

на светлината на славата во срцето на човека. Нема 

ништо толку моќно како што е ова кое ги поткрепува 

лицата во болка, кое дава на умот мир и светлина во 

бурниот и темен свет. Ова знаење ќе ве оддалечи од 

светот и ќе ве воздигне кон небесните нешта. Ќе ви го 

сврти срцето спрема Господ како извор на доброто за 

да го изберете Него за единствен Бог. Оваа светлина...

ќе ја донесе на душата до спасителната блискост со 

Христос“ Jonathan Edwards (1703 - 1758)

11. “Каде и да го најдеме Словото Господово да се 

проповеда и слуша, и да се практикуваат сакраментите 

согласно институтите Христови, таму, без сомневање 

е црквата Божја“John Calvin (1509 - 1564)

“Библијата е колевка каде Христос е положен...Словото 

Господово е најголемото богатство на овој свет...Бог ги 

напиша Евангелијата, не само во Библијата, туку и во 

дрвјата, , во цвеќињата и во облаците и ѕвездите.

 Martin Luther (1483-1546)

Нека овие виспрени мисли на татковците на верата во 

Христијанството, ни послужат како поттик за размислување 
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околу важноста на Светото писмо и околу животворноста на 

неговите пораки, поуки и опомени за наше изобличување, 

коригирање во правда и правичност и унапредување во Дух и 

вистина, и денес после толку векови, и со истата таа свежина 

и сила за промена каква што Бог ја имаше вдахнато во првите 

векови.

СМИСЛАТА НА НОВИОТ ПОЧЕТОК

Преминот од една во друга година најчесто е поврзан и 

со нови почетоци. Вообичаено, секој од нас на истекот од го-

дината ги анализира достигнувањата од претходната година, 

успесите и евентуалните неуспеси, личните промашувања и , 

верувам, многуте радосни моменти. Но, истовремено, почето-

кот на новата година секого од нас го тера да размислува за 

периодот што претстои, сите нѐ тера да погледнеме малку на-

напред и да размислиме за тоа како ќе чекориме во месеци-

те што претстојат, по кој пат ќе се движиме во деновите кои 

доаѓаат.

Како ниеден друг период, Божиќните празници асоцира-

ат на нови почетоци. Секој, размислувајќи за тоа каков тек на 

животот посакува во новата година, не само за себе туку и за 

ближниот, си пожелува пред сè среќа, радост, здравје, живот, 

мир, финансии, успеси...

Можеби несвесно, во тие моменти, секој од нас си ги по-

сакува токму Божјите благослови, а тоа се токму тие: среќата, 

радоста, здравјето, мирот, спокојството.

Во Евангелие според Јован 10:10, нашиот Господ и Спа-

сител Исус Христос, ни кажа зошто дојде на земјата, ни кажа 

кои се Неговите желби за нас: “Јас дојдов“ – ни вели Христос, 

“за да имаат живот и да го имаат во сета негова полнота“; “...

та секој кој верува во него (Исус) да не загине, но да има жи-

вот вечен.“ (Евангелие според Јован 3:15) Во Божјиот збор 

Библијата, уште ни е ветено, во Еремија 29:11-13: “Само Јас 

ги знам замислите, што сум ги смислил за вас, вели Господ, 

замислите за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и на-

деж. Па ќе повикате по Мене, ќе дојдете и ќе Ме замолите, и 

Јас ќе ве чујам; ќе Ме побарате и ќе Ме најдете, ако Ме поба-

рате од сè срце“. И затоа, често пати низ Словото, Господ ни 

порачува: “Радувајте се и пак ќе речам радувајте се“ Посла-

ние до Филипјаните 4:4

Имаме ли причини за радост? Имаме ли сила да се устро-

име со Божјите намери за нас луѓето, Неговите бесцене-

ти созданија? Да се запрашаме, имаме ли сè уште маки, 

страдање, проблеми кои ни изгледаат несовладливи во мо-

ментов? Имаме ли сè  уште, како Христијани, немир, нервоза, 

расправии, раздори? Или сето тоа е само минато, во нашите 

животи?

Драги пријатели, Библијата е и просперитетно Слово. Таа 

е извор на жива надеж, извор на успех и просперитет за секој 

поединечно, но и за нациите и за државите. Таа ни нуди излез 

од секојдневните потешкотии во животот, таа ни нуди и спас 

од проблемите кои нѐ истоштуваат и не ни даваат мир. Таа е 

решение за бремето кое непотребно го носиме.
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Во Библијата Исус Христос ни порача: “Дојдете кај мене 

сите уморени и обременети и Јас ќе ве успокојам... и ќе 

најдете мир за душите ваши.“ (Евангелие според Матеј 11:28)

Многумина ќе се запрашаат, како? Како е можно, Исус 

кој пред повеќе од 2.000 години дошол на овој свет и ни се 

објавил со сета слава преку бројни чудеса, да ни се најде и 

денес, па уште и нашето бреме да го носи наместо нас? Нели 

ова изгледа малку чудно, на прв поглед.

Не е ни најмалку чудно, драги мои, ако знаеме дека истиот 

Тој Исус, е жив, вчера, денес и во веки. Да, Исус е жив, и тој е 

тука меѓу нас и денес, Неговата слава и чудеса се присутни и 

денес, и овде меѓу нас, во Македонија и помеѓу Македонците, 

помеѓу секој од нас, кој го повикува со сето срце, душа, сила и 

разум, кој го љуби Господа искрено и длабоко од срцето свое, 

и ближниот како себеси. Присутен е преку  Неговиот Дух Све-

ти кој го излеа на земјата, за преку Него, секој кој поверува во 

Исуса Христа, секој кој се покае и во покајничка молитва го 

прими за свој Господ и Спасител, буквално секој да биде спа-

сен и преку верата, а по милоста Божја, да го стекне правото 

да има живот во полнота на земјата и правото на  вечен живот.

Покајничката молитва е нашиот влез во Божјото прису-

ство на земјата, таа е светлината во темниот тунел на неиз-

весност, на несигурност, на страв и разочараност од живо-

тот, таа е лозинката за да ни се отворат ризниците небески во 

нашиот живот на земјата. Таа покајничка молитва е волшеб-

ниот збор, со кој ние ја отвораме вратата на нашето срце, за 

да во Него се слее сета љубов и милост Христова, сите Него-

ви благослови, кои Тој ги подготвил за секого од нас, како Не-

гови Божји чеда. Но, и за, од нашето срце да извира и струи 

сета љубов Христијанска, агапе, од нас кон Бога, кон нашите 

блиски и кон сите останати кои Бог на пречуден начин ни ги 

праќа, секојдневно во нашите животи.

Тоа е тајната на побожноста и пречудно е ова во очите чо-

вечки, ни вели Библијата. Наше е да веруваме, да се надева-

ме и да ја примаме и даваме Христијанската агапе љубов кон 

Бога и кон ближните. Да се препуштиме на водството Божјо, 

во полна доверба и надеж дека за нас, Бог го предвидел 

најдоброто нешто во нашите животи.

Само на ваков начин, дарот на животот кој ни е даден од 

Бога ќе има смисла. Само така, секоја наша мисла, збор и по-

стапка, устроени по Библиските Божји инструкции, ќе ни до-

несе среќа, радост, успех и просперитет, мир, здравје и из-

весност во нашите животи.

Е, токму за ваква среќа и радост зборува Словото Божјо, 

за состојба која е одржлива на долг рок, која трае и која ниш-

то на овој свет нема сила да ја промени, освен нашите отстап-

ки од тој и таков Божји пат, нашите компромиси со светот, на-

шето сообразување со сè што е спротивно од Библиските ин-

струкции.

Да, драги мои, и тука Господ ни го дава правото на избор. 

Сакаме ли да продолжиме како досега, со сета неизвесност 

на тој пат? Или сакаме нов почеток во нашите животи, поче-

ток на вистинската полнота од Божјото присуство во него?
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Многу Христијани во светот го одбраа единствениот пат, 

вистина и живот, патот на нашиот Господ и Спасител Исус 

Христос. Да го одбереме и ние. И да се придружиме на милио-

ните задоволни, радосни и среќни лица низ светот, да се при-

дружиме на милионите успешни и просперитетни Христијани, 

да се придружиме на патот на надежта и иднината под Божја 

закрила, заштита и водство.

“... Кога ќе Го побарате Господа, вашиот Бог, ќе Го најдете, 

ако го побарате од сѐ срце и со целата своја душа. Кога ќе за-

паднеш во тага, и кога сето тоа со време ќе те снајде, ти ќе му 

се обратиш на Господ твојот Бог, и ќе го чуеш Неговиот глас. 

Господ, твојот Бог, е Бог милосрден; Тој нема да те остави ...“ 

(5 Мојсеева 4:29-31)

Првиот чекор кон тоа откривање е покајничката молит-

ва. Да ја изговориме заедно, искрено и со љубов кон Бога, од 

длабочината на нашето срце, и со сета сила и разум, да пови-

каме кон Бога, за да ни се објави во нашите животи.

 Основна Молитва
 
Господи Боже, Исусе Христе... 
Од овој момент сум Твој, 
го предавам моето срце на Тебе... 
Влези во него и научи ме како да те спознаам целосно, 
како да научам да верувам. 
Ти преземи ги сите мои мисли и дела, 
сите мои грижи и проблеми 
и помогни ми да носам вистински одлуки во животот. 

Сам тоа не можам да го направам, но само со тебе и под 
твое водство, Боже... 
Прости ми за сé што сум грешел досега и 
дозволи ми да бидам Твој, а Ти да бидеш постојано во мое-
то срце, 
да ме водиш според Твојата Божја волја и промисла... 
Сé Тебе ти препуштам Господи, во Дух и Вистина. 
АМИН!

ВРЕМЕ ЗА ПРОМЕНИ И НОВИ ПОЧЕТОЦИ

Вреден работник во градежна фирма се подготвувал за 

пензионерските денови. Целиот свој работен век го поминал 

работејќи вредно и посветено за своите газди. Но, последни-

от месец пред да замине во пензија, газдата му рекол дека ќе 

мора да остане и да води уште еден проект, за последен пат 

во неговиот живот. Тоа било проект за градба на некоја куќа. 

Човекот видно разочаран морал да се согласи со одложување 

на одењето во пензија и неволно започнал со реализација на 

проектот. Работел без никаква волја, без да обрне внимание 

на деталите и финесите кои го прават чинот на градба еден 

вид на уметничко дело. Објектот имал видни недостатоци, 

пропусти, со еден збор во него скорешниот пензионер, не ја 

вложил својата љубов неопходна за делото да биде најдобро 

што е можно.

“Како така, на две на три“ проектот бил завршен предвре-

ме, пензионерот радосен го известил газдата дека куќата е 
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завршена со градба и средување и дека сега може да си оди 

во пензија.

На ова газдата се израдувал и видно среќен, му ги пре-

дал клучевите од куќата, а во знак на голема благодарност 

што човекот бил лојален на неговата компанија цел работен 

век. Истата му била дадена на поклон. Газдата му се извинил 

што го задржал уште неколку месеци на работа, но причина-

та била таа што сакал да му се оддолжи за неговата беспре-

корна работа во градежната компанија за време на работни-

от век, на тој начин што ќе му поклони куќа.

На ова новопечениот пензионер, видно разочаран, си ре-

кол: Ех, да знаев дека куќата која ја градев, е всушност мојата 

куќа во која треба да ги уживам пензионерските денови, ќе 

обрнев посебно внимание на деталите и сите финеси, и ќе ја 

направев вистинско уметничко дело.

Драги пријатели, многумина денес го живеат животот 

“ден за ден“, без особена смисла, без жар, без некои посебни 

очекувања. Едноставно, животот го живеат по некоја рутина, 

без посебна фокусираност, како да се живее животот за некој 

друг, а не за нас самите и за нашите најблиски.

Животот без смисла станува бесмислен живот.

Драги мои, животот не ни е даден како дар од Господа, 

за ние да го протрчаме низводно, без некоја особена цел и 

значење. Животот ја губи смислата, ако живееме површно, 

и ако дозволиме настаните да нè носат по нивниот вртоглав 

тек, без да вложиме и најмал напор да повлијаеме на нашето 

секојдневие, а со тоа и на нашата иднина. 

Ноторна вистина е дека ако сакаме исполнет живот, ако 

сакаме живот со смисла и фокусиран на високо поставена 

цел, тогаш нам ни е потребна промена на рутината, проме-

на на воспоставениот вообичаен тек и ритам на дневните на-

стани, но промена заснована на издржан репер, кој претход-

но ќе ги престрои и трансформира нашите срца, и ќе ни даде 

нови мисли, зборови и постапки, на репер кој е жив збор Го-

сподов.

Нема подобро време од дефинирање на по-

требата за промена, од периодот кој временски го 

означува преминот на старата во новата година. 

Нема подобар репер, на кој може еден човек да се потпре и да 

издејствува кај себе “промена на умот“ или “трансформација 

на срцето“, и на животно вредносните ставови на основа на 

Божјиот збор, Библиските вредности, принципи и инструк-

ции, на тоа просведочено “Упатство“ за владеење на човекот 

на овој свет. “Упатство“ за тоа како треба човек да го живее 

животот за да му биде убаво, за да го заслужи од Бога пред-

видениот квантум на среќа, радост и задоволство од квалите-

тот на сопствениот живот и сопствената реализација или ис-

полнетост како индивидуа на овој свет.

Бог е Бог на шанси и нови почетоци. Сега е времето за 

размислување: каде сме на нашиот животен пат, задоволни 

ли сме од досегашниот исход во животот, ја чувствуваме ли 

ветената ни радост, задоволни ли сме од постигнатиот успех, 

чувствуваме ли и најмал оптимизам за иднината, имаме ли си-
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гурност за извесен напредок во областите кои се наша живот-

на преокупација, или...?

Драги мои, време е сите да седнеме и да размислиме, 

да направиме пресек на реализацијата на нашите животни 

очекувања и да се фокусираме на смислата од нашиот живот 

до овој момент.

И ако било кој од нас, дојде до сознанието дека нешто не 

оди како што е замислено, дека некои очекувања се претво-

риле во разочарувања, дека некои наши надежи се изневе-

рени, дека едноставно не сме го достигнале очекуваниот до-

мет и не сме ги оствариле нашите соништа, тогаш тоа е аларм 

за промена. Аларм за нови почетоци. Шансата е тука. Таа ни 

е од Бога дадена, и не смееме да ја оставиме неискористена. 

Затоа што, во спротивно, наредната година повторно ќе дис-

кутираме на истата тема, и повторно ќе се соочиме со истиот 

“зид“, и нашето разочарување ќе не влече како вртлог, се по-

долу и подолу на животното скалило.

Драги мои, во вакви ситуации, многу е важно за човекот, 

да се рефокусира и репрограмира на вистинските основи, на 

фундаментот кој ни е понуден преку Божјиот збор – Библијата, 

а тоа е “патот, вистината и животот – Исус Христос“.

За многумина ова е сè уште, за жал, еден вид на “небуло-

за“, нејаснотија, изгледа тајновито, мистично. Многумина ќе 

се запрашаат, како да се стори тоа?

Словото ни нуди нешто кое е извесно, проверено, нешто 

кое милиони луѓе низ светот, во минатото и денес, со сигур-

ност и огромна извесност ги донело до очекуваниот квантум 

на лична среќа и задоволство од животот.

 Кога човек размислува за промена на животната рутина, 

советот на Библијата е, најпрво да се покае за незнаењето 

кое го довело човека до состојба на талкање во неизвесност, 

незнаење кое го води човека на погрешни патишта, незнаење 

кое го поистоветува злото со добро, незнаење кое е само по 

себе разорна болест, која води и до можна смрт.

Можеби ова ќе ви звучи малку застрашувачки, но биде-

те сигурни дека е тоа така. Зошто е тоа токму така, и не е за 

полемизирање. Тоа е исто како да полемизирате за тоа зошто 

човекот мора да има две, а не три очи, еден а не два носа, или 

една а не две усти и т.н. Едноставно тоа е Божјиот план. И за 

тој и таков план Бог ни нуди да избираме, едноставно ни оста-

ва на нашата слободно изразена волја да одбереме: ќе го по-

ставиме ли нашиот живот на тој “пат, вистина и живот“ во Ису-

са Христа или ќе си останеме и понатаму да талкаме во “ту-

нел со темница“.

Драги мои, мојата молитва до Господ е секој од нас, да го 

избере вистинскиот пат, патот на вера во Исуса Христа, па-

тот на примањето на Христос за свој личен Господ и Спаси-

тел, во молитва и исповедање со збор за спасение, во ваша-

та “тајна соба“, сами со Господа, да го побарате од сè срце, 

и со сета сила, душа и разум да повикате кон Него, за Тој да 

ви се открие лично, за Тој да го завладее вашето покајано 

срце, за Тој лично да го преземе водството во вашиот живот, 

и од тој момент Тој лично да започне да ги сообразува ваши-
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те мисли, зборови и дела со Божјите упатства од Библијата. И 

што е уште поважно, таквиот чин не е со цел, нас да нѐ завла-

дее и окова во нови пранги, туку да нѐ ослободи од пранги-

те и ропството на гревот и да ни ја даде вистинската слобо-

да, која носи личен напредок, успех и просперитет, во сè што 

ќе правиме и каде и да одиме, но и да ни обезбеди, на Негов 

пречуден начин “зад завеса“ вистински “живот во полнота“ на 

земјата, но и “живот вечен на небесата“.

Ова се прима со вера и никако поинаку.  Притоа, едно 

сигурно знам. Од мое лично искуство, никој не останал ис-

тиот откако ја прочитал Библијата и започнал да размислу-

ва за Господа и за Божјиот план за спасение, никој повеќе 

не си го задржал стариот карактер, откако започнал жива и 

секојдневна комуникација во молитва и разговор со Господа, 

со Спасителот Христос, и никој не останал на истото ниво на 

животниот дострел, од моментот на покајанието и примањето 

на Христос за Господ и Спасител, во своето срце, во својот 

живот. Од тој момент, сѐ станува извесно. Разочарувањата, 

постепено ќе стануваат минато. Велам постепено, затоа што 

сѐ уште ќе има маки, страдања. Но, Словото вели, тоа е за во 

нас да се роди трпенито, долготрпеливоста, а од неа, да се из-

роди искуството, а потоа од тоа искуство да се роди и надеж-

та, која на крај ќе нѐ доведе до љубовта. Ако овие фази не ги 

изодиме, ќе ја пропуштиме љубовта Божја да проструи низ на-

шиот живот во сета полнота, но и ќе го пропуштиме нејзиниот 

одраз од нас кон останатите околу нас. Тоа е патот кој нуди 

сигурност, пат на кој ја стекнуваме Божјата закрила и зашти-

та во нашиот живот, и пат кој нè носи сè подалеку од дометот 

на “огнените стрели на лукавиот, на злото“.

И колку сме ние поревносни во чекорењето на тој пат, кол-

ку сме понепоколебливи и порешени од било кога да го изо-

диме докрај тој пат, дотолку повеќе и благословите од Бога 

ќе се преумножуваат во нашето секојдневие. Нашиот живот 

ќе започне да се позиционира на нови, повисоки хоризонти, 

од каде се гледа сè појасно, и од каде што секоја наша идна 

одлука во животот ќе биде сè поизвесна.

Затоа, драги мои, не чекајте. Уште денес, уште сега, 

предајте му го своето срце и живот на Господа, побарајте во 

молитва Негово водство во Дух и вистина, одлучете се рев-

носно, да го промените текот на вашиот живот, од “удолни-

на кон угорнина“. Нема подобар момент од почетокот на Но-

вата година.

Нека премудроста Божја, преку присуството на Духот Све-

ти ви го отвори срцето за покајание и за понизно примање на 

верата во Исуса Христа на начин кој Бог го очекува од секој 

од нас, на начин кој ни е даден како инструкција во Божјиот 

збор – Библијата, на начин кој е единствено извесен и сигур-

но победоносен.

Нека Бог дава мудрост за вистинска одлука, сила за 

превземање на решителни и храбри чекори на промена на 

состојбата на умот, на досегашната просечна матрица на 

размислување и водење на животот, и знаење кое ќе ве води 

во процесот на вистинската трансформација на вашето срце 

кон сигурен успех, надеж и иднина, каква што Бог ни ја ветил 
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на сите нас, Неговите Божји покајани чеда.

Пораката е сè што ќе правиме во нашите животи, да го 

правиме од срце и со душа како за Господа, а не за луѓето. 

Кога оваа Божја инструкција ќе ја претвориме во своевидено 

упатство за нашето поведение, во секоја животна ситуација, 

тогаш нема да пропуштаме животни шанси, како таа на гради-

телот. Ако сме свесни дека нашиот живот е еден вид на град-

ба, тогаш, нужно итно е потребно да го градиме со примена 

на високи стандради, на квалитетни животни основи, со нова 

вредносна матрица која извира од еден потврден репер, од 

непресушниот извор на премудрост и знаења кои водат со си-

гурност во “живот во полнота“ и до “вечен живот“.

Нека Бог ги преумножи Неговите благослови и во секоја 

наредна нова година, нека ви даде сила, решителност и хра-

брост за промени, мудрост и знаење пеку Духот Свети за да 

распознаете што му е потребно на човека за вистински одлу-

ки во животот, во вистинско време и во вистинска насока.

ЗА ОСНОВИТЕ НА ХРИСТИЈАНСКАТА ВЕРА

Псалм 109

Послание до Римјаните 8:1-17

2 Послание до Тимотеј 3:16-17 и 4:1-8

Дилемата околу судбината и слободниот избор била и е 

камен на сопнување помеѓу Христијаните. Ова доктринар-

но прашање, кое ги бранува духовите до ден денешен, беше 

и точка на многу делби во Христијанството. Имено, еден од 

со-основачите на Христијанскиот методизам беше George 

Whitefield, заедно со браќата Wesley, John и Charles. Whitefield 

тврдел дека сè е судбински предодредено и бил следбеник 

на John Calvin или на т.н. правец калвинизам. А John Wesley 

бил следбеник на доктрината на т.н. арминиамизам нарече-

на по Jacobus Arminius3, кој учел дека Исус умрел на крстот за 

сите кои по слободна волја ќе решат да му го предадат Нему 

своето срце, значи со самата жртва на крстот, буквално секој 

добива шанса да го стекне правото на вечен живот преку ми-

лоста Божја која важи за сите луѓе, и таа доктрина во осно-

ва се противела на апсолутната судбинска предодреденост 

за секого. Wesley го задржал ставот дека човечката слободна 

волја е сосема сообразена со Божјиот суверенитет. 

Преку овој пример сакам да расветлиме една друга ра-

бота. Делбите во Христијанството беа и сè уште се резултат 

на човечки мудрувања и филозофии, како резултат на кои 

доаѓало до погрешни, понекогаш и еретички толкувања на 

3  Jacobus Arminius (1560-1609) – Холандски теолог на 
протестантската реформација 
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Библијата. Тогаш кога човечките филозофии и мудрувања ќе 

се наметнат како пречка за посилно остварување на припад-

носта кон Христа, и кога човечките поведенија ќе го засенат 

Христовиот пат, вистина и живот, тогаш делбите се природен 

след на нештата. Така беше и со првите поделби во раното 

Христијанство, така беше и со поделбите на почетокот на вто-

риот милениум, така беше и подоцна, пред околу 500-тини 

години, така е и денес. Делбите се на сцена, не заради Хри-

стовата порака и Нејзината смисла за животите на луѓето, 

туку поради игнорирањето на таа и таква порака и нејзиното 

засенување со човечките мудрувања и филозофии. Секогаш 

кога човекот ќе сака да доминира со своето, наводно човечко 

сезнаење, секогаш постои опасност да падне во замката на 

раздорот. А да споменеме дека лукавиот дојде на овој свет 

да украде, да убие, да раздвои, да раздори...што повеќе чо-

вечки души да оттргне од Господа. (Евангелие според Јован 

10:10) Да, драги мои, овие делби, колку и да изгледаат нор-

мални, тие тоа не се, тие се сериозна соблазна за безброј 

многу човечки души и ги држи сериозно далеку од спознани-

ето за смислата на Божјата објава на човештвото. Токму овие 

делби и раздори се дело на сатаната. А сепак биле дозволени 

да се случат од Бога. Зошто? 

Многумина си велат, ако Христијанството ја има силата и 

моќта за промена, тогаш зошто не направи промена кон един-

ство, промена кон надминување на разликите. Можеби некој 

ќе се запраша, ако Господ е жив, зошто Тој не живее и во сите 

Христијани подеднакво? Зошто ги дозволува делбите и злоу-

потребата на Неговото име и порака? Безброј прашања побу-

дува оваа тема. 

Библискиот светоглед дава објаснување и за ова, но мно-

гу поважно, дава и инструкција како сево ова да се надмине. 

Христос ни порачува, сите да бидеме едномислени, и да по-

станеме едно со Него, Тој да е во нас и да живее преку нас. 

Колкава е Неговата милост и љубов, драги мои, да Тој сака да 

се всели во нас и Тој лично да живее преку нас, и тоа не за да 

си задоволи некоја своја потреба, туку за нам да ни биде уба-

во, да не страдаме и трпиме болка, живеејќи во греовно тело 

и греовно окружение, кое секогаш ќе биде опасност за со-

блазна постојано. 

Драги мои, Христијанството не е само за себе, тоа е про-

извод на вера и перцепција на луѓето, и е наменето токму 

за луѓето. Христос ни се објави во тело за нам, на грешни-

те да ни го покаже патот, вистината и животот, и да ни каже 

како да живееме без да грешиме, а со тоа и без да страдаме. 

Христијанските цркви, како човечки организации и институ-

ции се Божји храмови за слава на Бога, но уште поважно тре-

ба да бидат места каде што луѓето кои се верници, постојано 

ќе се враќаат на изворите на верата, на изворите на вистин-

ското спознание за Господа кое води до вечен живот. И таа од 

Бога доверена функција, црквите преку своето свештенство 

треба да ја остваруваат, со сета своја ревност, во насока кон 

носење човечки души при Бога, преку подготовка на патот за 

Господа до срцата на луѓето, за оттаму Тој самиот, Христос, 

да живее и делува преку нас. Но, дали е тоа така? 

Дали, кај нас во Македонија, Христијанското свештенство 

доволно ревнува за спасение на што повеќе души македон-
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ски? Дали Христијанското црковно свештенство е ослободе-

но од бремето на делбите и раздорот и дали успеало да се 

справи со замките на ѓаволското лукавство? Нели, црквата е 

телото Христово. Кој би имал причина и каков би бил поводот 

некој и денес, и сега и овде во Македонија да го распнува те-

лото Христово на крстот на страдањето? И дали е сево ова во 

ред и согласно со пораките, поуките и опомените на Словото 

Божјо, на живиот Божји збор? (Евангелие според Матеј 12:25)

Секако дека не, драги мои. Христос ја сака нашата един-

ственост, нашата едномисленост, нашата усогласеност со Не-

говата премудрост. Да, Христос нѐ сака заедно, драги мои, 

сплотени, зашто само така можеме да ја објавиме силата 

на Словото помеѓу нашиот народ. А дали на ваков начин е 

тоа можно? Дали, Христијанството во Македонија, поделе-

но на православно, католичко и протестантско, ја остварува 

својата добиена задача од Бога? Дали успешно ја остварува 

целта на своето постоење, дадена од Бога? Или, и понатаму 

тоне во поделби, раздори, меѓусебна омраза и нетрпеливост, 

игнорирање, меѓусебно ништење.  На ова одговор може да ни 

даде Словото Божјо, само и исклучиво Божјата премудрост, а 

не ние самите. 

Ајде да се навратиме уште малку на претходниот пример 

на доктринарна делба и на начинот, како на тоа реагирале 

творците на делбата.

Имено, кога Whitefield бил запрашан од некој, за тоа дали 

мисли дека ќе го сретне Wesley во Царството небеско, тој ре-

кол, дека се плаши од можноста воопшто да не го сретне, за-

тоа што, сметал Whitefield, Wesley ќе биде толку блиску до 

Божјиот трон, што ние од голема оддалеченост, тешко дека 

ќе можеме да догледаме до него. Која особина на Whitefield 

го оформила ваквиот став? Се разбира, станува збор за по-

низноста, клучна алка во карактерниот синџир за присност 

со Бога. 

По дефиниција, понизноста не подразбира некој да мисли 

помалку за себе отколку за другите луѓе, ниту пак значи, чо-

век да има мало мислење за своите дарови. Тоа подразбира, 

воопшто ослободување од мислењето за себе, било за едно-

то или другото. 

Да се достигне тоа ниво, потребни се повеќе степени, и 

тоа:

- отворени уши за слушање (нели верата доаѓа 

преку слушање на Словото);

- духовни очи за гледање, (такви очи, со какви 

Господ нѐ гледа нас, очи полни со милост, љубов, под-

готвеност за простување, долготрпеливост, кротост, 

смиреност по дух);

- здрав разум за да разбереме;

- покајничко срце – подготвено за искрена и 

постојана жртва;

Значи, ако во мисла, збор и постапка сме со Бога и Слово-

то, и во молитва и секојдневна комуникација постојано, тогаш 

ние всушност го возобновуваме стариот човек во нас и го гра-

диме нашиот карактер (Послание до Римјаните 5:5), односно 
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градиме понизен карактер, целосно потчинети на Бога и сета 

наша надеж му ја доверуваме токму Нему. Понизниот карак-

тер е основа за возобновување на стариот човек во нас. Кол-

ку го празниме нашето срце од телесните нешта и посебно од 

самите себе, толку оставаме простор во срцето, тоа да се ис-

полни со Христос. И затоа Словото нѐ учи: Јас да се смалувам, 

а Христос да расте во мене. 

Но, Христос не доаѓа, а уште помалку пребива на нечисто. 

Дали тоа значи дека човек е совршен и со искрено и чисто 

срце во моментот, кога вели дека е сигурен во своето очеку-

вано спасение, кога вели за себе дека е наново роден и дека 

Христос живее, пребива во него? А Словото ни вели: Совршен 

е само Христос, никој друг не е совршен. 

Што значи ова и каква порака крие во себе? Дали ние во-

општо не треба да се стремиме кон совршенството, кога зна-

еме дека никогаш нема да го достигнеме? Што мислите, како 

се чувствува некој кој ревнува да ја добие Нобеловата награ-

да и има невидено откритие во рака, а некој врховен автори-

тет да му порача, дека никој никогаш нема да го достигне тоа 

ниво за да стане добитник на Нобеловата награда? Секако, 

таквиот човек ќе ја нема докрај потребната сила и енергија 

за творење, ако однапред е обесхрабрен дека нема да ја по-

стигне посакуваната цел. 

Оттука се поставува прашањето: Дали нашата посакувана 

цел е да го постигнеме совршенството Христово, уште доде-

ка сме во тело? Или ако сакате, дали без тоа ревнување кон 

совршенството Христово ќе имаме пречка за нашето спасе-

ние? 

Знаеме, дека сме спасени по благодат Божја. Знаеме исто 

така и дека сме грешни, сѐ додека сме во тело. Но, исто така 

знаеме дека присуството на духот Свети во нас зависи од тоа 

дали сме Му пристапиле на Господа во покајание, дали пониз-

но сме Му го предале нашето срце на очистување со пресве-

тата крв пролеана на крстот Голготски, дали сме се ослобо-

диле од јаремот на “стариот човек или карактер“ во нас, дали 

доброволно сме се предале себеси, односно стариот човек/

карактер во нас, за жртва пред олтарот на Господа и дали со 

тој чин, покајани, очистени и осветени сме се облекле во ново 

руво, нов карактер/мисли, зборови и постапки кои извираат 

од живото слово Христово, родени одново во дух и вистина?

Ова прашање, треба најпрво да си го постават свештени-

ците од Христијанската вера, а потоа и секој од нас поеди-

нечно. И никој од нив нема право да држи монопол над висти-

ната. Таа е само при Христос. И секој кој ревнува за вистина-

та, понизно ќе дозволи Христос да пребива во него, Христос 

да се одразува од него, и Христос да го управува неговиот 

живот и дело. Дали тогаш ќе има раздори и поделби?  Или, 

Христос ќе се одразува едномислено преку нас, Неговите 

следбеници, Неговите Божји чеда? 

Точна Библиска инструкција и потврда за концептот на 

Христијанството е следнава: “... Едно тело сте и еден Дух, 

како што сте повикани кон една надеж на вашето звање. Еден 

Господ, една вера и едно крштение, еден е Бог и Отец на 

сите...“ Послание до Ефесјаните 4:4-6
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Поради сево ова, Словото Божјо нè поучува дека 

постојано треба да се навраќаме на изворот на “жива вода“, 

на водата од која никој не ожеднува, на “живиот леб“ од 

кој никој не огладнува, на самиот Христос, драги мои, и на 

Тој “аголен камен“ темелник, да го преиспитаме нашиот 

живот, и да се престроиме на вистинскиот ни од Бога даден 

пат и живот во Христа Исуса. Токму таа е истата основа на 

која стојат сите Христијански правци и овде кај нас во 

Македонија. Разликите и делбите настануваат кога ќе стапат 

на сцена човечките мудрувања и кога човечките филозофии 

ќе ја засенат Христовата порака, и разликите ќе се појават во 

делот на надградбата, на толкувањето на Словото по свое, по 

човечки, а не како што ни е прецизно кажано во Упатството. 

Па едни ќе тврдат дека иконите и скулптурите се идолатрија 

и идолопоклонство, обредноста и обичајноста се остаток од 

Стариот завет, преданијата и житијата ја засенуваат жртвата 

Исусова на крстот Голготски ставајќи ги во преден план 

страдањата на великомачениците низ вековите, наместо да 

биде обратно, и така во недоглед. А другите, ќе ги обвинуваат 

претходниве дека се нововерци, дека смениле вера, дека тоа 

не е вистинската вера, дека вера без икони, свеќи и кандила 

и не е вера. А што нѐ поучува Словото Господово за сево ова?

Сакам заедно, да ги разгледаме основите, за кои Словото 

Господово нè советува да ги поставиме како темел на нашиот 

живот, на нашата вера, темели кои ветуваат вистински живот 

во полнота на земјата и живот вечен на небесата. Несомнено, 

тие се Христијанските темели и за едните и за другите и за 

третите. И надвор од тие темели, едноставно нема вера, нема 

вистинска исконска Христијанска вера, каква што ни ја даде 

единствениот наш Господ и Спасител Исус Христос.

А откако ќе ги провериме основите на нашата вера, ќе 

треба постојано да го слушаме Христос, Кој ни заповеда да 

не останеме само на тоа ниво на познавање на вистината. Тој 

ни порачува во Словото “... ревнувајте за поголеми дарби, а 

Јас – вели Исус, ќе ви покажам подобар пат“ или повозвишен 

пат. (2 Послание до Коринтјаните 12:31)

Зошто е потребно секој да ревнува кон поголеми дарби, а не 

само Христијанското свештенство? А истовремено, ни е јасно 

дадено до знаење дека колку и да ревнуваме, сепак нема да 

можеме во целост да го достигнеме Христовото совршенство, 

додека сме во тело. Дали, заради фактот дека ревнувајќи 

повеќе за Бога оставаме поголем простор за присуството на 

Духот Свети во нас, или поради фактот дека едноставно тоа 

е дел од Божјиот план за спасение на човештвото? Одговорот 

можеби и нема да го добиеме веднаш, или можеби и воопшто 

нема да го добиеме. Можеби до тука ни е дадено да знаеме, а 

за сè друго ни е дадено ветувањето дека ќе дознаеме кога ќе 

го напуштиме ова гревовно тело и опкружение.

Враќајќи се на основите на верата, проверувајќи го нашето 

спознание за Бога и од Него испратениот Исус Христос, ние 

всушност се враќаме на изворот на жива надеж, на Словото 

Божјо. И ова ни е советувано да го правиме постојано, 

ревносно, и непоколебливо да чекориме по тој и таков пат.

Зошто ни е потребно враќање на основите или темелот на 
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нашата вера? 

Сите останати теми поврзани со животот на христијаните 

се животно важни, но сепак, најважно од сè е да се провериме 

себеси дали навистина го познаваме Исуса Христа, дали 

знаеме кој е Тој и дали ни е целосно јасна целта на Божјиот 

план за спасението на човештвото? На оваа тема, ќе 

размислуваме низ проблематизирање и низ провокација, со 

цел да ги провериме темелите на нашето верување, и со тоа 

да се охрабриме уште еднаш, дека сме на вистинскиот пат, 

дека чекориме во вистинската насока. Но, и за да стекнеме 

поголемо искуство во верата, искуство за кое рековме дека е 

сè што ние преземаме во однос на тоа што нам ни се случува 

во нашите животи. 

Враќањето на основите на верата е и излез од секоја 

ситуација на проблем, претставува решение за секоја 

област во животот, било на поединецот, било на нацијата. 

Истовремено, враќањето на основите, и за нас христијаните 

е едно освежување и дополнително охрабрување, дека 

чекорејќи на вистинскиот пат, победата и наградата ќе ни 

припаднат несомнено. 

А наградата е, пораката од Евангелие според Јован 10:10: 

“... живот во полнота на земјата и живот вечен на небесата“. 

Во истото Евангелие 17:3, уште и се вели: “А живот вечен е да 

го спознаеме Бога (значи да формираме вистинска претстава 

за Него) и од Него испратениот Исус Христос.“ 

А сега со неколку факти од Словото да се провериме 

дали ние стоиме на вистинските темели во верата. Дали си 

го имаме себеси разјаснето прашањето за тоа, како е можно 

Исус Христос да е самиот Бог, ако постојано се вели дека е 

испратен од Бога, дека Исус беше вознесен и седи оддесно 

на Бога. Ако е Бог еден, а ние велиме дека Исус Христос е 

Бог, тогаш како е можно да седи оддесно на самиот себеси. 

Да се послужиме со некои цитати:

1. Евангелие според Јован 1:18: “Бога никој 

никогаш не го видел; Единородниот Син, Кој е во крилото 

на Отецот – Тој го објави.“

2. Во Евангелие според Матеј 26:63,64: “... 

првосвештеникот го праша Исус: “...Ти ли си Христос, 

Синот Божји? Исус му одговори: Ти, рече! Ви велам, отсега 

ќе го гледате Синот Човечки како седи оддесно на силата 

и како доаѓа на небесните облаци.“

3. Евангелие според Марко 16:19: “... Господ се 

вознесе на небо и седна од десната страна на Бога.“

Словото вели дека Бог е дух. Значи ли тоа дека Духот 

Божји, во тело е самиот Исус? И со тоа Исус е самиот Бог, 

објавен во тело на човештвото?

Да видиме понатаму што вели Словото:

1. Евангелие според Јован 14:12: “...  кој верува во 

Мене, делата што ги вршам Јас и тој ќе ги врши, и поголеми 

од нив ќе врши; зашто Јас си одам кај Својот Отец.“
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2. Евангелие според Јован 14:16: “Јас ќе го 

помолам Отецот, и Тој ќе ви даде друг Утешител за да 

биде со вас довека. “

3. Евангелие според Јован 14:26: “А Утешителот, 

пак, Духот Свети, Кого што Отецот ќе го испрати во мое 

име, Тој ќе ве научи на сè...“

4. Евангелие според Јован 15:26: “А кога ќе дојде 

Утешителот, Кого што ќе го испратам Јас од Отецот, Духот 

на вистината, Кој излегува од Отецот, Тој ќе сведочи за 

Мене.“ 

Па, на основа на сево ова, некои велат дека се работи за 

Бог отец, Бог Син и Бог Свети дух, за троедин Бог, за три во 

едно или т.н. тројство. Па, понатаму се вели дека се работи за 

пооделни личности со посебни карактеристики, а сепак едно 

битие. Па, други обвинуваат дека доктрината за тројството 

е само по себе многубоштво или паганизам и со самото тоа 

дело на ѓаволот.

Зошто е сево ова така? Зошто носи толку многу забуни и 

заблуди? И внимавајте,  за да е мистиката уште поголема, ни 

се вели: Правилното спознание на Бога и од Него испратениот 

Исус Христос води до вечен живот. А хулата на Духот Свети 

води до вечна смрт. Е сега, дали, доколку некој денес и сега 

овде, има некоја забуна или заблуда по ова прашање, значи 

дека нема да биде спасен? И дали пак, доколку не похули на 

духот Свети, со ниту една постапка во животот, значи дека ќе 

биде спасен? А не го исполнува првиот услов за вистинското 

спознание. А пак се вели, спасени сме по благодатта Божја? 

Што од ова е нашата основа? Кое од овие спознанија и 

која од овие формирани претстави за Бога е нашата основа? 

Јеховините сведоци на пример си формирале претстава 

дека Исус е обичен човек, засновајќи ја својата доктрина на 

цитатот од Словото, кој вели: “Еден е посредникот помеѓу 

Бога и луѓето, тоа е човекот Исус Христос“ (1 Тимотеј 2:5) И 

тој превод е токму таков и во сите останати светски преводи 

на Библијата. А во Евангелие по Матеј 11:11, стои запишано: 

“Вистина ви велам: меѓу родените од жена не се јавил поголем 

од Јован крстител...“ (внимавајте и Исус дојде на овој свет со 

раѓање). Значи ли ова дека Јован е поголем и од Исус? Па ве 

прашувам повторно, кое е вашето спознание на вистината, 

која е вашата претстава за надежта од дефиницијата на 

верата во Посланието до Евреите 11:1, односно која е вашата 

вера: Бог ли е Исус, човек ли е?

Животно важно е, темелно да размислуваме за основата 

на која стоиме во нашата вера. Да си разјасниме, на каков 

темел стоиме и со каква јаснотија приоѓаме кон спознанието 

кое води до вечен живот.

Одиме понатаму, да видиме што вели Библијата за сево 

ова. Овој систематски приод со бројни цитати е поради 

чувствителноста на прашањето и поради нужноста сè да биде 

прецизно, според Библиските инструкции:

1. Евангелие според Јован 14:24 :“... словото што 

го слушате, не е Мое, туку на Мојот Отец, Кој Ме испрати.“
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2. Евангелие според Јован 5:3, Исус ни се обраќа 

со зборовите: “Јас ништо не можам да правам Сам од Себе. 

Како што слушам, така и судам, и Мојот суд е праведен, 

зашто не ја барам Мојата волја, туку волјата на Отецот 

Кој Ме прати. Ако Јас сведочам Сам за Себе, сведоштвото 

Мое нема да биде вистинито. Но има Друг што сведочи за 

Мене; и знам дека е вистинито тоа сведоштво со кое Тој 

сведочи за Мене.“ 

3. Евангелие според Јован 5:19, се вели: “Вистина, 

вистина ви велам: Синот не може да прави ништо Сам од 

Себе, ако не види што прави Отецот; она што го прави Тој, 

тоа истото го прави и Синот.“

4.  Евангелие според Јован 5:24: “.. кој го слуша 

словото Мое и верува во Оној Кој Ме пратил, има живот 

вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во 

живот.“ 

Подолу во словото се вели за Исус “...Синот Божји“ и два 

стиха под тоа “... Синот човечки“. И сега, за што станува збор, 

за Син Божји или за Син човечки, и ако е едното или другото, 

или двете заедно, дали сепак станува збор и за самиот Бог? Не 

е во ред ако само едноставно констатираме дека е така, туку 

извонредно важно е, дали разбираме која е сржта, темелот 

или основата на тоа и такво спознание.

Понатаму, во Евангелие според Јован 15:23 стои: “Кој Ме 

мрази Мене, Го мрази и Мојот Отец“ и во 16-та глава, 10-от стих 

се вели: “... Јас си одам кај Својот Отец...“ А во 15-от стих уште 

се додава: “Сè што има Отецот, Мое е“;  во 16:28: “Излегов 

од Отецот и дојдов во светот; сега пак го оставам светот и 

се враќам кај Отецот“. Целата 17-та глава од Евангелието 

според Јован, Исус му се обраќа на Отецот. Во 20 и 21-от стих 

стои: “... Се молам…  и за оние што преку нивните зборови 

ќе поверуваат во Мене, за да бидат сите едно, како што си 

Ти Оче, во Мене, и Јас во Тебе; па така и тие да бидат во Нас 

едно, и да поверува светот дека Ти си Ме пратил.“ Во 20:17 

пак воскреснатиот Исус и рече на Марија: “…  не допирај се 

до Мене, зашто уште не сум се вратил кај Мојот Отец; туку 

отиди кај браќата Мои и кажи им: се враќам кај Својот Отец и 

вашиот Отец, кај Својот Бог и кај вашиот Бог. “

Да драги мои, ова е мистиката на Словото и не е секому 

откриено. Во Евангелие според Лука 10:21,22, Исус ни 

појаснува: “..Те прославувам, Оче, Господи на небото и на 

земјата, зашто си го сокрил ова од мудрите и умните, а си им 

го открил на малечките. Да, Оче, зашто таква беше волјата 

Твоја... Сè Ми предаде Мојот Отец; и кој е Синот не знае никој, 

освен Отецот; и кој е Отецот, не знае никој, освен Синот, и – 

оној кому што сака Синот да му открие“. И во Евангелие според 

Јован 14:20, Исус ни вели: “Во оној ден вие ќе разберете дека 

Јас сум во Мојот Отец и вие сте во Мене, и Јас сум во вас“ 

Знаете, ова е голема мистика. Тајната на побожноста 

е навистина голема. Но, мистиката на Словото Божјо ни е 

дадена со цел. Која е таа цел? Веројатно за ние да трагаме 

подлабоко во нештата. Веројатно, ако дојдеме до некое 

спознание на едноставен начин, постои опасност да не го 
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цениме како нешто важно и значајно. Така е честопати во 

животот, за многу нешта до кои сме дошле на полесен начин 

ги сметаме дека ни се дадени без некое особено значење, 

ни стануваат не толку важни и така се однесуваме кон нив. И 

обратно, ако нешто сме стекнале со напор, повеќе и се цени.  

Сепак, мистиката ни е откриена преку неколку чекори, кои 

ни даваат до знаење дека сепак станува збор за објективна 

можност да се стекне вистинско спознание. 

Имено, преку отворени уши за да слушнеме, духовни очи 

за да видиме и здрав разум за да разбереме, ние создаваме 

услови за првата фаза, во која верата доаѓа преку слушање на 

Словото Божјо; потоа преку покајничкото срце и понизниот 

карактер, всушност ние подготвуваме пат за нашиот Господ 

и Спасител Исус Христос до нашето срце (замислено како 

сад во кој пребива или не, доброто, пребива или не, милоста 

и љубовта Божја и сад во кој парафразирано се слева сета 

мудрост, знаење и разум Господови. Патот се подготвува и 

преку расчистување на сите препреки на него, отстранување 

на сите дупки (празнини) и нерамнини, на сета нечистотија на 

патот. Така подготвениот пат подразбира и завршно миење со 

пресветата крв на Спасителот, пролеана на крстот Голготски, 

но и подготовка за присуството на самиот Исус преку Духот 

Свети во нас. Тоа се разбира не е цел сама за себе. Словото 

вели дека од преполнетото срце, зборува устата. А зборот ги 

определува и нашите постапки, постапките го определуваат 

нашиот карактер, а нашиот карактер ја определува нашата 

судбина. 

Сега малку ќе се осврнеме на одговорите и заедно ќе се 

обидеме да ја разоткриеме мистиката со мудроста и знаењето 

кое ни го дава директно Божјиот збор, без и најмала човечка 

мудрост и филозофија во обидот. Целта ми е заедно, враќајќи 

се на основите на нашата Христијанска вера, да размислиме 

сериозно и темелно за нашата формирана претстава за Бога 

и нашиот Господ и Спасител Исус Христос. 

Драги мои, нема да добиеме одговор, задоволителен за 

наше спасение, сѐ додека не создадеме доволно услови за 

присуство на Светиот Дух. Тој е Советникот кој ќе ни даде 

одговор на сите наши евентуални дилеми, небулози и забуни. 

Преку следниве 12 цитати од Божјиот збор ќе се обидеме 

да размислуваме  за овие важни прашања полни со мистика 

во себе. Имено,

1. Во Стариот завет, во Книгата на пророк Исаија, 

700-тини години пред Христа е пророкувано во 9:5: “...Син 

ни се даде; власта е на рамената Негови, и ќе Го наречат: 

Чудесен Советник, Бог силен, Отец вечен, Кнез на мирот. “

2. Евангелие според Матеј 4:5-7: “Тогаш ѓаволот Го 

одведе во Светиот град и Го постави на стреата од храмот 

и Му рече: Ако си Син Божји, скокни долу, зашто запишано 

е: На ангелите Свои ќе им заповеда за Тебе да Те запазат 

и на раце ќе Те земат... А Исус му рече: Напишано е исто 

така – не Го искушувај Господ, Твојот Бог“. Значи, Исус му 

објави на ѓаволот, кому исто така му беше скриено да види 

и разбере Кој всушност бил Христос, дека искушувајќи го 
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Него, го искушува самиот Господ Бог.  

3. Послание до Римјаните 9:5: “...нивни се и 

татковците (се мисли на Израелците), од кои потекнува и 

Христос, Кој е Бог на сите, благословен до века. Амин!“ 

4.  Во Евангелие според Јован 1:1, се вели: “Во 

почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и 

Словото беше Бог“ и во 14-от стих: “И Словото стана тело 

и се всели меѓу нас...“ Значи Бог стана тело, преку Исуса 

Христа. Беше наречен Син Божји поради фактот дека Бог 

се објави на човештвото во тело преку Исуса Христа. А 

беше наречен истовремено Син човечки, затоа што беше 

роден од човек – Марија, преку Духот Свети.  

5. Евангелие според Јован 20:28: “Одговори 

Тома и Му рече (на Исус): Господ мој и Бог мој!“ На ова 

воскреснатиот Исус не даде никаква забелешка.

6. 1 Јованово послание 5:7, се вели: “...Тројца се, 

Кои сведочат на небото: Отецот, Словото (рековме дека 

Словото стана тело во Исуса Христа) и Светиот Дух; и 

овие тројца се едно. И Тројца се кои сведочат на земјата; 

духот, водата (да се потсетиме дека човечкото тело е 

составено од 2/3 вода) и крвта (некои велат дека е тоа 

душата на човекот; Левитска 17:11:“...душата на секое 

тело е во неговата крв;...“), и тие три се во едно... (значи, 

духот, телото и душата). А сведоштвото е тоа дека Бог ни 

дарувал живот вечен; и тој живот е во Неговиот Син. Кој го 

има Синот Божји, тој го има и тој живот; кој го нема Синот 

Божји, го нема тој живот.“

7. Евангелие според Јован 14:6-11: “Исус му рече: 

Јас сум Патот, Вистината и Животот, никој не доаѓа кај 

Отецот, освен преку Мене. Ако Ме бевте познавале, ќе го 

познававте и Мојот Отец. А отсега Го познавате, и сте Го 

виделе. Филип Му рече: - Господи, покажи ни Го Отецот, 

и доста ни е! Му одговори Исус: Толку време сум со вас, 

и зар не си Ме познал, Филипе? Кој Ме видел Мене, Го 

видел Отецот, па како ти велиш: - Покажи ни го Отецот? 

Не веруваш ли дека Јас сум во Отецот, и дека Отецот е во 

Мене? ... Верувајте Ми дека Јас сум во Отецот и Отецот е 

во Мене. Ако ли, пак, не – тогаш верувајте во Мене заради 

делата.“

8. Евангелие според Јован 12:46: “кој Ме гледа 

Мене, го гледа Оној Кој Ме пратил“.  

9. Послание до Римјаните 8:8: “Така, тие кои се во 

тело не можат да го задоволат Бог. Но вие не сте во тело, 

туку во Дух, и ако е така тогаш Духот Божји живее во вас.“ 

Да се запрашаме: Дали Духот Божји живее во нас и како 

би го знаеле тоа? Во 9-от стих уште се вели: “Вие не сте во 

тело, туку во Дух, (мислејќи на Духот Свети) и ако е така 

Духот Божји пребива во вас.“ Само преку присуството на 

Духот Свети во нас, може да ја разбереме мистиката на 

Објавата на самиот Бог преку Исуса Христа.

10. Послание до Тит 2:13-15: “...да чекаме да се 

исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот 
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Бог и Спасител, нашиот Исус Христос.“

11. Послание до Колосјаните 2:8,9: “Браќа, пазете 

некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама 

што се потпира на човечкото предание, на стихиите на 

светот, а не по Христос, зашто во Него телесно живее сета 

полнота на Божеството. “ 

12. 1 Јованово послание 5:20: “Знаеме исто така, 

дека Синот Божји дојде и ни даде светлина и разум, за 

да Го познаеме вистинскиот Бог; и ние пребиваме во 

вистинскиот Бог – Неговиот Син Исус Христос. Тој е 

вистински Бог и живот вечен.“4 

Сакам сите ние, длабоко и постојано да ги анализираме, 

за во нас да расте духовното спознание на вистината и да 

ги имаме како 12 столбови на нашата вера, столбови на кои 

ќе го градиме нашиот храм за пребивање на Духот Свети, 

исполнети со светлината на Христовото присуство во нас 

преку истиот тој Дух. 

Согласно цитатите, ни се поставува уште едно прашање: 

Каква промена треба да настане во секој од нас, за да 

видиме дека навистина Духот Божји пребива во нас? Дали 

го препознаваме присуството на Духот Божји во нас? Дали 

настанува некаква промена во случај на препознавање? 

Во Посланието до Римјаните 8:14, се вели: “... Сите кои се 
4  Овие 12 стихови се прецизно цитирани од најновиот превод на 
Библиското здружение на Македонија (2006) и во детали проверени со 
неколку странски преводи на Библијата, помеѓу кои: верзијата на Кралот 
Џејмс, потоа црвеното нејзино издание и Новата интернационална 
верзија, како три универзално најприфатени преводи.

управуваат по Духот Божји, се синови Божји.“ Потоа, да се 

запрашаме и дали сме водени постојано од Духот Божји? 

Дали се чувствува вистинска промена во нашиот живот 

предизвикана од присуството на Духот Божји во нас? Или сè 

си е по старо, нема некоја посебна промена.

Внимавајте, ова прашање не е чисто доктринарно, како на 

пример прашањето за тоа дали е сè судбински предодредено 

или има улога и слободната човечка волја, или на пример за 

тоа каде ќе биде лоцирано Царството небеско, дали овде на 

земјата или некаде на небесата. Оваа дигресија ја нафрлам, 

со цел да видиме која е разликата од доктринарните прашања 

кои директно не влијаат врз нашето спасение и претходното 

прашање, кое директно влијае, дали некој ќе има или не вечен 

живот.

Сакам заедно да размислиме, дали точниот одговор на 

овие т.н. доктринарни прашања ќе нè доближи повеќе до 

Господа и ќе ни овозможи поголемо Божјо присуство во 

нашите животи? Или дали точен или неточен одговор на 

овие доктринарни прашања го тангира нашето спасение? 

Дали, воопшто, овие доктринарни прашања имаат било какво 

влијание врз формирањето на основите на нашата вера? 

Се разбира дека немаат влијание, особено не на нашето 

спасение. Па во тој случај, се прашувам, зошто ни се делбите 

и раздорите внатре во телото Христово? Ако изворот на 

делбите се прашања, теми и дилеми кои се од доктринарен 

карактер и не ја тангираат основата на нашата вера, тогаш 

јас се прашувам, зошто сè уште делби и поделби внатре во 
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Христовото тело?

Драги мои, единствено Духот Божји може да ни го осветли 

и покаже патот, да ни го отвори умот за да го разбереме тој 

и таков пат Христов. Само Бог може да го всади Духот Свети 

во човекот и тоа исклучиво во случај на вистинско покајание 

и примање на Исуса Христа за свој Господ и Спасител. Тогаш 

Господ ни дава дел од Неговиот Дух Свети. Знаете, при 

материјалното знаење прво се прима основното образование, 

па потоа се апсолвира средно, па високо и повисоки степени 

на образование. За сè треба време и постепено созревање. 

Така е и со духовното знаење. Треба време за созревање на 

нештата, и за духовен растеж. Ако не растеме во духот, ако 

понизно и покајнички не го смалуваме нашето јас и само 

јас, во нашите срца, тогаш сме во состојба на стагнација, а 

тоа го уназадува Духот Кој е во нас. Ние сме храм на Духот 

Свети, драги пријатели. И ние треба да се грижиме Духот 

да е постојано во нас, да го храниме со духовна храна 

секојдневно, со читање на живото Слово и размислување за 

него, за Тој да расте во нас, за да расте Божјото присуство 

во нашите животи, и за да имаме вистински живот во полнота 

како благослов од Бога, и живот вечен, по милоста Божја, а со 

наша лична одлука.

Знаете, човекот на самиот почеток е ембрион во матката 

на мајката. Потоа станува фетус, па добива човечки облик и 

изглед, како резултат на храната која ја внесува мајката во 

организмот. Значи, физичкото тело расте со физичка храна. 

Ако пак не го храниме, тоа ќе биде во опасност да трпи 

физички последици. Исто е и со духовниот човек во нас. Ако 

не го храниме постојано со духовна храна преку секојдневна 

комуникација со Господ, преку молитвата и читањето на 

Словото Божјо, тогаш ние си остануваме, некој на ниво на 

фетус, некој на ниво на неухрането дете.

Духот Свети е тој кој го отвора умот на човекот за 

разбирање на духовната вистина. Тој ќе ни даде светлина за 

да видиме со духовни очи, и преку нив ќе нè изведе надвор 

од темнината на претходниот, живот без Господа. Тој ќе ни 

ја даде љубовта кон Бога и кон ближниот за да ја исполниме 

заповедта од Бога. Духот Свети ќе ни ја даде и верата во 

Исуса Христа, но и надежта во Бога. Преку Духот ние имаме 

сила за промена и жива надеж дека ќе постанеме чеда Божји. 

Еден случај ќе не доближи до поентата и ќе ни помогне 

да ја видиме големата слика и истата да ја имаме во наш 

видокруг, постојано во текот на нашиот живот. 

Имено, неколку луѓе кои воопшто не виделе слон во 

животот биле ставени во темна просторија, во која бил 

сместен и слон. Биле запрашани, како  изгледа слонот?

И според допирот тие велеле дека изгледа како цевка (тој 

што ја допрел сурлата на слонот), друг рекол дека изгледа 

како столб, допирајќи ја ногата, трет рекол трон, допирајќи 

го грбот и т.н. Нивните зборови биле контрадикторни едни 

на други, токму поради различните претстави, кои тие ги 

стекнале врз основа на своите проценки. Зошто било тоа 

така? Затоа што тие сите заедно се обидувале да гледаат 
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во темница. Замислете како би го опишале слонот, кога 

поединечно би го погледнале, во присуство на светлина. Се 

разбира би формирале вистинска претстава за него. Што 

претставува светлината ќе видиме од следниве стихови:

1. 1 Јованово послание 1:5: “Бог е светлина, и во 

Него нема никаква темнина.“

2. Дела апостолски 26:18: “... за да им ги отвориш 

очите нивни, та да се обратат од темнина во светлина и од 

власта на сатаната кон Бога...“ 

3. 2 Послание до Коринтјаните 4:4,6: “... за оние, 

на кои богот на овој свет им ги заслепил нивните безверни 

умови, за да не ги осветли светлината на благовестието 

за славата на Христос, Кој е слика на (невидливиот) Бог. “ 

4. Евангелие според Јован 8:12: “Исус рече: - Јас 

сум Светлината на светот; кој врви по Мене нема да оди во 

темнина, а ќе ја има светлината во животот. “  

И за крај, претходно рековме дека присуството Божјо во 

нашето срце, присуството на Духот во нас и јасното спознание 

на вистината, не се цел сама за себе, и дека е потребно да 

ги ставиме во функција на сведоштво за слава на Бога, и да 

се престроиме кон ревнување за исполнување на сè што ни е 

заповедано од Господа. Ова ќе се обидам да го илустрирам 

и со следнава приказна од еден Турски мислител по име 

Мевлана: 

Филозоф шетајќи во пустината сретнува човек кој носел 

една вреќа пченица, и една вреќа песок на другата страна на 

камилата. Филозофот прашал, зошто мора да носи и вреќа со 

песок дополнително. Откако трговецот му рекол дека вреќата 

со песок е за рамнотежа, тој мудро му се обратил со совет 

да ја преполови вреќата со пченица и наместо цела вреќа со 

песок плус, би носел две половини од вреќата со пченица. 

Трговецот многу се изненадил од мудриот совет и го прашал: 

- А што правиш ти овде талкајќи низ пустината толку мудар, 

според мудроста, ти мора да си цар, или многу богат? Овој 

му одговорил, со сета мудрост и знаење што ги имам не сум 

ниту цар, а најмалку богат, дури немам ни пени во џебот. Кога 

го слушнал ова трговецот, му одговорил: - Бегај од мене, ако 

ти, сето твое знаење и мудрост не си способен да ги ставиш 

во функција на самиот себе, тогаш немаш право ни мене да 

ми ги нудиш. Не ми се потребни твоето бескорисно знаење и 

мудрост. 

Оваа порака е и длабоко Библиска, и ни укажува дека 

колку и да го познаваме Христос, колку и да велиме дека сме 

постанале чеда Божји и колку и да се надеваме на нашето 

спасение, сето тоа е бескорисно доколку не го ставиме во 

функција, најпрво во нашите сопствени животи, а потоа и 

во функција, за и другите да слушнат и да разберат која е 

смислата на Божјиот план за спасението на човештвото. 

Ако таа премудрост од Бога, ако тоа знаење и разум од 

Словото Божјо го чуваме бескорисно во нас, и не го ставиме 

во функција на нашиот живот и ако во нас не ги умножиме 

плодовите на духот, тогаш сè ни е бескорисно. Сакам 
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внимателно да ја слушнеме, видиме и разбереме во стравот 

Господов и пораката од 2 ��Послание до Тимотеј 4:1,2,5: “ 

И така, те заколнувам, (внимавајте апостол Павле во името 

на Господ нè заколнува), пред Бога и нашиот Господ Исус 

Христос... проповедај го словото, настојувај во погодно 

време и во невреме, укорувај, забранувај, советувај со голема 

долготрпеливост и поука... во сè биди трезвен, претрпи зло, 

направи дело достојно за благовестител, службата своја 

исполнувај ја добро!“

Ве молам драги мои, откако ќе ја разберете, прифатите и 

примените, објаснувајте ја тајната на побожноста, која Бог ви 

ја осветлил во разумот ваш, преку Духот Свети и спознатиот 

Христос, големата тајна на побожноста од 1 Послание до 

Тимотеј 3:16: “... Бог... се јави во тело, беше оправдан во 

Духот, виден од ангелите, проповедан на народите, веруван 

во светот, вознесен во слава.“

ЗА СМИСЛАТА НА ПАРАБОЛИТЕ

1 Послание до Коринтјаните 2:1-16; 3:1-3

1 Јованово послание 4:7-21, 5:1-3

Евангелие според Матеј 13:3-17, 34-35

Евангелие според Лука 8:9-18

Евангелие по Марко 4:10, 11: “А  кога остана Сам, оние што 

беа околу Него, заедно со дванаесетте, Го прашаа за приказ-

ната: И им говореше: вам ви е дадено да ги узнаете тајните на 

царството Божјо, а на оние надворешните, сè бива во приказ-

ни; за да гледаат со очи, и да не видат, да слушаат со уши и да 

не разберат; оти се бојат да не се покаат некогаш, та да им се 

простат гревовите.“ 

Евангелие по Марко 4:33,34: “И со многу такви приказни 

им го проповедаше словото, колку што можеа да слушаат. И 

без приказни не им говореше, а на учениците свои насамо се 

им објаснуваше.“ 

Евангелие по Јован 16:25: “Ова во параболи ви го кажав; 

но ќе дојде час кога нема веќе во параболи да ви зборувам, 

туку откриено ќе ве известувам...“ 

По Божја промисла, понатаму, сакам заедно да размислу-

ваме: Зошто Исус, во секоја прилика пред масите, зборуваше 

во параболи или скриено од луѓето? А на Своите следбеници, 

сè им објаснуваше за да разберат. Зошто беше потребно да 

се сокрие од обичните луѓе, суштината на верата или спозна-
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нието на вистината, наместо да им стане достапно на сите, на 

еден отворен начин, со еден јасен пристап, приемчив и при-

фатлив за секого? Нели целта на Словото, е секој да биде спа-

сен? 

Во Посланието до Колосјаните 1:26-27, стои: “... тајната 

скриена од векови и родови, ... сега откриена на Неговите 

светии, на кои Бог пожела да им покаже какво богатство на 

слава има во таа тајна за незнабожците, односно дека Хри-

стос, надежта на славата е во нас.“ 

Извонредно важно прашање, кое сакам да си го постави-

ме е: Дали нам, денес, Исус сè уште ни зборува во парабо-

ли или сè ни објаснува, како што тоа го чинеше на Неговите 

следбеници – апостолите? Дали нам, како на незнабожци, ни 

ја има откриено тајната, како на Негови светии? 

Во библиотеката на Универзитетот во Монтана, студентот 

видел графит на ѕидот: “E = m c2 - Albert Einstein.“ (Енергијата 

= масата помножена со брзината на светлината на квадрат). 

А под графитот, од друг студент било допишано: Одлично 

Ајнштајн, но следниот пат објасни ја постапката, и запишал 

оценка 4+.

Претходно заклучивме дека важноста на откриената ми-

стика на побожноста е поголема и позначајна, доколку е 

дојдено до таквото откритие, со многу читање на Божјиот 

збор, со многу молитва, со голема ревност кон Бога, преку 

силно и одржливо покајание, преку опростување на гревови-

те и висок степен нa понизност во срцето на поединецот.

Еден ден некој млад човек се преселил во клас за да учи 

од некој мудар професор. Тој се надевал дека ќе научи сè што 

можело да се знае. Мудриот, му задал задача да чита еден 

куп книги, а потоа му истурил бела пудра на неговите раце. 

И секое утро, мудриот човек, се навраќал кај студентот за да 

го праша: Дали успеал да научи сè што можело да се знае? И 

на секој одговор од студентот, дека сè уште не успеал да на-

учи сè што можело да се знае, овој повторно му истурал бела 

пудра на рацете и заминувал од собата. И ова се повторува-

ло со месеци. Арно ама, еден ден, кога мудриов влегол во со-

бата, студентот налутено ја грабнал пудрата и ја истурил во 

огнот. На ова професорот, му рекол: Честитам. Од овој мо-

мент сметај дека си дипломирал и си научил сè што е потреб-

но да знаеш во твојот живот, а тоа е: Дека не треба да зна-

еш сè од сето знаење на овој свет, за да преземеш нешто по-

зитивно во твојот живот. И дури сега, ти всушност научи како 

да превземаш контрола над одредени ситуации во твојот жи-

вот, и да сториш - спречиш или промениш нешто во врска со 

моментите или состојбите кои ти носат тежина или бреме во 

секојдневието. 

Значи, пораката е дека не е потребно да знаеме буквално 

сè од Словото Божјо, за да пристапиме кон носење на одлу-

ка за преземање на чекори кон позитивни промени во нашите 

животи, на основа на изворот на жива надеж – Словото Божјо.

Во 1 Послание до Коринтјаните 13:9-13, се вели: “... само 

делумно спознаваме и само делумно пророкуваме; а кога 

ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне делумното. Кога бев 
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дете, зборував како дете, како дете мислев, како дете размис-

лував; а кога станав маж, го оставив детското. Сега гледаме 

како низ огледало, нејасно, а тогаш – лице в лице; сега споз-

наваме делумно, а тогаш ќе спознаам совршено како што сум 

и спознаен. А сега остануваат овие три работи: верата, на-

дежта и љубовта; најголема меѓу нив е љубовта.“

Што мислите зошто љубовта е токму таа која е најголема 

во оваа градација, која апостол Павле ја прави, по Божја 

промисла, воден од Духот Свети? Дали некогаш сме размис-

лувале за тоа, дали можеби верата е таа која треба да биде 

најголема од сите, или нашата надеж во Бога, која пак е 

сржта во дефиницијата на верата од Евреите 11:1. Нели, “Ве-

рата е основата на нашата надеж...“ или формираната жива 

претстава врз сигурни основи во полна увереност за наша-

та надеж. Зошто, сепак, љубовта е таа која ги надминува и 

двете?Одговорот на оваа мистика, може единствено да се от-

крие во Словото Божјо. Имено, во Римјаните 5:1-5, се вели: “И 

така оправдани преку верата, имаме мир со Бога, преку наши-

от Господ, Исус Христос. Преку Него со верата добиваме при-

стап кон оваа благодат во која стоиме, и се гордееме со на-

дежта во славата Божја. “ (значи преку верата во Исуса Хри-

ста, ние всушност добиваме пристап кон благодатта која пак 

доаѓа од нашата надеж во Бога и во спасението. А до надеж-

та се доаѓа преку карактерното изградување или процесот на 

наново раѓање, кое пак, обратно, не е можно без вера во Ису-

са Христа, и тоа по следниов редослед: “... од маката се раѓа 

трпението; од трпението, пак – искуство, а од искуството – на-

деж. Надежта пак, не посрамотува. Зашто љубовта Божја е 

излеана во нашите срце преку нам дадениот Свети дух.“ 

Значи, повторно го добиваме истиот редослед, верата, на-

дежта и љубовта. 

Преодот од верата како основа или темел на сè, до надеж-

та како повисока фаза од присноста со Бога, е исполнет со 

процесот на наше карактерно сообразување со Бога или со 

усогласување на нашиот со Божјиот карактер, согласно Би-

блиските инструкции. Е токму ова е најтешкиот преод во жи-

вотите на Христијанинот. Многумина тука паѓаат и застанува-

ат на половина пат. Исто, како и Таар,  таткото на Авраам, кој 

наместо до ветената Ханаанска земја, застана на половина 

пат, во Харан. (Битие 11:31)

Искрено посакувам, секој од нас посериозно да размислу-

ва за следниве клучни прашања:

1. Дали нам, Исус ни зборува откриено, односно 

дали спаѓаме во посакуваната таргет група, на која Исус, 

милостиво и постојано ни ги објаснува тајните на побож-

носта, и смислата на денешните животни параболи? Или, 

сè уште сме на другата страна од Исусовиот табор, од Не-

говите следбеници, каде што сè  уште гледаме магловито 

и со телесни очи?

2. До каде сме стигнати на патот на нашето ка-

рактерно сообразување со Божјиот образец за нас, на па-

тот на нашето чекорење до поголема присност со Бога, 

кој задолжително нè води до полната надеж во Господа, 

како чекор до љубовта, како врв на пирамидата од наше-
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то единство со Бога? 

Тоа ќе го дознаеме доколку најпрво се задлабочиме во на-

шата вера, во нашето формирано спознание за Бога и за од 

Него испратениот Исус Христос, за кое зборувавме претход-

но. Па, потоа да се преиспитаме себеси, и да процениме во 

која фаза од карактерното изградување во Христа Исуса се 

наоѓаме во овој момент. 

Нели, рековме, првата фаза се турбуленциите, страдањата, 

проблемите, немирот, кои ни беа потребни за да стигнеме 

на повисокото ниво на хоризонтот, каде што ни се потребни 

смиреноста, долготрпеливоста, кротоста, понизноста во дух 

и вистина, а тие пак ни се потребни за да навлеземе на уште 

едно повисоко ниво на чекорењето кон Бога, кон полнотата 

од Божјото присуство во нашите животи, а тоа е искуството, 

рековме сфатено не како она кое нам ни се случува во живо-

тот, туку како активност која ние ја преземаме во однос на 

тоа што нам ни се случува во нашите животи. Искуството ќе ни 

даде сигурност дека сме на вистинскиот пат, ќе нè држи мо-

билни дека не смееме да се враќаме назад, и ќе ни дава убе-

деност и постојана поткрепа, дека се наоѓаме на вистински-

от пат. А тоа е патот кон последниот карактерен стадиум - на-

дежта, полната надеж во Бога. Надеж која не крепи дека сè 

што ни се случува во нашите животи е производ на ставот во 

нашето срце и дека сè е Божјата волја за нас и дека е тоа 

најдобриот пат за нас во тој момент. 

За да се квалификуваме за највисокиот стадиум на 

Божјиот карактер во нас, потребно е задолжително да ги по-

минеме претходните фази. 

Доколку некој денес, вели дека ја има полната надеж во 

Бога, а неговиот карактер одразува немир, или нервоза, скло-

ност кон кавги и расправии, ако во нашето срце сè уште ви-

рее, зависта, љубомората, злобата и слични зла,  тогаш тре-

ба да се запрашаме, во која фаза го имаме сообразено својот 

карактер со Божјиот и да се преиспитаме, но и веднаш во 

покајничка и посветена молитва да се вратиме на изворот на 

жива надеж – Библијата – Божјиот збор, збор кој, да повтори-

ме, ќе нè опомене, изобличи и коригира во правда и правич-

ност, збор кој сече остро како меч и води до разделување на 

душата и духот, на зглобовите и мозокот. (Послание до Евре-

ите 4:12) 

Но, исто така, треба да сме постојано свесни, дека тој и 

таков Божји збор не ни е даден бесцелно. Неговата цел е да 

роди со плод во нашите срца, за ние, преку нашите плодови 

да ја промениме нашата надворешна манифестација и да им 

покажеме на луѓето околу нас поинакво однесување, поина-

ков начин на живот. 
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3. Дали сме ја достигнале фазата на љубовта или 

последниот стадиум на присност со Бога, односно безу-

словната агапе љубов кон Бога и кон братот свој? Дали ја 

чувствуваме љубовта Христова врз нас самите, и дали има-

ме сила и одлука во срцето, таа Христова љубов да ја пре-

несеме безусловно, и без ронка љубомора и завист кон 

другите околу нас?  

Кога Исус го прашуваше неколку пати Петар: Дали ме са-

каш Петре?; Па, дали ме љубиш Петре, па и трет пат истото, 

сакаше да му каже на Петар, а и нам денес, дали сме доволно 

понизни и со покајничко срце, за да примаме и даваме љубов, 

и доколку тврдиме надворешно со зборови, дека нависти-

на го сакаме Исус, дали сме свесни што всушност значи тоа? 

(Евангелие по Јован 21:15-17) Дали Петар беше свесен за как-

во сакање стануваше збор во прашањето на Исус? Дали ние 

денес, сме свесни за каков вид на сакање, Исус му зборуваше 

на Петар? Дали ни е нам откриено за каков вид на сакање ста-

нува збор и која е пораката од тоа? А во 1 Јованово послание 

5:3, ни се вели: “... љубовта кон Бога се состои во ова: да ги па-

зиме заповедите Негови...“

Исус опоменува: Кој вели дека ме сака, а не ми е послу-

шен, тој е лажец и вистината не е во него, а знаеме дека татко 

на лагата е ѓаволот. Тогаш, кој сме ние, Христови ли сме или 

не? Го сакаме ли од сето наше срце, душа, сила и разум, или 

едноставно така велиме?

Љубовта е највисоката фаза од нашето спознание на ви-

стината, таа доаѓа прво преку верата и е непосреден  нејзин 

одраз, доаѓа и преку надежта во Господа и од неа се одразу-

ва. Таа е сржта на најголемата Исусова заповед. Еден брат, 

умее да каже дека светот денес, не страда од недостиг на 

цркви, туку страда од недостиг на љубов? Тоа е и Библиски 

потврдено, со пророштвото дека во последните времиња, 

љубовта ќе олади. 

Прашањето е дали нам ни недостасува љубов? Дали до-

волно ја чувствуваме љубовта Христова во нашиот живот? И 

дали доволно ја одразуваме од нас кон останатите, кои Бог ни 

ги праќа во нашите животи? Знаете, моменталната состојба 

во нашите животи е одраз на присутноста на љубовта Хри-

стова кон нас. Колку сме ние подготвени да ја даваме “агапе“ 

Христовата љубов кон луѓето околу нас, толку ќе ослободиме 

простор за примање на Христовата љубов и милост во наши-

от живот. Кога Словото вели: Поблагословено е да се дава... 

(“Давајте и ќе ви се даде...“, Евангелие по Лука 6:38), тоа зна-

чи дека прво ние мора да ја даваме безусловно нашата љубов 

кон останатите околу нас, не само кон нашите блиски по крв, 

туку и кон нашите блиски по вера, велам безусловно, значи 

без да размислуваме егоцентрично, дали тие околу нас ја за-

служиле или не нашата љубов и внимание. Ако ние не сме 

способни да се надминеме себеси и безусловно да даваме 

“агапе“ Христијанска љубов кон сите, тогаш ние не сме спо-

собни и да ја примаме Христовата агапе љубов или ако сакате 

не сме квалификувани за тој и таков вид на љубов. А ако не ја 

примаме љубовта Христова, тогаш ја доведуваме во прашање 

и милоста Божја врз нас и врз нашите блиски, или ако сака-

те едноставно ги забавуваме или закочуваме ветените ни од 
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Бога благослови за нас и за нашите најблиски.

Оној момент, кога по милоста Божја, секој од нас, 

преиспитувајќи се за степенот на нашата усогласеност со 

Божјиот карактер, ќе заклучиме дека, самоуверено и без и 

најмало колебање во мислите, чекориме на правиот пат, ви-

стина и живот, тогаш ние навистина сме во фазата на полна-

та надеж во Господа, и тогаш како награда ни следи полно-

тата од присуството на љубовта Христова во нас, и нејзиниот 

одраз преку нас, кон останатите околу нас. Дури тогаш ние 

Христијаните сме ја исполниле целосно заповедта од Госпо-

да, да се сака Бога со сето свое срце, душа и разум, и ближ-

ниот како себеси. 

Поради сево ова, апостол Павле ги градираше прво ве-

рата, па надежта, и на крај љубовта, како најголема од нив. 

Поминувајќи ги овие фази, ние стануваме квалификувани, 

тренирани и искусни да ја издржиме трката до крај. Зашто 

Словото ни вели: Многумина ќе отпаднат од верата или ќе за-

станат на половина пат, дека нема да издржат до крај во ма-

ратонот, за кој апостол Павле велеше: Трчам кон целта, кон 

горното призвание од Господа. Во таа трка, централно место 

зазема, токму нашиот карактер. Минатиот пат рековме дека, 

од преполното срце говори устата, значи зборот ги определу-

ва нашите постапки. Поединечните пак постапки го опреде-

луваат нашиот карактер, а тој пак ја определува нашата суд-

бина. Значи, ставот во срцето е директно заслужен за исхо-

дот од нашиот живот. А костурот на сево ова е токму каракте-

рот на човекот.

Што е тоа кое нам Христијаните не ни дозволува да 

оствариме поблиска релација со Господа, поголема присност, 

или повисок степен на усогласеност со Божјиот карактер? 

Што е тоа кое не држи само на дофат од полната надеж во 

Господа?  

За да ви ја доближам категоријата надеж и нејзината 

важност за нашите христијански животи, ќе се послужам 

со една сторија. Имено, во една болница во САД имало 

школска програма за тешко болни деца. Доаѓале учители 

и ги подучувале на образовни теми, кои ги пропуштале од 

редовната настава. Некој учител добил задача да посети 

едно од децата и да го учи граматика, за глаголи и именки. 

Кога учителот влегол во собата, се запрепастил од состојбата 

на болното дете, кое целото било во изгореници и во тешки 

неподносливи болки. После часот, учителот бил депримиран 

и си мислел дека не постигнал ништо со неговото предавање 

за глаголи и именки. Утредента, медицинската сестра го 

повикала учителот да објасни што всушност му предавал на 

детето тој час. Изненаден учителот, започнал да се извинува, 

мислејќи дека се случило нешто лошо. Напротив, детето, после 

часот се променило комплетно. Започнало да соработува со 

лекарските тимови, почнало да прима храна, да комуницира 

со персоналот, започнало да се однесува како да одлучило 

да живее. Две недели потоа, на прашањето што се случува, 

детето одговорило дека, после часот, размислувајќи за часот 

дошло до заклучок, дека немало да пратат учител за глаголи 

и именки кај дете кое е на умирање. Значи, детето заклучило 

дека нема да умре и кај него се родила надеж дека ќе живее, 
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и затоа го сменило комплетно неговиот став кон животот, и 

набрзо потоа, одлично заздравувало.

Што мислите, каков би бил нашиот став, како христијани, 
доколку не ни беше испратен Исус, во тело? Дали воопшто 
ќе ја имавме надежта за живот? Замислете си каков би бил 
нашиот живот, кога не би била нашата надеж за спасение 
преку Исуса Христа, кога ние не би знаеле за вечниот живот 
и едноставно би биле убедени дека со смртта завршува сè?

А замислете, како им е на сите останати, кои во 
темницата на своето секојдневие, ниту знаат, ниту сакаат да 
знаат дека смртта е премин од живот во живот вечен, и дека 
Бог подготвил за нас христијаните такви убавини, какви што 
ниту човечко уво слушнало, ниту човечко око видело, ниту 
на ум на човека му паднало. Е токму таа е посакуваната 
надеж која нуди и дава живот во полнота. Таа е надежта 
која спасува, таа е надежта која вирее само на основите на 
верата во Исуса Христа како наш Господ и Спасител. И само 
таа и таква надеж, може комплетно да го промени ставот во 
нашиот живот, и самиот живот потоа. Таа и таквата надеж 
е единствената основа на која може да вирее љубовта 
Божја во нас, и од нас да се одразува кон останатите. “А 
Бог на надежта нека ве исполни со сета радост и мир во 
верата, та преку силата на Светиот дух вашата надеж да се 
преумножува.“ (Послание до Римјаните 15:13)

Сакам заедно да ги согледаме пречките кои ни стојат 
на патот до надежта и љубовта Христова. Пречките се од 
карактерна природа, значи се наоѓаат во нас самите и ние 

самите ги продуцираме. Сходно на тоа и справувањето 
со нив е во нас самите, по Божја промисла и согласно 
Библиските инструкции за процесот на нашето карактерно  
прочистување.

Имено, ние Христијаните честопати немаме слух за 

благите опомени и предупредувања од Бога преку Духот; на 

најразлични начини, преку тивок глас кој нѐ опоменува во 

миговите на тишина и ревност кон Бога во молитва, преку некој 

прочитан стих од Словото Божјо, или преку некоја порака во 

некоја проповед, или едноставно преку некоја ситуација на 

непријатност, мала турбуленција, едноставно мало пецкање, 

можеби и големо, колку за да бидеме потсетени дека тој и 

таквиот пристап, тој и таквиот избор кој сме го направиле или 

сме на чекор да го направиме, тој и таквиот збор, мисла или 

постапка, сепак не се во сообразност со Божјиот пат.

И токму на тие и такви ситни предупредувања, кои доаѓаат 

директно од Бога преку Духот во нас, ние знаеме да останеме 

без слух, да не сакаме да видиме и со вистинските духовни 

очи да погледнеме на ситуацијата, да не сакаме да разбереме 

дека тоа е, едноставно, опомена од Бога, дека се работи за 

милостиво, полно со љубов објавување до нас, дека сме 

можеби на погрешниот пат, дека можеби сме донеле некоја 

погрешна одлука или сме само на пат да донесеме погрешна 

одлука, спротивна на Библиските инструкции. 

Зошто е тоа така? Зошто понекогаш, ние немаме сила да 

му бидеме послушни на Бога во секоја прилика и ситуација? 
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Драги мои, сакам заедно да се запрашаме, што е тоа во нас 

самите, кое нѐ тера да се противиме на јасните инструкции на 

Словото? Кој дел од нашата совест ревнува против поуките и 

опомените од Бога, кои ни доаѓаат преку прочитаното Слово 

или преку директна објава на Божјиот дух во нашите животни 

ситуации? Некој рекол дека, во големите работи луѓето се по-

кажуваат такви какви што сакаат да бидат, а во малите рабо-

ти, такви какви што се.

Гледајќи на постапките на другите, повеќе отколку на на-

шите постапки ние продолжуваме со егоцентричниот став во 

нашето срце, став за кој претходно заклучивме дека нѐ од-

далечува од Господ и од Божјото присуство во нашите живо-

ти. Истовремено, просторот во нашето срце го стеснуваме со 

експонирање на “нашето јас и само јас“, за сметка на Исусо-

вото присуство во нас. Тогаш ние не се смалуваме, за Тој да 

порасне во нашите животи, напротив ние го растеме нашето 

его и го истиснуваме присуството на Христовиот дух во нас 

самите. 

Нашето силно изразено его е во роднинска врска со модер-

ната болест на денешниот свет - суетата. Таа по дефиниција 

не е ништо поразлична од горделивоста, или произлегува-

ат една од друга. Суетата, гордоста или егоцентричниот ка-

рактер се плодна почва за виреење на љубомората и зависта, 

оговарањето и злобата.

Зошто ни е потребно да се навратиме на овие основни сла-

бости на човекот, или на телесното во нас? Зошто е извонред-

но важно за секој од нас да се соочи со личните промашувања 

и пропусти, гревови и грешки во животот? Затоа што, секој кој 

за себе вели дека верува, најпрво треба да се погледне во 

огледало и да си ги признае своите лични карактерни слабо-

сти или постапки кои произлегуваат од тие и такви карактер-

ни слабости? 

Често пати, во виорот на секојдневните ангажмани и днев-

ната презафатеност, ние не сме свесни дека грешиме, не сме 

свесни дека некоја наша мисла и не е баш сообразена со 

Божјите инструкции, можеби некој наш збор повредил неко-

го, а ние не сме станале свесни за последиците од таа и таква 

постапка, занесени во самите себе. Можеби некоја наша по-

стапка отстапила од Христијанските вредности и принципи и 

преку неа сме се сообразиле со светот или сме компромизи-

рале со светот на најразлични начини.  

Како што понизноста, понизниот карактер и покајничкото 

срце се “услов без кој не се може“ и без кои едноставно ја 

нема полнотата од Христовото присуство во нашите срца, 

така и обратно, суетата, возгордеаноста, самобендисано-

ста, егоцентричноста, опседнатоста со нас самите и нашите 

вакви или онакви претпоставени дарови, со нашата претпо-

ставена големина во однос на другите; па произлезените од 

тие и такви слабости во карактерот, љубомората, зависта и 

ревнувањето кон кавги, озборувањето, злобата, како модерни 

гревови на денешницата, можеби и ништо поразлични од ми-

натото, се едноставно  нешто со кое, едноставно не може да 

се опстои доследно на Христовиот пат, вистина и живот. 

Во една прилика, Елеонор Рузвелт, сопругата на амери-
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канскиот претседател Франклин Рузвелт, изјавила: “Малите 

луѓе зборуваат за луѓе, просечните луѓе зборуваат за наста-

ни и случки, а само големите луѓе зборуваат за визии.“ Токму 

Христос нѐ учи како да бидеме големи, не според човечките 

мерила, туку според Божјите мерила. Словото нѐ поучува, на-

место да сееме и продлабочуваме раздори, да градиме мосто-

ви околу нас, мостови на поврзување, на респект, меѓусебно 

помагање, постојано опростување и давање љубов, каква што 

Христос ни дава нам. Да го правиме на другите тоа што би са-

кале, другите да ни го прават нам, кое е и т.н. златно правило 

на Христијаните. (Евангелие според Матеј 7:12)

А Словото не опоменува...“спасени ќе бидат тие кои ќе из-

држат до последен момент“, во “... полната надеж докрај.“ 

(Послание до Евреите 6:11) 

Надворешната манифестација на одредени наши постап-

ки, кои понекогаш ги сметаме за неважни, им покажува на 

луѓето во наша близина, дали и колку присно ревнуваме за 

Бога или не, дали сме постојани во верата или не, дали се 

одразува преку нас Духот Христов кон другите или не?

Основата за промени во нас, рековме е и понизниот ка-

рактер. Една дефиниција за понизноста ми се чини особе-

но успешна, а таа е состојба на ослободување од било как-

во мислење за самите себе. И наместо да ние мислиме помал-

ку за себе отколку за другите, или да имаме помало мислење 

за своите дарови, потребно е Христијанинот да се однесува 

кон другите како тој самиот да не постои, и како другите да се 

сè во неговите очи. Е токму таква е “агапе“ љубовта Христова 

кон нас, и токму таква “агапе“, духовна, искрена и љубов, која 

извира од полнотата на Божјото присуство во нашите срца, 

ни е нам потребна денес. Кога Исус ни заповеда, “сакајте 

го ближниот како самите себе си“ (Евангелие според Марко 

12:31), тоа не ни го кажува како обична фраза, туку како не-

што суштинско, како заповед, која доколку не ја исполниме, 

постои опасност да се сообразиме со светот, и да се оттргне-

ме од милоста Божја, од Божјите благослови, едноставно од 

ветената ни полнота на животот.

Значи, драги мои, спасението не ни е дадено еднаш за-

секогаш, опасностите на патот демнат, сатаната ревну-

ва да украде, убие и уништи нови човечки души и да ги от-

тргне од Бога. Ние Христијаните сме неговата таргет група. 

Тој не спие, бара безброј начини, итроштини и лукавства за 
да нѐ оттргне од патот и да нѐ исфрли од трката кон целта. 

Тој ги знае нашите слабости, празнините во нашите срца и 

деноноќно крои планови како да ги пополни со неговите 

демонски сили, кои рековме лутаат низ безводни долини и 

места, сакајќи да си се вратат кај стариот сопственик. 

Сево ова нам ни се открива преку Духот. И нека ова со-

знание биде чекор плус во тој правец, чекор дополнително 

кон откривање на вистинските пораки од Божјите инструк-

ции, пораки кои ќе нѐ утврдат уште посилно, во нашето лично 

втемелување на “аголниот камен“, на “карпата“ Христос, за да 

не бидеме во ситуација да нѐ фрла бранот наваму или натаму 

и да нѐ изместува од фокусот на нашата трка, кон горното 

призвание од Господа. “... никако да не се сомнева; зашто 
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оној кој се сомнева, прилега на морски бран, кого ветрот го 

издига и растура; таков човек нека не мисли дека ќе добие 

нешто од Господ. Човек што се двоуми во сите свои патишта е 

непостојан.“ (Послание на Јаков 1:5-8)

Јас често пати умеам да кажам, дека тоа е слично на вете-

рот. Кога еднаш ќе ве дувне, и ќе ви биде кажано дека е тоа 

ветер, дека тоа и такво струење на воздухот е наречено ветер, 

а вие ниту го гледате, ниту знаете од каде доаѓа и каде оди, а 

го чувствувате неговото постоење, вие верувате дека е тоа ве-

тер и не се сомневате. Исто е и со Духот Свети, кога еднаш ќе 

ве дувне, вие нема да го видите, ниту ќе знаете од каде дошол 

и каде отишол, туку ќе почувствувате длабоко во вашето срце 

дека е тоа милоста Божја и дека спасението е на повидок или 

на прагот од вашиот живот. 

Нека секој еден од вас драги мои, до кого допира оваа 

Библиска вистина, уште вечерва се преиспита во молитва, 

дали му е сè откриено од Словото Божјо, дали ни се јасни 

патот, вистината и животот? Дали можеме, понизно и со 

покајничко срце да детектираме, преку самоанализа, пси-

холозите велат интроспекција, во која развојна фаза од ка-

рактерот се наоѓаме во овој момент? Индикаторите за тоа, 

или показателите, секој од нас ќе ги најде преку одразот во 

сопствениот живот, преку моменталната состојба во живо-

тот. Ако ни се случуваат проблеми и сериозни турбуленции 

од најразличен вид, да се преиспитаме со која наша мисла, 

збор и постапка сме им ја подотвориле вратата на демонски-

те сили да вршат влијание и да ни го нарушат мирот во Бога. 

Ако ни се случуваат ситуации од типот, немир, кавги, распра-

вии, недоразбирања, нервози, да провериме како стоиме на 

полето на трпеливоста, долготрпеливоста, кротоста, смире-

носта по дух, и да се престроиме покајнички на другата лен-

та, сообразувајќи се само со Божјите инструкции, и со ниш-

то што е од светот. А доколку ни се случуваат постојано исти 

грешки, или промашувања, погрешни одлуки, однесување кое 

е поблиску до компромизирањето со светот, тогаш, сериоз-

но да размислиме за нашето претходно искуство од тие и так-

ви грешки, и да одлучиме самосвесно, повеќе да не ги повто-

руваме, и на основа на претходното искуство, да преземеме, 

понизно и покајнички, сè што е потребно за наша промена и 

престројување на вистинскиот пат, и на тоа поле од нашиот 

живот. 

И како последна фаза, доколку заклучиме дека надежта 

е нашата стварност, тогаш нашето срце е ослободено  и под-

готвено за давање и примање на љубов, и кон Бога, и кон оста-

натите околу нас. Токму давањето љубов кон нашите ближ-

ни и кон браќата по вера, ќе ни донесе нови благослови од 

Бога во нашите животи, преку Неговата љубов и милост кон 

нас. “Гледајте колку голема љубов ни дал Отецот – да бидеме 

наречени чеда Божји, а тоа и сме! Возљубени, сега сме чеда 

Божји! Но, уште не се покажа што ќе бидеме. Знаеме само 

дека, кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на Него, зашто ќе 

Го видиме каков што е. И секој што ја има таа надеж во Него, 

се очистува самиот себе, како што е чист Тој.“ (1 Јованово по-

слание 3:1-3)
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И на ова треба да работиме секој ден. Целта е да прави-

ме прогрес на дневна основа. Кога најдобриот челист на сите 

времиња, Pablo Casals наполнил 96 години од својот живот, 

бил запрашан: Зошто мора сè уште да вежба по 6 часа на ден? 

Тој одговорил: Затоа што мислам дека сè уште напредувам. 

Така, и нашата цел во Господа, треба да биде правење про-

грес на дневна основа, сè до крајот на нашиот овоземен жи-

вот. 

На крајот доаѓа љубовта, како најголема од нив. “... се со-

стои во тоа, да постапуваме по Неговите заповеди. Тоа е за-

поведта, што ја чувте во почетокот, за да постапувате според 

неа.“ (2 Јованово 1:6)

Љубовта, пак, обратно, препокрива и многу гревови, и е 

состојба во која ние ја чувствуваме полнотата од Христово-

то присуство во нашето срце, Неговата бескрајна милост и 

љубов, која во нас постојано се обновува, како непресушен 

извор, преку нашата способност да ја даваме постојано, иста-

та таа агапе љубов кон луѓето кои Бог постојано ни ги праќа 

во нашите животи. Тоа е исто како електричната енергија, 

сијалицата нема да свети, доколку нема жица која прима 

електрони, и жица која обратно ги враќа електроните во си-

стемот. Тоа е исто како природните извори, водата нема да 

извира, доколку, откако ќе ја изврши својата функција по 

нејзиниот тек или пат, и не се врати повторно на истиот из-

вор, по пречудните патишта кои Господ Бог и ги одредил. Ток-

му така е и со нас луѓето. Бог ни дал сè што ни е потребно, за и 

ние да ја репродуцираме љубовта Христова. На нас останува, 

да се надградиме во таа насока, само и исклучиво преку ве-

рата и наново родениот карактер, за да дојдеме до фазата на 

надежта, но и за да се искачиме на врвот од пирамидата, на 

која стои љубовта. И “верата... дејствува преку љубовта.“ (По-

слание до Галатјаните 5:6)

Некој доктор, во неговата клиника развил план за 

воведување на атмосфера на креативна љубов. Согласно пла-

нот, на секој од пациентите требало да му се пружи големо 

количество на љубов, секакви нељубезни постапки биле стро-

го забранети и пред пациентите било задолжително да се по-

кажува креативна љубов, сите медицински сестри, доктори и 

другиот персонал морале да бидат постојано со креативен 

став на изразување на љубов кон пациентите и едни кон дру-

ги. По 6 месеци од спроведување на планот, времетраењето 

на престојот на пациентите во таа клиника било скрате-

но за половина. Значи, ставот на отворено искажување на 

љубов во секоја прилика, влијаело позитивно на здравјето и 

меѓусебните односите на клиниката. Се прашувам што е тоа 

што нѐ спречува, и ние да примениме ваков план во нашите 

домови, семејства, во нашата заедница, во работните среди-

ни и насекаде каде што Господ Бог нѐ праќа по Негова про-

мисла. Да промовираме став на креативна љубов кон остана-

тите, и по делата да не познаат дека Христовата љубов во нас, 

се одразува на надворешниот свет околу нас.

Затоа, ве повикувам, што поскоро, секој од нас да се 

задлабочи во изворот на жива надеж, Словото Божјо, и 

преку длабоки и постојани молитви, преку искрен пристап, 
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понизен карактер и покајничко срце, заедно да се избориме, 

по милоста Божја, за ветените ни од Бога благослови, 

за навистина да ја уживаме во изобилство, полнотата на 

животот во Христа, полнота која доаѓа преку верата во Исуса 

Христа, полнота која нѐ води на хоризонтот на надежта преку 

сообразување на нашиот со Божјиот карактер, за на крај да 

нѐ донесе до длабока, од сето срце, душа и разум, љубов кон 

Бога и кон ближниот, и на тој начин ја исполниме најголемата 

Исусова заповед.

Пред да преминеме на Библискиот концепт на верата, на-

дежта и љубовта кон Бога во Христа Исуса преку Светиот Дух, 

сакам заедно да размислуваме околу нашиот досегашен жи-

вотен концепт. Дали има или не вера во него? Присутен ли е 

или не живиот Христос во нашето секојдневие, во нашите фа-

милии? И ако велиме дека ние веруваме, и дека живееме во 

Исуса Христа, тогаш добро е да се провериме самите себе-

си, што е тоа кое ја поттикнува таа наша вера, што е тоа кое 

не држи да опстоиме на тој пат, вистина и живот? И дали сме 

потполно свесни во секој момент од нашето постоење за фун-

даментот на кој го градиме и развиваме нашиот живот.

ДИЛЕМА - СТРАВ ИЛИ ЉУБОВ

Дали нашиот животен концепт е воден од идејата 

базирана на елементот страв или сепак се работи за љубов 

кон Бога од сè  срце, со сета душа, сила и разум.

Разликата помеѓу овие две гледишта и поимања на 

личната релација со Бога ја одредуваат нашата блискост 

и присност со Бога, и укажуваат на фактот дали сме во 

живо единство со Бога, дали имаме секојдневна присна и 

доверлива комуникација со Него, преку редовни молитви 

и редовни читање и анализирање на Словото Божјо и дали 

преку таквиот животен концепт, ние сме живо сведоштво за 

Негова слава а за наша поткрепа на земјата.

Суштината на двата концепта е во јазот помеѓу 

едниот и другиот, јаз кој се огледа во последиците односно 

во повратната врска која Бог ја гради лично, со секој од нас 

поединечно. 

Имено, доколку ние го водиме нашиот живот во Бога 

врз основа на изградениот мит за стравот, на начин што 

веруваме и практикуваме вера со цел нешто лошо да не нѐ 

снајде во животот, да не ни се случи некакво зло, некаква 

опасна здравствена или животна ситуација, некаков неуспех 

или можност да се разочараме во некого или нешто, тогаш 

ние сме ја промашиле целта.

Поимањето и целисходноста на стравот во Библијата 

се однесува само и исклучиво на првата фаза, односно фа-

зата на стекнување на првичната мудрост од Бога. Се вели во 
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Стариот Завет: “Стравот од Господа е почеток на мудроста…“( 

Изреки 1:7)

Но, Словото понатаму нѐ поучува дека таму каде што 

има страв, таму љубовта не пребива...“Во љубовта страв нема, 

туку совршената љубов го изгонува стравот...Кој се плаши, не 

е совршен во љубовта.“ (1 Јованово послание 4:18) Врската на 

овие две Божји поуки ја одразува суштината на прашањето 

кое сакам заедно да го разгледаме.

Дали ова само по себе подразбира дека доколку 

некој, денес, сега и овде, има страв во себе од било што, нека 

е тоа од некоја одлука, дали ќе биде исправна или не, па се 

плаши да ја донесе и постојано ја одолговлекува, дали е тоа 

страв од болести, страв од немаштија или немање доволно да 

се дочека први во месецот, за да се покријат сите потребни 

трошоци за живот во тековниот месец, едноставно страв од 

неизвесности кои ги носи иднината или нешто слично и не е 

толку битно.

Прашањето со кое сакам да се соочиме е дали сѐ уште 

постои страв во нас или стравот е нашето минато?

Доколку сè уште стравот е нашето секојдневие тогаш 

таа состојба е сериозен аларм за да ја преиспитаме нашата 

љубов кон Бога и кон ближните, да ги преиспитаме основите 

на кои стоиме во животот.

Рековме дека оној кој вели дека го љуби Бога, а не ги 

исполнува Неговите заповеди е лажец и вистината не е во 

него, а татко на лагата е лукавиот - ѓаволот. Тоа пак значи дека 

тој кој не го сака братот свој, исто толку колку што се сака 

самиот себе си, е исто така лажец и вистината не е во него, 

затоа што не ја исполнува заповедта од Господа, рековме, 

да се сака ближниот како што секој се сака себеси. Оттука, 

тој кој го мрази братот свој, а во Словото таквиот се нарекува 

уште и човекоубиец, тој не е квалификуван за љубов кон Бога 

и во тој случај врската на љубовта од Бога кон таквиот се 

релативизира.

Се разбира, Бог најпрво нас не засака, целосно 

незаслужено, но тоа не подразбира дека така и ќе остане и 

во случај кога ние ќе практикуваме поинаков став во нашето 

срце, односно кога едноставно сакаме да си тераме по свое, 

по човечки и си го задржуваме нашето таканаречено лично 

право на поинакво однесување кон одредени верни во Христа 

или во одредени ситуации од нашите животи. 

Во таков случај, се поттикнува нарушување на 

природната од Бога дадена релација на љубов од Отецот кон 

нас, Неговите Божји созданија. Во тој случај, ние и понатаму 

ќе ја имаме Божјата милост врз нас, но само со цел, повтор-

но да ја досегнеме врската на совршенството во нашиот од-

нос кон Бога, а тоа е љубовта. “А над сето тоа облечете се 

во љубовта, која е врска на совршенството...“ (Послание до 

Колосјаните 3:14)

Оној момент кога ние ќе се вратиме на нашата прва 

пламена љубов кон Бога, кога повторно ќе застанеме на 

здрави основи во нашиот личен однос со Бога, тогаш  на дело 

ќе се познае дека ние сме целосно Негови, во секоја наша 
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мисла, збор и постапка.

Затоа, пораката која ја праќаат овие зборови, е да 

ја обновиме врската на совршенството, релацијата која ќе 

го истера и најмалиот страв од нас за било каква ситуација, 

неизвесност, опасност или слично. Каде што пребива љубовта 

Божја обострано, таму не смее да пребива стравот, затоа што 

тие две нешта едноставно се ништат помеѓу себе, или ако 

сакате љубовта од и кон Бога го поништува постоењето на 

страв и во најмала форма или облик, и обратно, постоењето 

на страв и во најмал облик или форма е доказ дека нешто е 

нарушено во нашата лична релација на љубов од и кон Бога.

Ве повикувам, ѝ преку овие размислувања, уште 

вечерва пред спиење, да паднеме на колена во длабока и 

посветена молитва кон Бога, покајнички и понизно да се 

преиспитаме за причините за постоење на евентуален страв 

во нас, да се соочиме храбро со ситуацијата во која сме се 

нашле или во која пребиваме подолго време, ситуација во 

која стравот тлее или доминира, и да донесеме одлука со 

која ќе повикаме кон Господа Исуса Христа и ќе побараме 

обновување на личната врска помеѓу секој од нас поединечно 

и нашиот Спасител Христос, но и помеѓу верните во Христос. 

На тој начин ќе ја постигнеме целта на нашето 

постоење во Христа Исуса, на тој начин ќе направиме одлучен 

исчекор кон нови благослови од Бога. Тоа и не е ништо лошо, 

некој да ги посакува или ревнува за благословите од Бога, па 

нели и возљубениот Хабез5 се молеше за Бог да го благослови 

5  Jabez – лик од Библијата, 2 Летописи 4:10

со Неговите, Божјите благослови. И сè додека ја правиме 

разликата помеѓу од нас посакуваните и од Бога ветените 

ни благослови, сè дотогаш ќе бидеме на вистинскиот пат и 

ќе го живееме вистинскиот живот, со вистинскиот концепт 

поставен на “аголниот камен“ Христос.

ЗА ВЕРАТА

“А верата е сигурна увереност за она, на кое се надева-

ме, и докажување на она што не се гледа. Преку неа сведошт-

во добија претците. Преку верата разбираме дека вековите 

се установени преку збор Божји и дека од невидливото про-

излегло видливото.“ (Послание до Евреите 11:1-3; Евангелие 

според Лука 17:6)

Оваа прецизна дефиниција за верата е дадена во Посла-

нието до Евреите, но зборовите се напишани под водство-

то на Светиот Дух. Искажана е јасно, за да се избегне пона-

тамошна дискусија по прашањето за верата и да се спречи 

нејзино дефинирање, според човечко размислување. Во исто 

време, ова е порака до сите нас, дека одредени нешта треба 

да ги прифатиме по вера, без да бараме видливи докази, како 

што направи апостол Тома, сомневајќи се во Исусовото вос-

кресение. (Јован 20:24-29) “... Блажени се оние, кои не виде-

ле, а поверувале“ (Јован 20:29) “А праведниот преку верата ќе 

живее...“ (Послание до Евреите 10:37-39) 

Преку верата ние сме оправдани, преку верата припаѓаме 

на Христовото семејство, преку верата сме спасени по Божја 
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волја и тоа е бесплатен дар за нас. “Зашто по благодат сте 

спасени преку верата; и тоа не е од вас – Божји дар е“. (Посла-

ние до Ефесјаните 2:8) “Напротив, на оној, кој што не работи, 

а верува во Оној, Кој го оправдува безбожникот, верата му се 

прима како оправдание“. (Послание до Римјаните 4:5) Вера-

та во нашиот Господ и Спасител Исус е единствениот пат кој 

нѐ води до вистината и вечниот живот. Нам, како на грешни-

ци, ни е простено преку вера во опростувачката моќ на света-

та Исусова крв, пролеана на Голготскиот крст. “Откако узнав-

ме дека човекот се оправдува, не преку делата од Законот, 

туку само преку верата во Исуса Христа, и ние поверувавме 

во Христа Исуса, за да се оправдаме преку верата во Христа, 

а не преку делата од Законот; оти преку делата од Законот 

нема да се оправда ниедна плот.“ (Послание до Галатјаните 

2:16)  

Верата и денес прави чуда, исто како во времето на Исус 

и апостолите. “...Ако имате вера колку синапово зрно, ќе и ре-

чете на онаа планина: “Премести се одовде таму!“ и таа ќе се 

премести, и ништо нема да биде за вас неможно“. (Матеј 17:20) 

За секој од нас ова е силно и многу посакувано ветување. За 

оној кој верува нема ништо неможно, “... сè е можно за оној 

кој верува“ (Евангели по Марко 9:23)

“И така, ние сметаме дека човекот се оправдува преку ве-

рата, без дела според Законот. “Послание до Римјаните 3:28: 

„И така, бидејќи оправдани со верата, имаме мир со Бога, 

преку нашиот Господ Исуса Христа, преку кого со верата до-

бивме и пристап кон оваа благодат, во која стоиме, и се фа-

лиме со надежта во славата Божја.“ (Послание до Римјаните 

5:1-2)

“Но, Писмото сите ги затвори под грев, та ветеното да им 

се даде на оние, кои веруваат во Исуса Христа. Пред да дојде 

верата, ние бевме под стража на Законот, заклучени за вера-

та, која имаше да се открие. И така, Законот беше за нас вос-

питувач во Христа, за да се оправдаме преку верата; а отка-

ко дојде верата, ние веќе не сме под раководство на воспиту-

вач. Оти сите сте синови Божји преку верата во Христа Ису-

са.“ (Послание до Галатјаните 3:22-26) 

“Не сакаш ли да разбереш, о суетен човеку, дека верата 

без дела е мртва?“ (Послание на апостол Јаков 2:20) Освен 

тоа, треба да знаеме дека верата се покажува преку дела што 

се резултат на Светиот Дух. „А плодот на Духот е: љубовта, 

радоста, мирот, долготрпеливоста, добротата, милосрдноста, 

верата.“ (Послание до Галатјаните 5:22) 

Нека Бог ни даде мудрост и знаење од Неговото Слово, 

за да разбереме што значи да се биде верен, што произлегу-

ва од нашата вера во Спасителот Господ Исус и каква радост 

може да имаме од познавањето на нашиот Господ. Штом со 

вера ќе ги прифатиме ветувањата од Библијата, ќе станеме 

Божји деца и ќе бидеме подобни за сите ветувања што Бог ни 

ги дава преку неа. 
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ЖИВОТ ВО ПОЛНОТА

“... Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изоби-

лие.“ (Евгангелие според Јован 10:10)

“Оти само јас ги знам замислите, што сум ги смислил за 

Вас, вели Господ, замислите за добро, а не за зло, за да ви 

дадам иднина и надеж. Па ќе повикате по Мене, ќе дојдете 

и ќе Ме замолите, и јас ќе ве чујам, ќе Ме побарате, и ќе Ме 

најдете, ако Ме побарате од сè срце.“ (Еремија 29:11-13)

Често пати луѓето ме прашуваат која е суштината на вера-

та. На вака општо прашање, многу е тешко да се даде едно-

ставен и разбирлив одговор. Но, затоа тука е Библијата како 

вечен Божји збор, кој има одговори на сите наши прашања.

Имено, во Посланието до Евреите 11:1, Господ ни го дал 

одговорот: “А верата е сигурна увереност за она на кое се на-

деваме, и докажување на она, што не се гледа.“

А на што се надеваме, ние луѓето?

Нашата надеж е во правото на вечен живот, во победата 

над смртта. А што е вечен живот, драги мои?

“А животот вечен е тоа, да Те познаат Тебе Единиот ви-

стински Бог, и испратениот од Тебе Исуса Христа“ (Еванге-

лие според Јован 17:3) Тоа спознание, почитувани, води до 

вечен живот.

И најчесто луѓето се во недоумица, за што всушност ста-

нува збор.

За нас Христијаните, смртта е своевиден премин од жи-

вот во живот вечен. Сигурно, совршениот човечки организам 

кај нас луѓето, овие тела не се од Господа создадени за да 

изгнијат во земјата и да ги снема засекогаш. Ново растение, 

ново создание, не може да никне, додека семето засеано во 

земјата не се распадне. Тоа се случува и со нашите тела. Тоа 

што е распадливо ќе се распадне и додека тоа не се случи, 

нема раѓање на ново, совршено, вечно, духовно тело.

Но, дали нашата надеж е само во живот по смртта.

Се разбира не. Господ безброј пати во Библијата ни ука-

жува дека Неговата намера, за тие што ќе поверуваат и ќе го 

предадат срцето и животот на Исуса Христа, на својот Господ 

и Спасител, е да имаат живот, и тоа живот во изобилие. Не 

само во материјална смисла, туку во сè. Најпрво во мирот и 

спокојството кое ни е ветено: “Дојдете при мене сите изморе-

ни и обременети и Јас ќе ве успокојам“, вели Господ во Еван-

гелието според Матеј 11:28.

“Мир ви оставам; мирот Свој ви го давам; Јас ви го давам 

не како што го дава светот...“ (Евангелие по Јован 14:27) По-

тоа, намерите на Господ се да имаме здравје, радост во жи-

вотот, материјални благослови, во полнота како на Божји из-

браници, како на “...род избран, царско свештенство, свет на-

род...“(1 Петрово послание 2:9); “... народ Божји ...“ (1Петро-

во 2:10)

Сите овие ветувања се дел од животите на бројни следбе-

ници Христови.
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Нам, Бог ни ветува, дека уште додека сме на земјата ќе 

имаме живот во изобилие, дека ќе имаме успех во сè што ќе 

правиме, каде и да одиме. (Исус Навин 1:7) Се разбира, вака 

ветената благосостојба не е цел сама за себе и не се одне-

сува само и исклучиво на материјалните богатства и финан-

сиите. Таа доаѓа, преку силна и постојана вера и надеж во 

Исуса Христа, преку полнотата од Божјата љубов која изви-

ра од нас Христијаните, во секоја наша мисла, збор и постап-

ка. Но, и преку постојана комуникација со Господа во молит-

ва, продлабочена, со полна и неизмерна вера, надеж и љубов 

во и кон Бога, а со тоа и беспоговорна послушност кон поу-

ките и пораките, кон опомените и предупредувањата од Сло-

вото Божјо, од живиот и вечен Божји збор - Библијата. Преку 

полнотата на животот во Исуса Христа, ние сме должни и да 

сведочиме за слава на Бога и постојано “;...да го докажуваме 

она, што не се гледа“ (Послание до Евреите 11:1), она кое сме 

го доживеале и го живееме под Божјата закрила и заштита.

Мојата молитва е секој од нас конечно, да одлучи и за-

почне да припаѓа на својот Создател, да одлучи да чекори по 

Божјиот пат, да биде послушен кон Божјите заповеди без от-

стапки и изговори, но и да биде постојано во комуникација 

со Господа преку молитвата, за да го заслужи Божјото прису-

ство. Нели,  таму каде што е Божјото присуство (Матеј 18:20), 

таму злото (лукавиот - сатаната наречен ѓавол и неговите де-

монски сили на темнината) не се допира (1 Јованово посла-

ние 5:18).

И нека денес, секое добронамерно срце, читајќи ги овие 

зборови на мудрост од Словото Божјо, одлучи да му при-

стапи на Бога, нека одлучи да го побара Божјото прису-

ство во својот живот преку едноставна покајничка молитва. 

Верувајте, надевајте се на Господа во секоја ситуација и за 

сè, љубете го Бога и ближниот како себеси и бидете убедени 

дека  потоа ништо нема да биде исто како пред тоа.

ЗА МОЛИТВАТА

Многу е важно за еден човек кој повремено прима тивок 

непознат глас или повик од нешто дотогаш непознато, да го 

отвори своето срце за присуството Господово, за милоста и 

љубовта Господови да го заземат централното место во не-

говото срце. Многумина ќе се запрашаат, како е тоа можно и 

што треба да направи човек за да започне да го распознава 

Божјиот глас? “Моите овци го распознаваат Мојот глас – вели 

Исус.“ (Евангелие според Јован 10:27)

Колку и да изгледа сложено и недофатливо, во самата 

суштина тој меѓусебен однос на општење е многу едноставен, 

однос како помеѓу двајца искрени и од доверба пријатели. 

Во Стариот завет, Псалмите, кои се всушност молитвени пес-

ни или еден вид молитвена комуникација со Бога, се една од 

основните Господови инструкции за тоа како човек треба да 

го гради својот личен однос со Бога, како да Му пристапува 

на Бога, како да научи да се моли, како да комуницира со Го-

спода. Секако и целата Библија е еден вид инструкција око-

лу градење и развивање на нашиот личен однос со Господа, 
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а основната алатка на таа комуникација е секако молитвата.

Преку молитвата со вера, всушност се објавува и вистина-

та дека Бог е жив и дека ние со таквиот наш однос кон живи-

от Бог всушност и сведочиме дека Тој е жив и сеприсустен, 

докажувајќи притоа нешто што не се гледа.

“И сè, што и да побарате во молитва со вера, ќе добиете.“ 

(Евангелие според Матеј 21:22)

Молитвата е збир на зборови, што се изговараат кога чо-

век зборува со Бог, за да благодари или да побара помош. Не 

постои некој посебен ред на зборовите во молитвата. Збо-

ровите треба да произлегуваат од внатре – од чистото срце. 

„Добриот човек од доброто сокровиште на своето срце  изне-

сува добро, а лошиот човек од лошото сокровиште на своето 

срце изнесува лошо; оти од преполнето срце зборува устата 

негова.“ (Евангелие според Лука 6:45). Сите зборови треба да 

бидат искрени и да извираат од длабочината на нашите душа 

и срце. Потребно е навистина да веруваме во Господа, да ве-

руваме дека Тој ќе ги исполни твоите барања и молитви, без 

воопшто да се сомневаш или двоумиш, но да имаш полна до-

верба во семоќниот Бог. „За ништо не грижете се, туку во сè 

преку молитва и молба, со благодарност изјавувајте ги пред 

Бога своите барања.“ (Филипјаните 4:6)

Треба да се биде постојан и трпелив. „Бидете радосни во 

надежта; во мака бидете трпеливи, а во молитвата постојани.“ 

(Послание до Римјаните 12:12)

Секој од нас треба да научи да чека одговор и со двете 

уши да слуша внимателно кои се Божјите пораки во време на 

молитва. Преку Библиските текстови што секојдневно ги чи-

таме, Бог ќе ни зборува со Својот тивок глас што ќе доаѓа од 

длабочината на нашиот ум, или преку луѓето околу нас, преку 

блиски пријатели и роднини кои се управувани од Бог, а мо-

жеби и преку одредени настани во нашите животи. 

Но, уште еднаш ќе повторам, дека сите ние сме повикани 

секојдневно да ја читаме Библијата и да ја практикуваме ве-

рата во нашиот Спасител Исус Христос, преку мислите, збо-

ровите и нашите постапки. „... да Му се молите на Бога“ (1 По-

слание до Коринтјаните 7:5) „Со секаква молитва и просба 

молете се со духот во секое време.“ (Послание до Ефесјаните 

6:18)

Ова значи дека не постои временско ограничување за мо-

литвите. Бог вели: „Во секаква прилика...“ „И така, мажите са-

кам да се молат на секое место, кревајќи ги чистите раце без 

гнев и сомневање.“ (1 Тимотеј 2:8) „Молам, пред сè, да се пра-

ват просби, молитви, молби и благодаренија за сите луѓе...“ (1 

Послание до Тимотеј 2:1)

Суштината на горе спомнатото е исповедање на нашата 

вера со устата, во молитва. Сите треба да бараме опростување 

од нашиот Господ и Спасител Исус Христос, опростување на 

сите наши гревови, бидејќи сите ние сме грешни, родени со 

грешна природа, живееме во греовно тело и во греовно окру-

жение. А потоа доброволно, искрено и со вера без и најмало 

сомневање да Го прифатиме Исуса за единствен Господ и 

Спасител и да одлучиме да не грешиме повеќе. “Но, да моли 
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со вера и никако да не се сомнева; зашто оној кој се сомнева, 

прилега на морски бран, кого ветрот го истура и разбива; та-

ков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Бога.“ (По-

слание на апостол Јаков 1:6-7)

Денес, можеби е денот за најважната одлука во вашиот 

живот. Исус умре за сите нас, за нашите гревови да може да 

бидат опростени, за да се помириме со Бога, како единствен 

начин да започнеме да чекориме кон полнотата на Христо-

вото присуство во нашите животи, но и потоа. “Но ти, кога се 

молиш, влези во својата тивка соба и откако ќе ја затвориш 

вратата, помоли Му се на твојот Отец, Кој е во тајност; и Тој 

Кој гледа тајно, ќе те награди јавно.“ (Евангелие според Матеј 

6:6)

А, единственото нешто што треба да го направите, е да 

се помолите со следнава едноставна молитва, која може да 

биде и со поинакви зборови, но основите се тие, Христовите.

“Боже, одлучив да го предадам својот живот на Тебе 

и од сега, па натаму, да живеам според твоите упатства од 

Библијата. Те молам, прости ми ги гревовите. Ослободи ме од 

јаремот на гревот и телесното во мене. Земи го моето бреме 

на животот на себе. Верувам со срцето и исповедам со уста-

та, дека Исус Христос е мој Господ и Спасител. Исусе, влези 

во моето срце. Научи ме како да го разбирам Твоето Слово и 

како да го применам во мојот живот, преку моите мисли, збо-

рови и постапки. Те молам Исусе помогни ми. Амин“

“КАКО ДО УСПЕШНА И ЕФЕКТНА МОЛИТВА“

Псалм  8:1-6

Псалм 85:1-8; 86:1-12

1 Летописи 4:9-10: “Хабез беше попрочуен од своите 

браќа. Мајка му го нарече Хабез, велејќи: го родив со бол-

ки. И повика Хабез кон Бог Израилев, велејќи: “О, да ме бла-

гословеше со Твојот благослов, да ги проширеше границите 

мои, да беше раката Твоја со мене и да ме пазеше од зло, та 

да не тагувам!“ И Бог му го даде она за што молеше.“ 

Некој, анализирајќи го прашањето за проповедите на 

црковното свештенство заклучил дека иако посетувал црква 

цели 30 години, и слушнал веројатно преку 3.000 пропове-

ди, не можел да се сети на ниедна од нив поконкретно. И се 

запрашал, ако е тоа така, тогаш проповедниците треба да го 

трошат времето на нешто друго, попрофитабилно. И анализа-

та ја пратил во некој весник. По некое време, по многу поле-

мики на таа тема во наредните изданија на весникот, стигнал 

одговор од читател: Јас, напишал читателот, сум во брак 30 

години, за тоа време сум изел околу 32.850 оброци, најчесто 

подготвени од жена  ми. Открив дека не можам да се сетам на 

ниедно од јадењата. А сепак, моја импресија е дека без тие 

јадења, јас би бил одамна умрен од глад. 

Една од речениците во Библијата, која посебно ме преоку-

пира, најчесто во деновите на Духовден, или на објавувањето 

на Божјото присуство помеѓу луѓето во форма на Дух Свети, 

беше реченицата “...на изглед побожни, а од силата на Бога 
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се одрекле.“ (2 Послание до Тимотеј 3:5) 

Предизвикот е, во молитва, повторно да се соочиме со Го-

спод, преку прашањето: Дали јас, навистина ја користам “си-

лата Божја“ која ни е нам, на христијаните, на располагање, 

дали е таа во целост мое секојдневие, или сепак, сè уште, во 

мене има таканаречена “навидум побожност“.

Ние луѓето, честопати сме склони да гледаме на слабости-

те на другите, да ги коментираме, и да си останеме самозадо-

волни во нашето очекувано спасение, не сакајќи првенстве-

но да се завртиме кон нас и самите да се соочиме со одгово-

рите на прашањата, дали и во која мерка ние христијаните, ја 

користиме “силата  Божја“, до степен до кој таа ни е нам на 

располагање, дали тоа го чиниме во континуитет и дали сме 

постојани во тој процес  или го практикуваме одвреме навре-

ме и по потреба?

Сакам, денес заедно, да размислуваме за стадиумот на на-

шата вера, за степенот на присуството на “силата Божја“ во 

нашите животи, во нашите домови, фамилии, работни среди-

ни и секаде каде што се движиме во дневните активности. И 

преку оваа информација, заедно да дојдеме до вистинскиот 

пристап кон единствената моќна алатка, која самиот Бог ни 

ја ставил на располагање, нам христијаните, а тоа е молитва-

та. И преку тој вистински пристап,  да ја направиме молитва-

та да постане навистина успешна и ефектна во нашите живо-

ти, денес, во 21-от век. 

Словото вели: “Посакајте и ќе ви се даде; барајте и ќе 

најдете; чукајте и ќе ви се отвори; зашто секој што моли до-

бива, и кој  бара, наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори. 

Има ли меѓу вас човек, кој ако му посака неговиот син леб, 

ќе му даде камен, и кога ќе посака риба, ќе му даде змија? 

И така, ако вие кои сте лоши, умеете да им давате на своите 

чеда добри дарови, колку повеќе вашиот Отец небесен ќе им 

даде добра на оние што му бараат. “(Евангелие според Матеј 

7:7-11)

Потоа, “Пожелувате и немате; ... и завидувате, и не може-

те да добиете, се препирате и војувате; а немате бидејќи не 

се молите.“ (Послание на апостол Јаков 4:2)

Словото не нè остава и без дилеми, колку за размислување: 

“... вашиот Отец небесен знае од што имате потреба уште 

пред да го помолите...“ (Евангелие според Матеј 6:8) 

Дали е ова е навидум контрадикторно со претходното или 

само така изгледа на прв поглед? Или е заокружена, компакт-

на целина. Од една страна ни порачува: молете се и барајте, 

а од друга ни вели: Отецот ги знае нашите потреби, уште пред 

да ги помолиме. И сега што? Да се молиме или едноставно да 

веруваме дека Бог, Кој знаејќи ги нашите потреби, самиот ќе 

ни ги оствари, како што и ни порачува во 6-та глава од Еванге-

лие по Матеј од 25-от до 34-от стих, да не се грижиме за ниш-

то, ниту за утрешниот ден, зашто нашиот Отец небесен знае 

дека за сето тоа имаме потреба.

Нема жива комуникација со Бога, почитувани мои, и нема 

присуство на “силата Божја“ во нашите животи, доколку оста-
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неме на “статус кво“ позицијата на едноставно чекање на 

Божјата волја за нас луѓето, доколку останеме на позицијата 

дека Бог самиот ќе ја спроведе, Неговата волја врз секого од 

нас.

До “силата Божја“ можеме да допреме и да го обезбеди-

ме нејзиното присуство во нашите животи, само и исклучиво 

преку молитвата како единствена алатка и инструмент за ди-

ректна комуникација со Бога. Тоа е извонреден механизам, 

преку кој ние го обезбедуваме Божјото присуство во наши-

те животи и преку неа остваруваме дневна комуникација со 

Бога.  

Сакам денес, сите заедно да размислиме, дали молитви-

те, кои, се надевам, секојдневно ги практикуваме, се покажа-

ле успешни и ефектни во нашето секојдневие? Дали сме си-

гурни дека секоја наша молитва допира до “ушите Божји“ и 

дали е само тоа, доволно за Бога, веднаш да интервенира во 

нашата ситуација? 

Некој рекол дека понекогаш, можеби најголемиот дар од 

Господа за нас, се некои од неодговорените молитви. Точно 

е дека, Божјата волја е таа која суверено одлучува дали ќе 

одговори на нашите молитви позитивно или не. Но, точно е и 

уште нешто. Бог бара од секого од нас, правилен и функцио-

нален однос, но и посветен пристап во таа жива и непосред-

на комуникација со Него. 

Молитвата “Оче наш...“ е постулат, урнек, за секој верен 

христијанин. 

Но, постои уште една молитва која е тешко забележлива, 

затоа што се наоѓа во глава, во која освен имиња на луѓе, по 

колена и генерации, нема ништо друго. Тоа е 4-тата глава од 1 

книга Летописи. Во средината на таа глава, одеднаш се вмет-

нува нешто кое изгледа големо, силно, моќно и импресивно 

компактно.

Оваа молитва на омилениот на Бога Хабез, кој само еднаш и 

единствено тука се споменува во целата Библија, е зачудувач-

ки прецизна, концизна и втемелена на сè она што значи, вера, 

надеж и љубов, посветеност и зависност од Бога и Божјото 

присуство, но и амбиција да му се стави на располагање на 

самиот Бог целосно, во полна доверба, а за силно сведошт-

во за слава на Бога и за негова поткрепа на земјата. Е, токму 

оваа точка на амбициозен пристап, на објавување на потре-

бата да се стори нешто повеќе за Бога, да се направи чекор 

повеќе во правец на обезбедување на присуството Божјо, во 

правец на поголемо и посилно сведоштво за слава на Бога, 

е “точка на топење“ на која многу христијани во модерниот 

свет застануваат, самозадоволни од своето очекувано спасе-

ние и не продолжуваат понатаму. Размислете уште еднаш на 

примерот со таткото на Авраам – Таар, и неговата одлука да 

остане во Харан и да се насели таму, притоа не остварувајќи 

ја крајната дестинација добиена директно од Бога, ветената 

Ханаанска земја. (Битие 11:31-32)

Не дека, ако не одиме понатаму со градење и развивање 

на својата вера и со сопствениот придонес за Бога, ќе го изгу-

биме спасението. Туку, неодејќи понатаму и подолго за Бога, 
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едноставно не ги користиме сите благослови кои Бог ги пред-

видел за нас и за нашите животи.

Да повториме уште еднаш што ни вети Исус со Неговото 

доаѓање во тело, во (Евангелието според Јован 10:10) “... Јас 

дојдов – вели Исус, за да имате живот, и да го имаат во сета 

полнота...“, значи исполнет со бројни благослови. Тука, по-

вторувам, не мислам само на материјалното и финансиите, 

иако и тие не се исклучени, туку на нешто посеопфатно, по-

големо, на живот во Божјото присуство на земјата. 

Не е добро, ние Христијаните, но и тие кои сè уште не 

се, да стоиме на исто ниво на верата или спознанието и 

практикувањето на вистината, долг период од нашите живо-

ти. Не е добро да потпаднеме во самозадоволство од нашето 

очекувано спасение, и да дозволиме демонските сили да нѐ 

држат настрана од “животот во полнота“ на земјата. И Слово-

то ни ветува во Евангелие по Марко 10-тата глава: “... нема та-

ков кој, парафразирано, се откажал од светот и се посветил 

целосно и  бескомпромисно на живот во Бога, ... а да не при-

мил стопати повеќе од сè ... што имал претходно, а се вели и 

во идниот век, и живот вечен. “Еден брат во Христа додава 

дека доколку нема обновување на протокот, водата ќе устои, 

ќе поприми лоши својства од самото стоење, ќе смени, боја, 

мирис и ќе стане извор на зараза.

Во оваа прилика, нема да размислуваме за тоа, што е 

основното кога пристапуваме кон молитва, ниту за верата 

и за нашето правилно формирано спознание за Бога и на-

шиот Господ и Спасител Исус Христос. Нема да размислу-

ваме за исполнувањето на 10-те Божји заповеди, кои се за-

должителни за нашето спасение, ниту пак за нашите мисли, 

зборови и дела кои треба, постојано да се во согласност со 

Божјите вистини. Нема да зборуваме ниту за нашата подгот-

веност да простуваме, како основа за Бог да ни прости и нам. 

Ниту пак за волјата Божја за нас, ниту за постојаноста и жа-

рот во молитвите, ниту за понизноста и покајанието потребно 

за примање на Христос во нашите срца и животи.

Сето ова ни е нам добропознатата основа за пристап во 

молитвата и за функционирање на едно основно ниво на ве-

рата.

Во молитвата на Хабез станува збор за целосен концепт на 

верата, за повеќеслојност и за неколку нивоа на комуникација 

со Бога. 

Сакам внимателно да размислуваме за секој збор од мо-

литвата на Хабез, и доколку оцениме дека е корисно, исто-

то да го примениме, во периодот кој ни претстои. Едностав-

но, едно од нашите дневни обраќања кон Бога, да го замени-

ме со оваа грандиозна молитва на Хабез. 

Знам дека промените тешко паѓаат секому, но убеден сум 

дека вреди да се обидеме, сите заедно да внесеме нов жар во 

нашите молитви и во нашето дневно општење со Бога.

Знаете, со векови луѓето верувале дека Аристотел имал 

право кога велел дека потешкиот предмет паѓа побрзо на 

земјата од полесниот. Аристотел бил сметан за најголемиот 

мислител во тоа време, и секако, за многумина тој и не би 
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можел да погреши. Цели 2000 години, по смртта на мисли-

телот, никој не се обидел да земе два предмета, еден поте-

жок и еден полесен и да ги фрли на земја од повисоко место, 

и да го потврди или отфрли заклучокот на Аристотел. Дури 

Галилеј, во 1589 година, го сторил тоа од Кулата во Пиза, при 

тоа истовремено фрлајќи на земја два предмета, од кои ед-

ниот бил  тежок 10 кг., а другиот 1 кг. Овој експеримент го из-

вел пред најугледните професори од областа, во тоа време. 

Се случило, двата предмета да паднат истовремено на земја, 

но професорите и јавноста и понатаму го прифаќале како ви-

стинито тврдењето на Аристотел и не сакале да веруваат на 

тоа што го виделе со свои очи. Моќта на верувањето и убе-

деноста во постојните практики и рутина во размислувањата 

и управувањето на нашите животи, отсекогаш била силна и 

тешко менлива. Се надевам, дека ние ќе имаме сила да ги 

скршиме тие шаблони и да направиме вистинска промена, во 

вистинскиот правец, кон повисокото призвание од Господа. 

Значи, првично, Хабез му се обраќа на Бога, со зборови-

те: “Боже, о кога би ме благословил со Твојот благослов“. Ние 

ова често го забораваме. Му приоѓаме на Бога со наши соп-

ствени барања, по човечки, согласно нашите дневни потреби 

и желби. Најчесто немаме конзистентност во барањата, ба-

раме најчесто поврзано со тоа што ни се случува на дневна 

основа, понекогаш дури и ги формализираме молитвите, кол-

ку за редот да помине. И најчесто завршуваме, со кованицата, 

“ако е по Твојата волја“, несигурни во себе, дека токму овие 

наши изнесени барања се и волјата Господова за нас. Дали е 

ова исправно, но уште поважно дали е доволно во очите на 

Бога?

Една мала дигресија, ќе не доближи до поентата. Во рајот, 

верниот христијанин е спасен и со Св. Петар одат на прва про-

шетка. Спасениот догледува една раскошна бела зграда, која 

со фасцинантниот изглед му го привлекла вниманието. Поба-

рал да влезат во неа. Св. Петар се обидел да го разубеди, со 

зборовите: Немој, навистина нема да сакаш да го видиш, тоа 

што е внатре. Овој инсистирал, и со колебање Св. Петар се 

согласил и го внел во зградата. А таму неброено многу бле-

скави бели кутии наредени во совршен ред, со имиња на луѓе 

на нив. Запрашал, што е во кутиите и каде е кутијата со него-

вото име, а Св. Петар повторно му рекол, нема да ти се допад-

не тоа што ќе го видиш внатре. На негово инсистирање, заед-

но ја отвориле кутијата со името на спасениот верник, и во 

неа биле педантно наредени сите благослови кои Бог ги имал 

предвидено за Неговиот живот, а не биле исполнети поради 

едноставниот факт дека човекот не вложил напор повеќе, во 

приближувањето кон Бога и кон присноста со Бога, на начин 

на кој тоа Бог го очекувал, од него, а и од секого од нас. 

Пораката е јасна сама по себе и нашиот заклучок би бил, 

дека прво и основно, обраќањето на Бога во името на Исуса 

Христа, да биде: “Благослови ме Боже“. Барањето за благо-

словите од Бога, се однесува на она што е директно волјата 

Божја за нас, предвидена од самиот Бог. Бог најдобро знае, 

кои благослови од Него ни се нам потребни, и во кое време. 

Нели знаеме дека нашите мисли, се разликуваат од Божјите, 

како од овде до небото. Затоа, да му оставиме на Бога да од-
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лучи кога и во која мерка ќе ни ги довери предвидените за 

нас благослови од Негова страна. Се разбира со сè она што 

рековме дека е основен предуслов.

Потоа, во молитвата, Хабез побара од Бога да му ги про-

шири границите или територијата, опфатот на неговите ак-

тивности за негово лично сведоштво и за слава на Бога. 

Пред некое време, се обидов да објавам во дневните вес-

ници текст за Дуовден, со провокативен критички осврт на 

состојбите кои мојот народ ги практикува во тие денови. Сите 

ме одбија без некое посебно образложение. Мојот заклучок 

беше дека во Македонија, “ѕидовите на заблудите и безвери-

ето“ се превисоки и пресилни. Каде и да се завртите и се оби-

дете да просведочите, јавно, за слава на Бога, ќе наидете на 

ѕид и ќе почувствувате дека сте во безизлез, без надеж дека 

нешто ќе се промени. Во молитва побарав одговор од Бога, 

зошто е тоа така во Македонија и до кога? Одговорот дојде 

набрзо, читајќи го Словото, во Книгата на Исус Навин, 5-тата 

и 6-тата глава, каде е сторијата за ѕидовите на Ерихон.6 Од-

говорот беше, дека ѕидовите на Ерихон паднаа по Божја про-

мисла, во време кога за тоа беше волјата Божја. И Словото ме 

охрабри дека тоа важи и за Македонија. Дека “ѕидовите на 

Ерихон“ во Македонија, подигнати од мојот народ, со невери-

ето, паганизмот, многубоштвото, навидум побожноста, како 

и со тврдокорноста и рудиментарното во практикувањето на 

верата, еден ден, по волјата Божја, ќе бидат срушени. 

Во оваа прилика, сакам да ја појаснам кованицата “мојот 

6  Ерихон е град во стариот Израел

народ“. И апостол Павле велеше за Израилот: “мојот народ, 

моите браќа и сестри Евреи“ (Послание до Римјаните 9:2-3), 

како израз на љубов кон сопствениот народ, но и како знак 

дека апостолот го чувствуваше неговиот народ за многу бли-

жен, за свој. Така треба и секој од нас христијаните овде, да 

велиме за народот во Македонија – мој народ, како израз на 

чувство за ближен, како највисока почит и агапе љубов кон 

него.

Пораката е, секој од нас, во молитва да побара од Бога, 

да му ги прошири границите на сведоштвото за слава на Бога, 

без разлика, кој во која област работи и делува. Секој во не-

говата област заслужува шанса за поголем опфат и опсег на 

негово делување. 

Запомнете, нема поголеми благослови, на иста територија 

и во иста граница на сведоштво. Поголемите благослови, ба-

раат поголема територија и граница на делување за слава на 

Бога. Сакате благослови – ќе барате благослови и ќе ги доби-

ете, но најнапред ќе побарате и добиете и поголемо поле за 

работа на Словото,  поголем ангажман за слава на Бога, по-

големо сведоштво, но и поголем опфат на територија, на која 

вие ќе мора многу попосветено и посамопрегорно да работи-

те за Бога.

Кога велиме територија, логично е дека таа има физичка 

димензија. Тоа значи дека ако ја зголемиме нашата територија 

за Бога, тогаш логично одземаме нечија територија. Што мис-

лите, кога заземате нови простори и хоризонти за Божјото 

присуство, чија територија и простор за делување се смалу-
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ва? Нормално, на сатаната и на демонските сили на злото. 

Нивниот простор за делување се стеснува, а со тоа и опфатот 

на човечки души е помал, и злото постепено ќе го губи тлото 

под своите нозе. 

Сакам да ве прашам уште нешто? Дали има некој разумен, 

што би предал територија без борба? Па, нека е и сатаната и 

демонските сили? Се разбира дека нема предавање без бор-

ба.

Значи, ако очекувате борба и спротивставување од силите 

на злото, како што е опишано во Посланието до Ефесјаните, 

тогаш, што треба да се направи? Што треба да се преземе, 

подготви и реализира, за да се успее во таа борба? Нормал-

но, треба да се наоружаме со Словото Божјо и со вера да 

му се спротивставиме на ѓаволот, за тој да побегне од нас. 

“Облечете се во сето оружје Божјо за да се одржите против 

ѓаволското лукавство... примете го сето оружје Божјо... а над 

сè земете го штитот на верата, со кој ќе можете да ги изгасне-

те сите вжештени стрели на лукавиот, земете го и шлемот на 

спасението и духовниот меч, кој е Словото Божјо!“ (Послание 

до Ефесјаните 6:11,13, 16-17)

Замислете ја оваа ситуација. Со секој ден, ние влегува-

ме во арена во која демне лав. Вие, нормално сте наоружа-

ни со меч. Додека е мечот во ваша рака, лавот е внимателен 

и не ризикува. Но, што ќе се случи ако случајно го заборави-

те мечот и во арената се најдете без меч,  или истиот случајно 

ви испадне од раката. Дали во тоа, лавот нема да види  шанса 

за да ве нападне? Така е и со нас, кога го испуштаме од рака 

Словото Божјо, кое е наш “духовен меч“, тогаш не напаѓа са-

таната и демонските сили. 

Е, токму затоа, Хабез, знаејќи ги фазите на растот во ве-

рата и приближувањето кон побројни благослови од Бога, ве-

леше, понатаму во молитвата: “Твојата рака Господи да биде 

со мене, за Ти да ме чуваш од злото и да не искушам болка 

(страдање)“. За секоја нова освоена територија, за која доказ 

се новите благослови во животот на човекот, сатаната и де-

монските сили нема да мируваат, туку со сите средства и лу-

кавства ќе се обидуваат да ве забават и да ве спречат во ва-

шиот успех за слава на Бога, и не само да ве спречат туку и 

да ве обесхрабрат за евентуални идни напори во таа насока.

Овде, присуството Божјо е потребно, за да не охрабри са-

миот Бог, за да ни даде нови сили, но и заштита. Истовреме-

но, и за да не држи во целосна “зависност“ од Него, за да ни 

даде до знаење дека сами не можеме во овој свет, во кој вла-

дее хаосот и силите на злото, предводени од самиот ѓавол. 

Зависност, не во смисла на покорност заради злоупотреба и 

демонстрација на сила и моќ, туку зависност во смисла на за-

штита и закрила од непознатото, за нам да ни биде добро и да 

немаме непријатни изненадувања во животот. 

Ова ќе го илустрирам и со една сторија. Мажот и жената 

со своето тригодишно дете биле во забавен парк. Детето са-

кало да се качи на лизгалка и да се спушти низ неа. Мајката, 

како и секоја друга, реагирала со обраќање до мажот за да 

му помогне на детето. Имало три нивоа на лизгалки, со раз-

лична големина, од кои последната била само за возрасни. 
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Таткото одлучил, на негодување на мајката, да го остави дете-

то само и да види што ќе се случи. Тоа се колебало, но сепак 

одлучило да се качи и спушти на лизгалката. И така некол-

ку пати. Но, кај детето се јавило желба за повисоката лизгал-

ка. Првично му изгледало недостижно, но сепак, откако сфа-

тил дека татко му нема да му помогне и овој пат, одлучило да 

се качи и спушти од лизгалката, на очиглед на веќе растрево-

жената мајка. И повторно, така неколку пати. И сега доаѓа на 

ред највисоката, само за возрасни лизгалка, кој изгледала на-

вистина недостижно. 

Таткото трпеливо чекал реакција од детето, будно го сле-

дел секој негов чекор и бил подготвен да помогне во “не дај 

Боже ситуација“, наспроти избезумената мајка. И одеднаш, 

детето, согледувајќи дека тоа е навистина “преголем залак“ 

за него, се одлучило, ревносно да го повика татко си на по-

мош, за да ја оствари целта. Таткото му ги подал рацете, заед-

но се качиле на лизгалката, и седнувајќи го во скутот, заедно 

се спуштиле. Замислете ја сигурноста на детето, кога се на-

шло во скут кај татка си, и со потполна доверба се препуш-

тил на ситуацијата на водство и присуство на татка си. Така 

е и со нас. Кога ќе побараме поголема територија за наше 

сведочење за Бога, и кога ќе се соочиме со наизглед недо-

стижна ситуација, нормално е да му се обратиме на нашиот 

небесен Татко, и во молитва да ја побараме Неговата рака Го-

сподова да биде со нас и над нас, едноставно да го обезбе-

диме Неговото Божјо присуство за да ни помогне, но и за да 

нѐ заштити од изненадувањата на демонските сили на лука-

виот.

На крајот, се разбира следи и наградата. Во Словото се 

вели: “Бог го награди со сè што побара“. Бог виде во срцето 

на Хабез вера, став со интегритет и силна амбиција да рабо-

ти за Бога, и наградата беше неминовна. Хабез ги доби оче-

куваните и предвидени од Бога благослови.  

И како што Апостол Павле трчаше кон целта “горното при-

звание од Господа“, така и ние, драги мои, бескомпромисно и 

упорно да бараме од Бога да нѐ благослови, но и да ни даде 

шанса, мудрост, знаење и разум, за уште посилно сведоштво 

за Негова слава, а за наша поткрепа на земјата. 

Една мала дигресија ќе не доведе поблиску до моментот 

на носење на животно важни одлуки. Голема теолошка диле-

ма, која и денес предизвикува силни тензии помеѓу теолозите 

е тврдењето за постоењето на судбината, наспроти неа сло-

бодната волја. Во една дискусија, две фракции се поделиле 

по ова прашање, едни на левата страна од просторијата, кои 

тврделе дека судбината е библиски поткрепена и дека чове-

кот не може да направи ништо надвор од неа, а другите на 

десната, кои верувале дека слободната волја може да го сме-

ни правецот и крајниот исход на животот. Но, еден човек се 

двоумел, дали да им пристапи на едните, дали на другите. 

Во еден момент одлучува да се приклучи на групата тео-

лози кои ја претендирале судбината како вистина. Но, некој 

од таа група го прашал: Кој те прати тука? Овој вели: никој 

не ме прати, дојдов по сопствена волја. А овие му вратиле: 

Тогаш, ти не си за тука, врати се кај другите, ти припаѓаш на 

другата група. Овој, ја прифатил како логична забелешката и 
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преминал на другата страна. Тие пак го прашале: Кога одлу-

чи да ни се приклучиш нам? А тој, одговорил: Па, јас реално 

и не одлучив, туку бев испратен од другата група, за тука. А 

овие, му враќаат: Овде не може да припаѓаш, додека не одлу-

чиш по сопствена, слободна волја.

Па така, убеден сум дека по ваша слободна волја ќе од-

лучите да направите дополнување на вашиот молитвен жи-

вот и на вашето лично сведоштво за слава на Бога, и започ-

нете да ја користите оваа молитва на Хабез. Со вера, надеж 

и љубов во Господа, да започнеме да бележиме нови благо-

слови во нашите животи, како резултат на нашиот нов придо-

нес за ширење на Библиските вистини, за слава на Бога, а за 

наша поткрепа на земјата.

ЗА ЉУБОВТA

На духовното патување со Бога во вас, во вашето срце и 

живот, со Бога до вас и околу вас во вашето семејство, неми-

новен и постојан придружник ќе ни биде љубовта, искрена-

та, исконска “агапе“, пожртвувана љубов. За да можеме да 

го разбереме концептот на љубовта кој ни е Библискиот фун-

дамент за било каков однос со Бога и со луѓето околу нас, ќе 

биде потребно да ја разбереме во самата суштина порака-

та за љубовта, дадена ни нам директно од Бога преку живо-

то Слово.

Ајде заедно да разгледаме неколку апсекти на тој фе-

номен на љубовта за да дојдеме поблиску до смислата на 

Божјата понуда до човештвото. 

Замислете ситуација во која Господ Ви се јавува директно 

со прашањето: Дали ме сакаш? Вие се разбира веднаш би од-

говориле, Да Господи, те сакам. Но, што ако уште еднаш Ви се 

повтори истото прашање: Дали навистина ме сакаш? Што то-

гаш? Дали Господ би се посомневал во искреноста на нашата 

љубов кон него? Или ...

Токму ваква ситуација му се случи на апостол Петар. Го-

спод Исус, го праша директно: “Симоне, сине Јонин, дали 

навистина ме сакаш, повеќе од сè? Тој рече, Да Господи, ти 

знаеш дека те сакам... Повторно, Исус му рече: Симоне, сине 

Јонин, дали навистина ме сакаш? Тој одговори: Да Господи, 

ти знаеш дека те сакам... Трет пат Исус му рече: Симоне, сине 

Јонин, дали навистина ме сакаш? Петар се почувствува нела-

годно, бидејќи Исус го прашува истото по трет пат... Госпо-

ди, ти знаеш сè, знаеш и дека те сакам...“ (Евангелие според 

Јован 21:15-17)

Како би се почувствувале, кога Господ и вам би ви го по-

ставил истото прашање, и тоа три пати. Нелагодно? Или ќе се 

запрашате, за што всушност станува збор?

Во случајот на Апостол Петар, Господ виде несигурност 

во неговото срце. Исус добро знаеше дека Петар при првата 

потешкотија ќе го предаде Исус, на начин што ќе се одрече 

од него, за да го зачува сопствениот живот. Исус знаеше, дека 

љубовта на Петар, во тие моменти, сè уште не беше совршена, 

барем не таква каква што ја бара и очекува од секој од нас, 

нашиот Господ, односно како што ни е опишана во Послание-

то до Коринтјаните, 13-та глава. Темата за љубовта, за тоа как-
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ва љубов Господ Исус бара од нас, за него и за нашите блиски 

е интригантно поглавје на Христијанството. Словото ни вели 

и дека љубовта покрива многу гревови, таа е љубовта која го 

овозможува Божјото присуство во нашите животи. Сакам да 

се запрашаме, дали ја имаме таа и таква посветена љубов кон 

Бога и кон своите најблиски? Дали сме ја исполниле заповед-

та од Бога, да го сакаме со сето свое срце, тело, душа и сила, 

и да го сакаме ближниот како што се сака секој себеси?

Но, Исус оди чекор понатаму и нè поучува: Сакај го и својот 

непријател. “Ако ги сакаш само оние кои те сакаат, каква е до-

бивката за тебе? Дури и грешниците ги сакаат само оние од 

кои се сакани. И ако им правиш добро, само на оние кои тебе 

ти прават добро, каква е користа за тебе? Дури и грешниците 

го прават истото... Но, сакај ги твоите непријатели и прави им 

добро... Тогаш твојата награда ќе биде голема, и тогаш ќе ста-

нете синови Божји...“ (Евангелие според Лука 6:32-35)

Тешко е ова, почитувани мои. Но, само навидум. Во де-

нешниов свет во кој живееме, кога неправдата е на секој че-

кор, кога измамата е опстанок за живот на многумина, кога 

власта на ѓаволот наречен Сатана е во залет, тешко е дури и 

да се замисли животот исполнет со љубов, каква што Бог оче-

кува од секој од нас и ни заповеда да ја имаме и практику-

ваме. Пророштвата за последното време се застрашувачки. 

Власта која му е дадена на ѓаволот, заради нашата непослуш-

ност кон Бога и упорното одбивање да се повиниме на него-

вите заповеди, на Библиските принципи и вредности, ќе носи 

сè повеќе зло на овој свет, се повеќе страдање, сè повеќе 

уништување и смрт.

Словото вели: “Љубовта ќе олади“ (Евангелие според 

Матеј 24:12); “Брат ќе предаде брата на смрт, и татко своето 

дете. Децата ќе се бунтуваат против родителите и ќе ги носат 

во смрт...“ (Евангелие според Марко 13:12) 

Погледнете ги само црните рубрики низ дневните весни-

ци. Постојано е исто, злото зазема застрашувачки размери во 

животите на луѓето насекаде. Никој не е поштеден од злото 

на денешницата. Дрога, пијанства, убиства, немир, несигур-

ност, војни, болести е секојдневието на современиот свет. А 

каде е љубовта во сево ова? Кога би го послушале Бога бес-

поговорно и без сомневање, дали светот, денес, би бил пои-

наков? Се разбира да, но Господ вели: Моите зборови нема 

да поминат (Евангелие според Лука 21:33), а тоа значи дека 

сите пророштва ќе бидат остварени. Љубовта навистина ќе 

се лади, сѐ повеќе и повеќе, до крајот на светот. 

Затоа драги мои, време е секој од нас, длабоко да се за-

мисли за себе, каде е во моментов, колку е блиску или дале-

ку од прекрасната можност да се биде со Бога и да се живее 

под Негова закрила, заштита и благодат. Секој од нас, да се 

види себе си во нова светлина, да погледне околу себе со от-

ворени очи, понизно и покајнички да се престроиме, да ги 

трансформираме нашите срца и умови и конечно да одлучи-

ме да направиме промена, промена која ќе ни донесе нова 

перспектива во нашите животи, промена која ќе ни отвори 

нови хоризонти и визија за нашата иднина.
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“... ова е волјата Господова, дека секој кој го види Синот 

(Исуса Христа м.з.) и поверува во Него, ќе има живот вечен и 

јас ќе го воскреснам во последниот ден.“ (Евангелие според 

Јован 6:40) “Слушајте го Божјиот збор (Библијата м.з.) и при-

менете го во пракса.“ (Евангелие според Лука 8:21) “Бидете 

мудри и чувајте го срцето на вистинскиот пат.“ (Изреки 23:19)  

А патот, вистината и животот е Исус Христос. 

“Љубовта е долготрпелива, полна со добрина, љубовта не 

завидува, не се превознесува, не се гордее, не прави што е 

непристојно, не бара свое, не се срди, не мисли зло, на не-

правда не се радува, а на вистина се радува, сe извинува, во 

сè верува, на сè се надева, сè претрпува. Љубовта никогаш не 

престанува...“ (1 Послание до Коринтјаните 13:4-8)

Драги пријатели, ова е Божјото упатство за вистинското 

значење на зборот љубов – вистинската суштина на животот. 

Би можеле ли, само за момент, да се обидеме да размислува-

ме за љубовта, така како што е опишана во Библијата? Или, 

едноставно, не можеме да разбереме, што тоа всушност зна-

чи на практично ниво во нашиот живот.

Кога и да се соочиме со некоја ситуација што не можеме 

веднаш да ја разбереме и е спротивна на нашите очекувања 

или цели, обично само формално велиме – таква била судби-

ната. Но, што е тоа судбина? Дали таа навистина го определу-

ва нашиот живот? Или пак, е само световно разбирање што ни 

е предадено од нашите предци? 

Да, на прв поглед се добива впечатокот дека нашата суд-

бина се состои во тоа постојано да Го одбегнуваме Господа, 

да ја одбегнуваме вистината, благословите во животот. И ова 

е проклетството што сме го наследиле од претходните гене-

рации. Но дали некогаш ќе можеме да го запреме тоа про-

клетство? Ќе можеме ли да се ослободиме од сите лоши не-

шта во нашиот живот, од лошите навики и одлуки? Ќе можеме 

ли да свртиме нова страница во животот кон подобро денес, 

кон успешен живот, сигурна и безбедна иднина? Или ... ние 

не го заслужуваме сето тоа?

Да, секако дека го заслужуваме. Бог нè љуби, го љуби 

секој од нас. Не е важно дали во моментов некои се полни 

со гревови, или дали во нашиот живот имало толку многу по-

грешни одлуки и како резултат на нив лоши последици и не-

гативен исход во животот. Не е важно дали мразиме сé око-

лу нас, а понекогаш дури и самите себе. Важноста на овие 

состојби доаѓа на сцена, тогаш кога ќе одлучиме да стори-

ме нешто за нашиот живот, за нашите семејства, деца и за на-

шите најблиски, во смисла да направиме промени кон подо-

бар живот, кон подобро разбирање на сегашноста, но сето 

тоа поставено на сигурен фундамент, изведено од сигурни 

основи.

Суштината на таа промена е прифаќањето на Спасителот 

Господ Исус Христос, како единствено можно решение што 

ќе нѐ води сигурно и безбедно, спокојно и среќно низ овој 

живот. Кога ќе го прифатиме Исус за свој Господ и Спасител, 

сите лоши нешта во нашиот живот ќе исчезнат паралелно со 

зацврстувањето и практикувањето на верата во Бог. 
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Основата на твојата вера ќе биде љубовта – да Го љубиш 

Бог со целото твое срце и ближните како себе си. Љубовта е 

чудесна тајна што ни е дадена како решение за спокоен жи-

вот на оваа земја, како состојба што ветува, како бесплатен 

дар. Ние не ја заслужуваме таа љубов, таа е бесплатен дар од 

Господа, зашто Тој прв нѐ возљуби. 

Овде не зборуваме за световната љубов, телесната љубов, 

или за љубовта исклучиво како емоција. Љубовта за која збо-

руваме доаѓа како природна последица кога го прифаќаме 

нејзиното вистинско Библиско значење и кога од сѐ срце и со 

цела душа ја применуваме во нашите животи, во односите со 

нашите најблиски и со сите од нашето непосредно и поширо-

ко окружение.

Да се обидеме да ги анализираме сите Божествени 

значења на љубовта. Долготрпелива – премногу тешко е да 

се биде долготрпелив, кога особено денес, секој се разлуту-

ва, дури и поради најмало недоразбирање. Да бидеш полн 

со добрина, дури и кон оние што те повредуваат, е исто така 

претешко. Да не завидуваш е невозможно во денешниот свет. 

Превознесувањето, гордеењето, срдењето, барањето свое, 

мислењето зло, постана еден вид на непишана норма на со-

временото живеење без Господа. Сите наши секојдневни по-

стапки и одлуки се оптоварени со некоја од овие особини. А, 

последиците се познати – на крај скоро во сите случаи оста-

нуваме несреќни во нашиот живот. Таму каде што Бог е отсу-

тен во секојдневието, нема мир, нема правилни одлуки, туку 

само падови, несогласувања, нервоза, страв, лутина и порази 

во животот, едноставно неизвесност и несигурност за идни-

ната во животите на луѓето. 

Но, Бог не нè остави без решение. Тој сепак ни даде до-

верливо решение. Тој нежно ни објасни какво меѓусебно 

разбирање треба да имаме, каква љубов треба да прифати-

ме како модел за животот денес. Ако ги прифатиме сите овие 

вредности и ги направиме основа за нашата иднина и тие ста-

нат наша животна духовна филозофија, во тој случај ние го 

одбираме најдоброто можно решение, најдобриот можен на-

чин на живеење. Едноставно, одбираме да бидеме успешни 

прифаќајќи го Божјиот план за нашиот живот, план за среќа 

и радост во него, за живот во мир, милост и љубов Господова, 

исполнети со сигурност и надеж за иднината. 

Драги пријатели, ова е Божјата понуда за секого, како 

бесплатен дар. Треба само да одлучиме да ја прифатиме и да 

ја поставиме за основа во нашите срца, за да биде катализа-

тор на Божествено однесување, Божествени зборови што ќе 

излегуваат од нашите усти и Божествени мисли, постапки, ка-

рактер и прекрасен краен исход во нашиот живот во радоста 

од Христовото присуство во нас.

Мојата молитва е за сите вас кои сте подложни на 

влијанието на овие зборови, да ги разберете, да ги прифа-

тите и да ги ставите во вашите срца и едноставно да почнете 

да живеете според нив. Да не дозволиме да се исполни про-

роштвото од минатите времиња: „со ушите ќе чуете и нема 

да разберете, и со очи ќе гледате - и нема да видите. Зашто 

срцето на тој народ е закоравено, и со ушите тешко слушаат 
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и ги затвориле очите свои за да не гледаат со очи, со уши да 

чујат и со срце да разберат, та да се обрнат да ги излекувам. 

“ (Книга на пророк Исаија 6:9,10)

Затоа ве молам, од длабочината на моево срце, отворете 

ги вашите срца за Библиските вистини, за Божјата љубов, за 

успешен живот управуван од живиот Божји збор во Библијата 

и Господ.

Бидете храбри да го промените вашиот живот токму 

сега, да го прифатите Господовиот повик за вас и вашето 

семејство, да се покаете за своите гревови поради досегаш-

ното живеење без вистински изграден однос со Господа, да 

Му се предадете на Бога и со вера да започнете да живеете 

вистински живот во Божјото присуство. Понекогаш е во ред 

ако не ги разбирате ваквите нешта, но и не е неопходно вед-

наш сè да се рабере. Тоа всушност е и над нашето разбирање, 

на прв поглед. Обидете се само да го прифатите како един-

ствена вистина и откажете се од неуспешен живот, откаже-

те се од неизвесност, несигурност и од можни падови, како и 

од секое зло во вашиот живот. Едноставно завртете го грбот 

на сè што до тој момент ве влечело на спротивната страна од 

она кое сте го очекувале и посакувале со вашиот живот.

Да повториме: „А сега остануваат овие три работи: верата, 

надежта и љубовта; најголема меѓу нив е љубовта.“ (1 Посла-

ние до Коринтјаните 13:13)

Зборот љубов, по сè изгледа дека е важен како за 

Библијата, така и за мнозинството луѓе на планетава. 

Зошто прашањето за љубовта е толку важно за секого и 

што подразбираме под љубов?

Ќе се обидеме да отвориме и други хоризонти во однос 

на значењето и употребата на зборот љубов, со цел да пока-

жеме дека тоа всушност е основата на нашиот живот и наша-

та поврзаност со Господа, основен принцип за да го придо-

биеме Божјото присуство во нашиот живот, нашите семејства 

и домови. Токму затоа ова прашање е многу важно и многу 

значајно за Господа. 

Општо земено, највообичаеното објаснување на 

значењето на зборот љубов е во емотивна смисла. Затоа тре-

ба јасно да разграничиме кое е општо прифатеното сфаќање, 

a која е вистината. Не постои некој посебен извор во светот 

кој го објаснува зборот љубов на некаков друг начин освен 

како чувство или некој вид емоција - и тоа е сè. Телесното 

значење ни го покажува всушност тоа што го гледаме со очи-

те. Ова возбудливо, масовно разбирање на поимот љубов, во 

своето основно значење и примена како емоција или чувство 

или страст кон спротивниот пол, не го исполнуваат нашиот 

живот во потребната полнота, но е и опасност која може да 

нè одвои или оддалечи од нашиот Создател. 

Треба да погледнеме со поинакви очи, со духовните 

очи за да ја комплетираме сликата за вистинското значење 

на љубовта. Ако ја земеме предвид Библиската вистина за 

значењето на поимот љубов, ќе откриеме нова перспектива и 

нов хоризонт за разбирањето на тој поим.
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Љубовта е централната точка во Новиот Завет. Сите за-

поведи се изразени преку љубовта, исполнети и усовршени 

во единствената и најголема заповед дадена од Господ Исус 

Христос: „ ... Возљуби Го Господа, својот Бог, со сето свое 

срце и со сета своја душа и со сиот свој разум ... Возљуби го 

својот ближен како себеси!“ (Евангелие според Матеј 22:37, 

39)

Во Библијата зборот љубов се употребува со неколку 

значења. Едното доаѓа од грчкиот збор „agape“, и е повеќе 

став и намерен избор.

Другото доаѓа од „philios“ и повеќе означува приврзаност 

и посебна лична наклонетост. Овој вид на љубов, од човекот 

бара таква лична приврзаност и наклонетост, преку која на-

вистина ќе се покаже дека неговото срце е исполнето со неа. 

Исус се интересира за љубовта што доаѓа од срцето. 

Во Прво послание до Коринтјаните 13:4-8, љубовта е 

објаснета како дејство, одлика на свесен избор на човеково-

то делување... како свесни постапки на великодушност, до-

брина, отсуство на завист, не превознесување, немање на 

гордост во себе, пристојност, да не бара човек свое, да не се 

срди, да не памти зло, да не се радува на неправда, туку само 

на вистина, да верува и да се надева на сè, сè да поднесува.

Библиската дефиниција за љубовта се наоѓа во 1 Јованово 

послание 5:3, каде зборот љубов има духовно значење – ага-

пе, исконска Божествена љубов, и е прецизно дефинирана: 

„Бидејќи љубовта кон Бога се состои во тоа: да ги пазиме за-

поведите Негови. А Неговите заповеди не се тешки.“ Запо-

ведите ги дефинираат основните елементи на љубовта и на-

соката што нашите дејства треба да ја имаат доколку сака-

ме да покажеме љубов.Тоа значи дека послушноста кон Бога 

е доказ за љубовта. Послушноста е дејство на покорување 

на Божјата заповед. Во Евангелие според Јован 14:15, Исус 

вели: „Ако Ме љубите, пазете ги Моите заповеди.“ Пазењето 

на заповедите е начин на кој ја изразуваме љубовта. Во Еван-

гелие според Јован 15:10, Тој додава: „Ако ги запазите Мои-

те заповеди, ќе останете во љубовта Моја, како што Јас ги за-

пазив заповедите на Мојот Отец и останувам во љубовта Не-

гова.“ 

Токму со овој момент, всушност и започнува Божестве-

ната љубов во луѓето. Послушноста кон Божјите заповеди е 

љубов, бидејќи Бог е љубов. Тој ни ги дава Своите заповеди 

со љубов. 

Во друга смисла, самиот Господ во Евангелие според 

Јован 15:13-14 нѐ има уверено: „Никој нема поголема љубов 

од оваа: да ја положи душата своја за своите пријатели. Вие 

сте Ми пријатели, ако го вршите она, што ви заповедам Јас.“

Ова е јасен пат што ни покажува како треба да се разбере 

вистинското значење на зборот љубов, од Библиска перспек-

тива, која за мене е и единствената вистина.

Љубовта, Божествената љубов е плод, производ на Ду-

хот. Тој Дух нè води во вистината. Сепак, наша одговорност е 

да одбереме да го следиме Неговото водство, да бидеме по-
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слушни кон вистините на великиот Бог, Кој во нас го созда-

ва Божествениот образец за нашиот карактер, сакајќи потоа 

и самиот Тој да се преслика во нас и да се одрази преку нас. 

Послушноста кон Неговите заповеди е Божествена љубов, 

плод на Неговиот Дух, Дух Кој ни дава сила, водство, поткре-

па и охрабрување.

Во Посланието до Ефесјаните 5:25, Тој додава дека ние 

треба да љубиме „како што и Христос ја засака Црквата и се 

предаде Себе си за неа.“

Во Евангелието според Јован 13:35 додава: „По тоа ќе ве 

познаат сите дека сте Мои ученици, ако имате љубов помеѓу 

себе.“ Како што Бог се објавува преку тоа што го прави, така 

се препознаваат и Неговите деца. Тоа не ни го овозможи на-

шата љубов кон Бог, туку Неговата љубов кон нас, како што 

се вели во 1 Јованово послание 4:19 :„Ние Го сакаме, бидејќи 

Он порано нѐ засака.“ Така, нашата љубов кон Него е одго-

вор на Неговата љубов кон нас. Бидејќи Бог ни ја покажу-

ва Својата љубов привлекувајќи нè кон Себе, должни сме да 

вршиме дела на љубов кон другите за да ги привлечеме кон 

Него.

Тоа е она што му е потребно на денешниот свет, а особе-

но на нас Македонците. Потребна ни е љубовта, агапе Боже-

ствената љубов, кон Господа и кон нашите најблиски. Овој 

вид љубов ќе го подобри нашиот живот; ќе ги подобри наши-

те бракови, односите со нашите деца, со нашите колеги, со-

седите, со власта. Овој вид љубов е основа на Божјата пора-

ка. На таа основа можеме да го градиме и развиваме нашиот 

живот како на карпа, живот исполнет со вистинската љубов 

која, добро е да повториме, сепак најнапред доаѓа одозгора.

“Возљубени, да се сакаме еден со друг, оти љубовта е од 

Бога, и секој, кој сака, е роден од Бога и Го познава Бога; кој 

не сака, тој не Го познал Бога, оти Бог е љубов... Во тоа се со-

стои љубовта, што не ние го засакавме Бога, туку Бог нас нè 

возљуби...“ (1 Јованово послание 4:7,8,10). Но, пред сè, обле-

чете се во љубовта, која е врската на совршенството. Затоа 

секој треба да се стреми „кон љубовта;“ и да ревнува “за ду-

ховните дарови...“ (1 Послание до Коринтјаните 14:1)

Да се љубиме еден со друг, драги пријатели, да се оби-

деме да го промениме нашиот живот преку разбирањето и 

практикувањето на вистинското значење на поимот љубов. 

Да се приближиме кон нашиот Господ и Спасител Исус Хри-

стос покажувајќи дека имаме љубов кон Него и еден кон друг, 

љубов и однос кој произлегува од чисто срце. Тоа ќе нѐ води 

до благословите што Бог ги приготвил за секој еден од нас 

кој пребива во љубовта, ќе ни даде нова перспектива во жи-

вотот, нова атмосфера во нашите семејства и во нашите од-

носи со другите луѓе.

Откако ги заокруживме Библиските сознанија за љубовта, 

потребно е да се преиспитаме себеси, околу нашата љубов 

кон Бога и кон ближниот, да се преиспитаме дали и колку го 

Сакаме Бога, дали и колку сме послушни на Неговите запо-

веди во Библијата, но и дали и колку има во нас и од нас кон 

другите вистинска, искрена, агапе Божествена љубов. Слово-

то Господово ни е дадено и со цел да биде применливо и де-
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нес, сега и овде во Македонија, за Тој лично да се одрази во 

нас и преку нас кон останатите околу нас. Зашто, нели ни е 

порачано: “Не бидете само слушатели на Словото, туку и не-

гови извршители...“ (Послание на апостол Јаков 1:22) 

За да го постигнеме ова ниво на спознание на вистината 

и за да го примениме најдоследно во нашите животи, секој 

од нас, првенствено треба да си одговори, сам на себеси и 

пред Господа, во молитва, во својата “тивка соба“, на следно-

во прашање: Го љубиме ли доволно Господа, го љубиме ли со 

сето наше срце, душа сила и разум, како што ни е заповеда-

но во Библијата?

ГО ЉУБИМЕ ЛИ ГОСПОДА ОД СÈ СРЦЕ И СО СЕТА 
ДУША?

1 Послание до Коринтјаните 13:1-13 и Евангелие според 

Лука 6:27-36 

1 Јованово послание 2:3-17; 3:11-18 и  4:7-21; 5:1-3 

Едно неделно утро, во мала Христијанска црква бил 

дојден проповедник, како гостин да одржи проповед. Пасто-

рот на црквата решил да седне помеѓу луѓето, во последните 

редови. Кога проповедта завршила, при собирање на колек-

тата, пасторот забележал, како нов и непознат човек става 

паричен прилог од 100 долари. И како и секој пастор кој до-

бро ги забележува паричните прилози, изненаден, му пришол 

на човекот. Непознатиот рекол: “ѓаволски добра проповед“. 

Луѓето наоколу се шокирале од речникот кој го користел не-

познатиот човек, а пасторот не се изненадил воопшто, туку 

додал: - Од големината на паричниот прилог што го дадов-

те, знам дека ви е добро познато, дека “ѓаволски“ многу пари 

се потребни да се води црква, денес. И затоа ви благодарам. 

2 Јованово послание 1:3-6: “Да биде со нас благодатта, 

милосрдието, мирот од Бог Отецот и од Господ Исус Христос, 

Синот на Отецот во вистината и љубов! Многу се зарадував, 

зашто најдов некои од твоите чеда во вистина, онака како 

што добиваме заповед од Отецот. И сега те молам, ... не како 

да ти пишувам нова заповед, на онаа што ја имаме од почето-

кот, да се љубиме едни со други а љубовта се состои во тоа, 

да постапуваме по Неговите заповеди. Тоа е заповедта, што 

ја чувте во почетокот за да постапувате според неа.“

Смислата на параболите и откривањето на мистиката на 

Словото Божјо и на тајната на побожноста преку стадиуми-

те: вера, надеж и љубовта како најголема од сите, како врв на 

пирамидата на спознанието на вистината кое води до вечен 

живот, и до живот во полнота на земјата е повод за дилемата, 

сепак дали тоа е навистина така. Дали навистина љубовта е 

поголема од верата? И дали сè произлегува од неа, и сè завр-

шува со неа?   

Потребно е отворено и без предрасуди да се размислу-

ва околу прашањето за приматот на љубовта над верата и на-

дежта. Поради тоа е потребно, повторно да се навратиме на 

темата за одредени аспекти на љубовта. Потребно е повтор-

но, да ги анализираме заедно, сите елементи кои го довеле 
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апостолот Павле, воден од Духот Свети, да го даде токму так-

виот заклучок: “А најголема од сите, останува љубовта“. Но, не 

само апостол Павле, туку и апостол Јован, кој уште и беше на-

речен апостол на љубовта, и кој за себе, секогаш велеше, не 

Јован, туку тој кој беше љубен од Исус, тој кого Исус го сака. 

Во неговите посланија зборот љубов се споменува 40 пати, во 

сите можни контексти. И тој е единствениот од сите апосто-

ли кој доживеа длабока и благословена старост.  Сите оста-

нати, прославувајќи го Бога, умреа со изразито тешка и маче-

ничка смрт. Веројатно ова има и своја симболика. Кога Исус 

сака некого, го сака до крај, безрезервно, непоколебливо, 

пожртвувано. Готово и да немаше апостол кој не Му грешеше 

на Исуса, земете го неверниот Тома, па апостолот на верата 

и Христовата црква Петар, кој од неколкукратно откажување, 

по милоста Божја и љубовта Христова, стана карпа на Хри-

стовата црква, темел на кој се подигнаа нејзините темели по 

сите краеви на земјата, и тој истиот Петар дури, ги доби и “...

клучевите од небесното царство...“ (Евангелие според Матеј 

16:19). Тој истиот Петар, исто толку, трикратно, колку што и се 

откажуваше од Исуса, беше таинствено прашуван: Дали ме 

љубиш Петре...дали ме љубиш...дали ме сакаш Петре?

Ова прашање важи и за нас, денес, за Неговата Христо-

ва заедница, стадото Христово во Македонија. Исус и денес, 

и сега и овде нè прашува: Дали ме љубите, дали ме сакате? 

И постојано, ни одѕвонува тој повик за љубов: Дали ме сака-

те од сè срце и со сета душа, со сета сила и разум? Тој милоз-

лив повик за љубов ќе биде постојано наш придружник, сè до 

моментот на одлука да го прифатиме и примиме како упат-

ство за наше живеење и општење со другите. Исус ќе нè пра-

шува постојано, и постојано. Ќе нè прашува сè додека не пре-

станеме да се откажуваме од Него, ќе нè опоменува во мо-

ментите кога се поистоветуваме со светот, кога компромизи-

раме со него, кога по линија на помал отпор, можеби несвес-

но, го запоставуваме Неговото Слово и поуките од Него, кога 

го игнорираме Неговото животворно Слово во нашите жи-

воти, ги тргаме настрана Неговите премудри инструкции од 

Библијата, и наша мисла, збор и постапка стануваат нашите 

човечки размисли, човечки филозофии и мудрувања, водени 

од похотите на овој свет. 

Да повториме околу значењето на онаа вистинската 

“агапе“ љубов, поим кој означува длабока и пожртвувана 

љубов кон друга личност, базирана на чинење милосрдие, 

покажување милост, практикување на добро однесување, 

добрина, великодушност, пристојност, несебичност, пониз-

ност, кротост, смиреност по дух. И кога се зборува за љубов 

во Библијата, се мисли токму на овој “агапе“ вид на пожртву-

вана љубов. И кога Исус ни заповеда да го сакаме Бога, и да 

се сакаме меѓусебе, мисли  да го сакаме со ваква пожртвува-

на љубов, мисли да се сакаме токму со ваква длабока и боже-

ствена љубов. И повторно доаѓаме до клучниот момент.

 Сакам секој од нас да се запраша самиот себе, пред 

да го добие истото прашање од самиот Христос: Дали го 

љубиме Бога, со сето наше срце, со сета душа, со сета сила и 

со сиот наш разум? Сакам секој од нас, до кого ќе допре ова 

прашање, да си го постави вечерва пред спиење, можеби е 
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добро, да си го поставуваме и секое утро, и секоја вечер, од 

денес па натаму, прашањето: Дали го сакаме доволно наши-

от Христос, нашиот Искупител, нашиот Спасител? Дали?

Зошто ова прашање е толку важно, па Исус да го повтору-

ва неколку пати до апостолот Петар?  Зошто и јас инсистирам 

на повторување на истото прашање? И зошто е важно и ние 

самите да се прашуваме од сега па натаму постојано, со ис-

тото прашање?

Во Евангелие според Марко 12:31 е запишан одгово-

рот: “... Која е прва од сите заповеди? А Исус му одговори: - 

Најважна од сите заповеди е: Господ, Бог наш, е еден Господ. 

Затоа возљуби Го Господа, твојот Бог, со сето свое срце и со 

сета своја душа, и со сиот свој разум, и со сета своја сила! Ова 

е најважната заповед. А втората е слична на неа: Возљуби го 

својот ближен како себеси! Друга заповед, поголема од овие 

нема.“

Ајде да се запрашаме, хипотетички, уште нешто: Како би 

изгледало, Исус да ни ја дадеше следнава најголема заповед: 

Имајте вера во Бога. Верувајте во Бога, и од таа заповед, по-

голема нема. Или, имајте надеж, надевајте се на Бога од сè 

срце, со сета душа, со сиот разум и со сета сила, надевајте се 

на Господа. И од таквата надеж нема ништо поголемо и по-

важно.

Секој збор во Словото Божјо е поставен на свое место, 

прецизно сместен, токму таму каде што му е местото. За мене, 

сомнение нема. Не би требало да има било какво сомнение и 

кај било кого помеѓу верните во Господа. Ако некој се посо-

мнева во исправноста на тврдењето на апостол Павле за оваа 

градација, тогаш зошто не би се посомневале и во сè остана-

то, кое го тврдеше тој во своите посланија, или ако сакате во 

двете третини од Новиот Завет. 

Еве ги доказите за исправноста на оваа градација.

Љубовта е пред сè, таа е прва и е основата на сè што стана 

потоа, и токму од неа стана сè. Бог е љубов вели Словото. Во 

1 Јованово послание 4:7,8,10 е запишано: “... Бог е љубов... Во 

тоа се состои љубовта, што не ние го возљубивме Бога, туку 

Бог нас нè возљуби...“ 

Како нè возљуби Бог?

Во 1 Јованово послание 3:1 се вели: “Гледајте колку голе-

ма љубов ни дал Отецот – да бидеме наречени чеда Божји, а 

тоа и сме!...“ И понатаму во Јован 15:13,14 ни порача: „Никој 

нема поголема љубов од оваа: да ја положи душата своја за 

своите пријатели. Вие сте Ми пријатели, ако го вршите она, 

што ви заповедам Јас.“ 

Понатаму, во 1 Јованово послание 4:19 се вели: „Ние Го 

сакаме, бидејќи Он порано нѐ засака.“Така, нашата љубов 

кон Него е одговор на Неговата љубов кон нас. Бидејќи Бог 

ни ја покажува Својата љубов привлекувајќи нѐ кон Себе, 

должни сме да вршиме дела на љубов кон другите за да ги 

привлечеме кон Него.

За да видиме за колкава љубов Божја се работи, ќе се по-
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служам со еден вистински случај во Америка. Можеби некој 

од вас знае дека, во 1973 година, во познатиот т.н. Roe - Wade 

7 случај пред Врховниот суд на САД, е укината забраната за 

вршење на абортусите. И оттогаш, во САД можат слободно 

да се изведуваат медицинските прекини на бременоста, така 

што до 2005 година бројката на легално извршени абортуси 

достигнала над 45 милиони. Значи, над 45 милиони човечки 

души се “убиени“ по медицински пат, како резултат на само 

една одлука на Врховниот суд на САД, а по жалба поднесе-

на од само еден човек: Norma L. McCorvey или жената позна-

та како Jane Roe, која стана своевидна икона на про-абортус 

движењето во САД и низ светот. Phillip Benham, национален 

директор на една организација, проповедник и активист на 

про-живот движењето, ја обвинил Roe дека е одговорна за 

смртта на милиони неродени бебиња. Знаејќи дека такво-

то обвинение многу ја болело Roe, тој и пристапил и длабо-

ко и се извинил за тоа. Таа му простила и станале пријатели. 

Со текот на времето, Roe ја запознава на дело љубовта Хри-

стова преку односот и размислувањата на Phillip и неговиот 

тим, и преку прифаќањето кое тимот на Phillip и го приредил 

на Roe, однос исполнет со агапе Христијанска љубов, полн 

со подготвеност за простување, со милоста Божја на дело. 

И настанува чудо, Norma го прима Христос за свој Спасител, 

се покајува длабоко за нејзините животни грешки и гревови 

7  Jane Roe против Henry Wade, случај покренат во 1971 
година пред Врховниот суд на САД околу прашањето на абортусот. 
Контроверзната одлука е донесена во 1973 година, врз основа на лажно 
сведочење на Jane Roe (вистинското име - Norma L. McCorvey), која 
наводно забременила од акт на силување, дело за кое самата признала 
подоцна дека воопшто не се случило.

на минатото, и внимавајте, наспроти 45-те милиони усмрте-

ни потенцијални животи за Господа, љубовта Божја сепак се 

објавува и за најтешките престапи. Таа ја напушта клиника-

та за абортуси и се посветува на Христијанска служба во ти-

мот на Phillip. Колкава љубов е потребна да постои, за Бог да 

прости такво злодело, кое ќе му служи на ѓаволот уште кој 

знае колку години, и да ја сака и да ја прими во своето при-

суство? Тоа е над моето разбирање, тоа е над секое човеч-

ко разбирање. Толку голема е љубовта Божја, неизмерно го-

лема и безгранична, универзална, важи за секој, буквално за 

секој, и е долготрпелива, и постојана, во секој момент ни е 

на располагање, и во време и во невреме, буквално секогаш. 

Таа и таквата љубов Божја е магнетот кој привлекува човечки 

души да се обратат за слава на Бога, не силата, ниту принуда-

та, ниту било каков притисок, од било кого. 

“Возљубени, да се сакаме еден со друг, оти љубовта е од 

Бога, и секој кој сака, е роден од Бога и Го познава Бога; кој 

не сака, тој не Го познал Бога, оти Бог е љубов... Во тоа се 

состои љубовта, што не ние го засакавме Бога, туку Бог нас 

нè возљуби...“ (1 Јованово послание 4:7,8,10) И, пред сè, об-

лечете се во љубовта, која е врската на совршенството. За-

тоа секој треба да се стреми „кон љубовта“ (1 Послание до 

Коринтјани 14:1)

“Ако ги сакаш само оние кои те сакаат, каква е добивка-

та за тебе? Дури и грешниците ги сакаат само оние од кои 

се сакани. И ако им правиш добро, само на оние кои тебе ти 

прават добро, каква е користа за тебе? Дури и грешниците го 
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прават истото... Но, сакај ги твоите непријатели и прави им 

добро... Тогаш твојата награда ќе биде голема, и тогаш ќе ста-

нете синови Божји...“ (Евангелие според Лука 6:32-35)

Драги пријатели, убеден сум дека љубовта Божја ја има 

почувствувано секој од вас, на најразлични начини, и во 

најразлични околности. Верувам, дека никој од вас, не би ја 

почувствувал радоста од сета полнота на Божјото присуство 

во своето срце и живот, само заради тоа во што верувате како 

Христијанин, ниту пак, само заради понудената надеж во Хри-

ста Исуса, надеж за спасение и право на вечен живот. Веру-

вам дека радоста во Христа се стекнува во сета полнота пред 

сè и поради безброј пати почувствуваната љубов од Бога кон 

секој еден од вас и кон вашите блиски. Верувам дека, ток-

му таа љубов е силата која го покренува секој еден од вас, 

постојано и постојано да се навраќа на овие прашања, да гле-

да кон изворот при Христа, да трага по вистината. Искрено 

посакувам таа понуда на Христовата милост и љубов до секој 

од вас драги мои, да биде пресврт во вашите животи. Посаку-

вам секој од вас да се соочи со потребата од носење на един-

ствено можната вистинска одлука, одлука со која ќе попушти 

пред налетот на таа безмерна милост и љубов Господова до 

секој од вас, и ќе ја прими и прифати како сопствен стил на 

живеење со ближните и општење со Господа.

Драги мои, нема вера на одржлива и трајна основа, докол-

ку љубовта не е сврзното ткиво. Без таа врска на совршенство-

то, ние ќе немаме доволно сила, и при првата потешкотија ќе 

паднеме во духот. Исто така, нема надеж, силна, трајна и одр-

жлива на долг рок, доколку ние не се сообразиме целосно 

со Божјиот карактер, и понизно и со покајничко срце не го 

жртвуваме, тоа што длабоко во нас нè одвојува од љубовта 

Божја, да го жртвуваме во нашиот карактер, тоа што нè спре-

чува да простуваме “седумдесет пати по седум на ден“ и да го 

сакаме ближниот брат во Христа како себеси. И не само него. 

Туку и непријателите наши. Тие што отворено зборуваат про-

тив нас, тие кои ни нанесуваат зло, свесно или несвесно, тие 

кои можеби нè мразат, не нè поднесуваат и сакаат едностав-

но да не сме во нивна близина. Има ли меѓу нас некој кој сè 

уште не се помирил со својот брат, и не го засакал со толкава 

агапе, божествена љубов како себеси? 

Вистината е дека, верата и надежта се егоцентрични и се 

одвиваат внатре во кругот на нашиот разум. Верата и надежта 

ни служат само нам и се насочени само кон нашето спасение. 

Само во еден дел, верата не упатува кон другиот, и тоа само 

кога ја докажуваме нашата увереност во неа, и во нашата на-

деж во Господа, како жива претстава и сигурна увереност за 

таа надеж. (Послание до Евреите 11:1). 

Оној момент кога по милоста Божја ќе го исполниме овој 

простор во нашето срце и кога тој ќе стане стварност во на-

шите животи, наша практика во секојдневието во секоја наша 

мисла, збор и постапка, ние сосема природно, сме упатени 

од Господа, да излеземе од тој круг на нашето самозадовол-

ство од очекуваното спасение, и да се свртиме кон другиот до 

нас. Бог не упатува, да гледаме надвор од  видокругот на на-

шето его. Бог не упатува да погледнеме со љубов, со Христо-
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вата агапе, божествена љубов кон луѓето кои Бог ни ги праќа 

во нашите животи. А нели и ние овде сме дел од тие, кои Го-

спод нѐ упатува едни кон други, да се сакаме, да се љубиме 

Христијански, како што тоа го чиниме за себе и за нашите 

блиски.

Ова е тежок испит за секој од нас. Ама Бог ни вели, дека 

мора да го поминеме, без одложување. Бог е трпелив, ќе го 

чека секој од нас доволно долго, додека не сфатиме дека 

сме упатени во љубовта Христова, еден на друг, дека мора-

ме, а не би требало или сакаме, туку мораме, да се сакаме 

еден со друг, како што Тој нѐ возљуби нас. Мораме, затоа 

што тоа е едноставно императивна, обврзувачка заповед. А 

не е право на избор, иако зад тоа, сепак, стои и правото на 

избор. Секој од нас може да бира дали да се приклони кон 

Исусовиот табор кој ја прима и безрезервно ја репродуцира 

љубовта Божја и со тоа Божјите благослови и милоста Божја, 

или да си остане по страна, несакајќи да го послуша Господа 

во исполнувањето на единствената и најголема заповед: “... 

сакајте го ближниот како себеси“. Немојте да добивате по-

грешна претстава дека за ближен се смета само тој што ви е 

близок по род. Напротив, Исус ја расчистува таа дилема и ни 

објаснува дека ближен е тој кој му прави милосрдие на дру-

гиот, тој кој покажува милост кон другиот. А кога Исус вели, 

сакајте ги и вашите непријатели, тогаш сигурно не мисли на 

нашите блиски по род како на наши непријатели. 

Оваа порака е толку јасно искажана, и мислам дека секој 

може јасно и да ја разбере. Секому лично му останува носење 

на одлуката дали ќе ја прифати и примени беспоговорно или 

не. Но, едно е сигурно, без прифаќањето и примањето на таа 

и таква заповед, Словото ни вели, празна е нашата вера. “...да 

го имам сето знаење, а и така силна вера, што и планини да 

преместувам, - ако љубов немам, ништо не сум... штом љубов 

немам ништо не ми користи.“ (1 Послание до Коринтјаните 

13:2,3) 

Да повториме уште еднаш, во што уште се состои љубовта.

“По ова знаеме дека ги љубиме чедата Божји, кога го 

љубиме Бога и ги извршуваме Неговите заповеди. Бидејќи 

љубовта кон Бога се состои во ова: да ги пазиме заповеди-

те Негови, а Неговите заповеди не се тешки.“ (1 Јованово по-

слание 5:2-3)

“А љубовта се состои во тоа, да постапуваме по Негови-

те заповеди. Тоа е заповедта, што ја чувте на почетокот, за 

да постапувате според  неа“ ; 2 Јованово послание 1:6 :“И 

не должете никому ништо освен да се сакате еден со друг; 

зашто оној што го љуби ближниот, го исполнува Законот. 

Бидејќи заповедите: - Не прави прељуба, не убивај, не кради, 

не сведочи лажно, не барај туѓо!, и секоја друга заповед се 

содржат во овие зборови: - Љуби го ближниот како самиот се-

беси!. Љубовта не му прави зло на ближниот; и така, љубовта 

е исполнување на Законот.“ (Послание до Римјаните 13: 8-10)

“... целиот Закон се извршува во еден збор, односно сакај 

го ближниот како самиот себе.“ (Послание до Галатјаните 

5:14)
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“Ако пак, го извршувате царскиот закон според Писмото: - 

Возљуби го ближниот како себеси“ – добро правите.“ (Посла-

ние на Јаков 2:8)         

“А пред сè, имајте постојано љубов меѓу себе; зашто 

љубовта покрива многу гревови. “ (1 Петрово послание 4:8)

Значи, и апостол Јован, и Павле, и Јаков и  апостол Пе-

тар, и Матеј и Марко и Лука, буквално сите, ја устоличуваат 

љубовта, и ѝ даваат примат над сè останато, и пред сè дру-

го. Пораката е јасна: „Љубовта е врска на совршенството“. 

Ако сакаме да сме совршени во Христа, тогаш без љубовта, 

не ќе можеме да ревнуваме кон Христовото совршенство, и 

благословите постојано ќе ни бегаат од дофат. Може да има-

ме вера,  ама таа само по себе не значи ништо. Словото вели: 

“Верата без дела е мртва.“ А ако уште се вели, “... по делата ќе 

ги познаете моите“, и уште се додава во Евангелие по Јован 

13:31-35: “... да се љубите еден со друг... по тоа ќе ве позна-

ат дека сте Мои...“ Значи по делата на љубовта која струи во 

вас, и од вас кон останатите околу вас, ќе ве познаат дека 

сте Христови. И ако сè уште ја немаме Христовата љубов во 

срцата наши и во делата наши, во сета нејзина полнота, то-

гаш треба да се подложиме себеси на нова жртва и целосно 

да го жртвуваме нашиот егоцентричен карактер, според кој 

сме опседнати само со нас самите. Целта е да се свртиме от-

ворено кон другите и да започнеме да ја даваме заповедана-

та ни од Бога Христијанска агапе љубов еден кон друг, како 

кон свои по вера, како кон ближни во Христа, но на ист на-

чин и кон тие кои не нè сакаат или можеби ние мислиме дека 

е така, или дури и кон нашите непријатели, знајни и незнајни, 

прикриени или отворени сеедно.

За време на 2-та светска војна, Хитлер заповедал да се 

обединат сите Христијански заедници во една, за да може 

полесно да ги контролира. Половина од заедниците се со-

гласиле, но другата половина одбила. Тие цркви кои одби-

ле, се соочиле со страотна тортура, и со многу жртви во фа-

милиите и низ концентрационите логори. По завршување на 

војната, чувството на очај и горчина од настанот им доне-

ло дополнителна тензија на групите. Конечно, тие одлучиле 

дека ситуацијата мора да биде пребродена. Се собрале ли-

дерите на црквите и во длабока молитва побарале Господ да 

им ги залечи раните од погрешните одлуки, но и да им ги ис-

пита срцата во духот на Исусовите заповеди за љубов. И Го-

спод им помогнал. Тие повторно биле заедно. Кога повикале 

кон Бога, со љубов и со сето срце и душа, Бог им се објавил 

преку Духот Свети и создал дух на љубов и единство. Љубовта 

ги исполнила нивните срца и ја истиснала омразата која тле-

ела во нив долги години. Пораката е дека кога љубовта пре-

овладува помеѓу верниците, посебно во времиња на силни 

недоразбирања, тогаш Христијаните, преку своите одлуки и 

однесување му покажуваат на светот неспорен знак дека се 

вистински следбеници на Христа Исуса.

“По тоа знаеме дека сме Го познале, кога ги чуваме Него-

вите заповеди. Кој вели: - Го познав, а заповедите  Негови не 

ги чува, тој е лажливец и во него нема вистина; а кој го пази 

словото Негово, во него Божјата љубов навистина е соврше-
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на: по тоа знаеме дека сме во Него.“ (1 Јованово послание 

2:3-5)

Претходно споменавме дека правилното спознание на 

Бога и нашиот Господ и Спасител Исуса Христа води до вечен 

живот, или ако сакате тогаш кога сме преминале од фазата на 

знаење за Господа во фазата на Негово познавање. Нели, за 

да кажете за некој дека го познавате, треба навистина да сте 

во блиска и непосредна комуникација со него. Така е и со Го-

спода. Не можеме да кажеме дека го познаваме доволно, ако 

комуницираме со Него ретко, или одвреме навреме, или ако 

воопшто не комуницираме. А ќе кажеме дека го познаваме 

само кога вистински го имаме запознато и кога сме го внеле 

во нашето срце и живот, и кога сме во дневна комуникација 

со Него, преку молитвата и читањето-слушањето на Негови-

от збор – Библијата, значи тогаш кога сме воспоставиле ви-

стински пријателски, присен однос на взаемна комуникација, 

почитување и исполнување на договореното. Веродостоен 

доказ за тоа ќе биде чувањето и исполнувањето на Негови-

те заповеди.

Драги мои, љубовта е навистина најголема од сите, нави-

стина е пред сè и над сè. Таа единствено постоела пред на-

шето раѓање, таа единствено останува по смртта, затоа што 

извира од Бога, затоа што самиот Бог е љубов и нема ниш-

то поголемо од Него, и нема ништо позначајно и потрајно од 

Него. И затоа што нема влез при Бога и во Божјото царство во 

недостаток од љубов во нашите срца, нема влез при Бога без 

исполнување на најголемата заповед, да се сака Бога и ближ-

ниот, како себеси. Навистина е пречудна љубовта Божја, на-

вистина е голема тајна. Пречудно е како токму љубовта има 

сила да ја стави во функција нашата вера, и како од таа љубов 

спрема Бога, токму нам да ни се открие самиот Создател? “...

кога ќе Го побарате Господа, вашиот Бог, ќе го најдете, ако 

Го побарате од сè срце и со целата душа своја.“ (5 Мојсеева 

4:29 )

Да си го поставиме уште еднаш прашањето: Го љубиме ли 

Христа? Го сакаме ли Бога доволно? Го љубиме ли Господа од 

сè срце и со сета душа? И дали го сакаме братот свој во Хри-

ста, како што се сакаме себеси? Дали Христовата агапе љубов 

е наше секојдневие во нашите животи, во домовите, во наши-

те семејства, во црквата? Дали ние продуцираме околу нас ат-

мосфера на креативна љубов? 

Претходно видовме како таа атмосфера на креативна 

љубов ги изменила односите во една болница. Но, тогаш не 

спомнав дека докторот кој ја иницирал таквата активност се 

викал Менингер. И не спомнав дека станува збор за Менингер 

клиниката во Хјустон и Институтот за срцева трансплантација 

на легендарниот др. Дебејки.

Прашањето за постоењето на агапе божествената љубов 

кон Бога и кон ближниот е прашање на верата, прашање кое 

е сржта на спознанието на вистината за Бога и Божјиот план 

за спасение на човештвото. Тоа е прашање на живот или смрт. 

На прв поглед изгледа застрашувачки, но бидете сигурни 

дека вистината не е далеку од ваквиот избор. Без делотворен 

одговор на ова прашање нема смисла и нашата вера, нема 
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живот во неа, таа не е делотворна, таа е мртва.

Со цел да ви ја доближам поентата, ќе ви раскажам една 

сторија. Три млади момчиња кои никогаш немале посетено 

циркус, живееле на село, далеку од градот. Слушнале дека во 

градот ќе се организира циркус. Одлучиле да одат, радосни 

за приликата дека ќе посетат циркус. Пристигнале во градот 

и виделе многу плакати излепени насекаде. А на нив, во сли-

ки бил претставен циркусот, сите актери и животни кои уче-

ствувале во него. Никогаш претходно не виделе толку убави 

слики и постери во боја, на нив лавови, слонови, тигри, арти-

сти на трапез, кловнови. Никогаш не си го замислувале цир-

кусот како таков. Целото утро, тие шетале наоколу и ужива-

ле во сликите и постерите од циркусот. Попладнето, некое 

време, се запрашале зошто никој не им побарал пари за кар-

та. Немајќи одговор, се вратиле во селото. После многу годи-

ни, откриле дека тоа утро тие и воопшто не биле на циркус, 

туку само ги гледале постерите од циркусот, излепени насе-

каде низ градот. 

Тоа се случува и со многумина од нас денес, кои опсед-

нати од формата и нејзините убавини, не сфатиле дека всуш-

ност треба да влезат “под шаторот“, дека всушност треба 

да навлезат подлабоко во ризницата на мудрости и знаења 

- Библијата. Многумина во нивните животи, сѐ уште не му 

изјавиле на Господа дека Го сакаат од дното на своето срце. 

Не Му изјавиле на Господа: - Те сакам Боже! А притоа, нави-

стина да го мислат тоа, да го чувствуваат длабоко во себе, а 

да извира од нивната најдлабока внатрешност. И ако овој ис-

клик на љубов, сè уште не сме му го упатиле на Господа, биде-

те сигурни, дека во нас го нема вистинското спознание за тоа 

кому всушност му објавуваме агапе Божествена љубов. 

Искрено посакувам и се молам тоа чувство на Божестве-

на љубов да преовлада во нашите срца, во нашите семејства, 

помеѓу нас Македонците, но и помеѓу сите во Македонија, 

кои допрва ќе трагаат по вистинското спознание за Бога.

ЗОШТО, НИЕ ХРИСТИЈАНИТЕ, СЀ УШТЕ СЕ 
СООЧУВАМЕ СО ПРОБЛЕМИ 

  Псалм 34:1-19

  Послание на апостол Јаков 1:2-8; 12-15: 

„Радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, 

знаејќи дека проверката на вашата вера создава трпели-

вост: трпеливоста, пак, нека биде совршено дело за да биде-

те совршени и целосно, без никаков недостаток. Ако некому 

од вас му недостига мудрост, нека ја побара од Бога, Кој на 

сите им дава изобилно и без приговарање – и ќе му се даде. 

Но да се моли со вера и никако да не се сомнева; зашто оној 

кој се сомнева, прилега на морски бран, кого ветрот го из-

дига и растура; таков човек нека не мисли дека ќе добие не-

што од Господ. Човек што се двоуми во сите свои патишта е 

непостојан... Блажен е оној човек кој издржува искушение, 

бидејќи откако ќе биде проверен, ќе добие венец на животот, 

што Господ им го ветил на оние што го сакаат. Ниеден, кога 

е во искушение да не вели: „Бог ме искушува“, бидејќи Бог со 
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зло не искушува, и Тој никого не искушува, но секого го иску-

шува неговата похота која го влече и мами. Потоа похотата, 

откако ќе зачне, раѓа грев, а гревот, извршен, раѓа смрт.

  1 Петрово послание 4:12-19: “Возљубени, не чудете се 

на огненото искушение, што ви се праќа за да ве испита, како 

нешто необично да ви се случува. Напротив. Ако учествува-

те во страдањата Христови, тогаш радувајте се, та кога ќе се 

јави Неговата слава да се зарадувате и развеселите... И така, 

оние што страдаат според волјата на Бога, нека Му ги преда-

дат Нему, како на верен Создател, душите свои, правејќи до-

бро“.

 Професорот на Правниот факултет во Пенсилванија, 

Edwin Keedy, вообичаено го започнувал часот со пишување на 

две бројки на таблата: бројот 4 и бројот 2, едни до други со 

растојание и без знак помеѓу нив. И редовно прашувал: Кое 

е решението? Студентите одговарале, некој 6, некој 2, некој 

8, мислејќи дека се работи за собирање, вадење, делење или 

множење. Но, никој не погодил за што всушност станува збор. 

Професорот заклучил, дека никој не одговорил точно, затоа 

што никој не го поставил основното прашање: Што решава-

ме? Кој е проблемот кој треба да се реши? Што всушност тре-

ба да решиме? 

 Додека не се открие кој е вистинскиот проблем, не е 

можно да се пронајде вистинското решение. Исто е и во ме-

дицината. Доколку не знаете кој е причинителот на болеста, 

значи која е точната дијагноза, не можете да пристапите кон 

успешно лечење, зашто лечењето на непознато, може да соз-

даде други проблеми и да доведе до нови компликации.

 Сетот на прашањата е: Кој е нашиот проблем, мислам 

на христијаните, а и на светот воопшто,  зошто ни се случува-

ат проблеми и нормално има ли воопшто решение за нив? 

 Ќе се обидеме да ги анализираме Библиските инструк-

ции околу овие прашања и заедно да се охрабриме дека ре-

шение постои, и тоа не некогаш, утре или не знам кога, туку 

веднаш и сега. 

  Библиските инструкции ни укажуваат дека проблемот 

лежи во гревот. Истовремено ни укажуваат и дека решение-

то е во Исус Христос. Исто така, Библијата ни говори дека не 

е прашање дали христијаните ќе се соочуваат со проблеми 

во животот, туку кога и во кои случаи ќе се соочуваат со про-

блеми и страдање во тело. Нема бегање од овој факт, најпрво 

поради нашата греовна, телесна природа во која живееме на 

овој свет, но и поради греовното окружение и живот во свет 

доминантно исполнет со гревови, на кои е многу тешко да се 

остане имун. 

 2 Послание до Коринтјаните 5:1-6: „Знаеме дека, кога 

земното живеалиште на нашето тело, кое е како шатор, ќе се 

разруши, тогаш ќе имаме од Бога здание, куќа неракотворе-

на, вечно живеалиште на небесата. Зашто во него воздивну-

ваме, копнеејќи да се облечеме во своето небесно живеалиш-

те; ... Зашто ние, кои се наоѓаме во овој шатор, воздивнуваме 

обременети; бидејќи не сакаме да бидеме соблечени, туку да 

се преоблечеме, та животот да го проголта смртното. А Бог, 
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Кој нѐ создаде токму за ова, ни даде и залог на Духот. И затоа, 

секогаш сме спокојни, иако знаеме дека, сѐ додека живееме 

во телото, ние сме далеку од Господ“.

 Кога би ни било дозволено да ѕирнеме само за момент, 

во срцата на другиот до нас и да ги видиме неговите помис-

ли, голема е дилемата на што би наишле? Дали нашата надво-

решност и духовна појавност ќе кореспондира со состојбите 

во нашите срца? Дали можеби сме сè уште носители на скрие-

ни мисли, на лицемерие, на дволичност, не дај Боже, случајно 

да не останала некоја капка омраза кон другиот, лоша мисла, 

зла помисла? Дали можеби нашиот ментален склоп се сооб-

разува со световниот? Има ли простор и плодна почва во на-

шето срце, евентуално за љубомората, гневот, зависта, па ши-

риме кавга, неслога? Сме станале ли можеби судии со лоши 

помисли, озборувачи, сезнајковци, нетрпеливи кон другите? 

Постои ли во нас пак понизноста, покајничкото срце, смире-

носта во дух, христијанската агапе љубов кон другиот до нас, 

или пак, да не одам понатаму, кон тој кон кого имаме можеби 

лоши чувства, омраза, нетрпеливост, па дури и скриено или 

отворено непријателство?

Драги мои, ова претходново кажува: телесни ли сме, ду-

ховни ли сме? Разликата на едното од другото, го определу-

ва растојанието од и до Божјото присуство. Колку сме побли-

ску до Господа и до Неговиот жив Божји збор, толку сме по-

навлезени во Божјото присуство, така што Неговата силина и 

интензитетот на Неговото влијание во нашиот живот постану-

ва сѐ поголемо.

Значи, имаме ли проблеми, од нас самите имаме. Страда-

ме ли, страдаме од нас самите. Никој не ни е виновен за тоа, а 

најмалку Бог. Се разбира, архитектите на овие состојби се со-

тоната и демонските сили на темнината и тие се главните из-

вршители на искушенијата и на сè што носи болка, страдање 

и смрт.  

Во книгата Следење на светоста од Jerry Bridges 8, детек-

тирани се три проблеми со кои Христијаните вообичаено се 

соочуваат.

Имено, првиот е: ставот на христијаните кон гревот е его-

центричен, значи не го ставаме Бог во центарот на внимание-

то, туку самите себе си. И ние сме повеќе загрижени за евен-

туалната наша победа над конкретниот грев, не земајќи го 

предвид фактот дека нашите задржани гревови го жалостат 

нашиот Бог. Вториот  проблем, анализира Bridges е погреш-

ното сфаќање на фразата “живот со вера“, како нешто кое, не 

подразбира вложување на наш дополнителен напор кон жи-

вот во светост. Библијата нѐ учи дека во следењето на патот 

на светоста, вистинскиот христијанин треба да вложи личен 

напор и тоа не обичен напор туку силна ментална и физичка 

енергија и напорна работа, се разбира сето тоа да произле-

гува и да биде следено со силна вера. Но, нѐ учи и дека ние 

христијаните мораме да се соочиме со фактот дека имаме и 

лична одговорност пред Бога за нашиот пат во светост. И тре-

тиот проблем се однесува на состојбите во кои некои грево-

ви не се земаат сериозно. А Библијата опоменува дека “мали-

8  Jerry Bridges: “The Pursuit of Holiness” - NavPress Publishing 
(2006) 
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те лисици или нешта, расипуваат големи работи“. (Песна над 

песните 2:15) Тоа е нашиот компромис со малите нешта, ком-

промис кој нè води до големи падови во животот.  

Констатацијата на верници, дека чувствуваат како Бог 

ги заборавил, ги отфрлил, дека не го слуша нивниот молит-

вен глас се сериозни проблемски ситуации, прашања на кои 

секој христијанин ќе мора да го бара одговорот во присна 

комуникација, директно од Господа. 

 Но, зошто се случува сето тоа? Зошто Бог дозволу-

ва страдање на верни христијани? Па зарем тие не осознале 

доволно за верата, зарем не сведочеле доволно за слава на 

Бога, или не се покајани, не се наново родени, или...?

 Се разбира никој не е совршен, но дали само заради 

таа наша несовршеност треба некој да страда, да е меланхо-

личен и да има чувство на отфрленост од Бога?

 Не, драги мои, причината не е, ниту пак смееме да по-

мислиме дека лежи на страната на Бог. И Јов беше притиснат 

од животот, но сè беше по Божја промисла. Бог сакаше кај 

Јов да ги изостри духовните очи и да види нова состојба, за 

која Јов бил слеп дотогаш. И на примерот на Јов, да се запра-

шаме: Кој е излезот од таквите ситуации?

 Словото вели, “падна Јов на колена и се покаа дла-

боко, во прав и пепел“, си призна на самиот себе дека гле-

дал со очи телесни, а не со очи духовни, побара понизно 

опростување директно од Бога, и беше понизно подготвен да 

сврти нова страница во својот живот.

 Јас многупати сум си ги поставувал овие прашања. 

Тешко е човек да сфати, а уште потешко да прифати дека 

причината за проблемите во нашите  животи лежи исклучиво, 

само во нас самите. Состојбите на искушенија и тест од Бога 

се дозволени, затоа што ние сме им отвориле врата во нашите 

животи, затоа што ние сме оставиле простор во нашите срца 

за да биде пополнет токму на таков начин. И колку се поме-

ки нашите уши да ја слушнеме пораката од Бога за ова, колку 

се помеки нашите срца за примање на таа порака, колку сме 

поразумни, попонизни и поподложни на менување на самите 

себе, толку ќе биде и побрз и полесен нашиот излез од такви-

те состојби на тест, искушенија или “прочистување како низ 

оган. “Во 5-та Мојсеева 13:4, уште е запишано: “... Господ, ва-

шиот Бог, ве искушува, за да дознае, дали Го сакате Господа, 

вашиот Бог, со сето свое срце и со сета своја душа.“

 Значи, повторно, и во оваа ситуација, излезот, реше-

нието за таквите состојби на турбуленции во нашите животи, 

е во нас самите. Ние го диктираме темпото на излез од криза-

та, ние самите одлучуваме за интензитетот на страдањето, за 

неговиот рок на траење, за последиците кои патем ќе ги ис-

трпиме.

 На прв поглед, секој ќе помисли дека се работи за 

обична фраза ако кажеме, излезот е во Христос. Секој ќе 

рече, да така е, нема друг излез освен Христос, Кој ни порача 

дека Он ќе го носи бремето наше. Но, што тоа во суштина зна-

чи? Што треба ние самите да преземеме за излез од настана-

тата состојба, за да настане промена на позитивно и за да го 
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заинтересираме и привлечеме нашиот Господ и Спасител да 

се вклучи во ситуацијата? 

 2 Послание до Коринтјаните 4:16-18: „Зашто ние не 

паѓаме со духот; но, ако нашиот надворешен човек тлее, вна-

трешниот од ден на ден се обновува. Зашто нашите сегашни 

незначителни страдања ни донесуваат многу пообилна и веч-

на тежина на славата, зашто ние не целиме кон видливото, 

туку кон невидливото, бидејќи видливото е времено, а невид-

ливото – вечно.“

 Ако утврдиме дека причината за проблемите во наши-

те животи е во нас, и ако сме уверени во тоа дека излезни-

те решенија се исто така во нас, тогаш секој од нас треба да 

преземе нешто конкретно, секој од нас треба да направи про-

мена, да изгради нов став во животот за одредено прашање, 

да усвои нов пристап кон одредено поле од животот, кое до-

сега придонесувало кон турбуленции, едноставно да ја сме-

ни постојната рутина на многу животни полиња, на кои Бог не 

ставил на тест и дозволил состојба на искушение.

 Сега е момент повторно да се навратиме на Ајнштајн, 

и да се потсетиме на неговата Библиски заснована му-

дрост, дека нема позитивна промена во нашите животи, со 

задржување на старите навики и  чекорење со истата рутина 

во нашите животи.

 Да, драги мои, живи сме, помеѓу другото и заради по-

требата да се одработи нашиот дел за Господа. Сите сме 

обдарени со определени дарови, таленти за слава на Бога. 

Колку ги користиме, за намената за која ни се дадени, колку 

сме поревносни во таа намера, толку сме поблиску до излез-

ните решенија од состојбите на искушенија. Без разлика за 

која област од нашиот живот станува збор. 

 Сè во Словото е за поука, корекција, изобличување и 

унапредување во правда и правичност, и затоa во Послание-

то до Римјаните 5:3-4 стои: „Но не само тоа, туку се гордее-

ме и со маките, знаејќи дека од маката се раѓа трпението, од 

трпението искуство, а од искуството надеж.“ И така Господ 

го изградува нашиот карактер, всушност ние го сообразува-

ме нашиот карактер со Божјиот образец предвиден за секој 

од нас.  

 Затоа, доколку некој од нас има области од животот за 

кои сè уште Бог очекува покајание, состојби за кои бара нова 

жртва од нас, жртва за промена и за раѓање на нова состојба 

на духот во нас, веднаш, не утре или некогаш, веднаш мора 

да му се обратиме на Бога во покајание и понизност, да поба-

раме прошка и обнова на духот и за тоа конкретно прашање 

во нашиот живот.

 Ако вечерва пред спиење, во молитва и присен разго-

вор со Бога, почувствуваме дека немирот е присутен, во нас 

или околу нас, тоа е аларм за понизност пред Бога, за искре-

но покајание, аларм за длабока и искрена понизност пред 

Бога, аларм за прашањата од типот: 

 - Господи, што треба да променам кај себе си, за да 

дојде во мене во полн израз Твоето присуството? Каде гре-
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шам Господи? Кој незнаен грев, не сум го изнел пред тебе 

во покајание, до сега? Која област од мојот живот ја движам 

во погрешна насока Боже? Што е тоа за кое сè уште имам 

тврди уши за да слушнам, поматен разум за да разберам и 

непокајано срце за да примам, Боже? Кои се моментите од 

мојот живот досега, кои се пречка за поголема присност и за 

посилно Твое присуство во моето срце и во мојот живот? Од-

говори ми Боже, што од мојот карактер, која црта од него, не 

ти е по Твојата волја, или едноставно, што очекуваш Боже од 

мене, каква промена, каков нов став и за која област од мојот 

живот!

 Секогаш кога ќе дојдеме до наизглед безизлезна 

состојба, потребно е да се свртиме назад во нашите животи, 

и да видиме каде сме погрешиле, каде сме постапиле поина-

ку од волјата Господова, каде сме си терале по човечки, каде 

сме оделе во тело, во што сме биле суетни и своеволни, воз-

гордеани, судии со лоши помисли ... Значи, да се обидеме да 

откриеме во што е проблемот за нашата состојба на бреме, 

немир, страдање или слични состојби на духот.

 Не смееме да се расправаме со Бога, искажувајќи кон-

статации од типот, се чувствувам како отфрлен од Бога, како 

заборавен и слично. Бог не нè заборава никогаш. Тие момен-

ти на слабост и разочарување во нашите животи, се фаза од 

нашиот духовен растеж.

 И како што телото на еден боди билдер слабее и му-

скулната маса се опушта, доколку престане да вежба напор-

но и интензивно, и доколку попушти во исхраната и оди спро-

тивно од инструкциите во упатството за билдингот, така и на-

шиот дух слабее под налетите на телото, доколку редовно, 

секојдневно не го јакнеме со нова духовна храна. Секој што 

се занимавал со тој вид на спорт знае дека, ако една недела 

се остане без тренинг, драстично слабее силата за вежбање и 

потенцијалот на мускулната маса. Ако пред тоа сте работеле, 

на пример со тежини од 50 кг., по пауза од само една недела 

50-те кг. ќе ви изгледаат тешко, многу тешко. За да се вратите 

во форма, ќе ви треба два пати повеќе тренинзи, од претход-

но.

 Така е и со духот. Го запоставите ли, се преокупира-

те ли доминантно во текот на денот со световни работи, ги 

оптоварите ли мислите со празни работи и разговори, задол-

жително следи опаѓање на духот, се подотвораат вратите на 

демонските сили, кои демнат ревносно и без престан, за да 

украдат, убијат и уништат уште некоја човечка душа плус. Но, 

и само за да нарушат нечиј мир, нечие спокојство, колку да не 

нè остават мирни.

 Е, затоа Словото остро како меч, не поучува, укору-

ва, изобличува и унапредува во правда и правичност, дека не 

смееме да бидеме конформисти, не смееме да западнеме во 

комфорот на секојдневието и во нашето очекувано спасение 

да се сообразиме со светот, постанувајќи дел од него. Знае-

те, ова изгледа опасно на прв поглед и секој овде ќе си рече, 

нема шанси јас да бидам дел од светот, или јас да се сообра-

зам со светот. Но, сепак е потребно да ги анализираме длабо-

ко нашите постапки и дневни ситуации, секојдневно и искре-
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но, во разговор со Бога, и да размислуваме што од тие постап-

ки наликува на компромис и сообразување со светот, значи 

да се обидеме да ги фатиме малите лисици пред да ја напра-

ват штетата.

 Еве на пример, дали можеби се случила ситуација во 

која вие сте биле принудени од светот, од притисокот од него, 

да сокриете дека сте верни во Господа, дека читате Библија, 

дека одите во оваа или онаа црква, или еве сте си рекле себе 

си, па морам ли да кажам, па мора ли баш секој да знае? И на 

тој начин да очекувате дека ќе остварите некоја ваша цел? 

Или, можеби сте си рекле, ако јавно зборувам за Христос и 

за спасението, за верата и за Господови работи, дека можеби 

ќе бидам отфрлен од некое или нечие друштво, дека можеби 

нема да остварам некоја моја замислена цел? Или, доколку 

претпоставам дека ќе имам проблем на работа, со претпоста-

вените, или со некој кој има влијание врз мојата работа или 

дејност, па гледам да не го експонирам моето верување, да 

си верувам само за себе, изговарајќи си и убедувајќи се себе-

си дека на тој начин поучува и Словото, демек “напразно не 

го споменувај името Господово“? 

 Јас честопати на мојата сопруга и велам: - Не се 

оптоварувај со грижи кои би дошле од луѓе, па биле тие овие 

или оние, поважни или помалку важни. Луѓето се само луѓе. 

Нашата надеж е само и исклучиво во Господа. Лошо е ако бог 

ни станат другите луѓе, кои и да се, односно нивното мислење 

за нас и за нашите постапки како верни, па ќе внимаваме дали 

ќе им угодиме или не, спомнувајќи ја нашата вера во Бога, 

или не. Верувам сите, на овој или оној начин сме се соочиле 

со такви или слични ситуации. 

 Edward de Bono, Оксфордски професор сугерира 

дека во моментот кога не можеме да надминеме некој про-

блем или состојба со традиционалното мислење, тогаш тре-

ба да преминеме на дијаметрално спротивни решенија со 

т.н. латерално мислење, странично или скриено. И ова го 

илустрира на еден интересен пример, кој и нас ќе не поучи 

како да пристапиме кон решавање на одредени проблеми, и 

на што да го ставиме фокусот на нашето внимание во проце-

сот на наоѓање на решение.

Имено, голема компанија се преместува во нови просто-

рии и отпосле забележуваат дека градежниците не предви-

деле доволно лифтови. Вработените биле разочарани и де-

пресивни што морале да го чекаат лифтот многу долго вре-

ме, посебно во шпицовите, на почетокот и на крајот од работ-

ниот ден. Менаџментот побарал од раководниот тим да раз-

мислат и да понудат решенија за проблемот. Тимот предло-

жил неколку решенија: Да се зголеми брзината на лифтот или 

да застанува на парни и непарни катови од зградата во шпи-

цот, потоа да се направи измена на работното време и одре-

дени служби да доаѓаат порано или подоцна на работа, за 

да се намали гужвата во шпицовите, како и да се инстали-

ра нов лифт дополнително. Последниот предлог пак, бил да 

се постават огледала околу влезовите од лифтовите. Првите 

три решенија се традиционални, а последното е т.н. латерал-

но. Компанијата го бира последното решение. Поставувајќи 
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огледала, вработените биле преокупирани со сопствениот 

изглед додека чекале лифт, но и со изгледот на другиот до 

нив, па така нивната нетрпеливост пред лифтот прерасна-

ла во посакувана состојба на подобрување на сопствениот 

изглед, што се покажало успешно во случајов и нервозата и 

притисокот престанале за многу кратко време. Значи, се уви-

дело дека лифтови сепак има доволно на број и дека пробле-

мот бил вештачки создаден од карактерната особина на вра-

ботените - нетрпеливост. Значи фокусот бил погрешен. Со 

промена на фокусот на вниманието се решил и проблемот.

Дали ова ве потсетува на некоја ваша состојба на про-

блем, за кој сте сметале дека е проблем, сè  додека не сте по-

гледнале на него од поинаков агол. Или, дали не потсетува, 

дека сè до моментот додека не погледнеме на нашите про-

блеми со очите со кои Исус гледа на нив, ние имаме погрешен 

фокус и решенијата ги бараме на погрешна страна. Затоа ни 

е потребен нов пристап кон анализирање на проблемите во 

нашиот живот и нов приод кон решавање на истите, се разби-

ра со ставање во фокусот на вниманието, на нашиот Господ и 

Спасител Исус Христос, кој е нашата вистина и живот. 

 Ајде да размислуваме заедно и за една друга можна 

ситуација. Доколку сега ни се објави Господ, овде и меѓу нас, 

и нѐ повика, во наредниот период од месец дена, секојдневно 

да покажуваме милост, љубов, внимание, кон, на пр. 100 нови 

лица, или по 10 на ден, лица кои досега не сме ги знаеле, и 

секому поединечно да му сведочиме за Христос, за Божјиот 

план за спасението, да го поведеме во покајничка молитва, и 

за тоа како награда да ни го освежи ветувањето за нови бла-

гослови на земјата и за нашето спасение и животот со Бога во 

Царството небеско, се прашувам како ќе реагираме? Дали ќе 

останеме рамнодушни и ќе си речеме, па јас и досега довол-

но сведочев за Бога, повеќе со мојот личен пример, преку мо-

ите дела, без да говорам многу за Господ, внимавајќи како ќе 

ме сфатат луѓето, што ќе мислат за мене, за да им се допад-

нам и бидам прифатен, за да не ме сметаат за забеган или за 

да не ми се одрази негативно на мојата кариера?

 Но, исто така се прашувам, како ќе реагираме, ако де-

нес, дојде некој моќен бизнисмен и ни го рече истото, но за 

тоа ни вети конкретни 500 евра по лице, за секое ново све-

доштво за Бога, за секоја нова покајничка молитва, за секое 

поединечно спасение, кое Бог би го проверил во срцето на 

новопокајаниот верен и би потврдил дека е тоа така? 

 Дали просведочените христијани, ќе се покренат на 

првиот повик, или на вториот повик од бизнисменот, независ-

но што се работи за иста цел, носење на човечки души при 

Бога? Добро е секој сам да размислува на ова прашање.

 Ако објективно и искрено ѝ погледнеме на вистината 

во очи, мислам дека е повеќе од очигледно, дека денес, ретко 

кој, се покренува да вложи повеќе и поголем напор за носење 

при Бога на лицата кои сè уште се надвор од верата, на тие 

кои секојдневно гинат во незнаење, на изгубените човечки 

души од овој свет, на тие кои обредноста, обичајните навики 

и идолопоклонството сè уште им се предизвик, на лицата кои 

завлегле во паганизам и световното ги држи надвор од мора-
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лот, од чесноста, од христијанските норми на однесување, од 

животот во Бога. 

 А страдање на секој чекор. Каде и да се заврти-

ме ќе видиме разочарани лица, ја нема насмевката од ли-

цата на луѓето во Македонија, натежна бремето на неуспе-

хот врз секого на овие простори, проклетството на генера-

циите пред нас продолжува со несмален интензитет помеѓу 

мојот народ. А тој сè уште се мачи без Бога, сè  уште талка во 

темница, надевајќи се на не знам веќе што, или едноставно 

ситуацијата да се подобри. Незнаејќи при тоа дека без Бога 

во срцата и животите на луѓето, било каде на планетава, нема 

успех и просперитет одржлив на долг рок. Нема почитувани 

мои, напредок, прогрес во секоја смисла на зборот, и личен 

и на нацијата, доколку не се вратиме во покајание при Бога, 

и сè додека понизно не го примиме во нашето покајано срце 

Господа Исуса Христа.

 Да, почитувани мои, незнаењето е на сцена. А, Сло-

вото вели: Како ќе знаат, ако не слушнале, а како ќе слуш-

нат, ако нема кој да им каже? Но, да се запрашаме во тој 

случај: Зошто сме му ние? Зошто е неговата милост сè уште 

врз нас? Ако не, и за да ја разнесуваме добрата вест, Еванге-

лието за Христос и за Неговата спасителна крв, пролеана на 

крстот Голготски, за наше очистување од гревовите, за наше 

помирување со Бога, но и за наше спасение и право на вечен 

живот.

 Нема вера без дела. Но ако верата е и докажување 

на нешто што не се гледа, поради нашата увереност во тоа 

нешто, тогаш природно е едно од нашите дела да биде и 

разнесувањето на добрата и спасителна вест за нашиот Го-

спод Исус Христос, на секое човечко уво кое ќе се најде во 

наша близина, и во секоја прилика, а по Божја промисла. 

 Сите заедно да се запрашаме и за тоа со колкави 

жар и ревност сме му посветени на Бога? Да се запрашаме, 

дали доволно сме се посветиле на ширењето на Евангелие-

то помеѓу нашиот народ, и поединечно секој од нас, и како 

Христијански цркви? Да се запрашаме, за колкумина дирек-

тно сме придонеле да си дојдат дома, при Бога, во Божјото 

присуство? 

 Многу прашања се пред нас. Многу одговори бара Бог 

од секој нас. И ве молам, немојте да одложувате со давањето 

на одговори на овие прашања. Уште денес, во вашите домо-

ви, секој нека падне на колена во молитва и нека го запраша 

Господ: Дали доволно сум направил за тебе Боже? Дали до-

волно сум се жртвувал себеси за Твое добро и за Твоето при-

суство помеѓу нашиот народ? Дали можеби сум пропуштил 

некоја човечка душа да ѝ просведочам за Твојата милост, за 

Божјата љубов и планот за спасението на човечки души? Да 

го прашаме Бога, директно во молитва, дали е задоволен со 

нас, во овој момент на нашата посветеност за Негова слава, 

за стадиумот на нашата ревност за Него и за Неговото живо 

Слово? 

 Да, драги мои, мораме понизно, отворено и дирек-
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тно да комуницираме со Господа во покајничка молит-

ва, подготвени да се менуваме согласно со пораките, опо-

мените и изобличувањата кои Господ ни ги дава постојано 

низ секојдневието, но особено и како одговор на сите наши 

прашања. Тие одговори, секогаш нема да ни се допаднат, се 

разбира никој не е совршен, па сè да биде совршено. Но, до-

колку Бог ни даде јасно до знаење дека не е целосно задо-

волен од степенот на нашата духовна посветеност, како и од 

нашиот придонес кон ширењето на Библиските вредности и 

принципи во нашето секојдневно окружение, тогаш, ниту ние 

ќе бидеме целосно задоволни од нашите животи. Божјото не-

задоволство од нас се рефлектира преку состојбите во на-

шиот живот. Доколку Бог не е задоволен од нас, тогаш и ние 

нема да бидеме задоволни од нашиот живот. 

 Доколку некој од нас сè уште живее во немир, бидете 

сигурни дека немирот е одговорот од Господа, за Неговото 

разочарување што не даваме за Него повеќе напор, поголема 

ревност. 

 Ако ги споредите претходно споменатите прашања, 

со овие одговори преку состојбата на човекот, јасно ќе може 

да се извлече заклучокот, зошто ние Христијаните сè уште се 

соочуваме со проблеми, со неуспеси, со турбуленции, со не-

мир, со мака, тага, па понекогаш и со страдање.

 Веројатно, не секогаш и за секого е пожелно да жи-

вее во состојба на т.н. мирно море, или беспрекорна тиши-

на, веројатно во таква состојба и природно затапува остри-

цата на нашето сведоштво за Бога. Но, исто така, точно е и 

дека, не секогаш и не секому Бог дозволува, сè да му оди глат-

ко, или подмачкано како што вели нашиот народ, зашто раз-

ни се карактерите човечки, различен е човечкиот материјал 

од кој секој е направен. Апостол Павле, рековме, претходно, 

дека беше посилен во верата, во периодите на нагласена те-

лесна слабост и болка. Па, тогаш кога беше притеснет од Го-

спод во телесно страдање, тој се сметаше себеси за посилен 

во Господа.   

 Како и да е, едно е сигурно, на овој или оној начин, 

Бог постојано ќе вложува напори да нѐ држи во Неговото 

присуство, постојано и неуморно ќе нѐ поучува во Словото, 

ќе не изобличува карактерно, ќе не “боцка“, за да вложуваме 

постојан напор за да се усогласиме во тело со Неговиот ка-

рактер. Постојано ќе нѐ унапредува во правда и правичност 

за да нè направи подобри, за да нѐ направи посилни и поу-

спешни во нашето сведоштво за Негова слава и не само за 

нашето извесно спасение, туку и за “животот во полнота“ на 

земјата, во “успех и просперитет... надеж и иднина... каде и 

да одиме и што и да правиме. “

 Изборот е наш, драги мои. Изборот кој ние ќе го на-

правиме во нашиот живот, ќе биде нашиот одговор на Божјата 

порака преку моменталната состојба во нашите животи. На 

тој начин ќе го градиме нашето лично искуство во релацијата 

со Бога, и дополнително, тоа и такво искуство ќе биде наша 

алатка и инструмент за наше сведочење пред луѓето. 

 Така се ширело Евангелието до ден денешен. Така, 

преку личниот придонес на секого од нас поединечно, сè 
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повеќе и поинтензивно ќе се шири Божјото присуство и овде 

помеѓу нас во Македонија. Ако ние сме млитави и млаки, и 

Господ неволно, млитаво и млако ќе ни дава благослови. 

Ако сме ревносни и бескомпромисни во верата, надежта и 

љубовта кон Бога и кон ближниот, тогаш ние се даваме цело-

сно во жртва за Бога, и на тој начин правиме напор за Бога, 

па така и благословите од Бога ќе бидат видливи на секој че-

кор, а проблемите ќе бидат сè помалку и сè послаби.  

 Ова подразбира дека најголемиот дел од работата 

на терен мора да го завршиме ние. Господ го очекува тоа од 

секој од нас. Не дека самиот Тој не може да ја заврши цела-

та работа, но дека е тоа едноставно Божјиот план, преку кој 

план, ние луѓето ќе научиме да припаѓаме на Бога и еден на 

друг, во потполност, со вера, надеж и љубов, ќе научиме да 

даваме и да се жртвуваме себеси, за да стигнеме кон целта – 

горното призвание од Господа, за кое сме повикани во Исуса 

Христа. Зошто е тоа токму така, а не поинаку, тоа не е наше. 

Тајната на побожноста е голема и пречудно е ова во очите чо-

вечки, вели Словото. Но едно е сигурно, Божјиот план за нас 

луѓето е најдоброто нешто кое може да ни се случи на овој 

свет. 

 Денешниот ден е наш ден, утрешниот е на Господа. 

Денешниот ден е денот на спасението, уште повеќе за тие кои 

сè уште се во незнаење, во темница, во стравови, несигурност 

и неизвесност во животот. Наша е обврската да слушнат сите 

околу нас, сите кои Бог на пречудни начини ги довел во наше-

то окружение. Не е наше дали ќе поверуваат или не, но за да 

слушнат секако е и наша обврска за да им го пренесеме Сло-

вото и постојано да го докажуваме со увереност, тоа што не 

се гледа. И што е уште поважно, акцијата треба да се презе-

ме навреме, без одлагање, за проблемите да не фатат корен 

и постанат наша лоша навика. 

 Дека е ова библиски засновано потврдува и приказ-

ната за 5-те разумни и 5-те неразумни девојки (Евангелие 

по Матеј 25:1-13), која претпоставувам сите добро ја знаете. 

Нека ова биде опомена за нас, да не си го губиме напраз-

но времето дадено од Бога како најголем Негов благослов за 

нас живите.

 Во книгата “Да се биде најдобар“ од Denis Waitley9 ни 

е претставен еден добар пример кој нѐ опоменува во оваа 

смисла. Во книгата се констатира дека не постојат т.н. “идни 

одлуки“. Ние се соочуваме само со сегашни одлуки кои ќе 

влијаат на она што ќе ни се случи нам во иднина. Таа состојба 

научно е наречена уште и прокрастинација, состојба на 

одложување на одлуките или чекање на вистинскиот момент 

за носење одредена одлука, според наше човечко наоѓање. 

Ако чекаме совршен момент, ние стануваме т.н. “трагач по си-

гурност“ кој трча во место, кој е како забавена снимка, и ис-

тиот е во опасност да продолжи да пропаѓа во калта. Ако че-

каме, секоја пречка да биде отстранета, нема да постигнеме 

ништо. Треба да престанеме со грижа околу нашите пробле-

ми и состојби и да започнеме акција за нивно менување, без 

одложување на моментот или чекање на идеалниот момент. 

9  Denis Waitley: "Being the Best"  - Pocket Books (1988)
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 Нема подобра промена освен преку Исуса Христа, 

врз основа на Неговиот жив збор на мудри инструкции и тоа 

сега, веднаш, без одложување. Нели, денешниот е наш ден, 

утрешниот му припаѓа само на Господа, и вредно е ова за 

повторување, за да го запаметиме како важен критериум за 

придвижување кон Бога. Напорна или тешка работа е всуш-

ност лесната работа која не е сработена на време, е уште 

една мудрост во таа насока. На следниов пример ќе видиме 

какви се последиците од ваквиот пристап, кој во себе крие и 

несигурност, колебливост, неодлучност, неодговорност, осо-

бини кои не кореспондираат со Божјото присуство во верни-

от.

Инцидент од Американската револуција илустрира как-

ва трагедија може да резултира од одложување на работи-

те. Имено, командирот на Британските трупи во Трентон, Њу 

Џерси, играл карти, во моментот кога курирот му донел итна 

порака во која бил предупреден дека трупите на генерал 

Џорџ Вашингтон ја минуваат реката Делавер. Командирот, 

без да ја погледне, ја ставил пораката во џебот, сакајќи да ја 

доврши партијата карти и потоа да ја прочита. Подоцна, кога 

прочитал и кога ја сфатил сериозноста на ситуацијата, се 

обидел да ја организира одбраната, но неговото одложување 

од само неколку минути предизвикало пораз и заробеништ-

во за неговите трупи. Само неколку минути доцнење го чи-

неле загуба на неговиот живот, на неговата чест и слобода-

та на неговите војници. Историјата на планетата е покриена 

со остатоци од полу-завршени планови и нереализирани од-

луки. Се вели дека фразата “утре“ е изговор на мрзливите и 

засолниште на неспособните и некомпетентните. Ова звучи 

малку сурово, но е Библиска вистина, а таа е секако остра 

како меч. Да повториме, денешниот ден е наш ден, денеш-

ниот е денот на спасението, а не утрешниот. Утрешниот ден 

му припаѓа само и исклучиво на Бога и е во Негово владение.

 

ЗА ИСКУШЕНИЈАТА – ПРИЧИНИ, МЕТОДИ И 
ПОСЛЕДИЦИ

Послание до Римјаните 5:12-21; 6:1-23 

Послание до Галатјаните 5:13-26 и 6:1-8 

Се шетаат дедо и внук во природа и внукот догледува дрво 

со плодови. Го прашува дедо му, како се викаат плодовите. 

Одговорот бил: модри сливи. А детето, со здрава логика, пра-

шало: - Ако се викаат модри сливи, тогаш зошто се црвени? На 

ова, дедото му вели: - Па, затоа што сè уште се зелени.

Замислете го хаосот во главата на детево, кое само што 

почнало да ги учи боите. Модри ли се, црвени ли се, зеле-

ни ли се сливите? И едната и другата логика е исправна, 

само што недостасува врската, со која е логично да се спојат 

сите тие информации и да се доведат во ред. Таа врска е 

информацијата, објаснувањето. Значи, за да се објаснат не-

штата кои навидум изгледаат нелогични или несфатливи за 

децата или помладите, потребно е проактивен однос на стра-

ната на информацијата, потребно е да се посвети внимание 

и да се жртвува дел од времето, од страна на тие кои веќе 
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владеат со информацијата. Значи, со мало дообјаснување, 

дека сливите сè уште не се зрели и дека бојата се менува со 

зреењето, како и дека сè што не е созреано, вообичаено се 

нарекува зелено, се постигнува правилно спознание на не-

штата кај децата и се формира вистинска претстава за проце-

сите, во нашиов случај, во природата, кај растенијата, дрвјата 

и слично. 

Темата на која ќе размислуваме денес се однесува на 

причините, методите и последиците од подлегнување на 

искушенијата на лукавиот и цената на компромизирањето и 

сообразувањето со светот. 

Целта на лукавиот е да украде, уништи и убие што повеќе 

човечки души, кои му припаѓаат на Господа. Основната алат-

ка со која се користи се искушенијата, кои често, на прв по-

глед и не мора да се лоши и исполнети со зло и страдање, 

туку може со лажниот сјај на световното да нѐ навлечат на 

состојба од која задолжително следи злото и страдањето. 

Притоа, два аргумента, се вообичаено најсилни во рацете на 

лукавиот. Имено, првиот е: само еднаш, од еднаш нема ништо 

посебно да се случи, па нели има покајание и опростување. 

И вториот, сега кога си го уништи животот, ти си бескорисен 

и за Бога, па можеш слободно да продолжиш со гревот. Било 

да се работи за дрогата, алкохолот, телесните задоволства, 

лагата, крадењето, или злото воопшто, механизмите за сите 

овие негативни работи се готово идентично исти.

Драги мои, не постои Христијанин, кој нема да биде соо-

чен со методите на сатаната, во текот на својот живот и тоа 

повеќепати во разни фази и во однос на разни прашања. И 

тоа вообичаено се прашања кои извираат од неговата ран-

лива страна, негова слабост, некој карактерeн недостаток и 

слично. Овие елементи претставуваат еден вид на лична из-

ложеност на ризик за напад на демонските сили и истите во-

обичаено се отворена врата за лукавиот и неговите демонски 

сили на злото да продрат и се обидат да воспостават јарем и 

ропство над индивидуата. 

Знаете, банките и осигурителните компании се едни 

од најсигурните играчи на пазарот. Тие оформуваат цела 

низа на инструменти и механизми за заштита од евентуални 

изненадувања на пазарот, со цел да остварат што пониска из-

ложеност на ризик од губење на средствата. И затоа, гене-

рално, се едни од водечките сектори во економијата, сè до 

моментот до кога имаат контрола над т.н. “изложеност на ри-

зик“. Тогаш, кога ќе попуштат во таквата политика и ќе се со-

образат со генералната слика во бизнисот, според која тре-

ба “да се остварат максимални профити со најмалку можни 

вложувања“ и кога ќе компромизираат со потребата да се 

биде најдобар во секторот или прв или да се има повеќе од 

другиот, тогаш природно се зголемува “изложеноста на ри-

зик“, преку олеснување на механизмите и инструментите за 

обезбедување на пласманите. Ова е банкарската логика. Но, 

да видиме како стојат работите на духовно поле.

Христијаните се силни сè додека се со Господа. Ние, 

верните во Господа чекориме на сигурно, сè додека сме на 

“аголниот камен“ Христос, сè додека стоиме на цврста под-
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лога и сè додека гледаме во очите Христови. Но, и сево ова 

заедно не е доволна гаранција, дека нема да бидеме подло-

жени на искушенија. Колку и да стоиме, постојано и непоко-

лебливо на карпата Христос, ние Христијаните сме или ќе би-

деме, со стопроцентна сигурност, изложени на искушенијата 

од ѓаволот и неговите демонски сили. “Никој да не мисли за 

себе дека е свет бидејќи не е искушан, затоа што најсветиот и 

највисокиот во животот ги има најголемите искушенија. Кол-

ку е повисок врвот, толку е ветерот посилен“ John Wycliffe 10 

Во Стариот завет, првото искушение им се случи на Ева и 

Адам. Еве го примерот: 

Битие 3:1-6: “Змијата беше полукава од сите полски жи-

вотни, што Господ, Бог, ги направи. Таа и рече на жената: „Ви-

стина ли е дека Бог рекол, - не ќе јадете од ниедно дрво во 

градината?“  Жената и рече на змијата: „Смееме да јадеме 

плод од дрвата во градината. Само за плодот на дрвото што е 

среде градината Бог рече: „Не јадете од него! И не допирајте 

го, за да не умрете!“ А змијата и рече на жената: „Навистина, 

не ќе умрете! Туку Бог знае дека, во оној ден кога ќе јадете 

од него, ќе ви се отворат очите, и вие ќе бидете како Бога, 

распознавајќи го доброто и злото. Жената виде дека дрвото 

е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се 

постане мудар: набра од неговиот плод и го јаде. Му даде и 

на својот маж, кој беше со неа, па и тој јадеше“. 

Механизмот на искушението е поврзан основно, со теле-
10  John Wycliffe (1328 – 1384), англиски теолог и професор кој 
бил наречен “Утринска звезда на реформацијата“, е пионирот или 
предвесникот на реформацијата

сните состојби - похотта на телото и желбата на очите, а на 

крај доаѓа и гордоста на животот. 

Во Евангелието според Марко 14:38 е запишано: “Бидете 

будни и молете се да не паднете во искушение; духот е бодар, 

но телото е слабо“.

Плодот беше вкусен и добар за телото - “добро за јадење“, 

значи ѓаволот прво што им понуди на Адам и Ева, беше задо-

волството на телото, телесните желби, таму каде што чове-

кот е најтенок, најранлив и лесно кршлив. Најголемиот број 

компромиси и сообразувања со светот се резултат на нашите 

слабости во тело, по сите линии. 

Потоа, следи “пријатно за очите“, значи лукавиот игра на 

картата на желбата на очите. И на крај, третиот елемент е гор-

доста на животот, или како што е во прочитаниот цитат од Би-

тието “пожелно да стане мудар“ или “... да бидете како Бога“.  

Во 1 Јованово послание 2:16 , ни следи потврдата за ре-

доследот на елементите на искушението, но и уште една до-

датна информација; “...  сè што е во светот – похотта на тело-

то, желбата на очите и горделивоста на животот, не е од От-

ецот, туку од овој свет. А светот е минлив и похотите негови, 

а оној што ја извршува волјата Божја, останува довека“. Во 

претходниот стих, ни е дадена информацијата “Не љубете го 

светот и сè што е во него. Ако некој го љуби светот, во него 

нема љубов од Отецот“. Значи, лукавиот делува во светот, 

надвор од црквите Христијански, надвор од духовно окруже-

ние, тоа е неговата средина, таму тој владее суверено или ако 
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сакате има апсолутна власт да прави што сака со сè што е не-

гово, а е во светот. 

По споменатиов редослед, лукавиот им пристапува, ша-

блонизирано на сите, уште од првите времиња па сè до де-

нес, се разбира со временски варијации на тема и со разли-

чен интензитет зависно од конкретната ситуација и конкрет-

ниот објект на искушение.

Во Битие 4:3-7 е запишано: “По некое време Каин Му при-

несе на Господ дар од земните плодови; а и Авел исто така 

принесе од првините на стадото свое и од нивната маст. И Го-

спод погледна благонаклоно на Авела и на неговите даро-

ви (на неговата жртва), а на Каин и на неговите дарови не по-

гледна благонаклоно (ни поглед не сврти кон Каина и негова-

та жртва). Затоа Каин многу се разлути, и лицето му се намр-

шти. Тогаш Господ му рече на Каин: „Зошто се лутиш? Зошто 

се помрачи лицето твое? Зарем, кога правиш добро, не си ве-

дар во лицето? А ако не правиш добро, тогаш гревот е пред 

вратата; тој те влече кон себе, но ти надвладеј го!“   

Знаеме, Каин не го послуша Господ, и неговата телесна 

похот, која го влечеше да си го задржи најдоброто за себе за 

да си угоди на телото, наместо да му го предаде на Бога, како 

и неговата желба на очите - најубавото да е негово, и него-

вата гордост на животот - да биде на прво место во очите на 

другиот или во случајов на Господа и од тоа родената завист 

и љубомора, го навлекоа на друг грев, на убиство на својот 

брат Авел.

Примерот со Јов, исто така, беше класично искушение од 

сатаната, а дозволено од Господа. И во овој случај, ѓаволот 

удри по телото на Јов, потоа по неговиот имот и неговите бли-

ски, и на неговиот авторитет и углед помеѓу луѓето, кој несо-

мнено го поседуваше. Значи, повторно по сите три основи: 

похотта на телото, желбата на очите и гордоста на животот. 

Јов размислуваше, и покрај сè, за милоста Божја и за Божјото 

непогрешливо водство во животите на луѓето. А Јов му одго-

вори вака на Господа, во Јов 42:1-6: “Јас знам, Твојата моќ е 

безгранична: Што и ќе наумиш, можеш да го направиш тоа. 

Кој е тој што со безумни зборови ја помрачува божествената 

промисла? Затоа зборував, но не разбирав, за чудесата што 

мене ми се несфатливи. О послушај ме, остави ме да збору-

вам: Јас ќе Те прашувам, а Ти поучи ме. Досега Те познавав 

само по слушање, но сега моите очи Те видоа. Затоа, се гна-

сам од сите свои зборови и се каам во прав и пепел.“

Одиме понатаму, на примерот на Исус, кој беше одведен 

од сатаната во пустината и беше искушуван цели 40 дена. 

Внимавајте, Израилот беше искушуван 400 години за време 

на ропството под Египет, потоа, кога се ослободи од ропство-

то, повторно беше искушуван нови 40 години низ пустината. 

И за време на едното и за време на другото искушение, от-

паднаа и загинаа многумина. И во Новиот завет, дури и Исус 

беше искушуван, цели 40 дена, директно од сатаната. Оваа 

случка, ни е дадена во Библијата, за да се оствари доследно 

кажаното од Исус: “Јас сум патот, вистината и животот“ (Еван-

гелие според Јован 14:6). Драги мои, тој пат ќе го врвиме и 

ние, Исусовите следбеници на земјата, таа вистина ќе поста-
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не и наш живот. Ако Исус беше искушуван, и ако Исус ни го 

покажа патот по кој и ние ќе одиме, истиот пат кој Тој го по-

мина ќе го поминеме и ние, а тогаш нема дилема дека и ние 

ќе бидеме подложени на истите искушенија. 

Во Евангелие според Матеј 4:1-11, ѓаволот му понуди на 

Исус, нови состојби по сите три основи, а тоа беа истите 

основи кои им беа понудени и на Адам и на Ева. “Заповедај 

овие камења да станат лебови“ – желбата на очите и потре-

бите на телото. “Скокни долу, и ќе им биде заповедано на ан-

гелите да те спасат“, значи, да го зачува телото неповредено 

од падот, и на крај “... му ги покажа сите царства на светот и 

нивната слава...“, значи му ја понуди и гордоста на животот. 

Нели светот чезнее за слава, да се биде познат, посакуван од 

луѓето, да се постане идол некому и слично.

Во Новиот завет ни е дадено и значењето на оваа параф-

раза. Имено, во Евангелие според Јован 6:35 запишано е: “А 

Исус им рече: Јас сум лебот на животот; кој доаѓа кај Мене, 

нема да огладни и кој верува во Мене, нема никогаш да ожед-

ни.“ Значи, лукавиот, знаејќи за ова, алудираше на тоа да Исус 

заповеда на луѓето да станат како Исус, односно од камења 

да ги претвори, со заповед, во лебови на животот. Како по-

стапи Исус? - “Бегај од мене сотоно... на Господа твојот Бог 

да му се поклонуваш и само Нему да му служиш!“ Значи, Исус 

му се спротивстави на ѓаволот со вера, и тој побегна од него, 

се вели “Тогаш ѓаволот го остави и веднаш дојдоа ангели и му 

служеа.“ Зошто беше потребно да ни се даде до знаење дека 

и Исус беше искушуван од самиот ѓавол? 

При изградбата на мост за потребите на железницата во 

САД, во еден кањон на запад, градителот сакал да го тести-

ра мостот, на начин што натоварил вагони со два пати  пого-

лема тежина од нивната носивост и ги поставил на средината 

на мостот и да стојат таму цел ден. Некој од работниците пра-

шал, да не му е намерата случајно да го прекрши мостот, а до-

бил одговор, дека со товарот сакал да го докаже спротивно-

то, дека мостот нема да се скрши. На ист начин, искушенијата 

кои ги претрпе Исус, не ни беа прикажани со цел да биде 

скршен, туку со цел да ни докаже дека тоа нема да се случи. 

Тоа нема да се случи ниту со нас, доколку доследно го следи-

ме и живееме Христовиот пат, вистина и живот. 

Во Стариот завет, има уште еден вид на искушение. 

Повторени закони 13:4: “... не слушај ги зборовите на тој 

пророк ни соништата на тој сонувач: па тоа ве искушува Го-

спод, вашиот Бог; сака да дознае дали навистина Го љубите 

Господа, својот Бог, со сето свое срце и со сета своја душа.“; 

потоа, во 8:2: “Спомнувај си за целиот пат по кој Господ, твојот 

Бог, те водеше низ пустината во овие четириесет години за да 

те смири, за да те испита и за да дознае што ти е во срцето: 

дали сакаш да ги држиш неговите заповеди или не сакаш.“

А во Посланието на апостол Јаков 1:12-15, запишано е: 

“Блажен е човекот, кој поднесува искушение, зашто кога ќе 

биде испитан, ќе прими венец на живот, што Бог им го ветил 

на оние, кои Го љубат. Ниеден, кој е искушуван, да не рече: 

„Бог ме искушува.“ Зашто, Бог не се искушува од злото, и Са-
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миот никого не искушува. Туку, секого го искушува неговата 

сопствена похот, која го влече и го мами. Потоа похотта зач-

нува и раѓа грев, а направениот грев раѓа смрт. “ 

Провокацијата е поттик за подлабоко размислување. 

Прашањето е дали Бог искушува или не? Генерално, 

мислењето е дека сатаната е таа која искушува, а Бог само 

дозволува искушенија. Но, во претходните цитати е сосе-

ма јасно кажано дека и Бог искушува во смисла на тест или 

испитување околу нашиот став во срцето, едноставно, повре-

мено врши проверка на нашата љубов кон Него и кон нашите 

ближни, со цел да нè охрабри, унапреди или утеши.

Драги мои, сакам, отворено да ѝ погледнеме на вистина-

та во очи и да се обидеме да детектираме каде или во која 

област од нашиот живот, во овој момент, сме подложени 

на искушенијата на ѓаволот или пак Бог ја испитува нашата 

љубов кон Него и кон нашите блиски? Да видиме и во кои слу-

чаи сме изложени на отворен ризик да не нападне лукавиот? 

Било спроведено истражување11 околу искушенијата, а 

резултатите биле следниве: 81% од испитаниците забележа-

ле дека силината на искушенијата била најголема, тогаш кога 

тие најмногу го запоставувале времето за општење со Бог, а 

57%, тогаш кога се чувствувале физички заморни. 

Обратно, најуспешни во спротивставувањето на 

искушенијата, со 84% биле тие верни, кои практикувале по-

светена и постојана молитва, така како што ни е дадена и 

11  Libronix digital library CD, USA 

инструкцијата во Словото во Евангелие според Матеј 26:41: 

“Бидете будни и молете се, за да не паднете во искуше-

ние...“, со 76% тие кои свесно ги избегнувале ситуациите на 

компромиси со светот и неговиот заводлив сјај, со 66% тие 

кои се спротивставиле со Библиска поука или студирање на 

Библијата и со 52%, преку доминантното чувство на одговор-

ност и верност спрема некого.

Целна група на лукавиот се и нашите деца, нашите мла-

ди. Проценката е дека тие се најподложната категорија за 

искушенијата на лукавиот. Зошто? Можеби, затоа што сè  уште 

се послаби во верата? Или, не? Или, можеби затоа што светот 

им е попривлечен од духовното, од црквата? Или, можеби е 

нешто трето...? Се разбира, не постојат правила. Единствен 

критериум е дали го имаме искуството, за навреме да презе-

маме чекори во однос на тоа што ни се случува во животот, 

и дали доволно цврсто стоиме на “аголниот камен“ Христос 

и дословно ги следиме Божјите инструкции од Библијата, во 

молитва и целосна посветеност на Бога. 

Јас често пати велам, дека и цвеќето или растението не 

вирее во секоја средина. За да цвета и расте, на цвеќето му 

треба светлина, со светлината доаѓа и топлина, потоа потреб-

ни се вода и квалитетна почва. А пред сè, семето кое е посеа-

но да биде квалитетно и здраво. 

Примерот од Новиот завет, со посеаното семе на 4-те ви-

дови на почва ни ја потврдува оваа констатација (Еванге-

лие според Лука 8:4-21). Едно од посеаните семиња падна-

ло покрај патот, друго на каменита почва, трето помеѓу ко-
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ров и четврто на плодна почва. Оваа парабола, посебно во 

третиот случај, кога семето паднало помеѓу коров, ни ука-

жува дека светот и неговиот заводлив сјај и нашите претера-

ни грижи околу него и нашата потреба да му се допаднеме, 

со сигурност може да не доведе до опасноста и состојбата 

на задушена вера во нас, но и до сериозна можност за наше 

дистанцирање од духовното и од црквата. Не е оправдување, 

ако некој си рече: - “па јас и не одејќи во црква, или редов-

но на богослужбите, си верувам и си ја читам и практикувам 

Библијата“. 

Да, во ред, но за да “расцветаме целосно“ и да ја почув-

ствуваме прекрасната полнота од Христовото присуство во 

нашето срце и живот, потребно е, рековме, најпрво светли-

на. Словото вели: “Бог е светлината...светлината е Христос“. 

Без присуството Божјо во нашите животи, нема светлина, ние 

сме во темнина. Евангелие по Јован 8:12: “И пак им рече Исус, 

велејќи: Јас сум Светлината на светот; кој врви по Мене нема 

да оди во темнина, а ќе ја има светлината во животот.“ А во 

светот нема светлина, колку и да се залажуваме дека не е 

така. “Што имаат заедничко светлината и темнината?“

Евангелие според Матеј 6:22-23: “Светило на телото е око-

то. И така, ако твоето око биде здраво и целото твое тело ќе 

биде светло; ако, пак, твоето око биде лошо, целото тело ќе 

ти биде темно. И така, ако светлината, што е во тебе, е темни-

на, тогаш каква ли ќе е темнината. Никој не може да им слу-

гува на двајца господари: зашто, или едниот ќе го замрази, а 

другиот ќе го засака; или кон едниот ќе се приврзе, а другиот 

ќе го презре. Не можете да им служите на Бога и на Мамон.“

Топлината е нужна за едно растение да се одржи во жи-

вот. Топлината ја дава самиот Христов збор, и покажаната од 

Него бескрајна милост и љубов кон човечките созданија, по-

себно кон Неговите. А во светот ја нема топлината, љубовта 

е оладена.

Во Евангелието според Јован 15:18-19 е запишано: “Ако 

светот ве мрази, знајте дека Мене светот уште пред вас ме за-

мрази. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше сво-

ето; но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот 

– затоа светот и ве мрази“.

Одиме понатаму, рековме и дека водата е услов за 

одржување во живот. Во Словото се вели во Евангелие спо-

ред Јован 7:37-38: “... Кој е жеден нека дојде кај Мене да пие! 

Кој верува во Мене од неговата утроба... ќе потечат реки од 

жива вода.“ 

А каква е почвата, на која е посеано семето? Дали е каме-

нита или обрасната со коров? Дали плодовите на живот, пре-

ку верата во Исуса Христа, не се во опасност, доколку дозво-

лиме да растеме во Христа во “нездрава средина“, без свет-

лина, топлина, вода и на неплодна почва на која расте само 

коров, почва без квалитетни минерали и својства, сува, испо-

стена? 

Да драги мои, во светот, значи надвор од црквите нема 
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услови за растење во Словото и во спознанието на вистина-

та. На тој терен ние Христијаните сме како на бојно поле. За-

мислете се себеси дека сте на бојно поле, каде што се води 

битка помеѓу завојувани непријателски сили. Како би се чув-

ствувале: несигурно, во страв, небезбедно, неизвесно во по-

глед на животот? 

Бојното поле е насекаде надвор од црквите, во светот. 

Да, и таму е милоста Божја, но мислам дека ќе се сложиме, 

дека таму и опасностите се поголеми, таму демне лукавиот, и 

“рика како разјарен лав, за некого да проголта“. На тој терен 

сме незаштитени, на тоа бојно поле, други ја водат битката, 

ние таму едноставно не припаѓаме. Нам, на Христијаните ме-

стото ни е во Генералштабот, при Христа – Бог Саваот или Го-

спод на воинственоста. Тој е нашиот заштитник, тој е нашата 

светлина, тој е нашата топлина - Неговата милост, бескрајна 

пожртвувана љубов и милостив збор на поука, опомена и 

унапредување во правда и правичност, Тој е нашиот “аголен 

камен“ на кој цврсто стоиме, тој е нашата карпа во животот. 

Ако Него го примиме во нашите срца за наш Господ и Спа-

сител, тогаш сме си обезбедиле плодна почва во срцето, за 

виреење на семето на животот, семе кое дава плодови на жи-

вот на земјата и плодови на живот вечен на небесата. А Исус 

е секаде каде што се слави името Негово, каде што се призи-

ва Господ, а најмногу во нашите Божји Христијански храмо-

ви. Тој е таму каде што сме ние верните во Господа, точно, и 

во нашите срца, но и во нашите Христијански храмови. Затоа 

е извонредно важно, драги мои, да не останеме надвор од 

“шаторот“, да не се поведуваме по заводливиот сјај на светот.

Лукавиот и денес се служи со исти методи на искушенијата. 

Тој ни ја нуди “похотта на телото, желбата на очите и гордо-

ста на животот“ со ист толкав жар и ентузијазам како на поче-

токот, во времето на Адам и Ева и упорно нѐ вовлекува во без-

дна, во темница, во тунел без излез, таму каде што ние сè по-

малку видливо ќе гледаме, таму каде што несигурноста цару-

ва, неизвесноста владее, таму каде што стравот е секојдневие. 

А страв има таму каде што ја нема љубовта Божја. Словото 

ни порачува дека каде што има страв, таму љубовта Божја не 

пребива. “Во љубовта страв нема, туку совршената љубов го 

изгонува стравот... Кој се плаши, не е совршен во љубовта.“ (1 

Јованово послание 4:18)

Изборот е наш, драги мои. Ќе одбереме ли позитивна око-

лина за виреењето на Христовото семе во нас, семе на верата, 

надежта и љубовта кон Бога и кон ближниот или сè уште ќе се 

колебаме и ќе си останеме на страната на неуспехот. Ќе избе-

реме ли живот, и тоа не било каков, туку живот во полнота и 

изобилие од присуството Христово во нашите срца и животи, 

или ќе избереме смрт, како последица или “казна за гревот.“

Лично, не верувам дека некој од нашите млади, е задо-

волен од одразот на заводливиот сјај на светот во неговиот 

живот. Не сум убеден дека во светот, надвор од духовното,  

можеме да ја најдеме среќата во животот. Едноставно, таму 

среќа нема. Таа е лажна, краткотрајна, нема есенција и нема 

иднина. Среќата е возможна само со Христос, со Неговото 

присуство во покајаното срце на човекот. Радоста е и може 

да биде единствено потполна и долготрајна само и исклучи-
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во со Христовата полнота во нас. “Радувајте се браќа мои, 

кога ќе паднете во разни искушенија“. (Послание на апостол 

Јаков 1:2)

Како да дојдеме до таа претпоставена состојба на радост 

и среќа во животот? Зошто, сѐ уште има луѓе на кои ова им из-

гледа мистично, таинствено и далеку од разбирањето? Еве ги 

инструкциите од Библијата:

Евангелие според Лука 22:46: “Зошто спиете? Станете и 

молете му се на Бога за да не паднете во искушение!“

Послание до Римјаните 12:1-2: “... подајте ги телата ваши 

во жртва жива, света и благоугодна на Бога...не сообразувајте 

се со овој век...“ ,“... туку облечете се во Господ Исус Христос, 

и грижата за телото не претворајте ја во страсти. “ (13:14) 

“Не мамете се, лошите беседи ги расипуваат добрите на-

вики“, во 1 Послание до Коринтјаните 15:33. Во некои прево-

ди се вели и дека: “лошите пријатели го уништуваат добриот 

морал во вас“, “лошите разговори ги расипуваат добрите на-

вики“.

Moody12 има запишано една голема мудрост: “Гревот ќе 

ве чува настрана од Библијата, или Библијата ќе ве чува на-

страна од гревот“. Одлуката е лична.

А Charles Spurgeon13 вели: “Научете да велите, “не“. Тоа 

ќе ви биде од поголема корист отколку што е познавањето на 

12  Dwight Lyman Moody (1837 - 1899) – евангелизатор и мисионер
13  Charles Haddon (C.H.) Spurgeon (1834 –1892) – Британски 
баптистички проповедник

латинскиот јазик. “ 

Некаде прочитав дека нештата кои ги чинат луѓето и реки-

те свиткани и искривени е чинот на следењето на линијата на 

помал отпор.  

Во политичките науки, постои термин политичка 

социјализација. Тоа е процес во кој се оформуваат политич-

ките ставови, убедувања и уверувања кај граѓаните во врска со 

политиката, политичкиот систем и односите во него. Тој про-

цес започнува уште во детството и продолжува поинтензивно 

во раната младост, ние велиме уште во т.н. тинејџерски пери-

од (од 13-19 година). Исто така, науката дефинирала дека но-

сители или агенси на таа т.н. политичка социјализација се: 

семејството, школото, средината во која најчесто се дружат 

децата и младите, медиумите (печатените и електронските). 

Во процесот на социјализација се оформува и сетот на вред-

носни ставови, етичките принципи и моралните вредности, 

кои заедно ја претставува категоријата политичка култура. 

Ова научно спознание е човечко, според човечки мерила.

 Ако, погледнеме сега со духовни очи, пандан на оваа 

дефинирана состојба е духовната социјализација и духов-

ната култура. Разликата ќе се јави само во делот на носи-

телите на социјализацијата. Се разбира, тука на прво ме-

сто треба и мора да се најдат, семејството и црквите одно-

сно Христијанските средини, покрај сите останати, претход-

но споменати.

 Извонредно важно, за нас Христијаните е децата да 
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ги воспитуваме или духовно социјализираме, во духовни сре-

дини. Тоа подразбира дека на прво место, семејството треба 

да го изградиме и издигнеме како основен и најважен меди-

ум каде што децата и младите ќе го оформуваат сетот на мо-

рални вредности и принципи, сетот на знаења и мудрости од 

Словото Божјо, и на тој начин ќе ја градат својата духовна 

култура, но и ќе растат во верата и во спознанијата за духов-

ното.

 Потоа, црквата како извонредно битна организација 

која треба да понуди форма и содржина на духовна 

социјализација. Школото, средината и медиумите. Тие во мо-

ментов се далеку од улогата која треба да ја имаат во оваа 

смисла. Тие се световни и таму скоро и да нема ништо духов-

но. Или, ако има, го има недоволно, сепаратно, фрагментира-

но, налик на разговорот помеѓу дедото и внукот. И логично, 

ќе нема ниту можност за формирање на било какво целосно 

спознание, слика или претстава за вистината.  

 Драги мои, ни остануваат два медиума, семејството 

и црквата, и мудроста да најдеме начин постепено да гра-

диме простор во останатите медиуми, преку развивање на 

нови форми на верско образование и влијание во медиуми-

те. А средината во која ќе ни се дружат децата и младите да 

биде, колку што е тоа можно, Христијанска, или духовна, зна-

чи друштвото да биде верно во Господа.

 Доколку и во овие два најважни медиуми ни се слу-

чи промашување, од разно разни причини и дојде до неусо-

гласени односи, не дај Боже до распад на семејните врски, 

доколку недоволно се посветиме во заедништво да ги гра-

диме релациите во дух и вистина, преку заеднички молит-

ви и читања на Словото на дневна основа, преку заеднички 

размислувања за дневните настани и нивно разјаснување на 

духовен начин, но и доколку не ги носиме семејните одлуки 

врз основа на изворот на надежта, знаењата и мудростите од 

Словото Божјо туку со човечки филозофии и мудрувања, во 

тој случај постои опасност да се најдеме во кругот на злото 

и во пајаковата мрежа на лукавиот. Истото важи и за црквите 

како Христијански заедници, само во многу поизразена фор-

ма и поконцентрирано. 

Со мала дигресија, ќе повториме некои духовни спознанија 

за начините за пресврт на состојбите во наша корист и за из-

лезните решенија.

Имено, Христијаните во Македонија го прославуваат праз-

никот Водици или Богојавление. Смислата на ова празнување 

е вредна да се повтори во контекст на пораката од ова сло-

во и затоа сакам, во оваа прилика, накратко да ја освежиме 

меморијата околу суштината на овој настан. Во Евангелието 

според Матеј, во 3та глава, од 13тиот до 17тиот стих е запи-

шано: “Тогаш Исус дојде од Галилеја до Јордан при Јована, за 

да се крсти од него. А Јован го одвраќаше, велејќи: „Јас имам 

потреба да се крстам од Тебе, а Ти доаѓаш при мене?” А Исус 

му одговори: „Позволи го сега тоа, зашто така ни прилега да 

ја исполниме сета правда.” Тогаш тој Му позволи. А кога Исус 

беше крстен, веднаш излезе од водата. И ете, небесата Му се 

отворија и го виде Духот Божји да слегува како гулаб и да се 
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спушта над Него. И ете, глас од небесата говореше: „Овој е 

Мојот возљубен Син, во Кого е Мојата волја!”“. Секако дека 

овој чин на водено крштение ни беше наменет нам, за преку 

таквиот чин ја разбереме, примиме и прифатиме суштината 

на пораката од него.

 И сè дотука, станува збор за техника или хардвер. Но, 

каде е софтверот или програмот кој го покренува системот? 

И каква е смислата на овој настан, за секого од нас поеди-

нечно?

Имено, симболичниот чин на водено крштевање преку 

потопување во вода, е продолжение на настаните од Стари-

от завет. Во времето кога Израилот беше изведен од Египет 

и од 400 годишното ропство, под водство на Мојсеј, се слу-

чи настан на раздвојување на Црвеното море и поминување 

на целиот Израелев народ низ морето. Но, истовремено, нив-

ните поробувачи со моќната војска на фараонот, како експо-

ненти на ропството над Израелевиот Божји народ беа засеко-

гаш потопени од силните морски води, кога се затвори проце-

пот во морето. И сите изгинаа. А со тој чин, ропството исчез-

на засекогаш, со тој чин беше потопено ропското минато на 

Божјиот народ.

Вториот настан, беше во времето на Ное. Тогаш, на Бога 

му омразеа злата кои народот ги практикуваше, “Господ виде 

колку е голема човековата расипаност на земјата и дека 

секоја мисла во неговата памет секогаш е само зло. Господ 

воздивна и се натажи во Своето срце дека го создаде човекот 

на земјата. Господ рече: „Ќе ги истребам луѓето што ги созда-

дов од лицето на земјата - од човекот до ѕверот, ползачите и 

птиците во воздухот - зашто се покајав што ги создадов.” (Би-

тие 6:5-7)

Гревот беше потопен со големи води, и на тој начин беше 

искоренет од целата земја, во времето на Ное. Врската на 

овие два настана, кога преку потопување во вода, беше униш-

тено ропството, и злото и гревот од Божјиот народ и од ли-

цето на земјата, е пораката која воденото крштение преку 

потопување во вода, Бог ни ја испраќа и денес.

Духовната порака за крштението со потопување во вода 

е нашите срца да ги ослободиме од ропството на гревот, да 

ги потопиме и засекогаш да исчезне опасноста од враќање 

под ропството на било каков телесен грев. Да потопиме и от-

фрлиме од нас сè  што му е омразено на Господа, сè што е 

пречка за Господа, целосно да се објави во нашите животи 

и Божјата милост и пречудна љубов да се вгнезди во нашите 

срца преку духот Свети. Господ не доаѓа и не пребива на не-

чисто.  

И симболиката ја прати и оваа порака. Со воденото 

крштевање на Господа во водите на Јордан, се случи чудото 

и се отвори небото, Духот Свети се симна во форма на гулаб, 

гласот на Отецот се објави, го навести Синот Божји и ни за-

поведа Него да го слушаме и да ги извршуваме Неговите за-

поведи. А Неговата најголема заповед е: “Да го сакаме Бога 

од сè срце, со сета душа, сила и разум и да го сакаме ближ-

ниот како себеси.“ Во тоа се состои и љубовта кон Бога, “да 

ги исполнуваме Неговите заповеди.“ (Послание до Римјаните 
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13:10)

Бог е Бог на шанси и нови почетоци. Време е секој од нас 

да падне на колена и во покајничка молитва да му се обра-

ти на Бога, како што тоа го стори Јов. Да се провериме, дали 

само знаеме за Бог или вистински сме го запознале?

Ако сме уверени дека го познаваме, тогаш немаме диле-

ма дека треба и да му бидеме послушни и да ги исполнува-

ме Неговите заповеди. И кога Тој нè опоменува и изобличу-

ва со пораката дека “немаме ништо заедничко со светот“ и 

дека “сè е дозволено, но не е сè полезно“, тогаш тоа и нави-

стина така да го прифаќаме и да ја смениме средината на 

пребивање и траекторијата на движење. Да си повторуваме 

постојано: - Ние сме во светот, но не сме и не смееме да би-

деме дел од него.

Колку сме подолго во светот, и колку подлабоко сме ин-

филтрирани во неговиот круг, толку е поголема опасноста да 

не проголта лукавиот. Ова звучи сериозно, но верувајте ми 

тоа е уште полошо во стварноста. Во светот, нашата изложе-

ност на ризик од напад на лукавиот е огромна, без мерка. На 

тој терен, на тоа бојно поле, никој нема да се спаси без по-

следици, некој ќе биде ранет и ќе поднесе телесни болки и 

страдање, некој ќе се извлече со тешки душевни последици 

кои со себе ги носи стравот и ужасите на “војувањето“ на под-

небесните сили на злото, некој и ќе загине и неповратно ќе ја 

загуби шансата за спасение, доколку претходно не ја добил 

таа благодат на спасението. Некој, се надевам и се молам, ќе 

се врати назад, каде што му е местото и каде што припаѓа по 

милоста Божја, во црквата Христова, при Бога. Таму каде што 

почвата е плодна, богата со сè што е потребно за семето да 

даде силни плодови на живот, таму каде што светлината ќе ни 

го осветлува патот, вистината и животот преку Исуса Христа, 

таму каде што грее љубовта и милоста Христова, таму каде 

што е изворот на жива вода, за никогаш повеќе да не ожедне-

ме во нашите животи.  

Во спортот, предноста е секогаш на страната на домаќинот, 

на тој на чиј што терен се води натпреварот. Така е и во наши-

ов случај, наша предност е да играме на наш терен. Тука сме 

и најсилни, и наш најголем сојузник е домаќинот на теренот, 

нашиот создател и спасител Христос. 

Во овој контекст е и поуката за младите, но и за сите нас, 

која ќе се обидам да ви ја доближам преку една индијанска 

легенда. 

Многу одамна, младите Индијанци имале обичај да се 

подготвуваат за живот во природа. Живееле во прекрасна до-

лина, со многу зелени дрвја и преубави цвеќиња, опколена од 

високи планини. Еден ден момчето здогледало снег на врвот 

на една од планините и решило да се искачи на неа. Во тоа 

успеало, и на врвот чувството било прекрасно, сè можело да 

се види од височините како на дланка. Одеднаш пред нозе-

те му се појавила змија отровница и му проговорува: - јас сум 

на умирање, овде за мене е премногу студено и јас се смрзну-

вам, нема храна за мене, затоа земи ме со себе под облеката 

и симни ме долу. Момчето одбивало, предупредено од роди-

телите дека е таа многу опасен вид на змија, од која се умира 
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само со едно каснување. Но, змијата била многу упорна и го 

убедувала детево дека ќе има специјален третман кон него, 

дека нема да го повреди во ниту еден случај, заради негово-

то добро дело кое би и го сторил. Отпорот на момчето попуш-

тил и се согласил со предлогот на убедливата змија, која па-

тем изгледала многу убаво, со прекрасни шари на неа. Кога 

стигнале во долината и момчето ја спуштило змијата на земја, 

таа без двоумење го каснала за едната нога. Момчето запре-

пастено и плачејќи и рекло: - па нели ми вети дека нема да 

ме повредиш, а таа безобѕирно му вратила: - ти ме познава-

ше каква сум уште пред да ме симнеш долу, зошто не постапи 

спрема предупредувањето на совеста, или уште поедностав-

но, зошто не ги послуша родителите? И што очекуваше после 

толку направени грешки во процената?

Во наредните поглавја, многу е важно да се осврне-

ме на неколку најмасовно практикувани замки на лукавиот, 

и во најчест број на случаи многу успешни во остварување 

на мисијата на злото, а таа е, да се потсетиме, “... да укра-

де, убие и уништи што повеќе човечки души, ... и со тоа да 

ги оттргне од Господа ...“ (Евангелие по Јован 10:10). Според 

мое длабоко убедување, тоа се болестите односно наруше-

ното здравје на луѓето и финансиите и материјалното одно-

сно немаштијата, сиромаштијата и зависноста која произле-

гува од сето тоа. Овие две зла се извонредни алатки и инстру-

менти на лукавиот, со кои тој сака, масовно да ги држи луѓето 

настрана од Божјата понуда за “живот во полнота“ и подале-

ку од радоста во Христа преку Неговото присуство во срцата 

и животите на луѓето.

Но, најподатлива возраст за подложност под влијанијата 

на светот и во замките на лукавиот е детската возраст. За-

тоа, сакам посебно да се осврнам на децата како порака 

до сите родители, за и тие да обрнат посебно внимание врз 

воспитувањето и образувањето на своите деца во духот на 

Библиските вредности и принципи.

ЗА ДЕЦ АТА

“Тогаш доведоа при него деца, за да ги положи рацете над 

нив и да се помоли, а учениците им бранеа. Но, Исус рече: 

“Оставете ги децата и не пречете им да доаѓаат при мене, за-

што на такви е царството небесно.“ (Евангелие според Матеј 

19:13,14; Евангелие според Марко 10:14) 

Во патријархална средина каква што е Македонија, ние 

родителите сме навикнале да се “тресеме над нашите деца“. 

Често пати претеруваме во нашите грижи за нив. Сепак, на-

шите намери се да им обезбедиме максимум услови за среќа 

и радост, услови во кои нема да страдаат, но и да имаат при-

стоен и достоинствен живот. 

Дали навистина, силата да го обезбедиме сето ова е во 

нас? Истовремено, сме се запрашале ли, дали со тоа го пра-

виме вистинското нешто за нив?

Што ако некој не успее со световни напори, во таквите на-

мери?

Почитувани, во сè па и во воспитувањето и одгледувањето 
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на децата, на прво место мора да е Господ. Воспитувајќи ги 

нашите најмили во стравот Господов, ние им даваме вистин-

ска основа за благословен живот, преку мудроста и знаењето 

кои извираат од Божјиот збор – Библијата. Не смееме да до-

зволиме, ѓаволот наречен Сатана да владее со нивните и 

наши животи.

Суровоста на денешницата нѐ плаши со замавот кој го 

земал ѓаволот, со неговите зли дела: употреба на дрога, 

пијанство, блуд, секаков вид на неморал, искривени вред-

ности кај младите за тоа што е добро, а што е зло, лажење, 

крадење, пцости, пушење и сл. Што е причината за овој за-

мав? 

Што е, ако не нашата непослушност кон Бога. Таа и таква 

непослушност нè води подалеку од Божјото присуство, дла-

боко во прегратките на ѓаволот. А резултатот? Што мислите, 

кои се последиците од сево ова?  

Растурени семејства, разведени бракови, оттуѓени деца, 

тешко или целосно асоцијализирани, одметнати од вистин-

ските патеки. Децата страдаат, не знаат што им се случува, не 

можат да разберат каде им започнал хаосот, пеколот во кој 

се наоѓаат? А сe почнува невино. Лукавоста на ѓаволот е тол-

кава, што успева на наједноставен начин да ги заведе деца-

та и младите, со гласот кој им шепоти: Ај не е ништо, еднаш 

ко ниеднаш, од малку дрога не се умира, од цигари и алкохол 

уште помалку, сексот не е табу, па нели не сме деца – порас-

навме, а и родителите нема да дознаат и сл.

Замките на Сатаната се подготвени токму за нашите деца, 

за нашите најмили. Нека се замисли секој кој го чита ова, 

дали би сакал да е актер или домаќин на некоја од драмите 

споменати погоре. Се надевам не, па дури и ако самиот го по-

минал тој пат, во неговата младост. Дури повеќе, ќе биде про-

тив таквиот пат, ќорсокак, слепа улица, тунел од кој нема из-

лез без Господа.

“Вие сте деца Божји...“ Повторени закони (5-та Мојсеева 

книга14:1)  Сите сме деца Божји. Бог за нас го подготвил 

најдоброто.

Ако Господ нѐ поучува во доброто, преку верата во него 

да имаме богобојазлив, богоугоден и благопријатен живот, 

преку послушност кон родителите и кон Господа, ако пре-

ку Словото – Библијата ја примаме пораката дека патот без 

Бога е патот на пропаст, на безизлез, пат на темнина, без пер-

спектива, без извесност, и ако сево ова е докажано многупа-

ти преку сведоштвата на луѓе кои живееле за Бога и од мило-

ста Божја, тогаш зошто би се сомневале. Не гледам ниту една 

здрава причина. И добро е да се запрашаме зошто постојано 

бегаме од Бога. Зошто сè уште има доза на нелагодност кај 

луѓето кога некој зборува за Бог или за духовни теми.

Ајде уште еднаш да се размислуваме преку Словото, “Са-

миот дух му сведочи на нашиот дух, дека ние сме чеда Божји“ 

(Послание до Римјаните 8:16) или “Гледајте каква љубов ни 

дал Отецот – да се наречеме чеда Божји и такви да бидеме.“ 

(1 Јованово послание 3:1) 
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Има ли некој кој не би сакал да стане и остане чедо Божјо? 

Кој не би сакал да ја има Божјата милост, заштита и прису-

ство? Кој не би сакал неговите најмили, децата, да имаат бла-

гословен, мирен, тих, удобен живот, во среќа и радост во Го-

спода?

Мирот и спокојството, драги мои, доаѓаат само преку ми-

лоста Божја и никако поинаку. Сè друго е скриена замка од 

ѓаволот.

Затоа, најдоброто нешто кое можеме да го направиме во 

нашите животи е да го промениме нашиот пристап кон нив. 

Ако сме грешеле досега во воспитувањето и одгледувањето 

на децата, повеќе да не грешиме. Секој од нас се раѓа како 

диво осле, неприпитомено, и доколку не интервенираме со 

Божјото упатство за тоа како треба да живееме самите, и како 

да ги одгледуваме и воспитуваме нашите деца, тогаш сме 

останале диви ослиња и сме си останале одметнати од Бога и 

од Божјото присуство. Во таквиот случај, навистина нема кој 

да нe заштити од злото, зашто самите не сме доволно силни 

да се заштитиме и да му се спротивставиме на ѓаволот. Затоа 

страдаме, затоа ни страдаат децата и кругот на растројството 

и опсегот на власта, јаремот и ропството под лукавиот стану-

ва сè поголем. 

Излезот е единствено во Бога, во нашата силна одлучност 

да ги престроиме нашите животи кон единствениот Господ и 

Спасител Исус Христос, кој, преку силна вера, постојана мо-

литва и бдеење над Словото Божјо и над нашите деца, ќе ни 

ја врати Неговата милост и ќе направи чудеса во вистинска 

насока. Во насока кон објавување на благодатта Божја за нас 

и за нашите деца, за најблиските. 

“Блажен е оној кој не оди по совети безбожни, ниту стои 

на патот на грешните, ниту седи во друштво на развратници.“ 

(Псалм 1:1) 

Престројувањето се врши со вера, без сомневање и преку 

понизни и покајнички молитви. Во оваа прилика, би сакал да 

ви понудам една молитва на сите оние кои во моментов по-

минуваат низ разни премрежја. Голема е силата на усрдна-

та молитва на праведникот, ни вели Словото во Посланието 

на Јаков:

Боже, “... Молитвата моја ја упатувам кон Тебе, Господи; 

благопријатно е времето, Боже, со големата своја милост 

услиши ме заради вистината на спасението од Тебе; извади 

ме од калта, за да не потонам; да се избавам од оние, кои ме 

мразат, од длабоките води, за да не ме потопи водниот вртеж 

и длабината да не ме проголта, да не ја затвори над мене без-

дната својата уста. Услиши ме Господи, зашто е блага твојата 

милост; поради твојата голема милосрдност погледај ме; не 

одвраќај го лицето Свое од чедото Твое, зашто сум нажален; 

услиши ме брзо; Наклони се кон душата моја и избави ја.... во 

името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос“. Амин!
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ЗА БОЛЕСТИТЕ И ПРОСЛАВАТА НА БОГА 

Псалм 68:13-18 

Псалм 103:1-18 и 25:1-18 (24ти Псалм - во други изданија)  

 “... Ако го послушаш добро гласот на Господ твојот Бог, 

ако правиш што е угодно пред очите Негови, ако ги слушаш 

заповедите Негови и ако ги пазиш сите наредби Негови, нема 

да ти пратам ниедна од болестите... Зашто Јас сум Господ, 

твојот исцелител.“(Излез 15:26)

 “И одеше Исус по цела Галилеја, поучувајќи по синагоги-

те, проповедајќи го Евангелието на Царството и лекувајќи се-

каква болест и немоќ кај народот.“ (Евангелие според Матеј 

4:23)

 “Друго искушение вас не ве зафати, освен човечко-

то; но верен е Бог, Кој нема да допушти да бидете искушу-

вани повеќе од силата ваша, а заедно со искушението ќе 

ви даде и излез, за да можете да издржите.“ (1 Послание до 

Коринтјаните 10:13)

Луѓето кои практикуваат религија и вера на редовна основа 
имаат подобро здравје, споредено со луѓето кои никогаш не по-
сетуваат служби и цркви. Ова е заклучокот од една студија спро-
ведена од социолози на Универзитетот Purdue - West Lafayette, 
Indiana, САД. Истражувањето открило дека 4% од тие кои регу-
ларно одат во црква или синагога, пријавиле дека се слаби со 
здравјето, споредено со 9% од останатите анкетирани, кои не 
посетувале воопшто никакви црковни служби. И 36% од посе-

тителите на неделните богослужби изјавиле дека имаат одлич-

но здравје, споредено со 26% од тие кои не биле верни, а 

изјавиле исто така, дека се со одлично здравје. 

Сите се запрашале: Зошто се јавила разликата? Истражу-

вачите не биле сигурни, но по човечки, со земна мудрост и 

човечка филозофија, се обиделе да претпостават по човеч-

ки дека причината за подобрата здравствена состојба на 

верните, е поради тоа што на богослужбите се среќаваат со 

пријатели кои се интересираат повеќе за нивното здравје и 

кои им препорачуваат подобри доктори.  

Се разбира, оние кои го запознале Бога и кои ја практи-

куваат “силата Божја“ на дневна основа, ќе ја знаат и вистин-

ската причина за пројавената разлика во истражувањето.

Еден друг извештај пак, спроведен од Американската 

академија за фамилијарни лекари покажува дека 99% од 

докторите кои се верни, веруваат дека постои силна врска 

помеѓу верата и физичкото излекување. Неодамна, повеќе од 

1000 здравствени професионалци се состанале на Harvard 

медицинската школа, со цел да ја испитаат поврзаноста 

помеѓу духовното и лечењето. На состанокот биле презенти-

рани две одделни студии.

Верата на докторите била охрабрена од и една друга пре-

зентирана Калифорниска студија за ефектите на молитва-

та во опоравувањето од здравствените проблеми. Околу 200 

срцеви пациенти биле доделени на група христијани кои се 

молеле за нив, додека еднаков број, како контролна група, 
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биле оставени без молитва. Ниту една од групите не зане-

ле за истражувањето. Резултатот бил следниот: кај групата 

каде што е практикувана молитвата, компликациите на срце-

то биле намалени за половина од компликациите на срце кај 

контролната група, која била без практикувана молитва.

Слична студија изготвена од Dartmouth медицинската 

школа ги испитувала ефектите од молитвата врз излекување 

на болестите кај одредена група на пациенти, кои биле под-

ложени на бајпас операција на срцето. Но, во овој случај са-

мите пациенти се молеле за себе, но и еден за друг, помеѓу 

себе. Резултатот од испитувањето бил следниов: Стапката на 

смртност, 6 месеци по извршената операција на бајпас била 

9% кај другата популација, но само 5% кај испитуваните па-

циенти, кои се молеле за своето здравје и за здравјето на дру-

гиот во потреба. И ниту еден од верните пациенти не умрел за 

време на целиот период на истражувањето. Значи, резултати-

те биле, за скоро 50% намалена смртност.

Во ова наше заедничко размислување за болестите и 

прославата на името Божјо, ќе се обидеме да го разгледа-

ме и прашањето за духовното и телесното, како прашање на 

постоење или не, на вистинското спознанине за Бога. Тоа е 

прашање кое е директно поврзано со состојбите на болести 

и состојбите на прослава на името Божјо.

 Ова е прашање на кое секој од нас, поединечно, треба 

да го даде одговорот, но не по човечки, со човечка мудрост и 

филозофија, туку согласно Библиските пораки, поуки и опо-

мени, согласно Библиските инструкции на оваа тема. 

 Вообичаена практика во христијанските цркви де-

нес, е да се проповеда само за духовното, согласно прима-

тот кој Библијата го дава на духовните прашања. “Барајте го 

најпрвин царството небеско, а потоа сè друго ќе ви се при-

додаде“ (Евангелие според Лука 12:31) е базичната речени-

ца која го аргументира претходното. Се разбира, тука се и 

аргументите кои велат дека телото е слабо и дека е причина 

за многу гревовни активности на човекот, кои пак го водат во 

страдање, болка, па дури и во смрт. Па така, се вели “кој те-

лесно сеел, телесно ќе си пожнее“. Во Колосјаните, во 3-та 

глава се набројуваат непожелните карактерни особини кои 

се спротивни на “новиот човек во Христа Исуса“, и сите тие 

особини се телесни или како што се во текстот наречени: “ор-

гани од земната природа во нас...  поради кои доаѓа гневот 

Божји врз синовите на непослушноста“. А во Галатјаните пак 

се наброени т.н. “плодови на телото“, наспроти посакуваните 

и препорачани од Бога “плодови на духот“.

 Поврзано со телесното, е секако здравјето на човекот. 

 Претходно заклучивме дека едни од инструментите со 

кои лукавиот и демонските сили ги држат масовно, човечките 

души надвор од Божјото присуство и од сведоштвото за Него-

ва слава, се финансиите и здравјето.

 Болестите, според Словото, се со цел да се прослави 

името Господово. А здравјето на човекот е директна последи-

ца, преку која и се прославува името Божјо. Марк Твен рекол 

дека единствениот начин да го одржите вашето здравје е да 

јадете тоа што не сакате или не ви е вкусно, да пиете тоа што 
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не сакате и да правите во животот тоа што вообичаено не би 

го правеле. Значи, сè спротивно од тоа што е примамливо за 

телото. 

 Ќе се обидеме да ги детектираме ситуациите кои спо-

ред Словото, придонесуваат за здравствени потешкотии. 

Имено, низ Стариот завет, честопати ќе сретнеме случаи спо-

ред кои, во моментите кога луѓето отстапуваат од Божјите за-

поведи и закони (1), Господ дозволува да стапат на сцена бо-

лестите. 

Добро е да се наведат и анализираат примерите и од Кни-

гите на Царствата, каде што во повеќето случаи на идолопо-

клонство и отстапување од Божјиот пат (2), владетелите се ди-

ректно подложени на болести и смрт, а во некои случаи, дури 

и нивните деца. 

Потоа, во случаите на правење зло во очите Господови (3), 

како што беше примерот со Језавела, жената на царот Ахав, 

кои се договорија да го однесат во смрт соседот Навутеј и да 

му ја приграбат нивата со лозје. 

Но, и во случаите кога се одело директно против волјата 

Господова (4), и против неговите насоки за тоа како да се по-

стапи во одредени ситуации, како што е примерот со проро-

кот и лавот, кого директно во смрт го однесе неговата недо-

следност и непослушност на Божјата заповед (5), која гла-

сеше: да не се враќа назад и да не јаде ниту пие во место-

то Ветил, каде што го осуди жртвеникот подигнат од царот 

Јеровоам. 

Наведени се и многу други примери, кои имаат за цел 

да ни дадат до знаење дека нашата непослушност на Бога, 

и терањето по свое, по човечки, не носи во состојба на 

страдање, трпење на болка и во случаите на “смртен грев“ - 

во директна смрт.

Книгата на Јов е уште еден пример, кога човекот знаеше 

за Бога и живееше според делата Господови, но не го позна-

ваше и немаше духовни очи да го види и спознае целосно (6). 

Па, по многу искушенија, кои Господ му дозволи на сатаната 

да ги изврши, Јов најпосле се покаја и му се обрати на Бога, 

со зборовите: Господи, те знаев но не те познавав. Те гледав 

со очи телесни, не со очи духовни. “Бев слушнал за Тебе со 

слухот на увото; сега, пак, очите мои Те гледаат; затоа јас се 

откажувам и се покајувам во прав и пепел“ (Јов 42:5-6) Па, Бог 

се смилостиви и му го врати здравјето на Јов и го благосло-

ви со многу повеќе, во остатокот на неговиот живот, кој зна-

еме беше долг 140 години, го благослови и со синови и вну-

ци до четврто колено. И се вели во Словото: “Умре Јов стар и 

сит од животот.“

Се разбира, постојат и индивидуални случаи кога теле-

сното страдање во болест е и заради потребата на Господа 

да го измести човекот од комотната состојба на самозадовол-

ство од очекуваното претпоставено спасение и да го поттик-

не да стори нешто повеќе за слава на Бога (7). 

Впечатлив е и случајот со апостол Павле, кога самиот Го-

спод му даде до знаење дека апостолот е посилен во верата и 

во сведоштвото за Бога, тогаш кога е во мака. (2 Послание до 
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Коринтјаните 12:7-10) “И, за да не се превознесам со премно-

гу откровенија, во телото ми се даде трн, ангел сатанин, да 

ме боцка по лицето, да не се превознесувам... но, Господ ми 

рече: Мојата сила се покажува потполно во слабоста“. Тогаш, 

кога човек е во мака, поголема е неговата потреба од Божјото 

присуство и токму затоа, човекот ја зголемува присноста со 

Бога во ситуации на тага, мака, болка и страдање. Но, тоа и 

не мора секогаш да биде токму така. Господ ни дава поука и 

дека има и други побезболни начини да бидеме попостојани 

во верата и присноста со Бога и во сведоштвото за Негова 

слава. Поука која извира, се одразува и се преумножува во 

љубовта Христова, кон нас првенствено, но и од нас кон сите 

останати.

Овие примери не ни се дадени за да бидеме заплашува-

ни и само во страв да имаме почит кон Господа и единствено 

на таа основа да ја засноваме нашата вера. Овие примери се 

дадени и за да видиме во кои случаи не смееме да му греши-

ме на Господа, но и да го видиме патот и начините за излез од 

настанатата ситуација на болка, телесно страдање или оче-

кувана смрт. Исто така, Господ преку овие случаи во Словото, 

ни дава инструкции и за тоа кој е патот за излез од состојбите 

на телесно страдање и болка.

Секако, не ми е целта да се задлабочиме само и исклучиво 

на причините за ваквите чести телесни состојби, туку многу 

повеќе да се посветиме на излезните решенија од тие и такви 

состојби, како што и доликува на успешни луѓе. Истовремено, 

и да се охрабриме во дух и вистина, дека со секоја телесна 

мака и страдање, Бог ни нуди и става на располагање и из-

лез од состојбите. Значи, маките и болестите, не се цел сама 

за себе. Не му е целта на Бог ние да страдаме, да бидеме во 

болести, да немаме сила за вера и сведоштво за Негова сла-

ва. Бидете сигурни дека ваквите состојби на искушенија, не 

се со цел некој да се изживува над нас, над нашите слабости 

во тело, туку за да не покрене за нова состојба на нашиот дух, 

за да не обнови во верата, за да ја зајакне нашата вера, за да 

не однесе на повисоко ниво на хоризонтот од Божјото прису-

ство, за да не поучи за некоја работа во која грешиме, за да 

ги одржи покајнички и понизни нашите души и срца, за да на 

крај си признаеме себеси дека едноставно без Бога во наши-

те животи не можеме, ниту во еден миг од нашето постоење 

на земјата. 

Исто така, сосема извесно и за да не изобличи и за да ја 

отстрани од нас некоја лоша карактерна особина, на при-

мер гордоста, суетата, самобендисаноста, љубомората, зави-

ста, секаква лошотија во мисла, збор и постапка, не дај Боже 

постоењето на зло во срцето, омраза, непостоење на дух за 

опростување, непостојан јазик и сè што може да претставува 

зло или непостојаност во очите на Господа. 

Така што на тој начин, преку чинот на жртвување на тие 

и такви наши карактерни слабости, едноставно да дозволи-

ме Бог да се објави во нашите животи и на тоа поле, и на тој 

начин да се прослави името Божјо. Значи, причините за теле-

сните состојби потребно е да  ги бараме во нас самите, а не 

во друг, а посебно не во Бога.
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Извонредно многу е тешко, драги мои, човек да погледне 

во самиот себе, да се анализира критички, отворено и соглас-

но пораките од Словото, да си признае на себеси: Па чекај, 

ова и ова не ми чини во мојот карактер, спротивно е на Би-

блиските вредности и принципи. Или, анализирајќи го поми-

натиот ден да си признаеме, дека денес сме ги направиле тие 

и тие грешки во односот со луѓето околу нас, во односот со 

Бога сме биле непостојани, или сме го заборавиле Божјиот 

збор од наводно преголема зафатеност, или дека можеби 

сме пропуштиле некого да охрабриме со насмевка, со топол 

збор на утеха, со мали и значајни постапки на сведоштво за 

постоењето и струењето на љубовта Христова во нас и од нас 

кон останатите? Да се запрашаме, дали изминатиот ден, сме 

се дале себеси доволно за слава на Бога, дали Тој бил прису-

тен во секоја наша мисла, збор и постапка, дали важните од-

луки во нашите животи сме ги носеле во молитва и очекување 

на одговор, читајќи го Словото Божјо? Дали можеби некого 

повредивме дента, со своите несмасни постапки, со неумес-

но кажан збор, па дури и поглед? Дали сме покажале завист 

во срцето кон некого или нешто? Дали сме покажале нервоза 

во комуникацијата со луѓето околу нас, со надворешните, со 

нашите блиски и ближни, можеби отсутност за потребите на 

другите, за нивните проблеми, за нивните премрежија во жи-

вотот? И конечно, дали сме им го понудиле нашето внимание, 

евентуално помош или едноставно дали дента, сме се помо-

лиле за некого во потреба?

Одговорите на овие прашања или за некого можеби диле-

ми, драги мои, можат да бидат дел од излезните решенија и 

за нашата телесна, но и духовна состојба. Ако Словото вели: 

“Давајте и ќе ви се даде...“, тогаш колку повеќе се даваме се-

беси за потребите на другите, толку повеќе ќе добиваме од 

Бога, и внимание и Негово присуство во нашите животи, ед-

ноставно ќе имаме сила и постојан сојузник во дневните на-

пори за излез од состојбите на искушение, но и ќе чекориме 

цврсто и непоколебливо кон животот во полнота, кон радоста 

од присуството Божјо во нашите животи.

Во оваа прилика, сакам заедно да разгледаме уште некол-

ку примери, во кои ни се посочени инструкциите околу ова 

прашање.

Имено, во 1 Книга на царства 17:10-24, пророкот Илија го 

излечи и исцели од сигурна смрт, болниот син на вдовицата 

од Сарепта. Се вели “болеста негова беше толку силна, што 

не можеше да дише“, на што вдовицата му велеше на Илија: 

“Си дошол да ми ги напомниш моите гревови и да го умреш 

синот мој... Па откога го излечи синот вдовичин, таа заклучи: 

Сега, навистина дознав дека ти си Божјиот човек, и дека сло-

вото Господово во твојата уста е вистинско“, и со тоа го про-

слави името Господово и му оддаде слава на Бога. 

Потоа, впечатлив е примерот со синот на Сунамката, кој 

беше оживеан и излечен по милоста Божја, од тешка главо-

болка која го однесе дури во смрт, од страна на Елисеј воден 

од Бога. (2 Книга цареви 4:11-35)

Во Новиот завет, Исус министеруваше и на болните, како 

духовно, така и телесно, велејќи дека е дојден и за нив, а не 
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и за оние на кои не им е потребен лекар. Правеше чуда и ги 

лечеше буквално сите кои му се обратија и кои дојдоа при 

Него. “...сите што имаа болни од разни болести ги доведуваа 

кај него; а Тој, положувајќи раце над секого од нив, ги исце-

луваше...“ (Евангелие според Лука 4:38-41)

Нема подобар опишувач на чудата со лекување, од сами-

от доктор Лука, во неговото Евангелие. И добро е сите кои во 

моментов имаат некој вид на здравствено искушение, да го 

препрочитаат со внимание, уште еднаш тоа прекрасно и по-

учно Евангелие.

Ќе ги наброиме таксативно сите впечатливи примери: 

 Во Евангелие според Лука 11:24-26, се зборува дека отка-

ко човек ќе поверува, лошите духови излегуваат од него, и ше-

таат низ безводни места, барајќи нов сопственик, а по некое 

време се враќаат кај стариот сопственик. И доколку наидат 

на состојба на “изметен двор“ во срцето негово, тие повтор-

но го напуштаат и продолжуваат со потрагата по нов сопстве-

ник. Но, доколку човекот попушти пред тие први искушенија и 

пред налетот на демонските сили и нивната намера да се вра-

тат во старото живеалиште, тогаш, се вели, состојбата на чо-

векот ќе биде многукратно полоша од таа на почетокот, кога 

тој беше одлучил да поверува и да му се посвети на Господ.

Во овој контекст, сакам да го понудам моето лично све-

доштво, за овој сегмент од мојот живот. Откако јас поверував 

во Бога, откако се покајав и го примив Исус Христос за мој 

Господ и Спасител, во моите рани 30-ти години од животот, 

бев нападнат од неколку сериозни болести. Значи, бев соо-

чен со искушението од демонските сили кои притискаа да се 

вратат во старото живеалиште, во моето срце. Моето здравје, 

во првите години откако поверував, за разлика од периодот 

до тогаш, до кога немав скоро ниту една посериозна болест, 

беше значајно нарушено во неколку наврати, притоа просле-

дено со страотни болки и сериозни опасности по живот. 

Благодарение на Бога, на постојаните молитви и 

деноноќното дружење со Библијата, како и на мојата непо-

колебливост во верата и надежта во Бога и на спознанието 

дека секој од нас ќе биде прочистен како златото низ оган, 

на пречуден начин Господ интервенираше со директно Не-

гово вмешување во исходот од сите споменати болести. Де-

нес, после повеќе години од последното мое здравствено 

премрежје, фала на Бога, нема ниту последица, ниту трага 

од ниту една од прележаните болести. Нема ни да има, сè до-

дека сме ревносни за Бога, сè додека му припаѓаме безре-

зервно, и сè додека веруваме без и најмало сомневање во Не-

говата власт над нас и над нашите тела и души, сè дотогаш и 

ќе бидеме безбедни во Неговата закрила и заштита.

Да биде убеденоста поголема, Господ ми дозволи по не-

кое време, да се соочам и со ситуација од типот – што би било 

кога би било, во случај да не постапив, така како што поста-

пив. Имено, татко на мој познат, кој уште беше и пациент на 

мојата сопруга, од истата дијагноза му се влоши рапидно 

состојбата, остана парализиран и по некое време умре.

Во оваа смисла, ќе ги наброиме и примерите со излеку-
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ваното момче, кога Исус заповедаше да излезе од него нечи-

стиот дух, па исцелување на лепрозниот, исцелување на фа-

тениот човек, кому Исус му рече: “Човеку ти се простуваат 

гревовите!“ Па потоа, излекувањето на слугата на стотникот, 

само со искажан збор, оживувањето на синот на вдовицата и 

исцелување на човекот измачуван од демони, со име Легион, 

име кое означува дека во човекот има многу демони, и кога 

многуте демони преминаа во свињите и се удавија во водата. 

Па, ќерката на Јаир, оживеана и излечена, кога Исус го повра-

ти нејзиниот дух; жената со крвотечението, која беше излече-

на со допирањето до Исус, бесомаченото момче, па згрчена-

та жена, обземена од дух цели 18 години, врзана од сатана-

та, неможејќи да се исправи, беше ослободена од Исус, како 

и примерот со исцелувањето на десетмина лепрозни.

И последниот пример е со прогледување на слепиот, 

кога Исус му рече: “... Прогледај! Верата твоја те спаси“, при-

мер кој не беше случајно последен во Евангелието на Лука. 

Што мислите, зошто токму излекувањето на слепиот беше по-

следното од низата на чудеса кои Исус ги спроведе? Каква е 

врската и пораката од овој случај? Се вели: “Верата го спа-

си и човекот прогледа, но и тргна по Исус, славејќи го Бога“.

Претпоставувам, поради потребата и ние денес, да про-

гледаме духовно и да видиме и да си признаеме дека можеби 

во нас постои некоја наша практика на одметнатост од Бога. 

Можеби, да се преиспитаме себеси, дали гледаме ама баш сè 

што е Божјата волја да видиме, или дали доволно гледаме на 

Бога, и дали постојано се преиспитуваме во дух и вистина? 

Многу е важно да видиме и разбереме дека чудесата кои 

Исус ги правеше, не му беа само нему својствени. Ги знаеме 

примерите од Стариот завет со Илија, со Елисеј и со други-

те пророци и Божји луѓе. Чудесата во вид на исцеленија, те-

лесно оздравување беа својствени и на апостолите, но и не 

само на нив.

За апостолите, во Дела апостолски 5:12,15-16, се вели: 

“Преку рацете на апостолите се појавуваа знаци и се случу-

ваа многу чуда меѓу луѓето; ... и по улиците изнесуваа болни и 

ги полагаа на постелки и носила, та кога ќе помине Петар, ба-

рем сенката негова да осени некого од нив. А доаѓаа во Еру-

салим и многумина од околните градови, донесувајќи болни, 

мачени од нечисти духови, и сите се исцелуваа.“ Апостолите 

лечеа во името на Исус: “... Енеј, тебе те исцелува Исус Хри-

стос. Стани и... тој веднаш стана“, а “цели 8 години лежел на 

постела, зашто бил неподвижен“. (Дела апостолски, 9:34) Но, 

и оживуваа мртви, како во примерот со оживувањето на Та-

вита (Срна), од страна на Петар, откако се помоли. Истото го 

правеше и апостол Павле, со голема сила Божја.

Правењето на чудеса со лечење, беше својствено и за 

новите 72-ца, помазани од Господа: Исус им заповеда “... 

лекувајте ги болните... и говорете им: Се приближи до вас 

царството Божјо...“ (Евангелие според Лука, 10:9) И овие, по-

вратно известија: “... Господи, во Твое име и демоните ни се 

покоруваат. “ (Евангелие според Лука 10:17)

Значи, сиве овие набројани примери на правење на чуда 

во вид на лечење на луѓето од разни болести, сè со цел да ни 
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се даде до знаење нам христијаните дека, секој кој ќе му при-

стапи на Исуса Христа со вера, без сомневање, и со надеж и 

љубов кон Него, со сето срце, душа, сила и разум, значи бук-

вално секој ќе биде излечен.

Исус, уште нѐ уверуваше дека и нам ни дал сила да “гази-

ме на скорпии и змии“ односно, нам ни дал власт над ѓаволот 

и демонските сили. “Еве, ви давам власт да газите на змии и 

на скорпии, и власт над секоја непријателска сила; и ништо 

нема да ви наштети, но не радувајте се на тоа што духовите ви 

се покоруваат, туку радувајте се што вашите имиња се напи-

шани на небесата.“ (Евангелие според Лука 10:19-20)

 “А ако некој од вас страда, нека Му се моли на Бога; весел 

ли е, нека го фали Господа! Болен ли е некој меѓу вас, нека ги 

повика свештениците црковни, та да се помолат и да извршат 

помазание над него со елеј во името Господово. И молитвата 

со вера ќе го исцели болниот, и Господ ќе го крене; и грево-

ви, ако направил, ќе му се простат. Исповедајте си ги грево-

вите еден на друг и молете се еден за друг за да се исцелите. 

Голема сила има усрдната молитва на праведникот.“ (Посла-

ние на апостол Јаков 5:13-16)

Значи, заклучокот е дека, Господ, преку Библијата нѐ 

снабдил со неопходните инструкции за начините како да ја 

користиме “силата Божја“, која ни е ставена на располагање 

на нас христијаните кои веруваме во Бога, во името на нашиот 

Господ и Спасител Исус Христос. Таа сила Божја, ќе нѐ чува 

од злото за да не тагуваме, ќе нѐ чува од демонските сили за 

да не се допираат до нас и да немаат власт над нас. Силата 

пак Божја, ќе ни биде нам на располагање, пред сè како ре-

зултат на нашата бескомпромисна вера, надеж и љубов кон 

Бога и кон ближниот. Па така, и болестите и телесните про-

блеми ќе бидат сè подалеку од нашето окружение, толку по-

далеку, колку што ние во нашата ревност за Бога и Слово-

то, со нашата ревност за ширењето на границите на Божјото 

присуство и во нас и околу нас, ќе ги држиме понастрана од 

нас и од нашите животи. Едноставно, огнените стрели на лу-

кавиот ќе имаат сѐ помал дострел до нас и нашите најблиски.

Ова секако, не значи дека во некоја наредна фаза од на-

шиот духовен растеж и постојана потреба за присност со 

Бога, нема да ни се случи некоја болест, телесна мака или те-

лесно страдање, или дека нема да ни се случи смрт. Се разби-

ра, дали ќе ни се случи или не, тоа сепак зависи и од волјата 

Божја. Затоа што Бог гледа секогаш подалеку од било кој од 

нас луѓето. Но, наше е, знаејќи ги механизмите и инструмен-

тите на делување на злото, и познавајќи го Бога и Негови-

те инструкции од Словото Божјо, да го градиме нашиот жи-

вот втемелен на “камен темелникот“ или на т.н. “аголен ка-

мен“ Христос. Зашто само така, ние Христијаните ќе бидеме 

во предност пред злото и лукавиот и полесно ќе ги раскину-

ваме неговите пранги на зависност, меѓу кои се и болестите и 

телесните маки и страдања.

Пораката е дека ние Христијаните не смееме ниту да по-

мислиме на предавање на евентуалните тековни состојби на 

мака и страдање во тело. Ние мораме постојано да се охра-

бруваме во Словото и читајќи ги Евангелијата, да се држиме 
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цврсто и непоколебливо за нашата вера, надеж и љубов во 

Господа. Знаејќи, притоа, дека сите болести, на крајот, сепак 

се за прослава на името Господово. И дури тогаш ние, два 

пати прочистени низ оган, како златото, да чекориме уште по-

ревносно кон “горното призвание од Господа“, кон повисоки-

те хоризонти на духовно спознание на вистината и кон посил-

но сведоштво за слава на Бога. 

За крај една мала дигресија. Некој угледен професор 

проповедал во црква во Америка. После една проповед, за 

која мислел дека ја извел одлично, при поздравувањето на 

крајот од службата, некој постар човек му забележал: Пропо-

ведавте предолго. Професорот се зачудил на забелешката, 

зашто сите други му го рекле спротивното, дека било одлич-

но. По некое време, повторно се појавил истиот човек да се 

поздрави, и пак забележал: Проповедавте, не доволно гласно 

и сите не ве слушнаа добро. Зачуден, професорот, си рекол: 

Па, зарем ова не беше истиот човек од пред малку. Кога, еве 

го и по трет пат, со нова забелешка: Во проповедта употре-

бувавте многу теолошки и неразбирливи зборови. Видно из-

ненаден, професорот, го прашал пасторот на црквата: Кој е 

човекот? А пасторот, му вели: А, не му обрнувај внимание. Тој 

постојано се шета наоколу меѓу луѓето по службата, и прене-

сува сè што ќе слушне од другите.

Затоа и вие не слушајте сè што ќе ви каже било кој. 

Најдобро е сами да испитате. И самото Слово ни вели, 

испитајте ги духовите. Многумина ќе ве упатат на бајачки, га-

тачки, пророкувачи на судбини, хороскопџии, натални кар-

ти, астролози или што уште не. Но, Божјиот збор е дециден и 

јасен за ваквите работи, ги дефинира како “сатанински дух“, 

како слуги на лукавиот. А една американска поговорка ни 

вели: Кој си го црта ѓаволот на ѕид, кај него пробива...“ 

Во 3-та Книга Мојсеева, глава 20, стих 27  е запишано: 

„Секој маж или жена ако се занимава со спиритизам или 

гатање да биде усмртен со камења.“

Сите кои се занимаваат со овие гнасни работи и сите кои 

одат кај нив за совет или за лечење на телесните болки, се 

наоѓаат на патот на злото, зашто е напишано: „Не одете кај 

бајачи и не испитувајте ги работите преку нив, зашто Јас Сум 

Господ ваш Бог.“ (3-та Мојсеева Книга 19: 31) 

Секој што има контакт со такви луѓе станува жртва и е под 

влијание на мрачните демонски сили. Ако некој им се обрати 

на повикувачи на духови и на вражалци, за да оди блудно по 

нив, Јас ќе се свртам против таквиот човек и ќе го истребам 

од неговиот народ. (3та Мојсеева Книга 20:6)  

Чувајте си ја душата од измамниците на овој свет, зашто 

голема е опасноста Бог да си го сврти лицето. Ваквите појави 

се прилично присутни кај нас во Македонија. Се прашувам, 

зошто нашиот народ му ја врти главата на Бога и Словото, не 

реагира на поуките и опомените негови, а се надева на се 

споредно кое е замка на лукавиот? Зошто нашиот народ не 

научи да се обраќа за помош на вистинскиот Бог? Дали тоа 

значи дека сè уште луѓето се под силното влијание на демон-

ските мрачни сили?



256

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и 257

Магиите, вражањето, спиритизмот и баењето се опасни 

смртни гревови. Сите кои одат да бараат помош од нив, се 

осудени како големи престапници на Божјиот морален За-

кон. Затоа, потребно е вистинско покајание и напуштање на 

овие гнасни и страшни обичаи што се вметнале преку лажна 

религија и во нашиот крај. 

 Но, исто така, и заблудите кои се пак резултат на не-

доволното спознание на вистината Господова, претставу-

ваат сериозна пречка за мојот народ да дојде целосно во 

Божјото присуство и да се ослободи од јаремот и ропството 

на незнаењето.

 Друга област, во која ровари длабоко лукавиот и не-

говите демонски сили се финансиите и материјалното, пре-

ку состојби на немаштија, сиромаштија и финансиски турбу-

ленции во животот. Како и за секој проблем на злото, така и 

за оваа област, Словото Божјо нуди прецизни инструкции и 

решенија за вистинска финансиска слобода. Некој пресме-

тал дека Библијата содржи околу 500-тини инструкции око-

лу молитвата, а дури 2000 инструкции околу материјалното и 

финансиите. И не нè советува, дека само преку инструкции-

те, знаењето и премудроста Божја од Словото Негово, ќе мо-

жеме да научиме да го управуваме она малку кое ни е даде-

но на земјата, за да станеме способни да го управуваме она 

многу кое Бог сака да ни го даде на управување на небеса-

та. Па затоа, Библијата се смета и за извонреден прирачник 

за менаџмент, за водење на бизнис, за управување со ресур-

си, за водење на финансиите, па и за водење на економиите 

на државите. 

КАКО ДО ФИНАНСИСКА СЛОБОДА

Евангелие според Матеј 6:19-21, 24-33 “ Не собирајте бо-

гатства на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата, и каде 

што крадците ги поткопуваат и крадат; но собирајте си богат-

ства на небото, каде што ни молец , ниту рѓа не ги јаде, и каде 

што крадци не го поткопуваат, ниту крадат. Зашто, каде што 

е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше..........Никој 

не може да им слугува на двајца господари: зашто, или едни-

от ќе го замрази, а другиот ќе го засака; или кон едниот ќе се 

приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите на 

Бога и на Мамон.........Затоа ви велам: Немојте да се грижите 

за вашата душа – Што ќе јадете или што ќе пиете; ниту за те-

лото, во што ќе го облечете. Зар не чини вашата душа повеќе 

од храната, и телото – од облеката? Погледнете ги птиците 

небески: Тие ни сеат, ни жнеат, ниту во амбар собираат, но 

вашиот Отец ги храни. Зар не сте вие поскапи од нив? А кој 

од вас, грижејќи се, може на својот раст да му придаде макар 

еден лакот? Зошто се грижите и за облеката? Погледнете ги 

полските кринови како растат! Не се трудат, ниту предат; Но 

ви велам дека ни Соломон, во целата своја слава не се обле-

че така, како еден од нив. Па,  ако полската трева, денеска 

ја има, а утре во оган се фрла, Бог така ја облекува, а колку 

повеќе ќе стори за вас, маловерни!? Па затоа, не грижете се 

и не говорете: ,што да јадеме, или што да пиеме’, или, што да 

се облечеме? Зашто сето тоа го бараат незнабошците, а ва-
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шиот Отец небесен знае дека за сето ова имате потреба. Но 

барајте го најнапред царството на Бога и Неговата правда, и 

се ова ќе ви се придодаде“. 

 Евангелие според Лука 12:15-21 ”Потоа им кажа: 

“Внимавајте! Чувајте се од алчноста, зашто животот на човека 

не зависи од изобилието на неговиот имот. “И им кажа една 

парабола и рече: “На некој богат човек нивата му беше роди-

ла многу. И размислуваше во себе, велејќи:,  Што да напра-

вам? Немам во што да ги соберам плодовите свои.’ Па рече 

– вака ќе направам: Ќе ги урнам амбарите свои и ќе соѕидам 

поголеми, и таму ќе го соберам сето свое жито и сите свои до-

бра, и ќе и речам на душата своја:, Душо, имаш многу добра, 

насобрани за многу години; почивај, јади, пиј и весели се!’ Но 

Бог му рече:, безумниче, ноќва ќе ти биде побарана душата 

твоја; тоа што си приготвил, кому ќе му остане?’ Така се слу-

чува со оној што собира богатство за себе, а не се богати во 

Бога.” 

Евангелие според Марко 10:17-25 ”А кога излегуваше 

на пат, дотрча некој, падна на колена пред Него и Го пра-

ша: ”Учителе добар, што треба да направам, за да насле-

дам живот вечен? ”Исус му рече: ”Зошто ме нарекуваш до-

бар? Никој не е добар, освен единиот Бог! Заповедите ги зна-

еш: не прељубудејствувај; не кради;  не сведочи  лажно; не 

навредувај; почитувај ги мајка си и татко си.” А тој Му одгово-

ри и рече: “Учителе, сето ова сум го запазил уште од младоста 

своја. ”Кога го погледна Исус, му омиле, па рече: ”Уште една 

работа ти недостасува: оди и продај сѐ што имаш, раздај го 

на сиромаси и ќе имаш богатство на небото; па  дојди  и врви  

по Мене. Кога ги чу овие зборови, тој се изненади и си отиде 

нажален, затоа што имаше големо богатство. И кога погле-

да Исус, им рече на учениците Cвои: Колку е тешко за бога-

тите  да влезат во царството Божјо! ”А учениците се уплашија 

од зборовите Негови. Но, Исус пак им одговори и рече: “Чеда 

колку им е тешко на оние, што се надеваат на богатството, 

да влезат во Царството Божјо! Полесно камила ќе влезе низ 

иглени уши, отколку богат човек во Царството Божјо“

              Прво послание до Тимотеј 6:5-11, 17 “...залудни пре-

пирки меѓу луѓето што имаат изопачен ум, лишени се од ви-

стината; тие мислат дека побожноста служи за трговија. Бегај 

од такви! А голема печалба е, навистина, да биде човек благо-

честив и задоволен за себе. Бидејќи ништо не сме донеле на 

светов, јасно е дека не можеме ништо и да однесеме. Но, кога 

имаме храна и облекло, со тоа да бидеме задоволни. А оние 

што сакаат да се збогатуваат, паѓаат во искушенија, во стапи-

ци и во многу неразумни и штетни страсти, што го потопува-

ат човекот во пропаст и погибел. Зашто, коренот на сите зла 

е среброљубието, на кое што некои, откако му се предадоа, 

се отклонија од верата и си навлекоа многу маки. Но ти, чове-

ку Божји, бегај од ова и стреми се кон праведноста, побожно-

ста, верата, љубовта, трпеливоста и кротоста!.......Заповедај 

им на богатите од овој свет да не се гордеат, ниту да се на-

деваат, во непристојно богатство, туку на живиот Бог, Кој ни 

дава за наслада сѐ во изобилие“

Еден ден, еден богат, но несреќен стар човек посетил 
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еден рабин. Рабинот го одвел богатиот човек до прозорецот 

и го запрашал што гледа надвор на улицата. Богатиот човек 

одговорил: „Гледам мажи, жени и деца“. Потоа го одвел до 

огледалото и повторно го прашал што гледа. „Сега се гледам 

себеси“. Тогаш рабинот му рекол: „И прозорецот и огледало-

то се направени од стакло. Но, стаклото на огледалото е по-

криено со малку сребро; а тогаш кога среброто стапува на 

сцена, престануваме да ги гледаме другите и се гледаме само 

себеси.“

     “Еве што направи Езекија по цела Јудеја; тој го праве-

ше, она што е добро и право и вистинито пред Господ, својот 

Бог. И во сѐ  она, што го преземаше за да му служи на Божјиот 

дом и да го запази законот и заповедите, мислејќи на својот 

Бог, тој се трудеше од сѐ срце, и имаше успех.......Езекија 

имаше многу големо богатство и слава; си направи ризни-

ци за сребро и злато и за скапоцени камења ……. зашто Бог 

му беше дал многу голем имот…… И во секоја своја работа, 

Езекија беше успешен.“ 2 Книга Летописи 31:20-21; 32:27-30

    “Ви велам дека секому што има ќе му се придаде; а од 

оној што нема ќе му се одземе и она што го има“ Евангелие 

според Лука 19:26

 Во текстот од Книгата Летописи, царот на Израел, 

Езекија, кој стана цар на свои 25 години и владееше цели 29 

години, уште се вели во 29-тата глава, 2-от стих: “Тој го праве-

ше она што беше угодно пред очите Господови, токму онака 

како и неговиот предок  Давид“. 

Втората најчесто практикувана алатка на лукавиот е 

удар врз финансиите и обид за ставање јарем на луѓето, зна-

чи масовно подведување под ропството на сиромаштијата, 

немаштијата и немањето на доволна финансиска и 

материјална поткрепа. Проблемите во овој случај, повтор-

но извираат од одвоеноста на човекот од Бога и од вистин-

ското спознание и практикување на верата. Со таквата одво-

еност од Бога во животот на поединецот се случува широко 

отворање на вратите на злото, за тоа да навлезе во животите 

на луѓето, особено во сферата на материјалното и финанси-

ите. 

Откако го знаеме изворот на проблемите во оваа област 

од нашите животи, потребно е веднаш да пристапиме кон по-

трага по решенија. Во процесот на изнаоѓање на решенија за 

настанатите ситуации, сакам заедно да ја разгледаме друга-

та страна на медаљата, која често пати ми се чини дека е за-

поставувана како Слово. Имено, мислам на просперитетни-

от дел, делот кој е ветувачки, кој нуди надеж и иднина, наме-

сто тага, страдање и болка, наместо просечност, неуспех и 

разочарување. 

 Прашањето за духовното и материјалното, за разли-

ките и спротивставеностите помеѓу нив е нераскинливо повр-

зано со самата суштина на верата и разбирањето за неа. Зна-

чи, за ова прашање, како и за прашањето за правилното споз-

нание на Бога и од Него испратениот Исус Христос, е многу 

важно да се има формирано вистинска претстава за нашата 

надеж. На оваа точка многу христијани формираат целосно 
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непоткрепена и противречна претстава, пред се поради фак-

тот што се обидуваат да дадат одговор по човечки, без да се 

нурнат во ризницата на мудрости и знаења т.е. Библијата. На-

дежта е важна затоа што таа ја дава сржта на верата. Без на-

дежта верата би била празна, без содржина. Надежта е сре-

диште на сѐ духовно и без неа нема полнота на љубовта Хри-

стова, ниту кон нас, ниту од нас кон сите околу нас.

 Различното читање и разбирање на нештата не е се-

когаш хендикеп, напротив тоа може да биде и позитивен сти-

мул за нова аргументација “за“ или “против“, како начин за 

достигнување на нови и повисоки хоризонти на спознанието 

на вистината, кај секого од нас.

 Токму затоа, повторно низ провокација и 

проблематизирање на некои од „наизглед“ противречности-

те во Словото, сакам заедно да дојдеме до нови видици и до 

нов поттик, поревносно да му пријдеме на Бога и поенергич-

но да освојуваме нови граници и територии за слава на Бога. 

 Кратко ќе се потсетиме на тоа како да дојдеме до по-

успешна и поефектна молитва. Имено, преку барање на бла-

гословите, директно од Бога, ние мора, внимавајте не треба 

или би требало, туку мораме да бараме напоредно и повеќе 

простор за наш личен ангажман за слава на Бога, за сведошт-

во согласно даровите кои Бог ги всадил во секого од нас, 

и на тој начин да ги прошириме границите на Божјото при-

суство во нас и околу нас. Проширувајќи ги границите или 

територијата на Божјото присуство,  ние му создаваме повеќе 

простор на Бог да делува во нашите животи. Во новата пого-

лема територија, постои поголема веројатност за опфат на 

повеќе човечки души, на кои ќе имаме шанса да им сведочи-

ме и да ги носиме при Бога. Значи опфатот и можностите се 

поголеми. Но, и територијата на ѓаволот, автоматски се нама-

лува, и сѐ помал е опфатот на човечки души врз кои тој ги има 

ставено прангите на злото. Истовремено, ѓаволот останува сѐ 

подалеку од нас, и неговите стрели или како што вели само-

то Слово “огнените стрели на лукавиот“ ја губат силата и нив-

ниот домет е сѐ поограничен во нашите животи. Потоа, заклу-

чивме дека за да го одржиме тој круг целосен и непробоен, 

треба да го побараме и обезбедиме, преку молитва и читање 

на Словото, присуството на раката Господова врз нас. Реков-

ме, тоа е “...штитот на верата,...шлемот на спасението, ...и ду-

ховниот меч, кој е Словото Божјо“, за да Тој лично го излева 

постојано Духот во нас, да не бодри, храбри и поттикнува, но 

и за да нѐ чува од злото, за да не тагуваме, страдаме и трпиме 

болка. И на примерот на возљубениот од Бога Хабез, видов-

ме дека Бог го потврди ваквиот пристап како успешен и ефек-

тен. Истиот пристап важи и за финансиската слобода.

 Освојувајќи поголема територија за Господа, ние 

всушност се даваме себеси повеќе за Господа, и притоа 

создавајќи повеќе простор за Божјото присуство, ние всуш-

ност му го стеснуваме просторот на ѓаволот за понатамошно 

влијание врз нас, ѝ во делот на финансиите и материјалното, 

и му оневозможуваме понатаму да нѐ држи во зависност со 

финансиските проблеми.

 Во Еремија 29:11-13 ни е порачано: “Само Јас – вели 
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Господ, ги знам замислите за вас, замисли не за зло, туку за-

мисли да ви дадам надеж и иднина“.

 Ова е идентично и со параболата за талантите, каде 

што Исус порача, дека тие кои ги оплодуваат даровите од 

Бога, во суштина одлично го управуваат она малку што им е 

дадено на земјата, како услов за добро менаџирање на она 

многу, кое Бог планира да ни го довери на управување на не-

бесата.

 И како и сѐ останато во Библијата, така и ова Слово 

денес, е применливо и во нашите животи, во секојдневната 

пракса. Па, оттука, сакам да се запрашаме: Дали денес, во 21 

век, може да имаме иднина без доволно финансии, за да ги 

покриеме целосно вкупните потреби и трошоци на животот? 

Дали е можно да му бидеме целосно посветени на Бога, со 

сведоштво, со активности за Негова слава, во случај да сме 

преокупирани со секојдневните грижи, како да го прехрани-

ме семејството, како да им обезбедиме на нашите деца поу-

бави услови за живот? Дали пак можеме да му се посветиме 

целосно на Господа, доколку немаме доволно да се прехра-

ниме, а камоли да размислуваме за “живот во полнота“?

 А Господ упорно ни порачува, дека Тој има за нас за-

мисли за надеж и за иднина. Ни порачува, и во Книга на Исус 

Навин дека ни нуди и ветува успех и просперитет во сѐ што ќе 

правиме, каде и да одиме.

 “Животот во полнота“ и успехот и просперитетот се 

неодвоиви од материјалното и од финансиите, или ако сака-

те не може да се замислат без материјалното и финансиите, 

кои се исто така од Господа. Во ниту еден момент, Исус, во 

Евангелијата не беше против овие нешта. Туку, секаде ни ве-

леше, дека Тој го посакува најдоброто за нас, дека Тој ни по-

сакува и ни нуди, “живот во полнота“. Па, зарем ова не изгле-

да малку чудно или противречно?

Значи, на некои места, Исус вели “продајте сѐ и врвете 

по мене...“ И додава: “секој кој продал куќа, мајка или татко 

и тргнал по Мене, нема да страда, ниту за леб ниту за вода и 

дека ќе има сѐ во изобилство“.

Оваа наизглед противречна ситуација, се одразува и во 

практиката, и денес. Создадена е конфузија дека духовното 

подразбира трпење, страдање, немање. Во основа, тука не-

достасува т.н. “голема слика“. Слика во која Бог ни “црта“, на 

многу приемчив и пластичен начин, дека Тој едноставно сака, 

ние, Неговите бесценети Божји созданија да не страдаме, да 

не тагуваме и да не трпиме болка. Таа е дозволена до изве-

сен степен и во одредени фази од нашиот духовен растеж со 

јасна цел: да го постигнеме горното призвание од Господа и 

спасението на нашите души.

Сакам сега, секој од нас, за миг да ги затвори очите и да си 

одговори на прашањето, што прво би помислиле да направи-

те кога во овој момент некој ви соопшти дека сте добитник на 

наследство од на пр. еден милион евра во готовина. Затворе-

те ги очите за миг, замислете, и првата мисла која ќе ви дојде 

за тоа што најпрво би направиле со толку пари, значи само и 

единствено првата мисла е таа која ќе ви ја одреди судбината 
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во вашиот живот. Таа помисла ќе извира директно од вашето 

срце, вашето срце е преполно со мисли кои вие секојдневно 

ги складирате во него, слушајќи сѐ и сешто, гледајќи сѐ и сеш-

то, читајќи сѐ и сешто. И обратно. Тоа што вие денес го чи-

тате, слушате и гледате, го полни вашето срце, секако прет-

ходно исфилтрирано преку разумот, кој нели ни е даден да 

распознаваме што е добро а што зло. Од таквото преполне-

то срце, зборува устата, а Словото вели и дека “вашите зборо-

ви, исто така ја одредуваат вашата судбина“, исто како и ва-

шите мисли, кои најчесто и ги формираат вашите зборови. Да 

го повториме уште еднаш овој извонредно значаен за наша-

та иднина образец како Библиски модел: Од преполнетото 

срце говори устата; нашите зборови ги определуваат нашите 

постапки, нели “ќе правам ова – ќе правам она“, потоа наши-

те постапки го определуваат нашиот карактер, за на крај на-

шиот карактер да ни ја определи нашата судбина или исхо-

дот во нашиот живот.

Затоа, драги мои, многу е важно во какво окружение се 

наоѓаме, со какви луѓе се дружиме, што слушаме и гледаме во 

текот на денот и со какви размисли го завршуваме денот, как-

ви зборови изговараме од нашата уста, какви постапки пла-

сираме во нашето окружение, каков карактер промовираме. 

И бидете свесни во секој момент од вашето постоење дека 

моменталниот исход во вашиот живот сосема доволно гово-

ри за тоа што имате во внатрешноста на вашето срце. Јас че-

сто пати велам, срцето на човекот е отсликано во исходот на 

неговиот живот или обратно, исходот во животот на еден чо-

век е слика, поубаво нацртана и од сликите на Пикасо, сли-

ка за она кое човекот го има во своето срце, а за кое честопа-

ти човек може и да не биде свесен за тоа. Некои велат: слика 

–  илјада зборови. Јас велам: Збор – илјада слика за срцето на 

човекот. Постапка – илјада слики за она што тлее во внатреш-

ното срце на човекот. Затоа, внимавајте многу на тоа што сле-

вате во своето срце како размисла, внимавајте на секој ваш 

збор. Нека секој ваш збор биде устроен и сообразен со обра-

зецот кој го нуди Библијата како просведочено и ненадмина-

то живо Слово од Бога. Внимавајте на секоја ваша постапка, 

да и таа биде сообразена со Божјата замисла за нашиот ка-

рактер, тој да постане во секоја смисла Христов. Зашто, само 

на овој начин, драги мои, ние имаме сигурност дека исходот 

во нашиот живот ќе биде закрилен, заштитен и поддржан од 

Светиот Дух во Исуса Христа. Исход на живот во Божјо при-

суство, во благодатта и благословите Божји. Можете ли да го 

замислите ова? Каква е таа сигурност и извесност која би ја 

имале живеејќи еден таков живот, за кој Словото вели дека е 

“живот во полнота“. Нека секој еден од нас се запраша дали 

посакува таков живот во Господа? И ако си одговори позитив-

но нека не чека повеќе, нека се престрои на Божјите основи 

и нека тргне по Христовиот пат, вистина и живот, како фокус 

и цел за себе и за своите најблиски.

Читајќи Библија и христијанска литература, слушајќи про-

поведи и размисли од верни во Христа, гледајќи христијанска 

програма на ТВ, ние всушност се позиционираме себеси во 

позитивно окружение за виреење на Божјото присуство во 

нашите животи. Во такво окружение, молитвите се посил-

ни, сведоштвото за слава на Бога надвор од тој круг е по-
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извесно, заштитата и сигурноста во нашите животи се мно-

гу поголеми, верата е поцврста, понепоколеблива и поот-

порна на компромизирање со светот. Истовремено, поголе-

ма е и надежта за надминување на евентуални кризни ситу-

ации, кои нужно ќе не следат во разните фази од растот во 

христијанскиот карактер, сѐ до полната надеж во Господа.

 Е сега, да се вратиме на прашањето за да дојдеме до по-

ентата. Што ако, првата помисла ни е световна? На пример, 

да си задоволиме некој неостварен сон, на пр. да си купиме 

најнов мерцедес, па луксузен стан или куќа со базен, па од-

мори по егзотични места, јахти и разни други луксузи и слич-

но. Што ако десетокот и приносот за слава на Бога и за црква-

та, за сведочење за Неговите вистини, во било која варијанта, 

ни дојдат најпоследни? Што ако Господ го оставиме на по-

следно место? 

Тогаш, се поставува прашањето: Каде е нашето срце? Со 

што е исполнето, кои се нашите мисли и желби и каква е на-

шата надеж?

Границата е многу тенка. Наизглед е безначајно, но биде-

те уверени дека не е сеедно, кого го имате на прво место во 

вашите помисли и во вашето срце. 

Една од приказните на Лав Толстој е за еден успешен 

фармер кој не бил задоволен со она што го има; сакал уште 

повеќе имот. Еден ден добил уникатна понуда. Да може да 

ја купи сета земја што ќе ја изоди во еден ден, за само 1000 

рубљи. Единствен услов бил да се врати на почетната линија 

на поаѓање до зајдисонце. Рано наредното утро почнал да 

оди со брзи чекори. До пладне бил многу уморен, но про-

должил, покривајќи се повеќе и повеќе површина. Доцна по-

пладне сфатил дека неговата алчност го однела далеку од 

стартната точка, и решил да го започне враќањето назад, на 

почетната линија на поаѓање. Го забрзал одот и кога сонце-

то почнало да се приближува кон залезот, почнал да трча, 

знаејќи дека ако не се врати до зајдисонце ќе ја испушти шан-

сата да стане уште поголем земјопоседник. Кога сонцето поч-

нало да заоѓа успеал да го здогледа  местото од каде што 

тргнал. Одвај земајќи здив, ги собрал и последните сили и 

тетеравејќи се стигнал до почетната линија, точно кога сон-

цето зашло. Но, веднаш потоа колабирал, паднал на земја со 

крв на устата и умрел. Што добил тој човек со таквиот алчен и 

лаком став во срцето? 

Јас знам дека е готово невозможно, ама баш секогаш и 

секој ден да сме подеднакво ревносни и постојани за слава 

на Бога и знам дека ќе има денови кога многумина би сака-

ле да си дадат одмор од духовното, да не се оптоваруваат со 

толкава ревност постојано во молитви, со читање Библија или 

со сведоштво за Бога?

Е токму, тие и такви моменти, боксерски кажано, “го спуш-

таат нашиот гард“ или ако сакате “значат оставање на духов-

ниот меч (Словото Божјо) на страна“ во арената, во која тоа е 

шанса за лавот да нападне. Тоа се моменти кога ние дозво-

луваме пробивање на “дупка“ во кругот на Божјото прису-

ство, од страна на злото и лукавиот. “Дупка“ низ која влегу-
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ва немирот, турбуленциите, неуспехот, проблемите, па дури 

и страдањето во нашите животи, и тоа во случаите кога “ком-

промизираме“ со т.н. несмртните гревови. Или пак, да не до-

зволи Господ, кога ризикуваме со смртен грев, и со тоа сами-

те се осудуваме на смрт.

Одговорот на дилемата која ја поставив на почетокот од 

темава, е токму овој, драги мои. Тоа што е наше секојдневие, 

тоа што е наше окружение и наш однос кон животот, тоа е на-

шата реална близина или далечина со и од Господ. Ако, раз-

мислуваме и делуваме телесно, значи ако сееме телесно, во 

тој случај ќе жнееме телесно. Ако размислуваме духовно и 

делуваме посветено христијански, тогаш ќе жнееме плодови 

на духот, а тоа во целина е “животот во полнота“, што само по 

себе ја вклучува и финансиската слобода.

И тука, можеме да заклучиме дека не постои колизија, 

спротивставеност, на цитатите кои ги поставивме како осно-

ва за нашево размислување денес. Не постои дилемата, дали 

богатството е спротивно на духовното, и дали богатиот човек 

може да биде духовен. Едноставно, прашањето е: Кој ни е на 

прво место во животот? Или, што имаме во нашето срце? Од-

говорите на овие прашања, се одговори и за начините и патот 

до финансиската слобода и воопшто до успех и просперитет 

во нашите животи.

Во молитва, секој од нас, треба да побара мудрост, знаење 

и разум од Бога, да го преиспита и докрај исчисти своето срце 

од сѐ што го држи во зависност од телесното, материјалното, 

што е практично пранга од злото, од лукавиот. Во молитва и 

покајание, да побараме од Бога, така исчистени и измиени 

од пресветата крв на Спасителот, да се родиме повторно и за 

ова прашање во нашите животи. Да се издигнеме на повисо-

ко ниво на хоризонтот, каде ситуацијата ќе ни биде појасна, 

и каде што очите гледаат подуховно и почисто. “Сега гледа-

ме како низ огледало, нејасно, .......сега спознавам делумно, 

а тогаш ќе спознам совршено.......“ 1 Коринтјаните 13:12 Сите 

знаеме, дека кога е во Скопје облачно и магловито, на Водно 

е почисто и појасно видливо. Од Водно, многу појасно се гле-

да, како маглата и чадот се ниско, во градот. Така е и со ду-

ховните очи. Колку сме повисоко на хоризонтот на Божјото 

присуство, колку е посилно нашето сведоштво за слава на 

Бога, толку е појасно нашето спознание на вистината, толку е 

појасна видливоста на нашето сведоштво и толку е поголема 

полнотата на нашата надеж во Господа. Исто како што про-

ширените граници ќе растат во форма на концентрични  кру-

гови нагоре, така и како по вртени скали ќе се искачуваме по-

високо во славата и присуството Божјо.

Е, во таква ситуација, ние, како потреба го имаме, најпрво 

“Царството небеско“, го имаме Господ на прво место во “го-

лемата слика“ и Неговата мудрост, знаење и разум постанува-

ат наша мисла, збор и постапка. Тогаш ја снемува евентуална-

та зависност во нашите срца од сѐ телесно и материјално, за-

што тоа по слободна волја сме Му го препуштиле на Господа 

според Неговата проценка. Во тој случај, драги мои, сѐ дру-

го ќе ви се придодаде. Во тој случај, “двајца во согласност, 

што и да побарате, ќе ви се даде“, вклучително и финансиска 

слобода. Се разбира, овде не станува збор, некој да бара бо-
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гатства и слава, туку да бара, тоа што е инструкција од Сло-

вото. И како што Соломон, на прашањето: Што ќе побара од 

Бога? Одговори, дека најпрвин ја бара мудроста од Госпо-

да, во Прва книга за Царевите 3:5-15. И на Бог му омиле што 

најпрво не побара, богатство и слава, така и ние да очекува-

ме од Бога, дека ако со искрено и чисто срце му пристапи-

ме во молитва и ревност за Него, тогаш да бидеме убедени 

дека нема ни најмала причина да не ни го даде најдоброто 

за нас, вклучително и материјалните потреби и финансиска-

та слобода. Таа подразбира, во секој момент да имаме довол-

но да ги покриеме секојдневните потреби, но и да го помага-

ме ширењето на Евангелието, црквата Божја и делото Госпо-

дово,  да им помагаме и на сиромашните, вдовиците и бол-

ните, да позајмуваме на другите во потреба, а да не бидеме 

позајмувачи.

Денес, кредитите и разните позајмици, кредитните кар-

тички, долгови по скоро сите основи, ги држат во јарем 

најголемиот дел од луѓето, не само во Македонија, туку и на-

секаде низ светот. Едноставно, влезени во тој и таков круг, 

ние не можеме да погледнеме од повисоко и да видиме дека 

во тој круг, прангите на демонските сили, ни го земаат де-

сетокот, кој му е наменет на Бога. Така што, ние се наоѓаме 

во ситуација, постојано да се нема, и постојано да се тро-

ши повеќе отколку што се заработува, а кругот на долговите 

постојано да расте.

Тој и таков круг на проклетството на модерниот свет, може 

да биде прекинат единствено, доколку во големата слика го 

внесеме Господ и го поставиме за центар на нашите животи, 

а Неговото живо Слово – Библијата, со сета мудрост, знаење 

и разум од неа, да ги втемелиме во секоја наша мисла, збор и 

постапка, во секоја област од нашите животи, вклучително и 

материјалното и финансиите.

Денес, демонските сили предводени од сатаната, мош-

не успешно го држат човекот на своја страна, посебно со 

споменатите две најизразени алатки. Имено, здравјето на 

луѓето и финансиските проблеми. Во услови кога е нарушено 

здравјето на човекот, па и во услови кога нема да се прехрани, 

човек тешко ќе може да размислува на духовното. Многу теш-

ко ќе биде тој човек да мисли на Господ деноноќно, кога има 

проблеми од здравствен или елементарен егзистенцијален 

тип.

Затоа, почитувани мои, Господ однапред ги предвиде 

овие инструменти на ѓаволот, и како и за сѐ останато што 

доаѓа како зло од него, ни стави на располагање точно споз-

нание за начините како да го симнеме тој јарем и тоа бреме 

на лукавиот и како да се престроиме на патот до финансиска-

та слобода. Господ нѐ снабди преку Словото со инструкции 

за тоа како да му се спротивставиме на овој вид на зло, за да 

истото побегне од нас. 

Прашањето, кое се поставува е: Дали доволно цврсто ве-

руваме дека е ова така? Дали сме убедени дека, во молитва и 

со силна вера се стекнува и правото на успех и просперитет, 

и во финансиска смисла? И дали, во оваа фаза од нашиот ду-

ховен растеж, знаеме како да го постигнеме посакуваното?
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Знам, дека е тешко. Но, Господ ни ја ставил на располагање 

“силата Божја“ и преку молитвата, со вера, надеж и љубов и 

без и најмало сомневање, да дојдеме до вистинскиот “живот 

во полнота“ на надежта Христова.

Да не се разбереме погрешно. Тоа и не мора да биде наша 

повисока цел. Никој, тоа не го бара задолжително од секого 

од нас. Но, за оние кои ценат дека имаат таква потреба, и кои 

сакаат поголемо присуство на Господ во нивните животи и на 

ова поле, ним Господ им дава шанса да го достигнат и тој мо-

мент.

Во размислувањето претходно, успехот на Хабез, се дол-

жеше и на проширеното сведоштво за слава на Бога, во пого-

леми граници, со поголем опфат на човечки души. Тоа, во де-

нешниот модерен свет, нормално не е можно без ресурси, без 

финансии, и без материјалното, Не било можно и во времето 

на апостолите, во раната црква. Токму поради ова, Исус об-

рнуваше многу внимание на овие прашања, и низ Евангелијата 

постојано ни даваше инструкции како да постапуваме. Да се 

потсетиме на споменатите пресметки дека за молитвата има 

околу 500-тини цитати, а за материјалното и финансиите 

дури 2000. Една шестина од Евангелијата, и секоја трета па-

рабола, се однесуваат на учењето за управувањето со финан-

сиите и материјалното.

Сите Библиски инструкции имаат за цел да не поучат, ко-

ригираат, да не изобличат и унапредат до степен на вистин-

ска финансиска слобода.

Ќе споменам неколку битни инструкции. Исус следеше кој 

колку дава од десетокот и приносите, во Евангелието според 

Лука 21:1-4, па  вдовичините две лепти ги означи за поголем 

прилог од сите останати, зашто сите даваа од својот вишок, а 

таа пак од својата немаштија даде сѐ. Па зарем мислите дека 

Исус не е присутен и денес, и овде меѓу нас и насекаде низ 

црквите и будно следи кој колку дава при собирање на при-

носите и колектата за делото Господово? Или за нас е само 

физичкото присуство доказ за Негово присуство?

Апостол Павле, говореше дека,  црквите Македонски беа 

благодатни. Во 2 Послание до Коринтјаните 8:1-5, стои дека 

“...и покрај големото испитување во маката, ...и покрај нивна-

та длабока сиромаштија покажаа големо богатство во нивна-

та дарежливост, зашто според нивните можности, па дури и 

преку нивните можности, јас сум сведок дека тие даваа до-

броволно, нѐ молеа многу усрдно да го примиме нивниот дар 

и учество во прислужувањето на светиите.......“.

Потоа примерот со Малахија 3:8-10, што е и една од по-

следните пораки од Стариот завет, нѐ поучува да не го краде-

ме Господа од десетокот и приносите, зашто тоа е проклет-

ство. Заповедта е да се донесат сите десетоци, за да има хра-

на во домот Господов, за да има духовна храна за тие вер-

ници кои ја чувствуваат потребата од мудрост и знаење од 

Бога. И дополнително нѐ охрабрува сите заедно да го испи-

таме овој Божји принцип, велејќи ни: “...зар нема да ги отво-

рам отворите небески за да излијам благослов врз вас, па да 

имате и на претек?....И блажени ќе ве нарекуваат сите наро-
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ди, зашто ќе бидете земја на благослови, вели Господ Сава-

от.“ (12 стих).

Ова нѐ поучува дека треба да се даваат десетокот и при-

носите, “давајте и ќе ви се даде.......зашто со каква мерка ме-

рите, со таква и ќе ви се мери“ Евангелие според Лука 6:38 и 

“кој скржаво сее, скржаво ќе жнее, а кој богато сее, богато 

ќе жнее“ 2 Послание до Коринтјаните 9:6 Колку е поотворе-

на нашата дланка за Господа, толку е поголема можноста во 

неа да се соберат повеќе благослови од Господа, повратно.

Прашањето на службата за Господа и давањето за црква-

та, не е прашање за потребите на Господа. Господ и онака 

има сѐ, впрочем Негови се сите небески ризници и целата 

земна благодат доаѓа од Него. Клучното прашање е каков е 

нашиот став и што има во нашето срце. Ние на таков начин 

покажуваме дека целосно сме Му предадени на Бога и дека 

сѐ наше е Негово, како услов сѐ негово да постане наше. Над-

ворешниот наш став е резултат на наше припаѓање кон Бога 

или не, резултат на нашата подготвеност да даваме и на си-

ромашните, на тие во потреба, став со кој покажуваме милост 

и дозволуваме низ нас да струи Христовата милост и љубов и 

кон другите кои имаат потреба од неа. 

Тоа е исто како Галилејското езеро и Мртвото море, кои 

се единствените два басена со вода во Израел. Двата басе-

на имаат ист извор на вода, но Мртвото море не дозволува 

водата да протекува низ него, затоа што е мртво, но и затоа 

е мртво море. Ние треба да бидеме како Галилејското езе-

ро, да дозволиме да струи низ нас милоста и љубовта Хри-

стова, а најдобар тест за тоа е развивање на духот на давање 

во нас. Дух на давање не само десеток во материјалното и 

финансиите, туку дух на давање љубов кон луѓето околу 

нас, дух на давање и покажување милост кон другите, дух на 

опростување. 

Во Јудаизмот дури се смета дека давајќи десеток ние 

всушност го отуѓуваме телесното од нас, кое ти е го смета-

ат за десетто ниво на постоење на човекот. Впрочем тоа е и 

смислата на Христијанството, секој од нас да го отфрли теле-

сното од себе за сметка на духовното во Христа Исуса.

Друга инструкција на Словото е околу данокот кон власти-

те. Исус поучуваше да се даде тоа што му припаѓа на царот, 

значи инструкцијата за сите нас е да се плаќа данокот во це-

лост и ништо да не се задржува за себеси, зашто тоа е исто 

како да се задржува од Господа. 

Случајот со Ананија и Сафира го потврдува и ова. Ниту 

апостолите, ниту Господ не заповедаа во периодот на рана-

та црква, секој да продаде буквално сѐ, да го даде за Господ 

и повратно да добие колку што му е потребно. Прашањето е, 

ветувањето од Ананија и Сафира дека тоа ќе го сторат, а по-

тоа сатаната ги измами и ги одведе директно во смрт, поради 

фактот што го излажаа Духот Свети, и си задржаа половина 

од парите кои ги добија за имотот. Овој пример, е многу чув-

ствителен и за многумина неразбирлив. Па, денес, честопати 

се прашува дали тоа значи дека и ние денес, треба да прода-

деме сѐ и да го ставиме на располагање на црквата. Се раз-

бира, не. Ниту тогаш беше тоа случај. Многу е поважен ста-
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вот на човекот, дали тој е целосно подготвен да се жртвува 

себеси за Господа и Господовиот пат, вистина и живот, да го 

жртвува стариот човек во себе, и да се предаде целосно на 

Исус, за очистување од гревовите со пресветата крв пролеа-

на на крстот Голготски, или сѐ уште сака да си задржи нешто 

од старото, телесното, кое предизвикува болка, страдање, 

тага и смрт. 

Тоа е т.н. “седење на две столици“ или неможноста да им 

се служи на Бога и на Мамон. Зборот Мамон е арамејски збор 

преведен на англиски, и означува богатства кои го оттргнува-

ат вниманието на човекот од Бога, значи не просто богатство 

туку она богатство кое прави јаз помеѓу човекот и Бога.

Одговорот на дилемата околу случајот со Ананија и Сафи-

ра е и во 2 Послание до Коринтјаните 9:7 “Секој да дава како 

што одлучил во срцето, а не со жал или принуда; зашто Бог го 

љуби оној што од срце дава“. 

Богатството на Закхеј (Евангелие според Лука 19 глава), 

не беше пречка за Исус да појде во неговиот дом и да го до-

несе спасението. Но, Исус виде во неговото срце покајание, 

дух на давање и немање зависност од богатството, па така 

Закхеј веднаш даде половина од своето богатство, од својот 

имот на сиромасите и се обврза дека ако земал од некого не-

што неправедно, ќе врати четворно. И тоа му се зема за прав-

да и Исус го благослови неговиот дом со спасението. Па за-

рем и Ананија и Сафира не ја дадоа половината од продаде-

ниот имот? 

Па така Закхеј, постапи исто како и настојникот кој си 

направи пријатели од неправедното богатство, за што беше 

оправдан од господарот. Пораката е и за нас: “Направете си 

пријатели со неправедно богатство“ Евангелие според Лука 

16:9-12 Но, Закхеј постапи и согласно поуката од 3-тата гла-

ва: “...Кој има две облеки, нека ги подели со оној што нема 

ниту една, а кој има храна нека го направи истото“

Се разбира, тука Исус нѐ поучува да развиваме и благо-

дарствен дух. Преку примерот на 10-те лепрозни кои беа из-

лечени од страна на Исус (Евангелие според Лука 17:11-19), 

Исус не поучи дека и духот на благодарност е знак за вера и 

води кон спасението. Од сите излечени во случајот со лепроз-

ните, само еден се врати при Исус за да му заблагодари за ис-

целението и со тоа му воздаде слава на Бога.

Драги мои, доколку ги следиме инструкциите од Словото, и 

ревносно ги применуваме во нашите животи, во секојдневните 

размислувања и одлуки, тогаш ние ја градиме куќата со теме-

ли на “аголниот камен“ Христос, односно го градиме нашиот 

живот на сигурни основи. (Евангелие според Лука 6:46-49) Па 

така, доколку нашата финансиска и материјална состојба ја 

градиме на тој ист “аголен камен“, на карпата Христос, убе-

ден сум дека секој од нас ќе успее да се квалификува за ви-

стинска финансиска слобода, каква што ни ветува Исус, како 

на избран род, царско свештенство, света нација, негов посе-

бен народ. И искрено посакувам и се молам, и ќе се молам, 

секој од нас да разбере и прими тоа што Бог нѐ советува дол-

готрпеливо, за во текот на периодот кој следи, секој од нас да 
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ги види и почувствува во своето семејство ветените ни бла-

гослови од Бога. И по извесен период, да констатираме дека 

навистина сме на вистинскиот пат, пат исполнет со финанси-

ски и материјални благослови, но и дека трчаме кон горното 

призвание од Бога, не како причина за нашата вера, надеж и 

љубов кон Бога, туку како последица од нашата вера, надеж 

и љубов кон Бога.

И на крајот една мала дигресија. Секое утро газелата се 

буди со следните мисли: Морам да трчам побрзо од лавот, 

инаку ќе ме изеде. Секое утро лавот се буди и мисли: Мора 

да трчам побрзо и од најспората газела или ќе умрам од глад. 

Поради тоа на африканската рамнина не е важно дали си 

лав или газела. Кога ќе излезе сонцето, најдобро е да трчаш. 

Така е и со нас драги мои. Независно кој во каква животна 

ситуација се наоѓа, во било која област од животот, многу е 

важно, веднаш штом наутро ги отвори очите да ги насочи сво-

ите мисли, зборови и постапки кон Господа, во молитва да 

се наполни со силата Божја и преку прочитаното живо слово 

кое умудрува – Библијата, да го освежи постулатот на кој ќе 

ги прави сите поединечни избори за тоа како ќе постапува во 

секоја ситуација во текот на денот и ќе ги носи сите животни 

одлуки, па и на полето на материјалното и финансиите. Така 

ќе мора секој од нас да ја започне трката во дневните актив-

ности, и да трчаме кон горното призвание од Господа, ако 

сакаме Господ да не придружува во деновите и ако сакаме 

да наидеме на отворени врати во секоја ситуација. Само така 

ние ќе чекориме кон сигурен и извесен успех во животот, во 

секоја област, без исклучок. Затоа заедно, ревносно да трча-

ме кон горното призвание од Господа, за Негова слава, а за 

наша поткрепа на земјата.

 Кога веќе ги имаме основните сознанија за Библиски-

от светоглед околу алатките на злото во клучни области од 

животот на луѓето, тогаш ни е нужно потребно да се осврне-

ме на начините како да се извлечеме од власта на лукавиот и 

неговите демонски сили над нас, како да се ослободиме од 

неговото ропство, како да се спротивставиме и неповратно 

да ја извојуваме победата, победа која е можна само во Ису-

са Христа. 

ВЛАСТ НА Д ЃАВОЛОТ 

(ЧЕКОРИ ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ВЛАСТА НАД ЃАВОЛОТ)

Претходно се запознавме со оружјето за борба против 

ѓаволот – Библијата или Божјиот збор. Токму во неа, Господ нѐ 

упатува и поучува на фактот дека ние како Божји созданија, 

како Негови чеда го имаме правото на избор. Дали ќе се од-

лучиме со сето срце, тело, разум и сила да го побараме Бога, 

да го избереме Исус Христос за наш Господ и Спасител и пре-

ку нашето покајание, a потоа и присуството на Светиот Дух 

во нашите мисли, постапки и дела, да дојдеме до надежта за 

спасение и до вечен живот? Или, сè уште ќе се колебаме и на 

тој начин ќе му оставаме простор на сатаната – ѓаволот, да 

ровари во нашите животи, да ни ја краде среќата, радоста и 
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смислата на нашето постоење. 

Изборот, сепак еден ден мора да се направи. Доколку тоа 

не го сториме во овој живот, ние уште живи сме осудени на 

смрт и погубени. Секојдневно, огромен број човечки души ги-

нат во незнаење, не сакајќи да го отворат своето срце за Го-

спода и преку покајанието и живата вера во Исуса Христа да 

ја почувствуваат благодатта од таквата одлука. “... Јас дојдов 

за да имаат вечен живот и да го имаат во изобилие“, ни пора-

чува Исус во Евангелието според Јован 10:10.

Да не се залажуваме со лагите на ѓаволот. Тој е присутен 

на овој свет “..да украде, да убие и да погуби...“ (Евангелие 

според Јован 10:10); “Бидете трезвени, бидете будни, зашто 

вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика и 

бара некого да проголта;“ (1 Послание на Апостол Петар 5:8); 

„Сатаната го ветува најдоброто, но го дава најлошото; вету-

ва почест но дава посраменост; ветува задоволство но дава 

болка; ветува добивка но дава загуба; ветува живот, ама дава 

смрт.“ (Thomas Brooks 14)

Драги мои, претходно размислувавме за тоа како да му се 

спротивставиме на сатаната и заклучивме дека единствени-

от начин е да го земеме оружјето Божјо – Библијата. “... Спро-

тивете му се со тврда вера, знаејќи дека такви страдања ги 

снаоѓаат и вашите браќа по светот.“ (1 Послание на Апостол 

Петар 5:9)

Да се запрашаме, дали само тоа е доволно или Господ нè 
14  Thomas Brooks (1608–1680), познат Англиски проповедник и 
автор 

поучува и охрабува дека има уште нешто. “Еве, ви давам власт 

да настапувате на змии и скорпии, и на секаква непријателска 

сила (ѓаволот м.з.); и ништо нема да Ве повреди“ (Евангелие 

според Лука 10:19). Многумина ќе се обидат да заклучат, да, 

тоа е така, но се однесува само на Исусовите ученици – апо-

столите. На друга страна пак, Словото нѐ поучува: “Самиот 

Дух му сведочи на нашиот дух, дека ние сме чеда Божји. А ако 

сме, пак, чеда, ние сме и наследници Христови...“ (Послание 

до Римјаните 8:16-17)

Како сонаследници на Царството небеско, со Исуса Хри-

ста, ние христијаните го имаме полното право на власт над сè 

што е создадено од Господа, вклучително и ѓаволот – сатана. 

“И си го поставил (човекот м.з.) над делата од рацете Твои, и 

сè си потчинил под нозете негови“ (Псалм 8:6) И “... духовите 

ви се покоруваат...“ (Евангелие според Лука 10:20) 

А кога некому се дава власт, се бара и одговорност од 

практикувањето на власта. “А знаците, на оние што ќе пове-

руваат, ќе им бидат овие: со Моето име (Исус м.з.) ќе истеру-

ваат демони...“ (Евангелие според Марко 16:17)

И ако сево ова го анализираме подлабоко, доаѓаме до 

суштината дека секој кој ќе поверува во Исуса Христа, како 

сонаследник Негов, ја стекнува власта над ѓаволот, а со са-

мото тоа и над делата негови, а тоа е сето зло на овој свет. 

Но, ако имате власт, вие сте должни и да ја практикувате, 

во спротивно ќе ви биде одземена. 

Како се практикува власта? “... и на сите да им откријам 
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во што се состои распределбата на тајната... многуразлична-

та премудрост Божја да им се објави сега преку Црквата, на 

началствата и властите небесни.“ (Послание до Ефесјаните 

3:9-10) Тука сакам да се потсетиме дека нашата борба како 

христијани беше токму против овие началства и власти не-

бесни – поднебесните сили на злото, на темнината. (Посла-

ние до Ефесјаните 6:12) 

Значи, црквата и верниците се тие кои ќе се спротивстават 

на ѓаволот со премудроста Божја од Библијата. Преку силна 

и тврда вера, преку постојаност во пост и молитва, преку ре-

довно читање на Библијата, притоа црпејќи ја премудроста 

од Бога, ние стануваме сè поцврсти и похрабри. Како такви, 

преку силата на Светиот Дух, го стекнуваме Божјото прису-

ство во нашите животи, а каде што е тоа присуство, таму зло-

то не се допира. Ѓаволот, ќе биде далеку од нашите животи и 

ќе рика како разјарен лав, а неговата сила ќе биде сè посла-

ба врз нас. Тоа не значи дека ѓаволот ќе се откаже од напа-

дите врз нас христијаните, но неговата сила ќе биде сè по-

слаба, како што ние се смалуваме себеси за сметка на Хри-

стос во нашето срце и со јакнењето и практикувањето на на-

шата вера, на начин на кој нѐ советува Божјата премудрост 

во Библијата.

БОРБАТА НА ХРИСТИЈАНИТЕ

Значи, да одиме по ред. Откако се запознавме со 

објективноста од постоењето и делувањето на ѓаволот и де-

монските сили нему лојални, нам ни останува да размислиме 

малку подлабоко и за начините и можностите за одбрана од 

нивното влијание врз нас самите односно врз нашите животи 

и животите на нашите блиски. 

Што треба да преземе еден посветен христијанин за да се 

заштити од злото, за злото да не се допира до него? Како да 

се соочи верен христијанин со смртта, со болестите, со неми-

рот, со неуспехот, со гладот, со сиромаштијата, со омразата, 

со измамата, со последиците од војна, со лични и семејни ка-

тастрофи и проклетства од секаков вид? Дали има начин за 

справување со сите овие зла, кои, ќе се сложиме, заедно пу-

стошат на овој свет со сè поголем интензитет? 

Ако се обидеме да размислуваме човечки или само со на-

шите земни и телесни сфаќања за животот, со нашата зем-

на и световна мудрост и знаењата од образовниот систем, од 

воспитувањето од родителите или од нашето животно иску-

ство, сигурно дека одговорот нема да биде ни приближно за-

доволителен. 

Почитувани, милиони посветени христијани во светот де-

нес, а и низ историјата, сведочат за огромната моќ, сила, му-

дрост и знаење кои потекнуваат од еден друг извор. Извор 

достапен секому од нас, на дофат на нашите раце и денес, 

и сега во овој момент. Извор кој е непресушен, кој тече како 
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жива вода и ги напојува сите оние кои поверувале дека Исус 

е Христос, Син на живиот Бог, Господ и Спасител, отелотво-

рение на самиот Бог. Тој извор е токму Неговиот жив збор – 

Библијата. Господ преку неа ни зборува и за коренот на сите 

погоре споменати зла на овој свет. Преку присуството на Све-

тиот Дух или манифестацијата на живиот Бог, ни отвора нови 

хоризонти на разбирање и свесност за функционирањето на 

овој свет, како борба на силите на доброто и силите на злото 

олицетворени во ѓаволот наречен Сатана и неговите демони, 

одметнатите од Господа ангели на темнината. 

Следејќи ја линијата на пораките од Божјиот збор, дра-

ги мои, уште еднаш да повториме, нашата борба како 

Христијани, не е против крвта и плотта, не e против луѓето од 

крв и месо, туку против поднебесните сили на злото кои што 

владеат со овој свет, како и со властите и началствата на тем-

нината, во овој свет. (Послание до Ефесјаните 6:12) 

Како можеме да се избориме со сето зло на овој свет, по-

себно со злото непосредно околу нас? Сами, со нашата сила 

и со нашето човечко мудрување сигурно не ќе можеме да се 

бориме. Туку само и единствено со моќното оружје – Божјиот 

збор.  

Библијата ни порачува: “Бидете силни во Господа и во не-

говата моќна сила. Наоружајте се со оружјето на Господа, 

така што ќе можете да застанете цврсто против шемите на 

ѓаволот“. (Послание до Ефесјаните 6:10-12) 

Како изгледа тоа, практично во нашето секојдневие? 

Ако некој е под власта на ѓаволот преку дрогата, преку 

пијанството, прељубата, ако некој убива, краде, лаже, из-

мамува, и животот му станува сѐ повеќе пеколен, исполнет 

со омраза, со немир, со зло, со личен неуспех, тој е влезен 

во кругот на силите на злото. Тој круг вртоглаво се зголему-

ва, сам по себе. Од едно, влегува во друго зло. А човекот е 

како со превез преку очите. Ниту може да види, ниту може да 

слушне, било каков глас од кругот на доброто. Затоа што, тој 

глас му изгледа далечен, недостижен, едноставно нереален. 

Така затворен во својот круг на злото и себеуништувањето, се 

наоѓа во ситуација на безизлез. Но, само наизглед, драги мои.

Излез има и тоа уште како ветувачки. Само ако се сака, 

ако се има силна волја за пресврт, за промена на правецот 

на живеење, кон живот исполнет со перспектива, кон смис-

лата на постоењето, кон просперитетот кој ни го вети Господ. 

И само ако се наоружаме со моќното оружје – Божјиот збор, 

Библијата и поуките и мудростите кои извираат од неа како 

жива вода, само тогаш ние сме на вистинскиот пат: “Здобивај 

се со мудрост, придобивај разум; не заборавај го тоа и не се 

отстранувај од зборовите на устата моја... Ти го покажувам 

патот на мудроста, те водам по прави патеки“ ни вели Господ 

во Изреки Соломонови 4:5,11 .

“Очите твои нека гледаат право, и клепките твои да би-

дат управувани кон праведното. Провери ја патеката со нозе-

те свои, и сите твои патишта нека бидат прави. Не скршнувај 

ни десно, ни лево; оддалечи ја ногата од злото, зашто десните 

патишта Господ ги надгледува, а левите се расипани. Тој (Го-
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спод м.з.) ќе ги направи твоите патишта прави, и твоето одење 

ќе го уреди во мир“. (Изреки Соломонови 4:25-29) 

Ова драги мои е излезот од секое зло. Нема срам во тоа да 

се признае пред самиот себе си, за тоа дека некој потпаднал 

под власта на ѓаволот. Нема причина човек да живее под так-

во бреме на себеобвинување и дефетизам кон можниот из-

лез од ситуацијата во која е западнат, па дури и ако се работи 

за најтешките облици на злото. А тоа е првиот чекор кој води 

кон покајанието. Покајание кое преку верата во единствениот 

Господ и Спасител Исус Христос и преку Неговата света крв 

пролеана на крстот Голготски која чисти од секаков грев и нѐ 

води до помирување со Бога, нe враќа на вистинскиот пат, 

на патот на послушноста кон Господа, кон вистините од Не-

говиот збор – Библијата. Преку покајанието и прифаќањето 

на верата во Исуса Христа, сите имаме подеднаква шанса за 

помирување со Бога, шанса да ни бидат простени гревовите 

и преку спознанието на вистината да дојдеме до вечниот жи-

вот. “Вашите гревови и да се алово црвени, како снег ќе ги по-

белам...“ ни порачува Господ преку пророкот Исаија.

Затоа, бидете бодри во духот и силни во желбата за излез 

од таквиот круг на злото, одважете се и спротивете му се на 

тој јарем на лукавиот, отфрлете го тоа бреме на злото, и засе-

когаш ослободете се од секојдневието исполнето со немир, 

страв, навидум безизлез од ситуацијата во која сме западна-

ти. Наоружајте се со оружјето кое ни е на располагање, со 

моќното оружје од Бога – Библијата и пораките и мудростите 

од неа. Нема друг излез за пресврт и враќање од состојба на 

пропаѓање, освен Божјиот. 

Затоа и Господ ни порачува, преку Библијата: “...

Послушајте ме: Блажени се оние што ги пазат моите патиш-

та! Послушајте ја поуката, бидете мудри и не отстапувајте од 

неа. Блажен е оној човек кој ме слуша... Зашто кој ме нашол 

мене, нашол живот; и ќе добие благодат од Господа; а кој гре-

ши против мене, нанесува штета на душата своја: сите што ме 

мразат мене, ја сакаат смртта.“ (Изреки Соломонови 8:32-36)

Нека овие зборови на надеж, но и предупредување од Го-

спода, нѐ доведат на патот на вистината, пат на праведност 

и чесност, пат исполнет со извесност и иднина, надеж и жи-

вот. Пат на кој злото нема да може да се допира до нас. Пат 

кој ќе е предалечен за дофатот на “огнените стрели на лука-

виот“. Преку посветената вера во Исуса Христа, да се одржи-

ме со силна надеж на тој пат, далеку од ѓаволските примки на 

злото, а под силна заштита и водство од Бога, преку Светиот 

Дух во благодатта на милоста и љубовта од Него.  

ПРОТИВЕТЕ МУ СЕ НА ЃАВОЛОТ

“... затоа е речено: Бог се противи на горделивите, а на 

смирените им дава благодат. Па затоа, покорете му се на 

Бога; а противете се на ѓаволот, и тој ќе побегне од Вас!“ (По-

слание на апостол Јаков 4:6,7)

Во секојдневието често пати можеме да ја слушнеме из-

реката - “ѓаволот ни ора ни копа“. Во секојдневието, луѓето 
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махинално ја прифаќаат и користат истата, во ситуации на 

незгоди, одлуки, неизвесност, дневни дилеми и преокупации. 

Има и уште една изрека која говори во таа насока: “Оној кој 

си го црта ѓаволот на својот зид, тој таму и пробива...“

Ако подлабоко, Библиски, навлеземе во суштината на спо-

менатите народни изреки, тогаш ќе откриеме длабока Божја 

вистина, дека ѓаволот е реалност во секојдневието и неговата 

задача на овој свет, како негов господар, е “да растури, укра-

де, убие и уништи“ (Евангелие според Јован 10:10) што повеќе 

човечки души или ако сакате, да ги оттргне што подалеку од 

Бога и Божјото присуство, а со цел што помалку души да би-

дат спасени преку верата во Исуса Христа.

Сето зло на овој свет, сите раздори, војни, болести, човеч-

ки трагедии се дело на ѓаволот. Од моментот на создавањето 

на човекот како брилјантно, совршено Божјо создание, 

ѓаволот наречен Сатана, се обидува да ја помати славата 

Божја.  

Гордоста (Книга на пророк Исаија 14:11) беше основ-

на причина која го доведе претходно наречениот “ангел на 

светлината – Луцифер“, во ситуација да сака да се израмни со 

Бога и да постане ист со Него. (Книга на пророк Исаија 14:13-

14) Неможејќи да ги достигне висините и славата Божја, тој 

започна да руши сè што е дело Господово, користејќи се 

со најразлични итроштини и зла, во стилот на народната 

“грозјето е зелено“. Тој се одлучи да го имитира Господа, да 

се направи себеси бледа копија од Господа и во ништо да не 

може да успее. Знаејќи го својот крај, ѓаволот станува сѐ по-

деструктивен, како глобално во светот, така и во секој човеч-

ки живот. 

Сите несреќи, зла, плач, проблеми, немир, страв и ужа-

си во денешницата се производ на сатаната и неговите слуги 

олицетворени во демонските сили на темнината. 

Знаејќи го ова, треба да бидеме свесни и на следново: Бог 

не нè остави сами на ветрометина на ѓаволот. Бог го љуби се-

кого од нас. Па впрочем негови созданија сме. (Битие 5:1). А 

кој не го сака своето дете ? Кој му мисли лошо на своето дете? 

При вознесението Христово на небото, на ден т.н. Спасов 

ден (според православието), Исус, гледајќи страв во срцата 

на апостолите и народот, ни даде ветување за утешителот, 

Светиот Дух (Евангелие според Јован 14:16). Тоа е живиот 

Бог, Кој е меѓу нас преку Својот Свет Дух за да нѐ заштити од 

злото и од лукавиот – сатаната.

А ветувањето е, вели Господ, “каде што се еден или двајца 

собрани во Мое име, таму сум и Јас“ ни вели Господ во Еван-

гелие според Матеј 18:20, а каде што е Божјото присуство, 

таму злото не се допира до човекот.

Затоа, почитувани, потребно е секој да обрне поголемо 

внимание на тоа: да биде во присуството Божјо. Тоа присуство 

се добива преку понизност во нашето срце, покајнички мен-

талитет и ум, тоа се добива во Исуса Христа и прифаќањето 

на Него за свој Спасител и Избавител од гревот и од смртта. 

Секој кој во срцето поверува за оправдание и секој кој испо-

веда со устата за спасение е чедо Божјо и влегува во Божјото 
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присуство и добива сила да се спротивстави на лукавиот.

Затоа драги мои, да ја уништиме секоја гордост во нас, 

да отстраниме сè старо од нас, да се облечеме во новиот чо-

век според образот Божји и заедно да ја стекнеме благодат-

та по милоста Божја, како на смирени во Бога. Повторувам, 

Бог ни дал сила да имаме власт над ѓаволот. Со вера, преку 

постојана молитва, да му се противиме на злото во животот. 

Да се отстраниме од секакво зло, од секоја лоша мисла, лош 

збор, лоша постапка, а наспроти тоа да правиме добро на 

сите и во секое време, покорувајќи му се на Бога, а противејќи 

му се на ѓаволот, за да побегне од нас. Зашто, да повториме, 

таму каде што е Божјото присуство и дело, таму злото не се 

допира. Таму ѓаволот нема власт. Власта му припаѓа на един-

ствениот Господ и спасител Исус Христос, од Кого доаѓа и 

секоја благодат во нашите животи.

Често пати ме прашуваат, лесно е да се каже, ама ајде 

да видиме како е и да се примени чинењето добро, кога на-

спроти нас имаме лоши луѓе. Драги мои, не е наше да ги суди-

ме другите, тоа е работа на Господа, и за ова Господ ни дал 

јасна инструкција на повеќе места во Библијата, а посебно 

во Изреките Соломонови 17:13, каде е запишано: “Кој на до-

брото со зло враќа, злото не излегува од неговиот дом со ге-

нерации“. Затоа, мој совет е да правиме добро, секому, без 

исклучок. А да оставиме на другите да останат на страната 

на лошото, на злото. Така и самите ќе си ја применат пого-

ворката од почетокот на овој дел. Затоа, не грижете се што 

другиот чини, грижете се што вие чините за себе и за своите 

најблиски и покажувајте добрина, милост и љубов спрема се-

кого без исклучок. Бог тоа знае да го цени и награди, повтор-

но без исклучок.

ЗА ПОСВЕТЕНОСТА КОН БОГА 

            Откровение 3:15,16: “...Ова го вели Амин, Верниот и 

Вистинскиот Сведок, Почетокот на Божјото создание: ги знам 

делата твои, ти не си ни студен, ни жежок, о да беше студен 

или жежок! Така, бидејќи си млак, а не жежок, или студен, ќе 

те изблујам од устата Своја!“

Кога Словото вели црквите, тоа се однесува и на цркви-

те Македонски. Пораката е универзална, иако се однесува во 

конкретниов случај на црквата во Лаодикија. Целото Слово е 

исполнето со една силна и единствена порака: Слушајте го 

Господа. Бидете Му послушни! Заповедта е да го сакаме Бога 

со сето наше срце, тело, душа и разум, а ако сакате некого и 

ќе му бидете послушни, ќе бидете внимателни и приврзани 

едни кон други. Впрочем и љубовта кон Бога се состои во по-

слушноста и исполнувањето на Неговите заповеди.

Бог ја докажа Неговата верност и приврзаност кон нас, 

кон човекот како Негово создание, негова творба. Дали ние, 

почитувани, сме ја докажале нашата приврзаност кон Него? 

Дали ние, да се запрашаме искрено и задлабочено, се одне-

суваме кон Господа со таква посветеност каква што Тој оче-

кува од Неговите Божји чеда? Или, си велиме самите на себе, 
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и ова е доволно, колку можеме толку, односно колку време-

то и секојдневните обврски тоа ни го дозволуваат, толкава ќе 

биде и нашата посветеност кон Господа. 

Ајде сега, да се запрашаме колку им е потребна нашата 

земна љубов, на тие околу нас, на тие кои нѐ сакаат по тело, 

на децата, обратно на родителите, на нашите блиски од-

носно ближни, при тоа, исполнувајќи ја втората страна од 

најголемата Исусова заповед – да го сакаме ближниот како 

што се сакаме себе си. Колку време и внимание очекуваат 

од нас нашите најблиски и најближни. Ги употребувам две-

те кованици заедно, оти не секогаш нашите најблиски се и 

наши најближни. Сите ја знаеме добро приказната за добри-

от Самарјанин, кога на прашањето на законикот, Исус одгово-

ри: Ближен е оној што искажува милосрдие.  (Евангелие спо-

ред Лука 10:37) 

Се разбира потребата од нашето присуство кај децата е 

неспорна, и обратно нам ни е потребно дневно и постојано 

присуство на децата. Колку ли е потребата на Бога да биде 

во наше присуство? Дали реално чувствувате дека тој чезнее 

деноноќно, за да биде во наше присуство постојано, за да ни 

биде на дофат Неговата бескрајна милост и љубов кон нас, 

кон Неговите бесценети Божји созданија. 

А дали ние чезнееме деноноќно за Него, за неговото при-

суство во нашето секојдневие, во нашите животи?

Впрочем, денес живееме во последните времиња, кога 

се очекува и е на сцена ладење на љубовта. Секојдневието 

е полно со морбидни случки на омраза помеѓу браќа и се-

стри, помеѓу деца и родители. Бројни се примерите според 

кои секојдневно слушаме коментари од типот – “никој никого 

не гледа“, “секој си е сам за себе“, “ти гледај си за себе“,  “чо-

век на човека е волк“ и што ли уште не. Тоа само по себе го-

вори дека на сцена е класично отуѓување, што го потврдува 

пророштвото дека во последните времиња ќе олади љубовта 

помеѓу луѓето. 

Ваквиот сплет на околности е донекаде разбирлив, ако се 

работи за “светот“, кованица која се употребува за сите кои 

се надвор од духовното и црквите. Дали, помеѓу нас, почиту-

вани, постои оладена љубов. Дали ние ја исполнуваме запо-

ведта на Исус да се сакаме едни со други, пред сè затоа што 

прво и основно сме браќа по вера? А според Словото, Исус 

треба да живее во нас и преку нас.

Постојано во трчаница, постојано зафатени, преокупи-

рани со проблеми, со обврски, со секојдневието. Дали е тоа 

целта на нашето постоење? Дали со таков живот сме нависти-

на среќни? И уште поважно, дали со таквата дневна рутина, 

Бог е задоволен од нас и од нашето практикување на верата 

во дух и вистина, од нашето сведочење за слава на Бога? 

Велам сведочење, затоа што Словото е јасно. Во Посла-

ние до Римјаните 1:16,17: “... Јас не се срамам од Евангелие-

то на Христос, вели апостол Павле, бидејќи тоа е сила Божја 

која го спасува секого што верува... Бидејќи во него се откри-

ва правдата Божја, од верата и во верата, како што е напиша-

но: Праведникот од верата ќе живее.“
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Ако сме убедени во ова што го слушаме и читаме од и во 

Словото, а сигурен сум дека сме, тогаш зошто сè уште одиме 

по човечки. Зошто и понатаму, да бидеме слуги на ѓаволот, 

однесувајќи се отуѓено помеѓу нас. Отуѓеноста помеѓу нас 

води кон делби, делбите кон раздор, и токму на ваков начин 

ние ја носиме одговорноста за успешноста на црквата и за си-

лината и присутноста на Словото кај народот. 

“...Секое царство ако е поделено само против себе, запу-

стува, и дом кој е поделен сам против себе, пропаѓа.“ (Еван-

гелие според Лука 11:17)

Како да ги нема, почитувани мои, повиканите да излезат 

пред нашиот народ и храбро, јасно и со вера да му ја објаснат 

заблудата, да му го симнат превезот од очите, за да види и по-

верува, за да ја види светлината која ја има и дава Исус, свет-

лина која нуди надеж за секој од нас и за целиот народ во 

Македонија. 

Во 1 Книга Самоилова 12:19: “И сиот народ му рече на Са-

моил: Помоли се за слугите свои пред Господ, твојот Бог, за 

да не умреме; зашто кон сите гревови наши додадовме уште 

едно зло...“ А Самоил им порача: “... Не плашете се... но само 

не отстапувајте од Господ, и служете му на Господ од сè срце, 

и не одете по ништожни богови, кои нема да ви донесат ко-

рист и нема да ве спасат, бидејќи се бесполезни. А Господ 

нема да го остави народот Свој заради Своете големо име, 

бидејќи на Господ му беше мило да ве избере за Свој народ; 

исто така и јас нема да си дозволам грев пред Господ да пре-

станам да се молам за вас, и ќе ви го покажувам добриот и 

правиот пат. Само имајте стравопочит кон Господ и служете 

му во вистина од сето свое срце, зашто видовте какви големи 

дела изврши тој со вас.“

Ако не отстапиме од поуките Господови и ако ги интензи-

вираме нашите молитви како верни во Господа, како народ 

и како цркви Христијански, во нашите домови заедно со на-

шите блиски, и во секоја прилика постојано да се молиме со 

пламена молитва со вера, нема сила која ќе може да го спре-

чи Божјото присуство во нашите животи, во нашите домови и 

семејства, во нашите цркви, држава и народ. А знаеме, каде 

што е Божјото присуство таму злото не се допира и ѓаволот 

наоколу “рика како разјарен лав“, ама сила и власт нема. И 

еве ја и наградата: 

“...Оние кои се бојат од Бога, си велат еден на друг: Го-

спод гледа и го пази тоа, и пред лицето Негово се пишува спо-

мен книга за оние што се плашат од Бога и го почитуваат име-

то Негово. Тие ќе бидат мои, вели Господ Саваот, Мојата соп-

ственост во оној ден, што го готвам, и ќе бидам милостив кон 

нив како што татко е милостив кон синот свој, кој му служи. И 

тогаш ќе се обратите и ќе ја видите разликата меѓу праведник 

и безбожник, меѓу оној кој Му служи на Бога и оној кој не му 

служи.“(Книга на пророк Малахија 3:16-18)

500 години пред Христа, пророкот Малахија прорекол:   

“Уште од деновите на вашите татковци отстапувате од наред-

бите мои и не ги пазите, вратете се кон Мене, и јас ќе се вра-

там кај вас, вели Господ Саваот. Вие пак ќе речете, како да 

се вратиме? Смее ли човек да краде од Мене! Ќе речете: Што 
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крадеме од тебе? – од десетокот и од приносите! (внимавајте: 

и од приносите) Со проклетство сте проколнати, зошто Ме 

крадете, вие и сиот народ. Донесете ги сите десетоци во риз-

ницата, па да има храна во Мојот дом, и потоа испитајте Ме, 

вели Господ Саваот (на воинственоста): зар нема да ги отво-

рам отворите небески за да излијам благослов на вас, па да 

немате и на претек?... и лозата ваша во полето нема да оста-

не без плод, вели Господ Саваот. И блажени ќе ве нарекува-

ат сите народи, зашто ќе бидете земја на благослови, вели Го-

спод Саваот.“ (Книга на пророк Малахија 3:7-15) 

Целта е, не само материјалното и финансиите, за што го-

воревме претходно, туку и десетокот од времето кое ни е 

обилно дадено, принесено да го живееме на земјата, да си го 

дадеме на Бога, (кажано е дека човекот нема да живее само 

од леб, но и од Словото), значи времето посветено во молит-

ва, во читање на Словото, практикување на поуките и пораки-

те од Него, сведочењето за слава на Бога.

При мојата прва посета на Израел имав молитва во сина-

гогата до самиот т.н. зид на плачот, кој е северната страна од 

Соломоновиот храм, a на негово место е подигната импозант-

на џамија. Таму е вообичаено, Евреите, Израелевиот избран 

Божји народ да доаѓаат и да се молат по два до три саати днев-

но и да читаат од светите книги. Таа глетка на луѓе во пламе-

ни молитви, долги молитви со вера, и постојано секојдневно, 

импресионира сама по себе. И благословот е тука, не изо-

станува. На секој чекор во Израел се гледа Божјото прису-

ство, и денес. И замислете, една мала дигресија, Израел кој 

е теренски пустина, во камен и ретко зеленило, произведу-

ва 5 милијарди долари во храна од кои 1 милијарда ја извезу-

ва. И сето тоа на 22.000 км2, што е за отприлика 20% помал-

ку од територијата на Македонија. Како е тоа можно почиту-

вани мои? Сите се како мравки, работат од изгрејсонце до 

зајдисонце, кротко, понизно, тивко, трпеливо, вредно, готово 

фанатично фокусирани кон Бога. Сè што прават во животот 

го прават од срце и со душа како за Господа, а не за луѓето. 

Тоа е она што нам ни недостасува како народ и како црква. 

Тоа е чекорот кој мора да собереме сили да го направиме. Да 

се вратиме на “првата љубов“, на нашата пламена вера, да 

ги вратиме пламените молитви со вера и без сомневање во 

нашите домови, семејства, цркви. Да работиме напорно од 

изгрејсонце до зајдисонце, од душа, како за Господа, а не за 

луѓето. (Римјаните) И убеден сум дека знаете, дека благосло-

вите нема да изостанат. На ниту едно поле, ниту на здрав-

ствено, ниту на материјално, во финансиска смисла. Бог ни 

кажа: “Двајца во согласност, што и да побараат, внимавајте, 

што и да побараат, ќе им биде дадено од Отецот небески“. И 

се прашувам, зошто сè уште, пламено и ревносно, не го при-

маме дарот на Светиот дух, кој дојде за нас, за нам да ни биде 

убаво, да не страдаме под налетите на ѓаволот, да имаме жи-

вот, и тоа не било каков, туку живот во изобилство (Јован 

10:10). Сонувам ова да стане стварност. И се молам, со збо-

ровите од Псалм 69:13: “Јас, пак, молитвата моја ја упатувам 

кон тебе, Господи, во благопријатно време, Боже, со голема-

та Своја милост услиши ме, заради вистината на спасението 

од Тебе.“
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Пророкот Даниел ова го знаеше и затоа во неговата Книга 

нѐ упатува и поучува, како тоа се чини, во глава 9:3-6, 17-19: 

“И го свртев лицето мое кон Господ Бог со молитва и со мол-

ба, во пост, ... И му се молев на Господ мојот Бог, се испове-

дав и Му реков: Те молам Господи, Боже Велики и чудесен, Кој 

пазиш на заветот и имаш милост за оние кои Те сакаат и кои 

ги пазат Твоите заповеди! Згрешивме, вршевме беззаконија, 

дејствувавме нечесно, се противевме и отстапивме од Твоите 

заповеди и од Твоите наредби и не ги слушавме Твоите слуги, 

пророците, кои им зборуваа од Твое име на царевите наши и 

на достоинствениците наши, на татковците наши и на сиот на-

род на земјата...  А сега чуј ја Боже наш, молитвата на Твојот 

слуга и неговото усрдно молење, па заради Тебе, Господи, 

погледај со светлото Твое лице на опустошеното Твое свети-

лиште. Приклони го, Боже мој, увото Свое и послушај, отвори 

ги очите Свои и погледај ги нашите пустоши и градот, во кој 

се призива името Твое; зашто ние ги принесуваме молењата 

свои пред Тебе, надевајќи се не на нашата праведност, туку 

на Твојата голема милосрдност. Чуј Господи, Господи прости 

ни, Господи погледај и изврши, не колебај се поради Самиот 

Тебе, Боже мој, зашто името Твое се призива во Твојот град и 

во Твојот народ!“

Дека сме и ние Негов народ говори Словото. Сега е време-

то на милоста за незнабожечките народи, за сите нееврејски 

народи, во кои спаѓа и македонскиот. Време, кога ние ја има-

ме единствената шанса да се накалемиме на дрвото на живо-

тот и да станеме како што Словото го нарекува “новиот Изра-

ел“. 

И еве како ни се праќа порака во   Посланието до 

Ефесјаните 2:11-22: “И вас, кои бевте мртви поради вашите 

престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според живо-

тот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на 

духот, кој сега дејствува во синовите на неверието, меѓу кои 

и ние сите некогаш живеевме ... нè засака, иако бевме мртви 

поради гревовите наши, нè оживеа во Христос и нè воскресна 

со Него и нѐ постави на небесата во Христос Исус... затоа пом-

нете вие, кои некогаш по тело бевте незнабошци, и наречени 

необрезани од т.н. необрезани со телесно обрезание, праве-

но со раце, дека во она време бевте без Христос, отстране-

ти од општеството на Израел, без право на учество во завети-

те на ветеното, без надеж и безбожници во светот; но сега, во 

Христос Исус, вие, кои некогаш бевте далеку, станавте бли-

ски преку крвта Христова. Зашто Тој е нашиот мир, кој од два-

та народи направи еден и ја разруши преградата која беше 

меѓу нив, откако со телото свое го уништи непријателството, 

а законот на заповедите и одредбите го обезсили, за да соз-

даде во Себе од двата еден нов човек, воспоставувајќи мир, 

и обата во едно тело да ги помири со Бога преку крстот, от-

како го уништи непријателството во себе. И, откако дојде, Тој 

ви благовести мир вам, далечни и блиски, зашто преку Него, 

и едните и другите имаме пристап кај Отецот во еден дух. И 

така, вие веќе не сте туѓи и придојдени, туку сте им сожите-

ли на светиите и членови на Божјото семејство, зашто се ут-

врдивте на темелите поставени од апостолите и пророци-

те, имајќи Го како камен темелник Самиот Исус Христос, врз 

Кого, целата зграда, стројно зглобена, прераснува во свет 



302

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и 303

храм на Господ; врз Кого и вие ќе се созидате во живеалиште 

Божјо преку Духот.“

Зошто Господ нѐ сака и покрај сè?  Затоа што сме негова 

совршена творба, Божјо создание. А ова е добро да се слуш-

не и да се употребува при наше сведочење пред нашиот на-

род, кој ќе признаете, секојдневно гине во незнаење и кој е 

сè уште на нивото на кое беше неверниот, внимавајте апостол 

Тома, кој на крај сепак заклучи и извика пред Христос: “Го-

спод мој и Бог мој!“ (Јован 20:28) 

 Во Откровение 3:19-22: “Оние што Јас ги сакам, нив ги ка-

рам и воспитувам. И така, биди искрен и покај се. Ете стојам 

пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отво-

ри вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него, и тој со 

Мене. На оној што победува, ќе му дозволам да седне со Мене 

на мојот престол, како што и јас победив и седнав со Отецот 

Свој на Неговиот престол. Кој има уво, нека чуе, што им збо-

рува духот на црквите.“

“А вие, возљубени, изградувајќи се во пресветата ваша 

вера и молејќи се преку Светиот дух, запазете се во љубовта 

Божја, очекувајќи милост од нашиот Господ Исус Христос, за 

вечен живот. И така разликувајќи ги, едни милувајте, а други 

со страв спасувајте, истргнувајќи ги од оган и изобличувајќи 

ги со страв... А на Оној, Кој може да ве запази да останете 

безгрешни и без порок, и да ве постави пред славата Своја – 

на Единиот премудар Бог, нашиот Спасител преку Исус Хри-

стос, нашиот Господ, слава и величие, сила и власт преку 

сите векови, сега и во сите времиња“ Амин! (Послание на Јуда 

1:20-25) 

ЗА ПЛОДОВИТЕ НА ХРИСТИЈАНИТЕ

Евангелие според Матеј 21:28-32  

2 Послание до Тимотеј, 4:1,2,5:  “И така, те заколнувам 

пред Бога и нашиот Господ Исус Христос, ... проповедај го 

Словото, настојувај во погодно време и во невреме, укорувај, 

забранувај, советувај со голема долготрпеливост и поука, ... 

биди трезвен, претрпи зло, направи дело достојно за благо-

вестител, службата своја исполнувај ја добро!“

Ќе започнам со една приказна, која на некој начин ја от-

сликува и пораката од размислувањево на споменатата тема 

за плодовите на христијаните.

Приказната е за четворица, по име Секој, Билокој, Никој 

и Некој. Требаше да се заврши една важна работа и Секој 

беше сигурен дека Некој ќе го стори тоа. Билокој можеше да 

ја заврши работата, а Никој не се нафати. Затоа Некој се на-

лути, бидејќи тоа беше работа на Секој. Секој пак, мислеше 

дека Билокој ќе ја заврши работата, но Никој не сфати дека 

Секој нема да го стори тоа. Се заврши така што Секој го об-

вини Некој дека Никој не го стори тоа што требаше да го на-

прави Билокој.

Библиското учење за плодовите станува актуелно како 

никогаш досега. Што  подразбираме под плодови? Или, ако 
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сакате кои и какви плодови треба да дава еден христијанин? 

Словото ни дава неколку одговори на ова прашање.

Градење на христијански карактер е еден од плодовите. 

Ако животот на еден христијанин треба да биде окаракте-

ризиран како “сличен на Христос“, тогаш секоја наша мисла, 

збор и постапка која извира од поуките, пораките и опоме-

ните на Исуса Христа, значи од изворот на “жива вода“, пре-

ку нас треба да се рефлектира во светот. Тогаш всушност ние 

даваме плодови, кои го задоволуваат нашиот Господ и Спаси-

тел. Кога се спомнуваат Библиските плодови, сите веднаш по-

мислувате на плодовите на Духот опишани од страна на апо-

стол Павле, во Посланието до Галатјаните 5:22-23, или на по-

раките на апостол Петар, од второто послание, 1:5-8. Таму 

ни се дадени и седумте својства на верата, кои се неопход-

ни за давање на плодови од страна на христијаните. Два од 

нив се исти и во двете обраќања, а тоа се љубовта и самокон-

тролата. Другите се радоста, мирот, долготрпеливоста, бла-

госта, добрината, верноста, кротоста, воздржливоста, добро-

детелта, знаењето, воздржувањето, трпението, побожност, 

братољубивост и љубов. 

Да се практикуваат овие карактерни особини значи, да се 

принесуваат плодови. 

Второ, вистинскиот карактер резултира со вистински став, 

однос, и ако живееме живот исполнет со добри дела, тогаш 

ние произведуваме плодови. (Послание до Колосјаните 1:10) 

Ова оди рака под рака со растење во спознанието за Госпо-

да, бидејќи ако знаеме дека тоа го задоволува Исуса Христа, 

нашите плодоносни дела стануваат сѐ поподложни на тоа 

знаење. Кога апостол Павле размислуваше за тоа дали е по-

добро да умре или да остане жив, тој мислеше дека жив зна-

чи плодоносни дела, што значи дека неговата работа сама по 

себе е плод, или плодот ќе резултира од неговата работа. (По-

слание до Филипјаните 1:22)

Трето, тие кои што доаѓаат при Христа, преку наше све-

доштво, се исто така плодови. Апостол Павле посакува-

ше да оди во Рим, за да донесе некој плод од неговото 

министерување таму. (Послание до Римјаните 1:13)  Тој го 

окарактеризира обратувањето во домот на Стефан како први 

плодови во Ахаја. (1 Послание до Коринтјаните 16:15)

Четврто, ние исто така може да донесеме плодови со на-

шите усти, давајќи слава на Бога и во благодарност да го ис-

поведаме Неговото име. (Послание до Евреите 13:15) Со дру-

ги зборови, нашите усни носат плодови, кога ние нудиме во 

благодарност, објава на името Божјо. И тоа е нешто кое што 

мораме да го правиме постојано. 

Петто, ние носиме плодови кога го даваме десетокот. 

Апостол Павле го означи собирањето на пари за сиромаш-

ните светии во Ерусалим, како собирање плодови. (Послание 

до Римјаните 15:28) Исто така, кога тој им благодареше на 

Филипјаните за нивната финансиска поддршка на служба-

та, тој рече дека нивниот чин на давање, носи плод на нивна 

сметка. (Послание до Филипјаните 4:17) 

Да сумираме, плодовите подразбираат: Христијански ка-
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рактер, живот карактеризиран со добри дела, верно сведошт-

во, усни кои го слават Бога и великодушно давање десеток и 

приноси. 

Секој Христијанин треба да носи духовни плодови. Нека-

де, некогаш и некако. Ако не, тогаш таа личност не е вистин-

ски верник. Секој наново роден ќе биде плодоносен. Да се 

биде бесплоден е да си неверен, без вера, и сходно на тоа 

без спасение.

Во Псалм 1 е дадена основата на која сè потоа се над-

градува. Имено, таму се вели дека дрвото засадено покрај 

река дава плодови навреме. Тоа подразбира дека има корен 

кој дава силно и цврсто стебло, кое пак дава силна и голема 

крошна, чиј лист не венее и на која можат да се соберат мно-

гу плодови. И сево ова како парафраза за оној човек, верен 

во Господа, кому му омилел законот Господов, кој црпи од из-

ворот на жива вода, од  живото Слово Господово, човек кој 

за законот (Словото) Господов грижливо размислува дење и 

ноќе. Таквиот, се вели во Псалмот, “во сè што прави, напред-

ува“. 

Во Евангелието според Марко 11:13,14,...20,21, пак ни 

е дадено следново: “и кога оддалеку виде една смоква, по-

криена со лисја, се приближи, не би ли нашол (плод) на неа; 

но, кога се доближи до неа, не најде ништо освен лисја... И 

Исус и рече: - Отсега никој довека да не вкуси плод од тебе! 

... утредента, минувајќи, ја видоа смоквата исушена откорен. 

И кога се сети, Петар Му рече: - Рави, погледај! Смоквата, што 

ја проколна, се исушила!“ 

“Секоја прачка во Мене, што не дава плод, Тој ќе ја исече; 

и секоја, што дава плод, ќе ја очисти, за да принесе повеќе 

плод... Бидете во Мене, и Јас ќе бидам во вас. Како што прач-

ката не може да роди плод сама од себе, ако не е на лозата, 

така и вие, ако не бидете во Мене... и кој е во Мене, и Јас во 

него, тој ќе даде многу плод; ... Ако некој, не остане во Мене, 

ќе биде исфрлен надвор, како прачка, и ќе се исуши; а такви-

те ќе ги соберат, и во оган ќе ги фрлат, и ќе изгорат.“ 

Христијанскиот карактер подразбира и одговорност, под-

разбира значаен дел од ресурсот време кој ни е даден од Го-

спода, да го потрошиме во споделување на верата со другите 

околу нас, луѓе кои Господ постојано ни ги праќа во нашите 

животи. Ова споделување на верата, преку нашето сведоштво 

за нашиот личносен однос со Бога, е исто така, плод.

Неодамна, слушнав еден интересна парабола, која вре-

ди и вие да ја слушнете. Замислете дека банката ви нуди до-

говор, според кој, секое утро на вашата сметка ќе добивате 

86.400 евра, ама под два услови. Парите мора да ги потро-

шите до истекот на денот, а доколку не успеете, остатокот 

неповратно го губите. И вториот услов, банката го задржува 

правото да ви го прекине договорот, кога сака, без да ви го 

соопшти тоа. Значи, секоја вечер ќе бидете во неизвесност, 

дали наредното утро ќе ви бидат парите на сметка, или бан-

ката го прекинала договорот по нејзино наоѓање. Во ваква 

ситуација, можам да замислам како би ни се одвивал денот. 

Преокупирани би биле да ги потрошиме парите, за да не ги 

изгубиме неповратно со изминувањето на денот. И тоа би ни 
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станало опсесија.

 Ова е всушност парабола со ресурсот време, кој ни 

е даден на управување од страна на Господ. Со секое наше 

будење, на конто на нашиот живот добиваме нови 86.400 се-

кунди. Дека е тоа многу време, обидете се да изброите до 

86.400. Само за броење ќе ви треба приближно 10-тина часа. 

На нас останува како ќе го управуваме овој најдрагоцен ре-

сурс кој ни е ставен на располагање. Дали ќе го потрошиме 

бесцелно или ќе живееме бескомпромисно, според упатство-

то кое Бог ни го дал за тоа како треба да се владее човекот, 

како треба да го живее животот, за да има “живот во полнота“ 

(Јован 10:10), исполнет со мир и спокојство, здравје, финан-

сиска слобода, успех и просперитет, надеж и иднина и право 

на вечен живот. (Евангелие по Јован 16:3)

 Словото нè опоменува: Дните се лукави. Денешни-

от е наш ден, денешниот е денот на спасението, не утреш-

ниот, тој припаѓа само на Господа. Од нас зависи, како ќе му 

припаѓаме на Господа, колку од времето ќе му го посветиме, 

на каков начин и со кој интензитет ќе ја разнесеме радосната 

вест за Спасителот Исус Христос. Бог ни дава разум и слобод-

на волја, да одлучиме, без никаква принуда, преку поуки, опо-

мени и пораки од непресушниот извор на мудрости и знаења, 

Словото Божјо – Библијата.

“ ... словото на вистината – Евангелието, кое е во вас, 

... принесува плод и расте, ...“е запишано во Послание до 

Колосјаните 1:6.

 Исус нѐ повикува да принесуваме плодови кои се 

трајни. Во Евангелието според Јован 15:16, Исус ни вели: 

“Вие не Ме избравте Мене, туку Јас ве избрав вас и ве поста-

вив да одите и да бидете плодоносни, и плодот ваш да оста-

не, та, што и да посакате од Отецот во мое име, да ви даде.“

 На тој начин, ние го славиме и Бога. “Со тоа ќе се про-

слави и Мојот Отец; да носите многу плод и да бидете мои 

ученици.“ (Евангелие според Јован 15:8)

 Почитувани мои, во секоја прилика, во секоја секун-

да од нашите животи, Библијата вели “... да постапувате 

достојно за Бога, угодувајќи Му во сè, принесувајќи плод во 

секое добро дело и да растете во спознанието на Бога. “

 Секоја неплодност му е омразена на Господа. Преку 

нашата негрижа за словото, за разнесување на добрата вест 

– Евангелието, ние всушност го отфрламе Христос, затоа што 

Исус ни порачува, ако говориме дека го сакаме Него, а не го 

извршуваме тоа што ни го заповеда, значи не сме му послуш-

ни, тогаш следува опомената, во Евангелието според Матеј 

21:43 : “Затоа ви велам дека царството Божјо ќе биде земено 

од вас и ќе се даде на народ што ги принесува неговите пло-

дови.“

 Почитувани мои, ако ние го сочуваме за себе тален-

тот (дарот на спознанието на вистината) кој ни е даден од 

Господа да го познаеме Него, тогаш ќе немаме шанса да го 

преумножиме тој дар, за и другите да слушнат за спасител-

ната крв на Исуса Христа, пролеана на крстот Голготски за 
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очистување на нашите гревови. Не е доволно, почитувани 

мои, да се стекнеме само со нашето спасение, преку мило-

ста Божја. Иако спасението е лично, никако не смееме да си 

дозволиме луксуз, од типот, “секој е возрасен и нека си мис-

ли за себе, јас немам ништо со тоа.“ Ваквиот став е самоуби-

ство. Наша е одговорноста, за овој народ да поверува и да си 

дојде при Бога. Кога велам наша, не мислам само на малиот 

број избрани од Бога водства на црквите Христијански, туку 

мислам на сите верни и посветени христијани во Македонија, 

кои стекнале сигурна увереност и формирале правилна прет-

става за надежта (Послание до Евреите 11:1), и за спознание-

то за Бога и нашиот Господ и Спасител Исус Христос, спозна-

ние кое води до вечен живот (Евангелие според Јован 16:3). 

Впрочем и дефиницијата за верата од Посланието до Евреи-

те 11:1, вели дека таа е и “докажување на тоа што не се гле-

да“, а не само “сигурна увереност во надежта“. Тоа подразби-

ра и проактивен однос на секој верен христијанин.

 Библијата опоменува: Не се сомневајте дека дни-

те се навистина лукави. Нашиот народ, секојдневно гине во 

незнаење. Да почитувани, со секој некролог во весник, ако 

човекот не слушнал и не поверувал во Исуса Христа, тој е осу-

ден на вечна смрт, тоа значи не само телесна, земна, туку и 

неповратно изгубена шанса за спасение кое води до вечен 

живот. А трајната смрт е во огненото езеро, каде има само 

плач, болка и страдање “... таму ќе има плач и крцкање со 

заби...“ како што е опишано во Евангелие според Матеј 13:50.

 Затоа, секој еден од нас, треба да се запраша: Дали 

досега доволно направил за својот Спасител, за Исуса Хри-

ста? Дали просведочил доволно, и дали воопшто, по волјата 

Господова, донел души човечки на патот кон спасението? 

Или, дали, доволно го посеал семето на словото, семето на 

верата? Дали навистина сме направиле најдобро што сме мо-

желе, за да ги привлечеме другите кон вистината, кон Слово-

то Божјо?

Jimmy Carter, еден од американските претседатели беше 

познат, меѓу другото и по тоа што имаше извонредни лични 

интервјуа за избор на кадровските решенија во неговиот ка-

бинет. При интервјуирањето на еден адмирал, адмиралот гор-

до и сигурен во себе изјавил дека е 59-ти во класата од 820, 

на престижната Навал академија. Потоа, направил мала пау-

за, очекувајќи реакција на пофалба од претседателот. Наме-

сто тоа, Џими Картер го прашал: - Дали го даде најдоброто од 

себе? Тој веднаш одговорил: - Да, претседателе, дадов сè од 

себе, го дадов најдоброто што можев. По некоја секунда на 

неизвесност, адмиралот сфатил пред кого се наоѓа, и се ко-

ригирал: Не секогаш го давав најдоброто што можев. По дол-

го молчење, претседателот го прашал уште еднаш: - А зош-

то не? Зошто не си го дал најдоброто од себе, да постигнеш 

повеќе? По овој случај, и својата автобиографија, Картер ја 

насловил “Зошто не најдоброто?15“ 

 Ајде, да почнеме најпрво од себеси и прашањето за 

15  “Why Not the Best?“ - Jimmy Carter, Bantam Books (1976)
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силината на нашето сведоштво и настојување да привле-

куваме други кон Словото Божјо, да си го поставиме за на-

шите најблиски. Дали нашите најблиски дома, сопруга, со-

пруг, деца, родители, се при Бога? Дали сме ги донеле во 

Божјото присуство, за да бидат спасени и стекнат право на 

вечен живот? Или, тие се сè уште надвор, во комфорот на 

секојдневието, преокупирани со свои проблеми, тешкотии, 

со свои размислувања и човечки филозофии, и се задовол-

ни да си останат во “светот“, каде што е власта на сатаната и 

каде што се прангите на демонските сили, кои мошне успеш-

но си ја извршуваат својата задача “да украдат, уништат и 

убијат што повеќе човечки души, за да не Му припаѓаат на Го-

спода.“ (Откровение)

 Многумина ја сметаат статистиката за фасцинантна 

наука. Еве некои податоци, кои говорат сами за себе и кои 

можеби ќе ни помогнат и ќе не отрезнат, со цел да не покре-

нат за акција, за конкретни чекори кон подобро. 

 Ако мајката и таткото се верни, духовни луѓе и заедно 

ја посетуваат црквата, богослужбите, тогаш 72% од нивните 

деца остануваат верни. Доколку е тоа случај само со таткото 

да е верен и да ја посетува богослужбата (а мајката не), тогаш 

55% од нивните деца остануваат верни. Ако само мајката е 

во верата и посетува богослужби или литургии, а таткото не, 

тогаш само 15% од децата остануваат верни. А доколку ниту 

еден родител не оди на богослужба, само 6% остануваат вер-

ни до крај. Статистиката зборува сама за себе. Примерот на 

родителите е извонредно значаен за децата и затоа нашата 

одговорност како родители за нашите деца е уште поголема. 

Немој да мислите дека ние како Македонија сме исклучок од 

овие состојби.

Одговорноста за ширењето на Евангелието е на сите вер-

ни христијани, затоа што заповедта од Господа е секој од нас 

да принесува плодови. Ова е порака до секој, порака која 

има за цел да не предизвика за да се подготвиме. Ова не е 

прашање на избор, дали сакам или не, дали можам или не, 

дали имам доволно време или не. Ова е прашање на послуш-

ност кон Бога, ова е прашање на покорност кон Божјите за-

поведи. Ова е прашање кое секој од нас денес, почитувани 

мои, мора да си го одговориме. Дали и понатаму ќе му остави-

ме простор на ѓаволот да ги разорува нашите најблиски и да 

ги држи настрана од верата, од Словото и од црквата? Дали 

и понатаму, ќе бидеме помирени со тоа што ѓаволот го држи 

нашиот народ во ропство на незнаење? Или ќе направиме на-

пор да промениме нешто?

Ова е уште една добра прилика, да ве потсетам на збо-

ровите на Алберт Ајнштајн, кој на прашањето: - Која е 

најголемата глупост која се случила воопшто досега, одгово-

рил без размислување со следново: - Да очекувате дека не-

што позитивно ќе се промени во вашиот живот на подобро, на 

поубаво во секоја смисла, а вие постојано да ја повторувате 

истата рутина во вашиот живот, истите навики, истите мисли, 

зборови и постапки, истиот интензитет на живеење.



314

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и 315

 William Barclay16, ни дава еден пример за тоа каква тре-

ба да биде нашата природа, каква треба да биде природата 

на црквата. Тој вели, замислете дека некој доктор го открива 

лекот за рак. Откако го открива, што мислите која е постапка-

та понатаму, по завршување на сите професионални контро-

ли и лабораториски испитувања? Нормално, производот тре-

ба да се промовира, да се докаже во јавноста дека лекот е 

ефикасен и безопасен по здравјето на луѓето, значи и во оба-

та случаи, потребно е да ѝ пристапите на јавноста како целна 

група, за таа да ги дознае предностите на лекот. За ова треба 

план, треба проектна рамка, треба организиран пристап кон 

ширење на евангелието. Точно, верата не е проект, треба чо-

век да се осознае и почувствува од внатре, од срцето, но исто 

така е точно, дека за да “докажете нешто што не се гледа“ 

мора да имате концепт. А да ве потсетам на дефиницијата на 

верата, таа го содржи и овој проактивен дел “докажување на 

тоа што не се гледа.“  Замислете, Господ да ви го дал дарот, 

токму вие да го видите тоа што, од прва, не се гледа.

Е овој пример на Barclay, е идентичен со откривањето на 

вистината дека верата во Исуса Христа спасува, ова е исто со 

откривањето на спознанието за Бога кое води до вечен жи-

вот. И замислете, ние лекот си го носиме дома, љубоморно си 

го чуваме само за себе, без да му го понудиме на светот. Што 

правиме на тој начин. Оставаме болните од рак и понатаму 

да страдаат, да умираат, тоа значи дека ние, самобендисани 

во нашето очекувано и претпоставено спасение, себично ги 

16  William Barclay (1907 – 1978), теолог, професор, автор – Глазгов, 
Шкотска

оставаме изгубените во овој свет да страдаат и секојдневно 

да гинат во незнаење.  

Ова треба сериозно да нѐ замисли. И да се запрашаме. 

Колкумина сме донеле при Господа? Нашата исконска желба 

треба да биде, нашето сведоштво да го ставиме на дофат на 

што поголем број души човечки, за да еден ден заедно со нив 

се радуваме во царството небеско.  

 Ова е навистина предизвик за секој од нас 

христијаните. Поинаку, напразно е нашето постоење. “... Како 

да поверуваат во Оној (Исуса Христа) за кого не слушнале? А 

како да слушнат, ако нема кој да проповеда? ... Затоа, вера-

та доаѓа од слушањето на пораката, а пораката – од Божјото 

слово (Библијата)“ ни вели апостол Павле во Посланието 

до Римјаните 10:14,17. Проповедање не е само од амвонот 

во црквите, туку е и поединечно сведочење и секојдневно 

објавување на радосната вест за Исуса Христа, лично, “очи во 

очи“, и на најразлични начини, со секој кој се нашол во наша 

близина, се секој кој Бог на пречудни начини го донел во на-

шиот живот.

 Апостол Павле се сметаше себеси за амбасадор Хри-

стов. Ајде да видиме што е тоа амбасадор? Тоа е овластен 

претставник на власта. Тој не зборува во негово име, туку во 

име на тој што го поставил, и неговата должност и одговор-

ност е да го пренесе умот на владетелот, верно на оние каде 

што е тој испратен. Ова е дефиниција од учебниците. Апо-

стол Павле ова го употребува на два пати, во врска со еван-

гелската работа. Во Посланието до Ефесјаните 6:19,20 се 
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вели: “... кога ќе ја отворам устата да ми се даде слободно 

да ја соопштам тајната на Евангелието, поради кое сум пра-

теник (амбасадор) во окови, за да го проповедам смело, како 

што ми прилега. “ И во 2 Послание до Коринтјаните 5:18,20 ни 

укажува: “А сè е од Бога, Кој не измири со Себе преку Христос 

и ни го даде служењето на тоа измирување... Па така, ние сме 

Христови пратеници (амбасадори), како Бог да зборува преку 

нас...“

 Зошто е толку важно секој од нас да евангелизира, во 

секоја прилика?

Затоа што тоа е заповед од Господа, до секој од нас вер-

ните христијани. “Одете и научете ги сите народи, ... и учете ги 

да пазат сè што сум ви заповедал...“ (Евангелие според Матеј 

28:19,20) “... Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелие-

то на секое создание.“ (Евангелие според Марко 16:15) Некој 

може да рече, ова беше заповед за апостолите. Да, за апосто-

лите тогаш, но ова е заповед и за сите потоа, до ден денешен, 

таа е универзална заповед, на основа на чие исполнување 

Словото Божјо опстанало до ден денешен. Ако тоа било на-

менето само за апостолите, со нивната смрт, би згаснало сè. 

А Словото е живо и денес и поактуелно од било кога, а апо-

столите се оддамна мртви. Тогаш, кој проповедал до денес, и 

кој ќе го проповеда Евангелието, од денес па натаму? Кој ќе 

го шири Божјото слово, ако не оние кои се повикани, дирек-

тно од Господа преку Библијата, да го прават тоа. Во Еванге-

лието според Јован 14:15, Исус потврдува: “Ако ме љубите, 

пазете ги моите заповеди. “А понатаму од Словото, знаеме и 

дека “... ако некој вели дека ме љуби, а не ги исполнува запо-

ведите мои, таквиот е лажец и вистината не е во него...“

Евангелизираме и поради состојбата во која е западнат 

човекот. Во Евангелието според Матеј 9:36-38, Господ ни по-

рачува: “А штом виде многу народ, се сожали, зашто беа из-

морени и беспомошни како овци без пастир. Тогаш им рече 

на Своите ученици (а да ве потсетам дека и ние сме негови 

ученици): - Жетвата е голема, а работници малку; Затоа мо-

лете Го Господарот на жетвата да испрати работници на 

Својата жетва. “ И така, почитувани мои, сè до денес, секоја 

генерација си има свои апостоли, кои цврсто и храбро заста-

нале на тронот на верата, исполнувајќи ја оваа заповед на на-

шиот Господ и Спасител Исус Христос.

Потоа, евангелизираме и поради последиците од Еванге-

лието. Во Евангелието според Матеј 7:13 пораката е: “Влезе-

те низ тесната врата; зашто широки се вратите и широк е па-

тот што води кон пропаст, и мнозина минуваат низ нив“; а во 1 

Петрово послание 4:17: “... каков ли ќе им биде крајот на оние 

кои не му се покоруваат на Божјото Евангелие?“ 

Евангелизираме и поради очекуваното второ доаѓање на 

Христос: “зашто сите ние треба да се јавиме пред Христови-

от суд. Та секој да прими што заслужил, според она што го из-

вршил во телото свое, било добро или зло“ (2 Послание до 

Коринтјаните 5:10) “Зашто која е нашата надеж или радост, 

или венец за пофалба? Та не сте ли вие пред нашиот Господ 

Исус Христос при неговото доаѓање? Да, вие сте нашата сла-

ва и радост!“ (Послание до Солунјаните 2:19,20)
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Евангелизираме и поради притисокот и силината на пре-

чудната љубов Божја врз нас, поради карактерот на Словото 

Божјо, но и поради нашата преданост и посветеност на тоа 

Слово, кое безброен број пати се објавило како животвор-

но во нашите животи. И токму таа наша радост треба да ја 

пренесеме на другите, за и тие да можат да ја почувствуваат. 

“Бидејќи љубовта Христова нѐ гони да го мислиме ова...“ (2 

Посланието до Коринтјаните 15:4)   

Господ преку пророкот Исаија, во Послание до Римјаните 

10:20,21 вели: “А Исаија се осмели да каже: - Ме најдоа оние 

кои не Ме бараа, им се открив на оние, кои не прашаа за 

Мене... - Постојано ги подавав рацете Свои кон народ непо-

слушен и бунтовен. “ 

 “... ако проповедам Евангелие, тоа не е за моја пофал-

ба; бидејќи тоа ми е должност, а тешко мене ако не го пропо-

ведам. Ако доброволно го вршам тоа, тогаш имам награда, а 

ако без своја волја – тогаш тоа е само извршување на служба 

што ми е доверена“, ни вели апостол Павле во 1 Посланието 

до Коринтјаните 9:16,17.

“... Бог нѐ удостои да ни Го довери Евангелието, така и 

зборуваме – не за да им угодуваме на луѓето, туку на Бога,...“ 

(1 Послание до Солунјаните 2:4)

Fritz Kreisler 17, светски познат виолинист, на една од сво-

ите турнеи здогледал во некој од излозите, извонреден при-

мерок на виолина. Таа била току скапа, што во моментот тој не 
17  Friedrich 'Fritz' Kreisler (1875 – 1962), Австриски виолинист од 
светска класа и композитор

можел да си дозволи да ја купи. Откако дошол до пари по не-

кое време, тој се вратил во продавницата, но виолината била 

продадена на некој колекционер на музички инструменти. Тој 

толку ја сакал таа виолина, што побарал адреса од колекци-

онерот и отишол кај него. На негово огромно разочарување, 

колекционерот не сакал да слушне за продавање на виолина-

та, за ниедни пари на светот. Тогаш, Крајслер разочаран, го 

замолил човекот: - Ве молам, пред да ја испратиме виолината 

на вечно молчење, дали би сакале да ми дозволите да отсви-

рам нешто на неа. Тој се сложил, виртуозот ја исполнил со-

бата со таква фасцинантна музика, полна со љубов, што ко-

лекционерот бил погоден длабоко во емоциите и рекол: - Не-

мам право да ја задржам виолината само за себе. Ви ја пода-

рувам, понесете ја со себе по светот, нека и другите слушнат 

што сè може да понуди оваа виолина.

Господ ни го подари Словото Божјо, со зборовите “... 

проповедајте го Евангелието по целиот свет...“ (Евангелието 

според Марко 16:15)

Ако тоа не го чиниме, го доведуваме во прашање нашиот 

христијански карактер и се доведуваме во опасност да поста-

неме бесплодни. А опомените следат во Евангелието според 

Матеј 3:8-10: “... секое дрво што не дава добар плод се сече и 

се фрла во оган“...“, потоа во 12:33-37 “... добро дрво – добар 

плод... по плодот се познава дрвото...“, како и во 13:23 “... по-

сеаното на добра земја – го слуша словото, го разбира и дава 

плод...“    

Во Евангелието според Лука 8:21, Исус вели: “... Мојата 
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мајка и Моите браќа се оние што го слушаат словото Божјо и 

го исполнуваат. “

Затоа да го молиме нашиот Господ Бог да ни дава од Не-

говата премудрост, нам мудрост, знаење и разум од Словото 

Божјо, да формираме правилна и жива претстава со сигурна 

увереност за она на што се надеваме, но и да ни дава сила, 

цврстина и храброст, бескомпромисно да го докажуваме тоа 

што не се гледа. А тоа почитувани мои, да повториме уште 

еднаш, е верата, дефинирана во Евреите 11 глава, 1-от стих. 

Ако имаме вера, имаме и обврска постојано и во секоја при-

лика да докажуваме тоа што многумина не можат да го видат 

од “превезот на очите“. Да собереме сили, преку слушањето и 

исполнувањето на словото Божјо и преку нашите плодови, да 

се обидеме да го симнеме превезот од очите на мојот народ 

Македонски, кој секојдневно гине во незнаење. А за секоја 

човечка душа, која сме ја пропуштиле и не сме ѝ просведочи-

ле за Бога, еден ден, бидете уверени, ќе одговараме. Да не би 

тогаш, Господ ни рекол: “Оди си не те познавам, а ние цел жи-

вот сме викале Господи, Господи, спаси нѐ.“ Линијата помеѓу 

“навидум побожни, а се откажале од силата Божја“ и нашиот 

дефетистички пристап – кога не веруваме во успешен исход 

од нашите напори да го доближиме Словото до нашите бли-

ски и до луѓето, е многу тенка. 

Почитувани, оние кои се обдарени со Духот на ова споз-

нание на вистината, оние кои во ова време на милоста има-

ат сигурност за себе дека се прикалемени на лозата на живо-

тот, тие ја имаат и таа привилегија да даваат плодови на жи-

вот, за да би можело секој, кој сака да вкуси од нив и да го по-

чувствува вкусот и благопријатниот мирис на спасението од 

Бога.

СÈ МОЖАМ ВО ХРИСТА

Псалм 23 и 27:1-9 
Евангелие според Јован 10:1-18; 25-30

Христос во англиската форма преведено од грчкиот 

збор значи помазаник, а во англиската форма преведено од  

еврејскиот збор е месија, што во основа е истото. Во Стари-

от завет, претежно е користено првото значење, како помаза-

ник (2 Самоил 1:14; 23:1, Левитска 4:3, Данаил 9:25-26, Исаија 

9:6-7; 11:1-9), а во Новиот завет, најчесто се користи второ-

то значење на зборот или избраниот, Божјиот месија. (Еван-

гелие според Јован 4:25-26; Евангелие според Матеј 23:10; 

Евангелие според Марко 9:41)

Еден познат евангелист, на една проповед во 

Филаделфија, на крајот на службата бил оспорен од некој 

непознат човек со констатацијата: “Не ми се допадна начи-

нот на кој зборувавте за крстот. Јас мислам дека наместо да 

се нагласува смртта на Христос, би било многу подобро да 

се проповеда Исус, како учител и пример“. На ова проповед-

никот одговорил: “Ако јас го претставував Христос на тој на-

чин, дали би бил подготвен да го следиш беспоговорно. На 

ова, непознатиот, без размислување одговорил позитивно. Е 

ако е така, рекол проповедникот, да одиме понатаму: - Исус 
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бил без грев. Дали е тоа случај и со тебе? Другиов рекол, се 

разбира не, секако дека грешам и сум во грев. И проповед-

никот поентирал: - Во тој случај, твојата најголема потреба е 

најпрво да имаш Спасител, а дури потоа пример за следење. 

Драги пријатели, времето помеѓу Божиќ и Велигден е вре-

ме кое инспирира милиони Христијани во светот. Тоа е вре-

ме кога секој ја обновува својата лична релација со својот Го-

спод и Спасител Исус Христос. Време, кога би требало секој 

од нас да размисли околу неколку клучни прашања за својот 

живот. 

Време е да размислиме, уште еднаш, дали навистина Хри-

стос е нашиот Спасител, дали навистина Христос е нашата 

надеж, дали навистина Христос е нашиот пат, вистина и жи-

вот? Но, секогаш е време да го провериме нашето поимање за 

Божјиот план за спасение на човештвото и за наше лично спа-

сение. Да ги освежиме нашите сеќавања за тоа, што всушност 

ни значи Христос во нашите животи, да се осврнеме на наши-

от личен однос кон Него, да се преиспитаме дали навистина 

сме му послушни во секоја наша мисла, збор и постапка. Со 

еден збор да се провериме, како го примаме Христос во на-

шиот живот? Дали само како спасител, дали само како изба-

вител, откупител, учител, водач, дали како пат, вистина и жи-

вот, или како сето тоа заедно? И на крајот, дали ја сфаќаме, 

примаме и применуваме синтагмата дека сè можеме во Хри-

ста Исуса? 

Да, драги мои, ова преиспитување е потребно и нужно, 

одвреме навреме. Нашето секојдневие е обременето со пре-

многу сложени ситуации, со преголем интензитет на животот, 

со преголеми очекувања, надежи, па и разочарувања во луѓе 

и ситуации, можеби и со премногу проблеми, лични, семејни, 

материјални, здравствени, меѓучовечки, недоразбирања 

дома, на работа. Бројни се опасностите кои можат да нѐ до-

ведат до проблематизирање на нашиот личен однос со Хри-

стос, до омекнување на нашиот морален став за тоа што е ис-

правно а што не, едноставно до запоставување на нашата 

лична релација и присност со Бога.

Според истражување на Барна институтот18 во САД, 88% 

од испитаниците верувале дека Исус е реална личност, на 

која не ѝ придавале посебна Божественост, 42%, од кои гро-

то се изјасниле како наново родени, верувале дека и Исус 

бил во грев, додека бил во тело на земјата, 61% верувале дека 

ѓаволот е само симбол на злото, а не и дека реално постои, и 

54% мислеле дека ако луѓето се доволно добри, ќе го заслу-

жат спасението и влезот во царството небесно, независно од 

нивните религиски верувања. Оваа статистика не е далеку и 

од состојбите кај нас, во Македонија.

За почеток, сакам секој од нас да се запраша, дали го 

познава лично Христос, значи дали Господ му се има лично 

објавено во текот на минатиов период. И дали сме биле свес-

ни дека таа претпоставена објава е со сигурност објавата на 

нашиот Господ?   

Потоа, да размислиме, што претставува за мене Христос. 

Што Тој претставува за мене? Која е смислата на мојата вера 

18  http://www.barna.org
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во Христос? Зошто ми е потребен Христос во мојот живот? 

Какви се моите очекувања од Него? Каква е мојата надеж и 

мојата лична релација со мојот Спасител? Го познавам ли јас 

лично како мој спасител?

Да видиме што ни нуди Библиската инструкција за Хри-

стос, како Тој најпрво ја објави Неговата љубов кон нас, Не-

говите созданија.

Христос е Спасителот, Тој се понизи и зеде телесен облик, 

за да се доближи до нас и за да ни го покаже патот до спа-

сението, до нашето помирување со Бога. Како може Христос 

да ме спаси денес во 21-от век, а Тој му се објави на човешт-

вото пред повеќе од 2000 години? И од што може да ме спа-

си? Дали ја разбираме сржта на спасението?  Дали ни е јасна 

целта на жртвата која Исус ја направи на крстот Голготски и 

токму таа жртва му ја понуди на човештвото, но ни ја понуди 

и нам денес?

Драги пријатели, Исус себеси се понуди за жртва, за наше 

помирување со Бога, Исус ни го покажа патот кој и секој од 

нас, кој сме го примиле за свој Господ и Спасител, треба да 

го помине. Секој од нас треба да ја даде својата лична жртва 

за помирување со Бога. Како тоа функционира во практика?  

Верувам, сите знаеме дека молитвата е таа која е линкот 

или нашата врска со Бога. Во молитва ние комуницираме со 

Бога. Па така, во молитва ние сме должни понизно да испо-

ведаме жртва, да му се обратиме на Бога во тајност, во мо-

литвата да му исповедаме  дека сме одлучиле да му го пре-

дадеме нашето срце на очистување од секаков грев, од се-

какво зло во него, зло кое ќе постои во нашите срца, сѐ до-

дека имаме лоша помисла за некого или нешто, сѐ додека од 

нашата уста излегува лош збор воопшто или спрема некого 

посебно, или сѐ додека практикуваме лоша постапка спрема 

било кого околу нас. Нашето срце, сфатено како парафраза 

на средиште на нашиот карактер, е предмет на наша лична 

жртва кон Бога. Во молитва го жртвуваме стариот карактер 

во нас, стариот човек. Му се обраќаме на Господа со изјава 

дека го отфрламе од нас стариот човек со стариот карактер 

во него и го предаваме на олтарот Господов за опростување 

и очистување. 

Во молитва, всушност му објавуваме на Господа наша 

подготвеност за промена, наша решеност за обнова на ста-

риот човек во нас, кој дотогаш тлеел, во измамливите жел-

би на световното. Во молитва го подготвуваме патот на Го-

спода до нашето срце, го подготвуваме престојот на Христос 

во нас. Тоа е парафразата на Христовото присуство во нас. 

Тоа е начинот на кој се случува всушност наново раѓањето, 

преобразувањето на стариот Љупчо во нов, “роден одозгора“ 

како што ни вели Христос во Евангелијата. Сè додека не се 

родиме одозгора, нема спасение, драги мои. Тоа е смислата 

на Христовата жртва на крстот Голготски, смисла која ни го 

покажува патот по кој секој од нас, кој ревнува за Спасение, 

мора да го помине по истиот редослед. Се разбира, доколку 

ја почувствувал љубовта Божја на дело, и доколку во него се 

родила љубовта кон Бога. Во 5 Мојсеева 4:29: ...“Ако ме ба-

рате со сето срце, сила, душа и разум, ќе ме најдете, ќе ви се 
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откријам“ , ни порачува Господ. Тоа е смислата на пресвета-

та крв на Спасителот која ги очистува нашите гревови, која го 

очистува нашето срце од злото, тоа е смислата на спасени-

ето. Тоа е објавата на Божјата љубов кон нас грешните. “За-

што, Бог толку нѐ засака, што го даде својот единороден Син 

како жртва, та секој што верува во Него, да не загине, но да 

има живот вечен.“ (Евангелие според Јован 3:16)  

Токму во тоа се состои бескрајната љубов Божја кон нас 

луѓето. Не затоа што ние први го засакавме, туку затоа што тој 

прв нѐ возљуби нас грешните. Тоа е милоста Божја на дело, 

несфатлива, непоимлива и неразбирлива по човечки. А раз-

бирлива само ако се погледне на неа со духовните очи, со 

кои самиот Бог го гледа секого од нас.

Што друго претставува Исус за нас? Тој е нашиот искупи-

тел.

Тој нѐ откупи со својата света драгоцена крв. Никој не ку-

пува ништо, ако не е вредно. Цената која за нас ја плати Исус 

беше огромна. Замислете си, колкава е нашата вредност за 

толку висока цена платена за нас?  

Основачот на Персиската империја Cyrus19, ги заробил 

принцот и неговата фамилија. Кога ги довеле пред него, мо-

нархот го прашал заробеникот: “Што ќе ми дадеш за да те 

19  Cyrus the Great (600 BC – 530 BC), основач на Персиската 
империја под Ахаменидовата династија. Сметан е за помазан од Господа 
од страна на Евреите, поради неговиот Декрет за реставрација, со кој го 
ослободува Израилот од ропството под Вавилон и по покорувањето на 
Вавилон во 538 BC, тој им дозволува да се вратат во својата земја и да го 
обноват храмот, вториот храм во Ерусалим.

ослободам?“ Принцот одговорил: “Половина од моето богат-

ство.“ А ако ги ослободам и твоите деца? Одговорот бил: Сè 

што поседувам. И на крај, ако ја ослободам и твојата жена? 

- Ваше височество, во тој случај ќе се дадам себе си за жртва. 

Сајрус бил толку трогнат од пожртвуваната љубов на прин-

цот, и ги ослободил сите. Тоа е жртвата која Исус ја даде за 

секој од нас овде, драги мои. Е таа и таква жртва, таа и така 

пролеаната скапоцена крв Христова на крстот Голготски е 

цената која е платена за нас, за повторно да бидеме заедно 

со Бога, со нашиот Создател и Небесен татко.

Да, Христос е и наш избавител, ни вели Словото. Што е 

пак сега ова? Што всушност значи избавување? Смислата на 

зборот избавување е дека ние всушност се извлекуваме од 

некоја тешка состојба, ситуација, дека ние излегуваме од не-

кое премрежје, некоја турбуленција, или дека ние сме изба-

вени од некое бреме, тешкотија, проблем. Колку пати сме се 

извлекле од некоја опасност во нашиот живот? Дали ни се 

случило досега, во моменти на криза, некој да ни се понуди и 

да ни рече: Те молам, дај ми го твоето бреме, јас ќе го носам 

за тебе. Ти немој да се мачиш, зашто тоа бреме за тебе е пре-

тешко? Дали досега некому му се има случено вакво нешто. 

Нели ова изгледа фантастично. Некој да ми се обрати кога ми 

е најтешко, да ми се понуди да ме ослободи, избави од маки-

те и тој наместо мене да се справува со тие маки и тешкотии. 

Нели ова ни изгледа готово и невозможно. Мене ми се нема 

случено. Ако, пак, можеби некому и може да му се случи, то-

гаш скоро секој во светот би помислил дека нешто не е во 

ред со него, сака место мене да носи товар. Или можеби има 
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некоја задна намера. Кој знае што намислил?

Да претпоставиме дека среќаваме човек кој се дави во 

некоја река. Влегуваме во вода и го спасуваме, и во тој случај 

ние би требало да бидеме спасители или избавители, значи 

сме го избавиле човекот од смрт со давење. Потоа, го оста-

ваме и си одиме, и повеќе за тој човек ништо не знаеме, што 

понатаму се случува во неговиот живот, не знаеме дали неко-

гаш повторно ќе падне во вода и ќе се најде во иста ситуација 

на давење. Но, во случајот на Господ, кој е и наш Спасител, 

Тој прави нешто повеќе за нас. Значи, не е само Спасител, тој 

уште е и наш откупител, скапоцена е Неговата света жртва за 

да нѐ врати назад од ропството на гревот, од јаремот на зло-

то, така што злото да нема власт над нас, сè додека ние тоа 

го прифаќаме со слободно изразена волја и живееме според 

таа изразена волја.

Што ни е потребно откако ќе бидеме спасени, откупени и 

избавени од ропството на гревот? Да се запрашаме, што уште 

ни е потребно?  

Да видиме на примерот на Израилот. Кога тие го поминаа 

на пречуден начин Црвеното море, тие веќе беа спасени, от-

купени и избавени од ропството. Но, дали само тоа им беше 

потребно? Знаеме, тие беа однесени во пустината. Што им 

беше потребно таму? Им беше потребна насока, каде да се 

движат, во кој правец да одат. Им беше потребен водач, кој 

го знае патот. Им беше потребен лидер. Во нашиов случај, 

Христос е водачот, лидерот кој ни е нам потребен денес, тој 

го знае патот, вистината и животот. И Тој ни порачува: Врвете 

по мене, за да не загинете. Кој врви по мене, тој ќе го насле-

ди царството небеско. 

Децата Израелеви, низ пустината се движеа според обла-

ците, едноставно, секое утро ги следеа облаците. Кога ги не-

маше, тие одмараа, кога се појавуваат тие одеа по нив. Може-

те да замислите како Мојсеј станувал наутро и гледал кон не-

бото, за да види во кој правец да го води народот. Тие и не 

можеле да имаат подобар водач низ пустината од својот Соз-

дател.  

Така, драги мои, независно дали сме ние во пустина во 

моментов, во потешкотии, страв, несигурност, неизвесност, 

бројни сомневања, нема подобар водач низ тие премрежја од 

самиот Христос. Тој го знае патот по кој треба да се движиме 

за да стигнеме до ветеното од Бога. Од Евангелието според 

Јован 10:10: “... живот во полнота на земјата и живот вечен на 

небесата...“, живот во мир, спокојство, извесност, успех и про-

сперитет, надеж и иднина. 

Затоа, ве повикувам, не заборавајте да повикате кон Хри-

стос: - Спаси ме Исусе од мојот безизлез, избави ме од мои-

те проблеми, стравови и неизвесноста во животот, оттргни ме 

од неуспехот и од состојбата на немање надеж, води ме Ису-

се по твојот пат, по патот на вистината и животот! И не оставај 

ме никогаш Боже мој, до крајот на мојот живот на земјата, но 

и потоа! 

Угледен судија во пензија, во САД, живеел со верна жена. 

Тој никако да поверува. Постојано и велел, јас си верувам на 
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свој начин, знам дека има некоја сила, можеби таа сила вие ја 

нарекувате Бог, и јас едноставно си верувам во таа сила и си 

се молам на неа. Жена му постојано се молела за спасение на 

неговата душа, затоа што знаела дека нејзиниот маж е на по-

грешен пат. Се молела цели 21 година. Ова е вистинит случај. 

Кога паднал во болест, судијата започнал да размислува по-

интензивно за тоа, дали е на правиот пат. Жена му го повика-

ла и пасторот, да се обиде да зборува со него, во надеж дека 

конечно ќе се прекрши и исповеда со збор, во покајничка мо-

литва, дека ќе го прими Исус за свој Господ и Спасител во не-

говиот живот. Обидот поминал неуспешно, но на крајот па-

сторот му рекол на судијата: - Јас ќе продолжам да се молам 

за твое обратување кон Бога, но те молам кога тоа ќе се случи 

во твоето срце, кога ќе одлучиш, понизно и покорно да го ис-

поведаш и да го примиш во молитва Исус Христос за твој ли-

чен Спасител, тогаш да ме известиш. Судијата се согласил. По 

кратко време, на една од проповедите се појавил и судијата и 

му се обратил на пасторот. Ти ветив дека кога ќе се обратам 

во Христа, ќе дојдам да ти соопштам. И ова е тој момент. Па-

сторот бил љубопитен и прашал, како се случило тоа? Една 

вечер, рекол судијата, седејќи сам покрај каминот, се запра-

шав, што ако жена ми има право, што ако пасторот ја зборува 

вистината, и што ако се тие на правиот пат, а јас на погрешни-

от. Што ќе се случи со мене, во тој случај? Каде ќе бидам јас 

после смртта? Ќе бидам ли одвоен од жената на мојот живот? 

Бројни прашања не ме оставаа да заспијам, рекол судијата. 

Премногу бев горд за да паднам на колена и да се молам, па 

си реков, темница е и нема никој да ме види, ќе му се обратам 

на Бога да ме научи што треба да направам за да бидам спа-

сен? Се молев, незнаејќи како, едноставно го прашував Исус. 

Знаев дека е тој учител и дека ќе ме подучи. Не бев сигурен 

како ќе го стори тоа, но сепак се надевав дека ќе се случи.  

Во меѓувреме, во собата влегла жена му и таа, вобичае-

но, клекнала на колена и се молела. Судијата си рекол: Е кога 

не би бил толку горд, и сега и јас да клекнам покрај жена ми 

да се молиме заедно, зашто знаев дека се моли за мене, таа 

тоа постојано го правеше откако мислеше дека сум заспан, 

се молеше за мене секоја вечер, покрај мојот кревет. И така 

цели 21 година. Каква е таа пожртвувана љубов, драги мои? 

Цели 21 година, без престан да се молите упорно, постојано 

и со вера, надеж и љубов кон Бога и кон ближниот. И нор-

мално, колку и да е тврдо срцето на човека, тоа едноставно 

ќе попушти под налетот на милоста Божја. И тоа и се случи 

со судијата. После цели 21 година, судијата, му признал на 

пасторот, му се обратил во солзи директно на Исус: - Исусе, 

не можам да го издржам овој товар на незнаење повеќе, ова 

бреме на притисок на неизвесноста во мојот живот, те молам 

Христе спаси ме, избави ме од погрешен пат и води ме во дух 

и вистина. Од тој момент, судијата не престанал со молитви-

те, тие прераснале во секојдневна жива комуникација, и ра-

доста на судијата и во неговиот дом се вратиле на голема вра-

та. Нивниот живот се сменил комплетно, и во старост заклу-

чиле дека дури тогаш, тие навистина започнале со вистински-

от живот.

Е драги мои, позади една ваква алтруистичка, несебична 
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постапка стои огромна љубов, безмерна агапе пожртвувана 

љубов од Бога кон нас Неговите Божји чеда. Тоа е таа љубов 

за која говорам постојано. Христос ни се понуди нам, нато-

варените со проблеми и тешкотии во телесниот живот, Тој да 

го носи нашето бреме, Тој да ги земе на себе сите наши про-

блеми, сè што нѐ тишти и мачи во овој живот. Е тоа е љубов на 

дело, тоа е милоста Божја кон нас. Има ли некој кој сè уште 

може да остане рамнодушен кон таква и кон толку голема, 

безмерна љубов?

Значи, сакам да се потсетиме уште еднаш, како тоа всуш-

ност изгледа на дело? Во молитва му се обраќаме на нашиот 

Господ и Спасител Христос, и искрено и од длабочината на 

нашето срце му ги исповедаме нашите моментални потешко-

тии и проблеми во животот, му се доверуваме отворено и ис-

крено дека немаме повеќе сили да се носиме со тие и такви 

тешкотии, и го молиме, со силна вера и со огромна и искрена 

љубов кон Него, Тој да нѝ го симне бремето од нашите плеќи, 

Тој да не олесни од товарот на секојдневието, Тој да нѐ изба-

ви од безизлезот на нашиот живот. Е на ова, пак Бог не остану-

ва рамнодушен, сега Тој стапува на сцена, со сета Негова моќ 

и силина, Тој без размислување ни се става на располагање и 

презема иницијатива во ситуацијата. И нормално, резултатот 

е нова победа, нов исчекор, нова потврда за Христовата без-

мерна љубов и милост кон нас на дело. Како? Не е ни важно, 

и не мора да ги знаеме деталите за тоа како Бог ни помага. Тој 

си ја работи “зад завесите“ неговата работа, и никогаш нико-

го нема изневерено, никогаш во историјата никој се нема по-

жалено на Божјата интервенција во неговиот живот.  

Сè што е ветено или пророкувано е милиметарски прециз-

но остварено од дамнина па до денес. 

Некому можеби тајмингот му изгледал неадекватен, му се 

чинело предолго, но ништо не е предолго во очите Господо-

ви, само Тој го знае идеалниот тајминг за успех, само Тој знае 

кога и како ќе не избави од ситуацијата, самот Тој ја има ви-

стинската перспектива за нашите животи. Можеби и ова не-

кому ќе му изгледа фантастично, Бог да се грижи да се инвол-

вира во животите на неколку милијарди луѓе, секојдневно, во 

текот на 4-5.000 години наназад. Но, тоа е едноставно така, 

така било од создавањето на светот, така е и денес, така ќе 

биде и до завршетокот на светот. И не е добро да се пра-

шуваме, зошто е тоа токму така. Ние ја имаме вистинската 

информација, нам ни е на располагање силата Божја, и друго 

и не ни е потребно на овој свет. Треба само да ја ставиме таа 

сила Божја во функција на нашето секојдневие, во функција 

на нашите животи. Зашто само така, може да е извесна наша-

та судбина, и нашата надеж во Бога, во полнотата на животот 

на земјата и во вечниот живот на небесата. Кој го има спозна-

ено ова, тој открил бисер и за тој бисер треба да се жртвува 

сè што сте имале до моментот на откривањето, сè за што сте 

мислеле дотогаш дека е вредно и важно во вас, вашиот до-

тогашен карактер, ментален склоп и мисловна конструкција. 

Кој сè уште не го осознал ова, нека ревнува кон Бога уште 

веднаш, нека бара од Бога мудрост и знаење како тоа да го 

стори, нека се понизи и покае во молитва веднаш и нека ис-

поведа во молитва дека го сака Христос во своето срце, сега, 
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веднаш. Не смее да има колебање, дали сум подготвен за тоа 

или не. Треба јасна, храбра одлука, одлука за припаѓање на 

нешто кое менува животи, кое прави пресврт, кое трансфор-

мира семејства, нешто кое нуди и дава надеж. 

И за двете наши обраќања кон Бога, потребно е постоење 

на наша длабока понизност, потребен ни е силен покајнички 

карактер, потребно ни е целосно припаѓање кон Бога во 

секоја наша мисла, збор и постапка, потребна ни е жива, ре-

довна, секојдневна комуникација со нашиот Спасител Хри-

стос. Тука не смее да има застој во комуникацијата, ниту пре-

кин, ниту непостојаност, ниту млакост.

И во двата случаи, Христос ни нуди и ни се дава целосно. 

За возврат, ништо и не бара од нас, освен исполнување на за-

поведта да го сакаме Него со сето срце, сила, душа и разум, и 

да го сакаме ближниот како себеси, нормално со сè што сле-

ди со оваа одлука.

Понатаму, Христос е нашиот советник. Сè што не ни е 

јасно, сè што не знаеме, што ни изгледа небулозно, маглови-

то, нејасно, Тој е нашиот советник, учител, Тој ќе не научи на 

сè. Тоа и го чини во Евангелијата. Трпеливо, упорно, посвете-

но, со огромна љубов и милост Тој не поучува во сè. Ни ги дава 

нужните инструкции, потребните лекции како да не запаѓаме 

во ситуации на искушенија и замки на лукавиот, за што гово-

ревме претходно, ни го дава потребното знаење за тоа како 

да не подлегнеме на заводливиот сјај на светот, за што, исто 

така говоревме претходно. Едноставно ни го дава најважниот 

совет за животот, а тоа е да го имаме Него на ум, во мисла, 

збор и постапка постојано, деноноќно, да му припаѓаме без-

резервно и само Нему, да му бидеме послушни или ако сакате 

да му овозможиме да ја оствари Неговата волја за нас, а тоа 

е нашата светост. 

Е токму ова знаење и оваа Божествена премудрост ни е 

нужно потребна за да успееме во животот, да одолееме на 

замките на лукавиот и да имаме “живот во полнота на земјата 

и живот вечен  на небесата. “Токму таа мудрост и тоа знаење 

ни е дадено бесплатно, затоа што непресушно извира од са-

миот Божји збор – Библијата, и затоа што е сè уште жив и по-

сле повеќе од 2000 години, и затоа тој и таков Божји збор спа-

сува и денес после толку поминати векови. Збор кој нѐ охра-

брува со ветувањето дека Исус е ист, вчера, денес и до крајот 

на вековите.

Значи, имаме Спасител, имаме избавител, искупител, има-

ме советник, учител, водач, и што уште друго ни е потреб-

но. Секако, потребен ни е пријател. Некој на кого можеме да 

сметаме во секое време, некому кому можеме да му се до-

вериме во секоја прилика, и во арно и во лошо, пријател кој 

ни е целосно на располагање и за арно и за лошо, пријател 

кој е верен и доверлив, искрен и постојан во пријателството, 

пријател кој ќе нѐ заштитува, советува, подучува, пријател кој 

ќе нѐ храбри и бодри во дух и вистина, пријател кој нема ни-

когаш да нѐ изневери или остави на цедило. Е таков пријател, 

нема кому не му е потребен, Таков пријател ми е мене потре-

бен, убеден сум дека и вам ви е потребен. 

И кога сево ова ќе стане наша стварност, да се запраша-
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ме: Има ли нешто, кое ние не сме во можност да го оства-

риме во нашите животи, согласно Библиските инструкции и 

Божјата волја за нас? Има ли нешто невозможно за верниот 

Христијанин кој е во Господа? Нема драги мои, нема. И затоа 

Словото нѐ бодри: Сè можам во Христа! Буквално сè, според 

волјата Божја. Нема ништо неможно за Бога. Така било и во 

времето на Авраам и Сара, така било во времето на Мојсеј и 

избавувањето на Израилот од Египетското ропство, така е и 

денес. Така ќе биде и до крајот на светот.

Дали ни треба повеќе здравје, или повеќе финансии и 

материјални нешта, дали ни треба повеќе мир и спокојство, 

дали ни е потребен поголем успех и напредок во кариера-

та, дали ни е потребна порелаксирана атмосфера дома во 

семејството, поблиска и попосветена едни на други релации 

во фамилиите, во однос на нашите деца, дали имаме може-

би проблеми со пороци на некој наш ближен или сме сооче-

ни со некоја наизглед безизлезна ситуација, нема причини за 

страв. Христос е со нас за да ни помогне. Тој е и нашиот ле-

кар, исцелител, нему обратете му се. Тој е и изворот на наша-

та благосостојба, тој ни го дава и мирот и спокојството, тој ни 

дава сè што ние потребно. Колку? Онолку колку ние сме му 

отвориле простор во нашите срца, за Тој да пребива во нас со 

сета Негова полнота. Колку се поотворени и поподадени на-

шите раце кон Него, толку се и Неговите подадени кон нас. 

Колку е поотворено нашето срце за Неговото присуство во 

него, толку е поголема полнотата во нас од Неговото прису-

ство, но толку е и помал просторот за маневри на лукавиот.  

Значи, ставот во нашето срце, нашиот понизен карактер 

и покајнички менталитет, нашиот искрен и посветен став кој 

е резултат на нашата искрена и длабока агапе пожртвувана 

љубов кон Бога и кон ближниот, се пасвордот или лозинка-

та за влезот на Христовата полнота во нашиот живот, уште 

на овој свет. Сакам да ве замолам, во името на Исуса Хри-

ста, да не ја пропуштиме оваа прекрасна можност која ни се 

нуди, можност буквално сè, да можеме преку Исуса Христа. 

Е таа шанса не смееме да не ја препознаеме, не смееме да 

ја пропуштиме. Таа и таква шанса буквално се зграпчува, без 

размислување. Еве и еден пример зошто тоа треба да е ток-

му така. 

Во 1884 година младо момче умрело и, по погребот, не-

говите разочарани родители20, одлучиле да востановат 

меморијал во чест на студентот на Harvard универзитетот, во 

САД. Го посетиле претседателот на универзитетот и му ја пре-

ложиле идејата за меморијалот. Претседателот на Harvard, 

барал појаснување, дали се работело за некоја стипендија. 

Добил одговор, дека идејата била нешто поголемо, нова згра-

да или слично. Тој не ја прифатил идејата со тврдењето дека 

тоа би било премногу скапо и се сомневал дали ќе може да 

го поднесат трошокот. Парот си отишол, и по една година, 

го основале Stanford универзитетот со 26 милиони долари 

меморијален фонд. Тој универзитет, денес е еден од првите 5 

најдобри универзитети во светот. Претседателот на Harvard 

универзитет не бил свесен што всушност пропуштил.

Затоа, и ние да внимаваме што правиме со нашите жи-
20  Leland и Jane Stanford
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воти. Дали пропуштаме нешто, дали ја пропуштаме силата 

Божја да дејствува во нас? Дали?                

                      

 “И МНОЗИНА ПРВИ ЌЕ БИДАТ ПОСЛЕДНИ...“ 
(ЕВАНГЕЛИЕ ПО МАРКО 10:31)

Псалм 53; 

2 Петрово послание 2:4-9 “Зашто Бог, кога не ги поште-

ди ангелите што згрешија, туку ги фрли во пеколот со вери-

ги на мракот, ги предаде да бидат држани до судот; и кога 

не го поштеди првиот свет, туку, кога нанесе потоп врз без-

божниот свет, го запази само осмочленото семејство на Ное, 

проповедникот на правдата; и градовите Содом и Гомора ги 

осуди на разурнување и ги претвори во пепел, оставајќи ги 

како пример на идните безбожници, а го избави праведни-

от Лот, кого го осрамотија беззакониците со нечистиот жи-

вот. Зашто, кога живееше праведникот меѓу нив, гледајќи ги 

и слушајќи ги беззаконските дела, тој секојдневно ја измачу-

ваше својата праведна душа; значи Господ знае како да ги из-

бавува побожните од искушенија, а неправедните да ги држи 

во маки за судниот ден.“  

Псалм 1; 

Книга на пророк Еремија 18:7-10 “Понекогаш, велам Јас 

(Бог) за некој народ и царство, дека ќе го искоренам, дека 

ќе го згазам и погубам; но ако тој народ, врз кого сум го из-

рекол тоа се поврати од лошите свои дела, Јас го одлагам 

злото, што сум намислил да го направам. А понекогаш велам 

за некој народ и некое царство дека ќе ги подигнам и ќе ги 

зацврстам; но, ако тој народ врши зло пред очите Мои и не го 

слуша гласот мој, ќе го одменам доброто, со кое сум намис-

лил да го дарувам.“ 

 И уште еден цитат околу кој ќе размислуваме на оваа 

особен важна тема, од 2 Послание до Тимотеј 3:1-5: “Но ова 

знај го: во последните денови ќе настанат тешки времиња. За-

што луѓето ќе станат себељубиви, среброљубиви, самофал-

ци, горделивци, хулители, непокорни кон родителите, небла-

годарни, неправедни, безбожници, непомирливи, клеветни-

ци, невоздржливи, нескротливи, недоброљупци, предавници, 

пребрзи, надуени, повеќе сластољубиви отколку богољубиви, 

на изглед побожни, а од силата на Бога се одрекле...“

Во секоја наука, теоретските сознанија е особено важ-

но да бидат потврдени во практиката. Така на пример, во 

економијата постои и т.н. применета економија, во полити-

ката - Применета политика, во хемијата – применета хемија 

и т.н. Важноста од применливоста на теоретските сознанија 

е огромна. Доколку теоретските сознанија немаат практична 

валоризација, тие се осудени на пропаѓање. 

Во Евангелието според Лука 8:21 ни се препорачува да го 

слушаме Словото Божјо, да ги примаме неговите вистини и да 

го исполнуваме во нашите животи. Исполнувањето подразби-

ра примена на сознанијата од Библијата, на поуките, пораки-

те и опомените од неа, во нашето секојдневие, во секоја наша 

мисла, збор и постапка, при секоја наша дневна одлука. Ток-
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му поради применливоста на овие сознанија,  Словото Божјо 

и се одржало низ вековите, но и е сè поактуелно во совреме-

ниот свет и делува исто толку свежо и силно како да е напи-

шано денес. 

Значи нема дилема, дека Библиските сознанија, 

низ историјата на постоењето на човештвото се готово 

компјутерски потврдени. Сите пророштва се прецизно оства-

рени или е во тек нивното остварување. За ова, во Божјото 

слово се вели, во Второ Петрово послание 1:20-21: “Знајте го 

прво тоа дека ниедно пророштво од Писмото не е сопстве-

но кажување на пророкот. Зашто никогаш според човечката 

волја не е изречено пророштво, туку светите Божји луѓе збо-

рувале поттикнати од Светиот дух.“

Во една прилика, кога апостол Петар беше изведен при 

исполнетите со завист приврзаници на садукеите, пред Си-

недрионот и првосвештеникот, се вели во Дела апостолски, 

5-тата глава, при што беше обвинет за проповедање на Еван-

гелието и за чудата кои ги правеше, се јави еден фарисеј по 

име Гамалиил, учител на законот, почитуван од целиот на-

род, со следниве зборови: “... оставете ги овие луѓе на мир, не 

гибајте ги; зашто ако е таа замисла или тоа дело од луѓе, ќе се 

разруши; а ако е, пак, од Бога, вие не можете да го разруши-

те; внимавајте да не станете борци против Бога! И тие го по-

слушаа.“ (38-39 стих)

Словото опстана и се одржа до ден денешен, и станува сè 

поактуелно, еве веќе 20 века по Христа. Зошто? Затоа што е 

од Бога, затоа што е водено од Светиот дух, но и токму пора-

ди неговата применливост во секојдневната практика, во жи-

вотите на луѓето. 

Човештвото уште од времето на Ева е склоно кон грево-

ви. Во времето на Ное, Господ се натажи во срцето свое и се 

покаја што го беше создал човекот на земјата. Зошто? 

Одговорот е во Битието 6:5-7 и 7:19-24: “И Господ виде 

дека лошотиите меѓу луѓето на земјата се умножуваа, и дека 

сите мисли и помисли во срцата нивни беа зли во секое вре-

ме. И се покаја Господ што го беше создал човекот на земјата, 

па се натажи во срцето свое. И рече Господ: Ќе ги истребам 

од земјата луѓето што сум ги создал – од човекот до добито-

кот, малите гадинки и небесните птици – бидејќи се каам што 

ги создадов“, “... и нарасна водата на земјата, толку многу... и 

се истреби секое суштество што живееше на земјата: од чове-

кот до добитокот, и лазачите, и птиците небески – сè беше ис-

требено од земјата...“ 

Дали, почитувани мои, денес е нешто изменето во дела-

та човечки? Дали доброто го превзема приматот во однос на 

злото, во свет во кој е апсолутна власта на ѓаволот? Дали зло-

то се повлече од сцената? Или сè уште постои и делува, може-

би уште поактивно и поразорно од било кога. 

Ние веќе го имаме сознанието, дека отсуството на Бога од 

срцата и животите на луѓето, од работните средини, од држа-

вата, раѓа состојба поволна за виреењето на злото. Исто како 

што темнината е состојба на отсуство на светлината, или сту-

дот - состојба кога отсуствуваат тела кои зрачат топлина, со-
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гласно законите на физиката.

Но, да се запрашаме, дали денес, Господ повторно би се 

покајал за тоа што им даде втора шанса на луѓето, по потопот 

на Ное, и дали може да се случи нешто слично, како знак на 

гнев од Господа? 

Се разбира, нов потоп нема да има, и во Словото, Бог за-

клучи завет со човекот и даде знак – виножитото, како за-

вет помеѓу Бога и човекот дека повеќе нема да има потоп на 

земјата. (Битие 9:8-17)

Но, низ историјата, во различни временски периоди, запи-

шано е дека Бог дава опомени и потсетува, дека се гневи на 

лошотиите и злите помисли на човекот. Примерот со Содом 

и Гомора, “градовите на гревот“, како што се нарекуваат во 

Библијата, е типична потврда на ова.

“И голем е викот против Содом и Гомора, зашто гревовите 

нивни се претешки.“ (Битие 18:20)  и “Тогаш излеа Господ врз 

Содом и Гомора дожд од сулфур и оган од небото. И ги соси-

па оние градови и целата околина, и сите жители во тие гра-

дови, и сите растенија.“ (Битие 19:24)

Сега, сакам малку да размислуваме за примената на 

Библијата во наши услови, денес, во Македонија.

Дали злото постои, денес, и кај нас во Македонија? Дали 

отсуствува Бог, во животите на Македонецот и во држава-

та воопшто? Дали Македонија е остварување на Библиското 

пророштво дека првите ќе бидат последни? “И мнозина први 

ќе бидат последни...“ (2122Евангелие според Марко 10:31)

Ајде да видиме како се одвиваше примањето на Словото, 

кај незнабожците на европско тло.

Апостолот Павле не успеа да ја оформи првата 

христијанска црква во Ахаја. Веројатно поради тврдите срца 

на Елините и нивната приврзаност кон киповите и идолски-

те жртви за разни божества. Откако по видението, апостолот 

прејде во Македонија на наше тло, во тогашниот најисточен 

град на Римската провинција Македонија – Филипи, помеѓу 

денешна Драма и Кавала во северниот дел на Грција, тој 

успеа да ја оформи првата христијанска црква на Европска 

територија. Истовремено, Лидија, за која се претпоставува 

дека е со потекло од експедициите на Александар Македон-

ски во Мала Азија, градот Тиатир, стана првата христијанка 

во Европа, која го прими Исуса Христа за свој Господ и Спа-

сител. Значи, први го примивме христијанството и од кај нас 

истото се разнесе низ Европа, и по Божја промисла, први 

оформивме христијанска црква.

Дури и после основањето на првата црква во Македонија, 

апостолот не успева да ги придобие ниту Елините во Солун 

кои го протераа и сакаа да го убијат, ниту Елините во Берија, 

ниту Атињаните, кои го отфрлаат Словото, ниту Коринтјаните 

кои иако им беше проповедано Словото цели 18 месеци, 
21  http://www.blupete.com/Literature/Biographies/Philosophy/Dio-
genes.htm
22  http://en.wikiquote.org/wiki/The_Great_Debaters
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решија да го протераат апостолот, ковајќи заговор против 

него. 

Се прашувам каде сме денес ние Македонците? Ако су-

диме по општата благосостојба и компактноста како нација 

и држава, со сигурност можеме да тврдиме дека сме на са-

мото дно на Европа. Готово и да нема држава која е посла-

ба од нашата, по економските перформанси, по вкупни-

те достигнувања, а и по многу други показатели. Тоа е пот-

врда, до кој степен го имаме или немаме присуството Божјо 

во Македонија денес, или подобро кажано, до кој степен Бог 

отсуствува од нашите животи во Македонија. А каде што го 

нема Господ во вистинска смисла на зборот, таму потврдено 

вирее злото во сите елементи.

Претпоставувам дека сите сте запознаени дека Поглава-

рот на Римокатоличката црква, папата Бенедикт 16-ти, од са-

миот почеток на управување со католичката Христијанска 

црква, ги објави 7-те современи смртни гревови. Зна-

чи, христијанството кај католицизмот ја призна состојбата 

на гревот во современиот свет. Доблесно, самокритички 

објавија дека, Бог и денес отсуствува од животите на луѓето и 

признаа дека прангите на сатаната се сè уште силни и масов-

но ги држат човечките души одвоени од Бога. Ѓаволот остана 

ист, само ја прилагодува стратегијата и тактиката на новите 

современи услови на живеење. Значи и кај него има т.н. при-

менета политика, инаку не би бил толку успешен во злото кол-

ку што е денес.

Во Македонија, жал ми е да констатирам, бројни се гре-

вовите на денешните генерации. Лагата е интензивно на сце-

ната. Политичарите велат, ако не лажеш во политиката, нема 

да успееш. Во бизнисот исто така велат, ако си искрен, ќе те 

измамат и повторно нема да успееш. Незнаејќи притоа дека 

има и друга вистина, дека според Библијата политиката тре-

ба и може да биде доблесна професија, доколку истата се 

гради на “аголниот камен“ Христос и врз основа на Библи-

ските вредности и принципи. Родителите ги учат децата, 

дека лажењето е еден вид на снаоѓање, дури позитивно им 

се сугерира дека без лажење, тешко ќе опстанат во денеш-

ниов суров и расипан свет. Дневните весници кај нас често-

пати и на цели страници, анализираат бројни ситуации кога 

било оправдано мажот да ја излаже жената, и обратно жена-

та да го излаже мажот, наводно за да опстане бракот пора-

ди децата. Црквата и понатаму е индиферентна кон оваа ма-

совна појава. А Словото упорно и бескомпромисно опомену-

ва: “... ниедна лага не доаѓа од вистината“ (1 Јованово посла-

ние 2:21).  А каде е вистината, ако не во Исус Христос. Ако ла-

гата не доаѓа од вистината, тогаш доаѓа од ѓаволот. “Вашиот 

татко е ѓаволот; и вие сакате да ги исполнувате желбите на 

својот татко; тој е човекоубиец од почетокот и не стои во ви-

стината, зашто во него нема вистина. Кога зборува лага, го-

вори од себе, зашто е лажливец и татко на лагата.“ (Еванге-

лие според Јован 8:44) “Слушајте и разберете! - вели Словото. 

Не го осквернува човекот она што влегува во устата, туку она 

што излегува од устата, тоа го осквернува човекот.“ (Еванге-

лие според Матеј 15:10-11) “... она што излегува од устата иде 

од срцето и тоа го осквернува човекот.“ (18 стих)
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“И ви велам за секој лош збор, што ќе го изговорат луѓето, 

ќе одговараат на судниот ден; зашто по зборовите свои ќе би-

деш оправдан, и по зборовите свои ќе бидеш суден“. (Еванге-

лие според Матеј 12:36-37) “Кој ја чува устата своја и јазикот 

свој, ја чува душата своја од зло“. (Изреки Соломонови 21-23) 

А во Јаков ни се вели: тече ли од еден извор и лоша и добра 

вода, та со устата го славиме Бога, а со јазикот злото.

Бог нѐ опоменува и во Евангелие според Матеј 5-18: “... 

ниту една буква или црта од Законот нема да се измени, до-

дека не се исполни сè! ... оној што ќе наруши една од тие 

најмали заповеди и така ги научи луѓето.... и ако неговата 

праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фа-

рисеите, ... нема да влезе во царството небеско“. “Ниеден мој 

збор, нема да биде одложен, ... зборот што ќе го кажам јас, ќе 

се изврши “, вели Господ во Езекиел 8:31.  Знаеме дека Слово-

то е “да-да“ или “не-не“, а сè помеѓу е од лукавиот.

Да се обидеме заедно да детектираме уште некои 

состојби кои се на сцена во Македонија. “... неправда (сте-

чаи, менаџерска приватизација), лукавство, алчност, злоба; 

полни со завист, (на сцена се изреките: “да му цркне козата 

на комшијата“ или “Македонецот, сè може да ти прости освен 

успехот“), убиства (погледнете ги црните хроники во весни-

ците), кавги, измами (пирамидални штедилници, афери со не-

колкукратно продавани станови и сл.), злонамерност, озбору-

вачи, клеветници, богомрасци, насилници, фалбаџии, горде-

ливци, измислувачи на зло, непослушни кон родителите, не-

разумни, неверни, недружељубиви, непомирливи, немилости-

ви.“ 

Внимавајте, овие состојби се актуелни и кај нас, и се сме-

таат дури и за нормална состојба. А овие состојби, драги мои 

се цитати од Словото, во Посланието до Римјаните 1:29-31. И 

Господ на ова вели: “... оние, што вршат такви дела, заслужу-

ваат смрт.“ (32 стих). 

А видовме во Евангелието по Матеј, дека осквернуваат 

работите кои доаѓаат од срцето на човекот - “лоши помисли, 

убиства, прељубодејства, блудства, кражби, лажни сведошт-

ва, хули“ (15:19). А христијанското свештенство (Послание до 

Римјаните 1:32), внимавајте, “... иако ја познаваат праведната 

одредба Божја ...се благонаклони и кон оние што ги вршат.“ 

За злото во човекот ни збор, за одметнатоста од Бога исто 

така, за излезните решенија во името на Исус ниту збор, за 

застранувањата од вистината со абортусите ни збор или со-

сема млако, можеби за да не се слушне, а се работи за екла-

тантен смртен грев – убиство. Во Македонија бројот на абор-

тусите кај Македонците е готово идентичен со бројот на но-

вородените на годишно ниво. Потоа,  ни збор во јавноста за 

бројните самоубиства кај нас, за бројните пагански обичаи, 

идолопоклонички церемонии, обредности, гатање, вражање, 

баење, гледачки, тарот карти, хороскопи, астрологии, натал-

ни карти, разврат, блудствување, па и од ист пол, дрога, коц-

ка на секој чекор, обложувалници, казина, и какви ли не гадо-

сти, како што ги нарекува Бог во Словото.  

Што се случува со нас како нација, драги мои? Дали изо-
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паченоста е на сцена во Македонија?  Нема ли кој да опоме-

не, да укаже, да посоветува, да укори, ако треба и да забра-

ни?

Делата убиваат, а не спасуваат. Спасува верата, на која 

природно се накалемени делата. Господ во Словото ни вели, 

по делата ќе ги препознаете моите. Ако се клониме од сиве 

овие злодела, по тоа и ќе бидеме познаени. Ако правиме ком-

промиси со светот, тогаш и ние сме се претопиле во светот и 

сме се претвориле во слуги на ѓаволот.

Претходно заклучивме дека, “грев е за оној кој знае да 

прави добро, а не го прави.“ (Послание на апостол Јаков 4:17)

Што друго подразбира правење добро, ако не правење 

милосрдие кон другите околу нас. А правењето милосрдие, 

беше покажување блискост. Исус ни кажа дека ближен е оној 

кој му прави милост на другиот. И ни даде заповед, да го са-

каме ближниот како што се сакаме себеси.

Токму оттука е изведено и златното правило на 

христијанството, прави го на другиот тоа што сакаш тој да ти 

го прави. Нема човек на планетава кој не сака другите да се 

однесуваат добродетелно со него, со должна почит и внима-

ние. 

Еве еден класичен пример, како доброто се враќа со до-

бро, генерациски. 

Сиромашен Шкотски фармер по име Флеминг слушнал 

повик за помош од некое дете кое било затрупано со голем 

стог сено. Го спасил детето од бавна и застрашувачка смрт 

со задушување. Следниот ден, на неговата фарма пристигнал 

некој благородник, и се претставил како татко на детето кое 

било спасено. За возврат, благородникот сакал да му плати 

на фармерот. Флеминг не сакал ни да слушне за пари. Во тој 

момент се појавил синот на Флеминг. Благородникот му пону-

дил да го финансира школувањето на Флеминговиот син, на 

исто високо ниво како на неговиот син. Флеминг се согласу-

ва. Синот на фармерот завршува Висока медицинска школа 

во Лондон и напредувајќи во струката и истражувањата успе-

ал да го открие пеницилинот, лек кој спаси милиони животи 

од сигурна смрт. Во меѓувреме, синот на благородникот се 

разболел од пневмонија, болест од која во тоа време се уми-

рало. Животот на синот на благородникот бил спасен, благо-

дарение на пронајдокот на Флеминг. Името на синот на бла-

городникот било Винстон Черчил.

Ова е практичен пример како правењето добро на другите, 

покажувањето милосрдие на другите, се враќа од генерација 

на генерација. И на ваков начин, преку практикувањето на 

Библиските вредности и принципи, вклучително и златното 

правило, се пренесувало Словото, од дамнешни времиња до 

денес, со помош на Светиот дух. Несомнено, така ќе биде и 

до свршетокот на светот.

Сакам заедно да размислиме,  дали постои надеж, во 

случајот со Македонија и со нас Македонците? Дали мислите 

дека постои шанса и за нас, да ги почувствуваме, како нација 

и држава Божјите благослови и благодатите од Неговото при-
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суство во нашето секојдневие?

Во случајот со уништувањето на градот Содом, Авраам 

влезе во директна расправијата со Господ. Авраам се препи-

раше со Господа со барањето да го заштити градот доколку 

во него се најдат 50 праведници. Па откако доби потврда од 

Господа дека ако се најдат 50 праведници, градот нема да 

биде уништен, тогаш Авраам се пазареше за 45, па за 30, па 

се симна на 20, па на 10. И кога сфати дека Господ не виде 

ниту еден друг праведен, освен Лот, се засрами и се повлече 

од дискусија. И Содом беше уништен, на нам познатиот на-

чин.

Дали сме сигурни дека, денес во Македонија постојат 50 

праведници, заради кои државата и нацијата нема да бидат 

уништени? Дали би имале храброст, ние денес, да влеземе во 

директна конфронтација со Господ и убедени во нашата пра-

ведност, да го бараме присуството Божјо, притоа тврдејќи 

дека навистина во цела Македонија има најмалку 50 правед-

ници. Дали сме подготвени, да тврдиме дека помеѓу Маке-

донците од оваа генерација, се наоѓаат бараните 50 правед-

ници?

Има ли некој храброст да тврди за вакво нешто. Докол-

ку се колебаме во нешто, час поскоро да паднеме на коле-

на, во длабока и посветена молитва кон Бога, за да ги преу-

множи праведните на овие македонски простори. Час поско-

ро да се вратиме на изворот на жива вода, на Библијата и да 

се наоружаме со оружјето, штитот, шлемот и мечот на спасе-

нието – Словото Божјо. И така наоружани и подготвени, заед-

но и сложно да му се спротивставиме на злото на овие маке-

донски простори и да го донесеме Божјото присуство и Него-

вите благослови.

Ако отсуството на Бога го раѓа злото, тогаш присуството 

Божјо не дозволува злото да се допира и ѓаволот рика, како 

разјарен лав наоколу и нема сила над нас. Затоа е потреб-

но Божјото присуство, масовно во срцата на луѓето, во домо-

вите и фамилиите, во работните средини, во државата. Секој 

во својата област и со своите од Бога дадени дарови на ду-

хот, час поскоро да го даде својот принос за Бога и за Него-

ва слава.

Гледајќи го филмот за подемот и падот на Хитлер, забеле-

жав дека на крајот од филмот, на кајрон одеше една мудрост 

која велеше дека злото постои и опстојува, па дури и напред-

ува само и пред сѐ поради тоа што добрите луѓе се тргаат на 

страна. Нема кој друг, почитувани, освен ние самите, секој со 

својот капацитет и квантум на вера даден од Бога, да им каже 

на другите или ако сакате со еврејскиот Библиски речник на 

“незнабошците“ или на тие кои сè уште не го запознале Бога и 

останале само на ниво на знаењето дека постои некоја сила, 

која некој ја нарекува Бог. Нели, и Библијата вели: “како ќе 

знаат ако не слушнале, а како ќе слушнат ако нема кој да им 

каже. Решението на постојната “статус кво“ ситуацијата е 

акција во насока на промена на секојдневната рутина и на-

чин на живот. Претходно се согласивме со Ајнштајн, дека ако 
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си останеме на истата животна рутина, всушност ќе ја напра-

виме најголемата глупост која воопшто му се случила на чо-

вештвото.

Следната мисла на Диоген23 е инспиративна сама по 

себе, како што се инспиративни и пораките и опомените од 

Словото Божјо. Имено, Диоген рекол: “Најмалото направено 

добро дело е многу поголемо од само добрата намера за не-

што да се направи. “Ве повикувам, да не останеме само на 

нашите добри намери, кои сметам дека секој еден од нас ги 

има, и да прејдеме на повисоката фаза на оплодување на та-

лантите, притоа давајќи принос за Бога, каков што се очекува 

од нас. Токму таа повисока фаза ќе ви донесе поголеми бла-

гослови во вашите животи. Впрочем, нема друг начин и пат, 

освен тој кој ни го покажа Исус, да сведочиме за Бога, да жи-

вееме побожно и преку верата и со добри дела, да ја прене-

суваме Христовата љубов на сите околу нас, на секого кого 

Бог, не случајно, ни го праќа во нашите животи.

Секој од нас, да ја стави во функција и да ја примени во 

практика својата вера, макар и да е таа “колку синаповото 

зрно“, и дури тогаш Бог ќе ја постави Својата заштитничка 

рака над нас во Македонија, ќе нѐ чува од злото, ќе нѐ води 

како народ по совршениот Божји пат, во мир, спокојство, 

здравје, живот во полнота, успех и просперитет каков што ни 

е и нам ветен, на Неговото “Царско свештенство“, нам, на вер-

ните во Господа, кои сме Негов избран род, и денес и сега и 

23  Libronix Digital library CD (USA) and http://www.nssc1.org/impor-
tant-school-violence-statistics.html (податоците се просек од различни 
години) 

овде во Македонија. Само така постои шанса да станеме Не-

гов посебен народ, Негова света нација.

Да направиме напор, љубовта Христова да проструи низ 

нашите срца, но и од нас кон останатите околу нас, нашите 

вера и дела да бидат живо сведоштво за постоењето на Бог 

во нашите животи, и да го потврдиме кажаното од Бог, дека 

“по делата ќе ги познаете моите“.

Да не се помируваме со ситуацијата на “статус кво“, да се 

изместиме од лагодната позиција на замислената удобност 

во нашето секојдневие, дефетистички мислејќи дека тоа е на-

шиот краен дострел и да се издигнеме над нашите претпоста-

вени можности, многу повисоко кон целта или како што апо-

стол Павле го нарекуваше “горното призвание од Господа“. 

Само на таков начин ќе ја оствариме основната цел на наше-

то постоење, цел за која Господ нѐ повика во Неговата пре-

мудрост, во знаењето и разумот од Божјиот збор – Библијата. 

Оваа генерација Македонци е повикана од Бога да го 

стори тоа без двоумење. Но, да внимаваме. И таткото Авра-

амов Тара, беше повикан до тргне кон ветената земја. Тој без 

размислување тргна од Ур Халдејски кон Хананската земја. 

Стигна до Харан и му се виде многу убаво, и доволно добро, 

за да не продолжи понатаму. Во Харан Тара остана цели 205 

години. Повикот од Бога, остана да го реализира наредната 

генерација. И Аврам тргна кон Хананската земја на 75-годиш-

на возраст и стигна таму каде што Бог заповедаше, во ветена-
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та земја. Мораше ли Израилот да чека цела една генерација 

за реализација на барањето од Господ? 

Мораме ли ние современите Македонци денес, да чекаме 

некоја наредна генерација да одлучи и се одважи храбро да 

тргне кон ветената состојба на Божјото присуство помеѓу на-

шиот народ? Или ја имаме таа доблест и сила, ние да ја оства-

риме таа визија од Бога за нас Македонците? 

За да не чекаме некоја наредна генерација, Ве повикувам 

веднаш, денес, не утре и некогаш, токму сега да направиме 

пресврт и да го повикаме и одоброволиме Бога да погледне 

милостиво на нашиот народ Македонски. И како што во виде-

нието на Апостол Павле, Македонецот повика кон Господа: 

- Дојди во Македонија и помогни ни, така и ние заедно, како 

Македонци, денес,  да повикаме кон Господа: Дојди Господи 

во Македонија и помогни ни!

Ветувањето од Бога е: “...ако одиш по Моите закони, ако 

постапуваш по моите наредби и ако ги пазиш сите мои запо-

веди, управувајќи се според нив, Јас ќе го исполнам врз тебе 

словото Свое ...и нема да го оставам Мојот народ.“

Во 1 Книга цареви 8:23, ни е  порачано: “...Ти го пазиш за-

ветот и милоста кон слугите Свои, кои одат пред тебе од сè 

срце.“ Тоа е пораката, да одиме пред Господа, од сè срце, со 

сета сила, душа и разум.  

Во Книгата на пророкот Еремија, кој бил Божји гласник 

за Јудејците во 6 век пред Христос  (до 586 година п.н.е.), 

постојано им навестувал на своите сонародници, дека Го-

спод ќе дозволи казни поради гревовите и отстапувањето од 

Бога, постојано ги укорувал, но тие не сакале да слушнат. Бог 

ги предал во рацете на Вавилонците, но им најавил и нова 

надеж доколку се вратат при Него и доколку го повикаат со 

вера и покајание.

 “... ако се обратиш, ќе те поставам пак на нозе и ќе стоиш 

пред лицето Мое; и, ако го одвоиш скапоценото од безвред-

ното, ќе бидеш како Моја уста ...ќе те направам силен брон-

зен ѕид; тие ќе војуваат против тебе, но нема да те победат, 

бидејќи јас сум со тебе, за да те спасувам и да те избавам, 

вели Господ. И ќе те спасам од рацете на злодејците и ќе те 

избавам од рацете на насилниците“ (Книга на пророк Еремија 

15:19-21)

Во оваа битка за Божјото присуство, не сме сами. Господ 

е со нас за да ни помогне. Во филмот “Големите дебатори“24, 

највпечатливата реплика беше следнава: Кој е нашиот судија? 

... Бог е нашиот судија... Зошто Бог? ... Затоа што Бог одлучу-

ва кој победува, а кој губи, а не нашиот противник. ... А кој 

е нашиот противник? ... Ние христијаните верни во Господа, 

немаме противник. Зошто немаме противник? Затоа што про-

тивникот е само глас кој се разијдува од вистината која ние 

Христијаните ја говориме, во името Божјо. Да, навистина Бог 

ги определува победниците.

Ние верните во Господа, сме победниците, драги мои. Са-

кам да Ве охрабрам и поттикнам, да ја засилиме нашата рев-
24  “The Female Brain” - Dr. Luan Brizendine (http://drlouann.ning.
com/)
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ност кон Бога, да ги умножиме праведниците помеѓу нас и да 

се покренеме на повикот од Бога за остварување на ветени-

те ни благослови. Едноставно, да се придружиме кон таборот 

на победниците во Господа, победници кои ќе немаат досто-

ен противник на себе.

КАКО ДА ГО РАСПОЗНАЕМЕ БОЖЈИОТ ГЛАС

1 Самоил 3:1-10: “Момчето Самоил Му служеше на Господ 

под надзор на Или. Словото Господово беше ретко во тие де-

нови и немаше виденија. И се случи во она време, кога Или 

лежеше на местото свое, а очите негови беа почнале да му 

слабеат, и тој не можеше да гледа, и светилникот Божји уште 

не беше угаснал, а Самоил лежеше во храмот Господов, каде 

што беше ковчегот Божји; Господ повика кон Самоил. Тој од-

говори: Еве ме! И дотрча кај Или и рече: Еве ме! Зошто ме ви-

каше? Но, тој одговори: Не сум те викал; оди легни си! И тој 

отиде и си легна. Но, Господ повика и по втор пат кон Самоил. 

Тој стана и пак отиде кај Или и рече: Еве ме! Ти ли ме повика? 

Но, тој рече: Јас не сум те викал, синко, оди легни си! Самоил 

дотогаш не го познаваше гласот на Господ, зашто уште не му 

се беше открило словото Господово. Викна Господ кон Само-

ил и трет пат. Тој стана и отиде кај Или и рече: Еве ме! Ти ли 

ме повика? Тогаш Или разбра дека Господ го вика момчето. И 

му рече Или на Самоил: “Оди легни си, и кога Оној што вика, 

ќе те повика, ти кажи: Говори, бидејќи Твојот слуга слуша. И 

отиде Самоил и легна на местото свое. И Господ дојде, заста-

на и викна, како и претходно: Самоиле! Самоиле! И Самоил 

рече: Говори, Господи, бидејќи Твојот слуга слуша.“

2 Јованово послание 10:1-5: “Вистина, вистина ви велам: 

кој не влегува низ вратата во овчото трло, а прескокнува од 

друга страна, крадец е и разбојник; а кој влегува низ врата-

та, пастир е на овците; нему вратарот му отвора и овците го 

слушаат гласот негов, тој ги вика своите овци по име и ги из-

ведува. И кога ќе ги изведе овците свои, оди пред нив, овците 

одат по него, бидејќи го познаваат гласот негов; по туѓ човек 

не одат, туку бегаат од него, зашто гласот на туѓиот не го по-

знаваат... Моите овци го слушаат мојот глас, Јас ги познавам 

и тие одат по мене.“

5-та Мојсеева 30:19-20: “Сведоци ми се небото и земјата: 

живот и смрт ти предложив јас, благослов и проклетство. Из-

бери го животот, за да живееш ти и потпомството твое: (а жи-

вотот е – м.з.) да Го сакаш Господа, твојот Бог, да го слушаш 

гласот Негов и да се приврзеш кон Него, зашто во тоа е твојот 

живот и долговечност; така ти ќе живееш на земјата ...“ 

Берберниците се место каде што се одвиваат конверза-

ции на најразлични теми. Во некој град, берберот, средувајќи 

го муштеријата, започнал да зборува за тоа дека Господ не 

постои. Според него, доказ за непостоењето на Господ, било 

тоа што било доволно да се погледне низ вратата од негова-

та берберница и да се заклучи, колку луѓето страдаат на овој 

свет, во болести, смрт, немаштија и сè лошо. Муштеријата не 

бил расположен да се докажува со берберот за постоењето 

на Бога, иако тоа било добра прилика за сведоштво. На 

излегување од берберницата, муштеријата здогледал чо-
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век со запуштена коса, неизбричен, почнал да се загледува 

во другите луѓе и го забележал истото. Многумина биле не-

средени во косата, неизбричени и слично. Внатрешен глас го 

натерал да се врати кај берберот и да му каже: Берберите 

не постојат. А берберот, видно изненаден, му вели: како не 

постојат, па нели пред малку ти ги средував косата и брадата. 

Не, вели муштеријава, берберите не постојат, доволно е да 

погледнеш надвор од дуќанот и да видиш колку има несреде-

ни луѓе во косите и брадите. Берберот му враќа: - не е точно 

дека поради тоа берберите не постојат, тие кои се несреде-

ни, едноставно не влегле во мојот дуќан за јас да ги потстри-

жам, избричам и средам. На ова, муштеријата вели: исто е и 

со останатите кои ти велиш дека страдаат, дека се болни, ра-

зочарани од животот, и дека е тоа доказ за непостоењето на 

Бог. Тие пак, едноставно не дошле при Бога за да ги среди, 

да ги утеши и смири.

Во приказнава Господ на два пати му се обрати на чо-

векот, муштерија. Првиот пат, преку човек кој не го позна-

ва Бога и не верува во него, значи некој непознат, кого Го-

спод не случајно, го испратил во неговиот живот. И вториот 

пат, преку многуте неизбричени и непотстрижени луѓе, кои 

во тој момент се појавиле во видното поле на муштеријата, и 

повторно не случајно. Ако муштеријата првиот пат, не го по-

слуша Господ и не ја искористи шансата да посведочи пред 

берберот и останатите муштерии во дуќанот, Господ сепак му 

даде шанса да го искаже тоа што му лежеше во срцето, тоа 

што беше негова мисла и збор, а за што тој сепак се колеба-

ше од разноразни причини, како: кој ќе се докажува сега со 

овој неверник. Или, вообичаени изрази во вакви ситуации се 

од типот: сега не е момент, премногу луѓе се присутни, па кој 

знае кој што ќе помисли за нас, ова се работи за на само, па 

ако зборувам за Господ ќе ме гледаат попреку и нема да би-

дам пожелен во тоа друштво, зошто да си ги фрлам “бисери-

те пред свињи“ и слични бројни оправдувања.  

Сакам да се запрашаме, сите заедно: колку пати сме се на-

шле во слична ситуација, кога сме биле индиректно или ди-

ректно заинтригирани, да го објавиме Словото Божјо на било 

кој начин. Колку пати досега сме ја пропуштиле шансата, да 

го прославиме името Божјо пред тие што не знаат, пред тие 

кои не слушнале. А Словото, знаеме сите, нѐ опоменува: А 

како ќе слушнат ако нема кој да им каже?

 Едно од најсуптилните прашања од духовен аспект 

е прашањето за распознавање на Божјиот глас, точното 

разграничување на гласовите кои честопати не ставаат во ди-

лема, при носење на секојдневните одлуки во нашите животи, 

кога очекуваме одговор на некоја од нашите молитви, кога се 

надеваме на позитивен исход од некоја наша активност или 

на успешна позитивна разрешница на некое наше премрежје.

Убеден сум дека секој од нас, секојдневно се сретнува со 

овие дилеми. Ние христијаните, знаеме дека се е согласно 

волјата Господова и ништо во нашите животи, не ни се слу-

чува надвор од тие рамки. Но, ако е тоа така праволиниски, 

тогаш се прашувам зошто, Господ бара проактивен однос од 

секој од нас, зошто ни вели во Второ Послание до Тимотеј 

3:16-17: “Целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за по-
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ука, за казнување, поправање и поучување во праведност, за 

да биде Божјиот човек усовршен и совршено подготвен за се-

кое добро дело“; “Кој е од Бога, тој ги слуша Божјите зборо-

ви...“ (Евангелие според Јован 8:47)

Значи, преку Библијата, Господ ни дава мудрост, знаење и 

разум да го препознаеме доброто и да го разликуваме од зло-

то, и нѐ поучува да го применуваме во нашите животи. Често 

пати, тие опомени се спротивни на нашите очекувања. Ние си 

мислиме дека најдобро постапуваме и дека нашите одлуки 

се согласно со Божјите мерила и принципи, а сепак Господ 

нѐ опоменува на најразлични начини. Ни се случува немир, 

некоја турбуленција, премрежје, проблем. Ни се случува, сè 

уште да немаме одговор на некоја од нашите молитви, или 

можеби ни се појавува ситуација сосема спротивна од оче-

куваната. Честопати се надеваме на поинаков, поповолен ис-

ход од некоја наша животна ситуација, а сепак тоа не се слу-

чува. Се прашуваме зошто? Каде е грешката? И дали воопшто 

има грешка? И дали е добар и точен одговорот кој тогаш, ние 

си го даваме на самите себе: - Па сепак, тоа е волјата Божја? 

Дали можеби вам ви се случило нешто слично? Колку пати 

сте се запрашале, зошто е тоа така? Каде сме погрешиле во 

нашите замисли, проценки и очекувања? Зошто Бог сè уште  

не ни дава одговор? Зошто нашите молитви не би биле послу-

шани?

  Да се разбереме, и не секоја наша молитва мора да 

биде услишана. Некој рекол: Понекогаш, најголемите да-

рови од Бога за нас се всушност неодговорените молитви. 

Волјата Божја и патиштата Господови се разликуваат од на-

шите замисли како одовде до небото. Тоа е едната страна на 

медаљонот. Но, да ја погледнеме и другата страна, во ризни-

цата на мудрости и знаења – Библијата.

 Библијата ни дава упатство, во кое нѐ поучува дека за 

да го слушнеме и распознаеме Божјиот глас, но и за да би-

дат целосно услишани нашите молитви, треба да претходи 

постоење на солиден ментален склоп или присуство на ду-

хот во нас, или ако сакате самиот Христос да живее во нас 

и да се одразува преку нас во нашата околина. Впрочем, во 

Евангелијата, Христос ни порачува, “таму каде што доаѓам 

Јас, таму станува сè ново“, што е фаза која ние ја нарекуваме 

наново раѓање.  

Во Послание до Ефесјаните 4:13-14: “... додека сите не 

го достигнеме единството во верата и познанието на Синот 

Божји, до состојба на совршен човек, до мера на возраста на 

Христовата полнота, та да не бидеме веќе мали деца што ги 

лула и занесува секој ветер на лажните учења, преку човечки-

те заблуди, во лукавството на измама кон заблуда“ и 22-24: “... 

тогаш отфрлете го од себе стариот човек според вашето по-

ранешно живеење, кој се распаѓа во измамливите желби, за 

да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во но-

виот човек, создаден според Бога во вистинска праведност и 

светост.“

Што мислите, дали може човек кој сè уште не е наново ро-

ден да го слушне и уште поважно да распознае дека е тоа 

Божјиот глас, или ако сакате дали може да биде услишана 
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молитвата на човек кој во одредени сегменти во својот живот, 

сè уште е под власта на демонските сили на злото. На при-

мер, сè уште пцуе одвреме навреме, или сè уште, можеби не 

лаже ама си подлажнува или ја заснова лагата само на еден 

дел од вистината, можеби и поткраднува повремено, може-

би ја посакува жената на другиот, можеби си потпивнува, сѐ 

уште консумира и понекоја цигара и слично. Ова нè опомену-

ва, дека не постои ниту најмала можност да го распознаеме 

вистинскиот Божји глас, доколку сè уште си тераме по старо, 

доколку сè уште ни е помил светот со неговиот заводлив сјај 

и со сè што е во него. 

Да, ние сме во светот, но не сме дел од него, вели Словото. 

Така што, секој од нас, кој ќе продолжи да чини компромиси 

со светот и по линија на помал отпор, во смисла да не го осу-

дува околината и не сакајќи да се издвои од неа, продолжу-

ва да се однесува сходно на барањата на средината. Вакво-

то компромизирање со средината во која живееме, работиме 

или се движиме, секогаш ќе не позиционира на дното. Во вак-

ви ситуации, бидете сигурни дека гласот кој ни се јавува во 

молитва е гласот сотонин, гласот демонски, кој секогаш ќе нѐ 

утешува и залажува: ама само уште овој пат, ништо не е, само 

уште еднаш, па зарем Господ ќе ми замери за ова, па на крај 

на краиштата, зарем не постои шанса за покајание. Е токму 

тој и таков глас, ќе нѐ позиционира на другата страна од Го-

спода. А Господ милостиво и со жал ќе си ја заврти главата од 

нас и така започнува кругот од замката во која силите на зло-

то можат вртоглаво да нѐ повлечат кон дното.

Следниов случај кој е посебно нагласен во Библијата, го 

потврдува споменатото. Сакам посебно, да обрнете внима-

ние на пораката која Господ ни ја испраќа преку оваа пара-

бола:

Во Евангелието според Матеј 22:2-14 се вели: “Царство-

то небеско прилега на еден цар, кој направи свадба за својот 

син. И ги испрати своите слуги да ги повикаат поканети-

те на свадба; а тие не сакаа да дојдат. Потоа испрати дру-

ги слуги и им рече: кажете им на поканетите: ете, приготвив 

јадење; јунците мои и сè што е угоено, се заклани, и сè е гото-

во; дојдете на свадбата! Но, тие не сакаа да знаат за тоа, туку 

си отидоа; кој на нива, кој на трговија; а некои, пак, ги фатија 

неговите слуги и ги исмеаја и ги убија. Штом чу за тоа царот, 

се налути, испрати војска и ги погуби убијците и им го изгоре 

нивниот град. Тогаш им рече на слугите свои: Свадбата е го-

това, но поканетите не беа достојни. Затоа одете по крстопа-

тите и колкумина ќе најдете, поканете ги на свадба! И изле-

гоа слугите на крстопатите, ги собраа сите што ги најдоа – и 

лоши и добри; и се наполни свадбениот дом со гости. Кога 

влезе царот да ги види гостите, забележа еден необлечен во 

свадбени алишта. Па му рече: Пријателе, како влезе овде, не-

облечен во свадбена руба? А тој молчеше. Тогаш царот им 

рече на слугите: Врзете му ги рацете и нозете, земете го и 

фрлете го во крајната темнина; таму ќе биде плач и крцкање 

со заби! Зашто, мнозина се повикани, а малкумина избрани.“

 Што мислите, зошто господарот толку многу се разгневи 

на старата облека на човекот, кој на свадбата не се појави во 
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нова руба? Има ли некој размислувано, зошто на свадба мора 

да се дојде во нова облека? Во светот, веројатно за да биде-

те видени, но овде се работи за сосема спротивното. Овде 

се зборува, почитувани мои, за свадбата на јагнецот Христос. 

Нема влез при Бога во стара облека, ненаново родени, со ста-

ри навики, со скриени тајни во мислите и со затскриени тем-

ни и неизметени одаи во нашите срца. Сè е откриено, сè ќе 

излезе на виделина. Словото ни вели: “сè што е тајно ќе изле-

зе јавно“. Опомените од Словото се силни и бескомпромисни. 

На наново раѓањето му претходи јасно спознание за Бога 

и нашиот Господ и Спасител Исус Христос. (Евангелие спо-

ред Јован 17:3)

Ова подразбира дека најпрво мора да се повика Господ 

во нашите срца и животи, во молитва да му се предадеме во 

потполна надеж. Впрочем тоа е и суштината на верата, жива-

та претстава за Бога и сигурната увереност во нашата надеж 

за спасение. Понатаму, во Библијата се вели: “Голема е сила-

та на усрдната молитва на праведникот.“ (Послание на апо-

стол Јаков 5:16)

 Цитатот ни укажува дека молитвата треба да извира од 

внатрешноста на душата, од длабочината на нашето искрено, 

покајано и праведно срца. Секоја неправда која сме ја проду-

цирале, спрема било кој, нас ќе нѐ дефинира на спротивната 

страна од праведниците. Ова е одговорност за секој од нас. 

При носењето на секоја одлука во нашите животи, ние тре-

ба да внимаваме да не  повредиме некого, било со збор или 

со постапка, па дури и со мисла, зашто знаеме дека од пре-

полнето срце зборува устата. Значи, тоа што го имаме во мис-

лите е складирано длабоко во нашите срца и оттаму доаѓаат 

зборовите. Во секојдневната коминикација со луѓето кои што 

Господ ни ги пратил во нашите животи, ние одбираме со кои 

зборови ќе им пристапиме,   каков ќе биде нашиот став кон 

нив, дали ќе проструи од нас кон останатите љубовта Хри-

стова. Логично, ако во нашите срца и во нас самите, преби-

ва самиот Христос, тогаш од нас ќе зрачи и љубовта Христо-

ва. Ако е во нас Господ, тогаш ние ќе имаме сила да ги гледа-

ме сите околу нас, низ призмата и со очите со кои и Господ 

нè гледа нас. 

Што мислите, со какви очи нѐ гледа Бог? Библијата вели, 

со очи полни со милост, со љубов Божја, со долготрпрливост, 

со целосна подготвеност за простување, со желба да ни по-

могне, да нѐ посоветува, да нѐ заштити, со еден збор, да ни 

овозможи: “живот, и тоа не било каков – живот во полнота“ 

(Евангелие според Јован 10:10), исполнет со мир, здравје, 

финансиска слобода, успех и просперитет во сè што ќе пра-

виме, каде и да одиме. Ова е добро да си го повторуваме 

повеќепати, поради неговата голема важност.

 Праведноста и правичноста се начела на кои Господ, ин-

систира со голема строгост. Секој од нас, барем приближно 

се обидел да си одговори на прашањето што всушност зна-

чи да се биде правичен и праведен. Словото ни вели: “Кој на 

едно од овие мои најмали направи   неправда исто како на 

мене да направил.“ 
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Во секојдневието ние постојано носиме одлуки, било во 

нашите животи, било на нашите работни места, одлуки кои 

секако имаат влијание врз луѓето околу нас. Одлуки, кои мо-

жеби без да знаеме повредуваат некого, одлуки кои можеби 

не се правични, и не се праведни во очите на Господа. Токуму 

затоа Словото не поучува да внимаваме на секоја наша мисла, 

збор и постапка, и сè што правиме во животот да биде сход-

но упатството за однесување на човекот, сходно Библијата. 

Затоа што верата е претстава за надежта, но е и темелот на 

нашето сведоштво за Христос. Нема сила нашето сведошт-

во, ако ние сè уште сме во старата облека, ако карактерно 

не сме се промениле според   Божјите скалила од Послани-

ето до Римјаните 5-та глава, да се потсетиме: турбуленции, 

страдање и маки, потоа трпение, долготрпеливост, потоа ис-

куство и на крај полна надеж во Господа, како скалило од кое 

ни се објавува љубовта Божја во сета полнота.

Јас често пати велам, искуството не е тоа што нам ни се 

случува во животот, туку тоа што ние преземаме во однос 

на тоа што нам ни се случува во нашите животи. А Словото е 

упорно и бескомпромисно во своите настојувања и ни вели: 

Бидете будни, дните се лукави, ѓаволот рика како разјарен 

лав околу нас, сакајќи некого да проголта, а народот рекол: 

“да си немаш работа со ѓаволот, зашто зло може да те снајде.“ 

“Ако го послушаш добро гласот на Господ твојот Бог, ако пра-

виш што е угодно во очите Негови, ако ги слушаш заповедите 

Негови и ако ги пазиш сите наредби Негови, нема да ти пра-

там ниедна од болестите, ... Зашто Јас сум Господ твојот ис-

целител“, нѐ уверува во Втора книга Мојсеева 15:26.

Понатаму, да се запрашаме, дали и колку сме подобни за 

Христос да живее во нас и преку нас? Дали и колку сме пониз-

ни и покајани за да ја примиме Божјата милост и таа да про-

струи низ нас, кон останатите околу нас?

Во  1 Самоил 15:22: “Самоил одговори: Зарем сепалени-

ците и приносите повеќе Му се пријатни на Господ, откол-

ку послушноста на гласот Господов? Послушноста е подо-

бра од жртвата, и покорувањето – подобро отколку овнеш-

кото месо; зашто непокорноста е исто таков грев, каков што 

е вражањето, а тврдоглавоста е исто како идолопоклонство-

то...“

Значи, се соочуваме со две нови состојби, покајаност и 

понизност, покрај праведноста која претходно ја апсолвирав-

ме. Зошто ни се потребни понизноста и покајничкото срце?

 Ако човек не е понизен, тогаш е возгордеан. Знаеме, во 

Библијата сè е црно – бела ситуација, се вели: “вашето да, да 

биде да, а вашето не, да биде не, сè што е помеѓу е од лукави-

от“. А гордоста е особина која е силна страна на противникот, 

на сатаната. Таа карактерна особина е плодно тло за демони-

те и силите на злото да виреат во нас, во нашите срца. И кол-

ку и да е во молитва, горд – возгордеан човек, неговите мо-

литви, со сигурност нема да бидат услишани од Спасителот, а 

тој ќе нема ниту знаење, ниту мудрост од Бога, за да го слуш-

не и распознае Божјиот глас. Господ едноставно, жалосно ќе 

си ја сврти главата од него и трепеливо ќе го чека да се врати 

при него, секако откако најпрвин се покае и наново роди. Бог 

е Бог на шанси и нови почетоци, но сепак не во бескрајност и 
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не постојано за истите работи.

За време на нашите посветени молитви, постојано слуша-

ме внатрешен глас кој ни вели ова или она, честопати слуша-

ме различни гласови, кои нѐ упатуваат дури и во спротивност. 

Потребно е да се осамиме, барем за момент, и да се обиде-

ме да воспоставиме линк со Бога. Во тишина, да слушаме 

што Бог сака да ни каже за сè што се случува околу нас. Но, 

уште поважно  е да распознаеме што ни говори. Во таа при-

сна комуникација, нема место за трет. Замислете да сте во 

диско, во таа галама без мерка, или во преполн автобус, или 

на стадион, или било каде, каде што има гужва. Чии и какви 

гласови ќе се таложат во вас? И дали во таква ситуација, во-

општо е можно Господ да ни зборува, и ако ни зборува, кол-

ку сме посветени на тој и таков глас во тие моменти, за да го 

распознаеме и да се поведеме по него? Се разбира, сами тре-

ба да филтрираме што ќе слушаме, во каква околина ќе биде-

ме и на какви влијанија од надворешниот свет ќе бидеме из-

ложени. Па, нели рековме дека и цвеќето не вирее во секак-

ва околина.

Што мислите, ако секојдневно слушаме во електронски-

те медиуми и читаме по весниците за лоши работи, за делата 

ѓаволски, тогаш кои и какви гласови ќе ни се мешаат во гла-

вата?

Ајде да употребиме малку статистика. Во денешниот свет, 

само во САД, запрепастувачки делуваат следниве факти25:

25  http://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Powell

 -  10.000 млади извршуваат или имаат обид за самоуби-

ство, годишно

- 135.000 тинејџери носат пиштол на училиште

-  7.742 тинејџери стануваат сексуално активни (помеѓу 

13та и 19та година)

- 2.705 тинејџерки остануваат бремени

- 1.106 од нив абортираат

- 623 од нив заболуваат од сексуално преносливи болести 

со далекусежни последици по нивното здравје и живот

- 211 тинејџери дневно се апсат поради дрогирање

-  437 се апсат поради пијанства или возење во пијана 

состојба

- 1.512 тинејџери дневно, се бркаат од училиште

- 1.629 тинејџери дневно, се носат во затворите

Дали во Македонија е поинаку? Можеби до овој момент 

да, поинаку е или е во помали размери, засега. Но, до кога? 

Ако, кај нас ѓаволот непречено си ја врши својата работа и 

нема кој да “му се спротивстави со вера, за тој да побегне“, 

тогаш можеме да се запрашаме кои се перспективите на овие 

простори, во случај и понатаму, Бог да отсуствува од нашите 

семејства, работните средини, државата? Дали, можеби утре 

нема да биде доцна, кога и ние ќе се соочиме со трагедијата, 

со овие убиствени статистички податоци? Или, и денес, про-
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блемот е изразен, само што ние не водиме таква статистика 

и едноставно не знаеме до кој степен е застапено злото на 

овие простори.

Нашите внатрешни мисли, честопати се хаотични, некон-

зистентни со нашите убедувања. Се поставува прашањето 

како да се надмине оваа дилема и да се воспостави внатре-

шен ред на нештата. Претходно заклучивме дека молитвата 

ќе остане на ниво на едностран акт, доколку веднаш потоа не 

прочитаме делови од Библијата. Библијата е докажан Божји 

збор и сите знаеме дека тој збор е жив и денес. Многумина од 

нас, сведочиме за објавата на Божјата милост во нашите жи-

воти, за љубовта Божја која безброј пати сме ја почувствува-

ле, за присуството Божјо кое сме го доживеале. Тоа подраз-

бира дека ветувањата од Словото важат и денес. Словото е 

живо. Бог е жив. А со самото тоа и ние го имаме правото на 

живот, како на негови Божји чеда. 

Тоа подразбира дека со секојдневното читање на 

Библијата, пред или по секоја наша молитва и разговор со Го-

спода,  го исполнуваме нашето срце со мудростите, знаењата 

и разумот кои се директно од Господа. Се исполнуваме себе-

си со милоста Божја и со духот Христов. Го исполнуваме на-

шиот ум со прекрасни Божји мисли и на тој начин го испол-

нуваме нашето срце со самиот Христос. И од така преполне-

тото срце, потоа ги формираме нашите зборови и постапки, 

на тој начин комуницираме со луѓето околу нас, исполнети 

со љубовта Божја која пребива во нас и преку нас се одразу-

ва кон другите. Словото уште вели дека: “по делата ќе ги по-

знаете моите“.

Вака опремени со алатки и инструменти кои извираат ди-

ректно од Бога, ние сме подготвени да го слушнеме гласот 

Божји и да го распознаеме и со сигурност да се предадеме на 

чувството дека тоа е токму тој, гласот Божји, кој ни е нам по-

требен во секој момент од нашите животи.

И како што ни вели Господ во Книга на Исус Навин 1:9-11 

стих, мојот омилен текст: “... доколку деноноќно го имаме на 

ум словото на законот... и не се одвојуваме од него ни дење 

ни ноќе, тогаш ни е ветено успех и просперитет во сè што ќе 

правиме и каде и да одиме“, што подразбира дека секогаш 

ќе бидеме во вистинско време и на вистинското место, со ви-

стинските луѓе и секогаш ќе носиме вистински одлуки во на-

шите животи. Тука, дилемата повеќе не постои. Ветувањето 

од Бога е јасно и исто од секогаш и засекогаш. Затоа што 

“Исус Христос е еден и ист вчера, денес и во веки.“

   Во книгата бестселер “Мозокот на жените“�, авторот 

Luan Brizendine, клинички професор по неуропсихијатрија 

на универзитетите во Калифорнија и Сан Франциско, утврди-

ла дека жените зборуваат 20.000 зборови дневно, споредено 

со мажите кои зборуваат 7.000 зборови во просек. Се прашу-

вам, доколку мажот е заедно со жената само половина од де-

нот, значи 6 саати, дали е физички можно да се примат сите 

информации кои жената ги праќа преку зборовите. Можеби 

затоа се измислени кафеаните, спортските обложувалници, 

стадионите, спортските натпревари и слично, за да мажите 

побегнат од таквата реалност. Се надевам, шегава ќе биде 
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сфатена позитивно.

 А да погледнеме од поинаков агол, колку од искажаните 

зборови се за поука, опомена, изобличување и унапредување 

во правда и правичност, односно за слава на Бога. Замисле-

те, Господ да ни зборува со толкав фонд на зборови во те-

кот на само еден ден, или еве земето го просекот на мажите 

и жените заедно од 13.500 зборови дневно. Дали е тоа мож-

но или не?

Не верувам дека некој може да измери, со колку зборо-

ви ни се објавува Господ во текот на денот. Ако во Исус На-

вин 1:9-11, ни е порачано директно од самиот Бог, да го има-

ме на ум словото на законот деноноќно, значи 24 часа на ден, 

да не се одделува од устата наша постојано, ни налево ни на-

десно, тогаш тоа значи дека треба да имаме отворени уши за 

слушање, активен ум за проценка и распознавање на доброто 

од злото и понизно и отворено срце за примање, постојано во 

текот на денот. Тоа, понатаму значи дека Господ има намера 

постојано да е во комуникација со нас, и ние со Него. Некој 

ќе се запраша, како е тоа воопшто можно?

 Дали е сè случајно во нашите животи? Дали, луѓето кои 

за прв пат ги сретнавте во текот на минатата недела, мислите 

дека се дојдени во ваша близина по некоја случајност? Или, 

Бог можеби, има некаков план со нив, да слушнат нешто ду-

ховно, да се поучат од некое наше сведоштво, можеби да ви-

дат на дело некоја поинаква практика од вообичаената во 

светот. Или, да се подготвиме за луѓето кои по било која при-

чина, ќе ви пристапат во текот на наредната недела? Дали ќе 

ги пропуштиме? Дали ќе дозволиме да ја пропуштиме шанса-

та да го објавиме името Господово на дело, за што сме и по-

викани во Исуса Христа? Или, немо ќе пропуштиме да го да-

деме нашиот принос за Бога?

     Замислете, од 20.000 зборови дневно, нашиот принос 

треба да е само 2000 зборови. Ако ова ни изгледа многу, то-

гаш да ја послушаме пораката од Книга на проповедник, во 

која не поучува, “зборовите наши да бидат малку“. Затоа Го-

спод ни дал две уши, за два пати повеќе да слушаме, а една 

уста, за помалку да зборуваме. 

Истовремено, ние сме должни, слушајќи го Божјиот глас, 

да го пренесеме како трансмитер до другите околу нас. На тој 

начин, ние го исполнуваме тоа што Господ ни го порачува во 

Исаија 30:21 и 40:3: “...ушите ваши ќе го слушаат словото, кое 

говори зад вас – ете го патот, врвете по него“; “Гласот на оној 

што вика во пустината говори: Пригответе Му пат на Господ, 

исправете ги во пустината патеките за нашиот Бог.“ На тој на-

чин ние всушност и ги приготвуваме патеките за нашиот Го-

спод до срцата на луѓето околу нас. 

Eleanor Powell ѝ рекла: “тоа што сме, е дар од Бога, а тоа 

што стануваме управувајќи со нашите животи е нашиот дар 

за Бога.“

И на крај, слушајќи го гласот Божји, распознавајќи го јасно 

Неговиот глас како резултат на тоа што го познаваме, што сме 

Негови и само Нему му припаѓаме, ние сме во ситуација да 

носиме правилни дневни одлуки и да ја оствариме нашата 
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лична мисија на земјата, во име на Бога. Немојте да мислите 

дека е подобро да си премолчиме и да си останеме самоза-

доволни во нашето Спасение.

Зошто би ја пропуштале шансата за постојано користење 

на силата Божја? Да се запрашеме секој за себе, дали 

потпаѓаме под категоријата на т.н. номинални верници, кои 

си останале навидум побожни и со тоа се откажале од силата 

Божја? Да се запрашаме секој од нас, пред секое легнување 

навечер, дали го исполнивме Божјиот план за нас, за измина-

тиов денешен ден? Дали доволно го слушавме и распознавав-

ме Божјиот глас? Дали бевме доволно послушни на таквиот 

глас? Дали доволно ревносно ги применувавме Неговите поу-

ки, опомени, изобличувања и корекции во секоја наша мисла, 

збор и постапка, во текот на денот што изминал?

 Ако искрено и самокритично си одговориме на овие 

прашања, тогаш ние сме подготвени за нови победи во Ису-

са Христа. “Ете, стојам пред вратата и чукам – ни порачува Го-

спод во  Откровение 3:20, ако некој го чуе гласот Мој и ја от-

вори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него, и тој со 

Мене... Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на цркви-

те.“

СО КАКВО СЕМЕ СЕЕМЕ, ТОА И ЌЕ ЖНЕЕМЕ

Често пати слушаме изреки во секојдневниот живот, кои 

отсликуваат одредени состојби. Така на пример, изреките 

“кој што си сеел, тоа и ќе си пожнее“, или “кој што дробел, тоа 

и ќе си срка“, “кој копа дупка некому, сам во неа паѓа“, “кој 

зло мисли на другиот, злото го снаоѓа“ и многу други, длабо-

ко ја отсликуваат сликата за мудростите од дамнина, на овие 

простори.

Јас верувам дека денешните генерации, не ни помислува-

ат дека ваквите изреки имаат длабоки корени во Библијата, 

значи се длабоко Библиски засновани.

Словото нè поучува: “кој телесно сее, телесно и ќе си пож-

нее“ (Послание до Галатјаните 6:7-8); “кој јама другому копа, 

во неа паѓа.“ (Проповедник 10:8)

Но, во овој контекст сакам да се осврнеме и на нешто мно-

гу подлабоко, пофундаментално, кое има сериозен одраз во 

нашите животи, а ние да не сме свесни за тоа. 

Словото ни вели дека зборот е сржта на битието. Со збор, 

беше создадена земјата, со збор беа распространи небесата 

и сè на нив, со збор бевме и ние создадени. Зборот беше од-

лучувачки за нештата да се покренат во сета совршеност по 

промисла на Создателот. 

Но, значењето на зборот не застанува тука. Со збор ние ја 



376

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и 377

исповедаме верата за спасение, значи со збор, со јасно усме-

но декларирање ние ја објавуваме нашата припадност на 

Христос, со збор ние го изнесуваме нашето покајание во по-

низност пред Господа, со збор ние му се обраќаме на Госпо-

да во молитва, со збор опростуваме, со збор и грешиме и во 

грев запаѓаме, и повторно бараме прошка од Господа. 

Словото вели, од преполнетото срце зборува устата. Зна-

чи, зборовите излегуваат од нашата уста, откако претход-

но нашите размисли сме ги складирале во одаите на нашето 

срце. А нашите размисли се составени од тоа што слушаме, од 

тоа што гледаме, од тоа што читаме и какво влијание примаме 

од околината во која живееме, работиме и твориме, и сходно 

на тоа што ние свесно перцепираме како информација и ис-

куство во текот на нашиот живот. Значи, од тоа што ќе посе-

еме во нашите срца, тоа и ќе си пожнееме во нашите животи. 

Словото, понатаму ни вели, дека зборовите наши ги ини-

цираат и оформуваат, насочуваат нашите постапки. Поната-

му, нашите постапки го определуваат нашиот карактер, а на-

шиот карактер директно ја определува нашата судбина. 

Значи, да одиме по редослед. Доколку ние живееме, рабо-

тиме и се движиме во негативно окружение, во кое има омра-

за, раздор, расправии, непријатна атмосфера, доколку во те-

кот на денот постојано слушаме расправии, нервози, пцости, 

доколку гледаме филмови со насилство, убиства, пцости и 

други гадотии од секаков вид, порнографија, неморал, изма-

ми и какво ли уште не зло, кое нема телевизиски канал на кој 

и не е застапено на нашите програми, ако нашите мисли се 

постојано обременети со љубомора, завист, лоши помисли за 

другиот до нас, тогаш, сакам да размислиме, што сме посеа-

ле во нашиот живот. Сакам, сериозно да се прашаме, што се-

еме во нашите срца? 

Дали сееме Библиски размисли, побожни помисли, дали 

читаме и говориме зборови на мудрост и поука од Словото 

Божјо, дали сееме семе на љубов, на милост и опростување? 

Дали сееме семе на сплотување, семе на единство во Христа 

Исуса? Или секој си гледа, самиот да си обезбеди спасение, 

како тоа да доаѓа по заслуга, па воопшто не е заинтересиран 

за другиот до него, оправдувајќи се со зборовите дека спасе-

нието е лично.

Драги мои, зборот е врвот на една пирамида, тој е израз 

и одраз на цел сплет на настани и животно искуство, израз и 

одраз на сè што сме можеле да осознаеме во нашите животи 

до определен момент. За да дојдеме навистина до врвот на 

пирамидата, треба и да исполниме определен услов, ние на-

вистина да го владееме нашиот збор. Апостолот Јаков нѐ по-

учува и опоменува во неговото послание, многу сериозно за 

јазикот, како за мал орган кој шуми запалува, и ни укажува 

дека сè додека не го совладаме јазикот и го потчиниме зборот 

и не успееме да го ставиме под наша власт, ние никогаш не ќе 

можеме да го ставиме и нашето тело под наша власт. Ние зна-

еме дека нашето тело е греовно, но исто така знаеме дека во 

Христа Исуса ние имаме шанса, имаме знаење како да го со-

владаме гревот, и како да станеме отпорни на телесниот гре-

вовен свет околу нас, и да се заштитиме од компромизирање 
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со него. Господ ни дал прецизни инструкции, околу опасно-

стите од гревот, и ни дал сериозна опомена дека казна за гре-

вот е смртта.

Сакам денес сите заедно да се запрашаме, какво семе се-

еме во нашите срца, какво семе сееме во нашите животи пре-

ку нашите зборови, постапки и карактер во односите во на-

шето непосредно окружение, во односите со нашите блиски, 

со луѓето со кои сме во контакт или комуницираме на било кој 

начин во текот на денот.

Одговорот на овие прашања ќе ни го даде прецизно и 

одговорот на тоа што е наша судбина. Одговорот на овие 

прашања ќе ни ја оцрта на дланка нашата судбина, во даде-

ниот момент од нашиот живот. 

Не може да очекуваме да пожнееме љубов од околината, 

доколку ние не го посееме семето на љубовта во истата таа 

околина. 

Словото ни вели уште, “давајте и ќе ви се даде“, “кој со 

каква мерка мери, со таква и ќе му се мери“. Тоа е уште една 

потврда дека она што ние го даваме како личности, од збор, 

постапки и карактер на околината околу нас, тоа и ќе го до-

биваме. Нема да добиеме љубов ако сееме омраза, нема да 

добиеме почитување ако ние не даваме почитување, нема 

да добиеме внимателен однос од другите доколку ние не ја 

практикуваме таа иста внимателност кон другите околу нас, 

нема да добиеме вреднување од другите доколку ние не ги 

вреднуваме другите. 

Или ако сакате обратно, што ќе пожнееме ако сееме 

љубомора, завист и лоши помисли, што ќе пожнееме ако се-

еме озборување, кодошење и подметнување, што ќе добие-

ме ако посееме себичност и неподготвеност за опростување 

на другиот, што ќе добиеме ако практикуваме горделивост и 

надмена сезнајност, и да не набројувам понатаму? Доволно е 

и ова, за секој од нас да се замисли длабоко, што сее во сво-

ето срце, и што сее од своето срце кон непосредното и по-

средното свое окружение. 

Библијата во сета нејзина Божествена премудрост ни вели 

дека нашата судбина е производ на нас самите, а не некој 

друг. Значи, таа нѐ поучува дека ние сме тоа што самите од-

лучуваме да бидеме, сосема свесно. 

Матрицата за тоа како ќе ни се одвива животот скоро во 

секоја сфера е пророчки предвидлива според Библиските 

премиси.  

И за да не биде сè така црно, Господ ни дава и ветување, 

ни дава излез од тунелот, од состојбата на темница ни нуди 

светлина, од состојба на изгубеност ни нуди спознание тра-

сирано на патот, вистината и животот во Христа Исуса. Јас 

знам дека сите ние овде добро знаеме дека излезот е на па-

тот, вистината и животот во Христа Исуса. Но, не сум сигу-

рен дека сите ние добро знаеме и добро сме спознале дека 

љубовта кон Бога е бесплодна ако нема љубов кон ближниот. 

Затоа што и тука Библискиот принцип е - колку повеќе го са-

кате ближниот, значи не само тој кој ви е во крвно сродство, 

туку дури и својот претпоставен непријател, е услов за цело-
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сно исполнување на љубовта Божја во вашиот живот. Точно 

е дека љубовта Божја кон нас, Неговите Божји чеда е безу-

словна, точно е и дека Тој прв нѐ засака, и тоа не по заслуга, 

и точно е дека таа љубов важи за сите, и за верните и за не-

верните, и тоа до крајот на животот, но исто така точно е и 

дека колку ние научиме да ја даваме нашата љубов кон дру-

гите, толку повеќе ќе ги жнееме благословите кои следат по-

ради беспоговорното и бескомпромисното исполнување на 

најголемата заповед на Исуса Христа: “да се сака ближниот 

како што секој се сака себеси.“

Затоа, драги мои, повторно Бог нѐ враќа на зборот. Со 

него бараме прошка за нашите грешки кон другите луѓе, со 

збор бараме и опростување на нашите гревови, со збор де-

кларираме пред Господ, во понизност – покајание, со збор 

декларираме припадност кон Господа, со збор декларираме 

вера, со збор ја објавуваме нашата надеж, со збор изјавуваме 

љубов, со збор ја потврдуваме постојано нашата љубов кон 

Бога, со збор треба тоа да го чиниме и кон нашите блиски, но 

не само кон нив.  

Нека се замисли секој овде, колку би му значел збор на 

милост, храбрење, поткрепа, утеха, поддршка од блискиот по 

род, од ближниот, од братот по вера, па и од било кој друг. А 

да се замислиме колку пак би ни значел збор на љубов, на ви-

стинска “агапе“ Христијанска љубов, каква што апостол Пе-

тар сфати дури по третото прашање од Спасителот. Дали ние 

ја имаме сфатено суштината на таа и таква љубов каква што 

ја бара нашиот Господ и Спасител? Господ му кажа на Петар, 

дека без таа и таква љубов не ќе може да ги пасе “јагнињата 

негови“, значи не ќе може да се грижи за стадото негово, за 

Христијаните.

Ајде да се потсетиме на таа и таква љубов од 1 Послание 

до Коринтјаните, 13- та главаљубовта е великодушна, полна 

со добрина, не завидува, љубовта не се превознесува, не е 

горделива, не е непристојна, не бара свое, не се срди, не пам-

ти зло, не се радува на неправда, туку се радува на вистина, 

сè покрива, во сè верува, на сè се надева, сè поднесува...

Каква е нашата љубов, драги мои, дали сееме великодуш-

ност кон луѓето околу нас, дали сееме добрина, дали сееме 

семе на завист, дали се превознесуваме и сееме семе на гор-

дост, дали сееме непристојност, дали бараме свое, дали се-

еме семе на лутење или се срдиме на другиот, дали памтиме 

само зло, дали се радуваме на неправда, и дали на вистина, 

дали, дали... дали, драги мои?

Нека секој од нас си ги поставува овие прашања катаден, 

од денес па натаму, нека размислува добро околу нив, и во 

консултација со Господ во молитва и читање и анализирање на 

Словото Божјо, нека си дава одговори на сите овие прашања, 

искрено, длабокомудрено, понизно и со покајнички дух, како 

би можеле сите заедно да се надеваме на плодна жетва пре-

ку Духот Свети во нас и во нашите животи.

Приказната со талантите е којзнае која по ред потврда на 

Библиските инструкции на оваа тема. Ако Господ ни дарил 

способност за спознание на вистината, тогаш јасно е дека ни 
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дарил и дар да практикуваме давање љубов. И колку е силна 

пораката за талантите, во овој случај размислете сами. Ако 

тој дар на давање милост и љубов кон другиот, го закопаме 

длабоко во темните одаи на нашето срце и не го практикува-

ме воопшто, или го практикуваме дозирано кон тој кон кого 

чувствуваме симпатии, а не и кон тој кон кого имаме скрие-

на завист или љубомора, или имаме храброст и мудрост да го 

практикуваме давањето љубов безусловно кон сите, па дури 

и кон тие кои нѐ повредуваат, кои ни работат зад грб, кои и 

не се покажале дека ни го мислат баш најдоброто, тогаш ние 

сме во сериозна опасност да станеме “беден и лукав слуга“, 

и да не би се ставиле во ситуација да ни биде одземено и тоа 

што ни е дадено по милоста Божја, со цел да го оплодуваме 

и го умножуваме дарот на љубовта кон сите останати околу 

нас, кои Бог ни ги праќа на пречуден начин во нашите животи. 

А зошто да не биде обратно? “На тој што има ќе му се до-

даде, а на оној што нема ќе му се одземе и тоа што го има“, 

вели Словото.

“На тој што дава љубов ќе му се додаде љубовта...“ и мило-

ста Божја во сета полнота.

Сакам секој од нас драги мои, да се надмине себеси, и 

од оваа сегашна, моментна ситуација на изградена релација 

со Господа, на сегашниот наш личен однос на давање и на 

земање, да направиме сериозен исчекор напред, и да почне-

ме да “грабиме“ засилено кон целта – кон горното призвание 

од Господа. 

Нема поголема благодат од тоа љубовта и милоста Божја 

да бидат со нас, во сета полнота кој доаѓа од присуството на 

Духот Свети во нас. Жално е заради суетата на својот ум, да 

не ги живееме ветените ни од Бога благослови, жално и ра-

зочарувачки е да живееме според сознанието на телесната 

филозофија која ја апсолвирал човекот по суетата на својот 

ум, дека треба да се сака само ближниот по крвно сродство, 

па дури и тоа да не се практикува во најчест број на случаи, 

а сите останати да се почитуваат или не. Жално и разочару-

вачки.  

А кога би знаеле дека љубовта во сите нејзини елементи 

од 13-та глава на 1 Коринтјаните е клучот на успехот, клучот 

на благословен живот под закрила на милоста и полнотата 

од љубовта Христова, клучот за живот во радоста Христова и 

сигурно водство во Дух и вистина. Кога би знаеле, сè би било 

поинаку. Кога би знаеле, има надеж и другите да дознаат, ако 

не со збор, барем со делата по кои ќе бидеме препознаени.
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ЗА ВОСКРЕСЕНИЕТО       

ХРИСТОС ВОСКРЕСНА! 
НАВИСТИНА ВОСКРЕСНА!

Со овој поздрав воскликнуваат христијаните, празнувајќи 

ја победата на животот над смртта. Победата која ја дарува 

нашиот Господ и Спасител Исус Христос.

И сè е во ред дотука, доколку секој од нас ја има сфатено 

вистинската смисла на овој чин Господов и доколку секој од 

нас ја има примено и прифатено како постулат за својот жи-

вот. оваа пречудна порака за воскресението.

             Во таа смисла, сакам заедно да размислуваме, што 

тоа во суштина значи? Каква е таа победа? Кој кого и на кој 

начин победил? Каква врска има тоа со нас и со нашите жи-

воти, денес, во првата деценија на 21 век? А се случило пред 

2000 години.

                   Одговорите на овие прашања, ќе се обидеме да 

ги дадеме не ние самите, со нашите човечки филозофии, 

размислувања и мисловни дострели, туку директно ќе ги по-

бараме во упатството за “владеење“ на човекот – Библијата.

          Имено, Бог се објави во тело преку Исуса Христа. Дел 

од себе, од својата т.н. омнипотентност, ја одвои во човечки 

облик, по обличје Божјо. Дојде на земјата, за да види и почув-

ствува, што е тоа што ги држи Неговите Божји чеда, Неговите 

бесценети созданија – луѓето, одвоено од Него и покрај сите 

упатства и настојувања од Негова страна, дадени преку про-

роците во Стариот завет, со цел да го врати човекот во мило-

ста и љубовта Божја.

          Божјиот план е тоа да биде сторено доброволно, пре-

ку разумот кој ни е нам даден, за да го распознаеме доброто 

од злото, и да се приклониме кон Божјите вредности и прин-

ципи. Да го управуваме нашиот живот, согласно со мерила-

та и пораките од Словото Божјо – Библијата, зашто е кажано: 

“Ако не сме мудри во управувањето на она малку кое ни е да-

дено на земјата, како ќе управуваме со она многу, кое ќе ни 

биде дадено во царството небеско.“ 

          Планот на Бога е тој. Не е наше да објаснуваме по чо-

вечки, со нашиот телесен ум и разум, зошто е тоа токму така. 

Тајната на побожноста е голема, и пречудно е ова во очите 

човечки. Но, во молитва, да се обидеме да побараме способ-

ност од Бога, да погледнеме и со духовни очи, низ призмата 

низ која Бог ги гледа работите, но и нас грешните чеда Него-

ви.

          Бог се објави во тело, и се даде себеси како жртва 

на крстот Голготски, ја пролеа својата пресвета крв, за 

очистување на нашите гревови, за наше помирување со Бога 

и за наше враќање при него, преку покајание, вера, надеж и 

љубов во Божјите вистини. Што ова значи? И зошто е тоа на 

ваков начин подготвено? Исус беше распнат на крстот на Гол-

гота, и умре. Но, за три дни воскресна. Зошто мораше да се 

случи овој настан, и зошто токму на таков начин и како е сето 

тоа воопшто можно?
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          Кога Исус сведочеше пред народот Израилев, велеше, 

храмот Божји ќе го разрушам и за три дни ќе го подигнам. Тој 

храм Божји беше телото Христово. И нашите тела се храмови 

Божји, храмови на Светиот дух, како што вели Библијата. Тој 

храм, беше разрушен, телесниот Христос умре, за да му го по-

каже на светот патот, вистината и животот, преку воскресени-

ето. За три дни, на пречуден начин оживеа духовното тело на 

Христос, и му покажа на светот дека власта над смртта е во 

рацете на Бога, но и власта на животот на земјата, и на вечни-

от живот на небесата, во Царството небеско.

          Ако Исус беше патот, вистината и животот, тој пат, по-

читувани мои, ќе го поминеме сите, без исклучок. Таа вистина 

ќе ја сведочиме и ние. Тој и таков живот на земјата ќе го живе-

еме и ние, но и на небесата, сите кои ќе поверуваме во спаси-

телната крв на Исуса Христа и покајани ќе го примиме во на-

шите срца, во молитва, за наш Господ и Спасител.

          Значи, мили мои, сите ќе умреме, но и сите ќе воскрес-

неме, едни за вечен живот, други за вечна смрт и страдање. 

За оние, кои ќе формираат правилна претстава и спознание 

за Бога и нашиот Господ и Спасител Исус Христос, и кои ќе 

го сакаат Бога со сето свое срце, сила, душа и разум, и кои ќе 

живеат според Библиските вредности и принципи и кои ќе го 

сакаат ближниот како самите себе, ветувањето е вечен живот 

на небесата, но и живот во полнота на земјата.

          На тој начин, ние заедно му го предаваме нашето срце 

и живот на Исуса Христа, во молитва и покајание, со молба да 

ни ги прости и избрише сите гревови и грешки до тој момент 

во нашите животи. И од тој момент, ние веќе не сме старите 

личности, туку стануваме нови созданија во Христа Исуса, на-

ново родени во дух и вистина.

          Значи, воскресението е и своевидна парафраза на ста-

риот човек во нас, кој го даваме како жртва на крстот Голгот-

ски, да биде очистен од гревовите со пресветата крв на Спа-

сителот Христос, и предавајќи го срцето и животот на Него, 

Тој лично нѐ облекува во ново руво, ни дава нов карактер, нѐ 

прави ново создание. Исус рече: “Каде што доаѓам Јас, ста-

нува сè ново.“ И тоа е така, почитувани мои, и никако поина-

ку. Можеби во моментов, тоа не го гледаме јасно, или го гле-

даме како во сенка, исто како што прогледуваше слепиот, во 

фази, прво како низ магла, а потоа сè појасно и појасно, по-

ради неговата огромна желба да гледа. Така и ние, преку на-

шата огромна желба да го видиме Бога, и да погледнеме со 

Неговите духовни очи, ќе дојдеме до вистинското спознание, 

кое нѐ води до живот во полнота на земјата и до вечен живот 

на небесата.

                     Да се запрашаме, како ние како родители сакаме 

да ги облечеме нашите сопствени деца, каков карактер и 

воспитување да им дадеме? Се разбира, ќе ги воспитуваме 

упорно, за да изградиме силен карактер во нив, за да ги опре-

миме со алатки кои ќе ги чуваат низ премрежјата на животот, 

за да ги избегнуваат колку што е можно страдањата, да има-

ат пристоен живот и живот во полнота на земјата. Така и Го-

спод кој нѐ создаде, исто така со љубов, сака да ни го даде 

најдоброто, за да не страдаме на овој свет, каде што е вла-
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ста на сатаната, каде злото царува, каде лукавиот и неговите 

демонски сили се насекаде наоколу и рикаат како разјарени 

лавови за некого да проголтаат, пред сè и поради отсуството 

на Бога во срцата и животите на луѓето. Зашто, рековме, таму 

каде што е Бог со Своето присуство, таму злото не се допира 

и огнените стрели на лукавиот немаат дострел и сила до вер-

ниот.

          Е, за ова вреди да се живее. Тоа е светлината на крајот 

на тунелот. Излезот од секојдневните тешкотии. Затоа Исус 

ни порачува: „Дојдете при мене сите кои сте натоварени, јас 

ќе го носам бремето ваше.”

          Од тој момент, животот ќе го градиме како дом чии 

што темели се на карпа, на „аголниот камен – Христос”, а не 

како куќа чии што темели се на песок, па при првата попла-

ва и бура, се разрушува куќата со темели на песок (исто и при 

првата бура во животот, ако го градиме со темелите на песок, 

ќе ни се разруши животот, ќе ни се распадне како кула од 

карти и ќе мораме сè одново, од почеток).

          Но, да не заборавиме дека Бог е Бог на шанси и нови 

почетоци. Нека новиот почеток во нашите животи започнеме 

да го градиме со темели на карпата, на аголниот камен – Хри-

стос, и да бидеме сигурни дека при сите идни налети на зло-

то, ќе имаме сигурност и извесна иднина и надеж, дека Го-

спод е со нас за да ни помогне и да ни го осветли патот во 

животот, давајќи ни секогаш, на најпречудни начини – “зад 

сцената“ мудрост, знаење и разум за носење на вистински 

одлуки, во вистински моменти во животот. Наша обврска е 

да сме постојано во молитва и жива комуникација со Бога, 

секојдневно, да се поучуваме од Божјиот збор – Библијата, да 

живееме живот со интегритет во Исуса Христа и според Не-

говите Библиски вредности, мерила и принципи, за да биде-

ме живо сведоштво за Негова слава, а за наша поткрепа на 

земјата.

АКТУЕЛНОСТА НА ВОСКРЕСЕНИЕТО, ДЕНЕС

 Во Исаија 55:1-11: “Вие, што жеднувате, дојдете сите при 

водите; дури и вие кои немате пари, дојдете, купувајте вино 

и млеко без пари и без плаќање. Зошто да трошите пари за 

она, што не е леб, и заработка своја – за она, што не наситу-

ва? Послушајте Ме внимателно и јадете што е добро, и душа-

та ваша нека се слади со сочни јадења. Приклонете го увото 

и дојдете при Мене; послушајте, и душата ваша ќе биде жива, 

- ќе склопам со вас еден вечен завет, неизменливи милости, 

ветени на Давид. Ете, Него го дадов сведок за народите, во-

дач и заповедник на народите. Ете, ти ќе повикаш народ, што 

не си го познавал, и народите, кои не те познавале, ќе поб-

рзаат кон тебе, заради Господа, твојот Бог, заради Светецот 

Израелов, зашто Тој те прослави. Барајте го Господа, додека 

можете да Го најдете, викајте Го додека е близу. Нечесниот 

нека го остави патот свој, и беззаконикот – помислите свои и 

нека се обрати кон Господ, нашиот Бог, - и Тој ќе го помилува, 

зашто е многу милостив. Моите мисли не се ваши мисли, ниту 

вашите патишта се Мои патишта, вели Господ. Но, како што е 

небото повисоко од земјата, така се и Моите патишта пови-
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соки од вашите патишта, и мислите Мои повисоки од вашите 

мисли. Како што дождот и снегот паѓаат од небото и таму не 

се враќаат, туку ја напојуваат земјата и ја прават способна да 

раѓа и да се зеленее, за да му дава семе на оној, што сее леб 

за да јаде, така и Моето слово, што излегува од устата Моја, 

не се враќа кон Мене празно, туку го исполнува она, што Ми е 

угодно, и го прави она што сум му го испратил Јас.“

 Во Евангелие според Јован 20:24-29: “А Тома, еден од 

дванаесетте, наречен Близнак, не беше со нив кога дојде 

Исус. Другите ученици му рекоа: Го видовме Господа, а тој им 

рече: “Додека не ги видам раните од клинците на рацете Не-

гови, и не го ставам прстот свој во раните од клинците, и не ја 

ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам!” 

А по осум дена учениците Негови пак беа собрани и Тома со 

нив. Дојде Исус, кога вратата беше заклучена, застана меѓу 

нив и рече: ”Мир вам”! Потоа му рече на Тома: “Дај го прстот 

свој овде и види ги рацете Мои; дај ја раката своја и стави ја 

во ребрата Мои; и не биди неверлив, туку поверувај!“ Одгово-

ри Тома и Му рече: “Господ Мој и Бог мој!“

  Во 1 Петрово послание 1:3-9: “Благословен е Бог и 

Отецот на нашиот Господ Исус Христос, Кој по својата голе-

ма милост нѐ прероди преку воскресението на Исус Христос 

од мртвите за жива надеж, за наследство што не пропаѓа, чи-

сто, кое не свенува, запазено на небесата за вас, кои Божјата 

сила преку верата ве сочувала за спасение, приготвено да се 

открие во последното време. Затоа, радувајте се, макар што 

можеби сега ќе треба малку и да тагувате поради разновид-

ни искушенија, та вашата вера испитана да излезе подрагоце-

на од нетрајното злато, кое сепак се испробува преку оган, за 

пофалба и чест и слава, кога ќе се појави Исус Христос, Кого 

го сакате, иако не сте го виделе, и во кого верувајќи сега, а 

не гледајќи Го, се радувате со неискажлива и славна радост, 

примајќи ја крајната цел на вашата вера – спасението на ду-

шите.“

Jonathan Whitfield проповедајќи на рудари во Англија, за-

прашал еден од слушателите: Во што веруваш? Тој одгово-

рил: Во истото во што верува и црквата. Го прашал повтор-

но: А во што верува црквата? Рударот одговорил: Во тоа што 

јас верувам. И повторно: А во што верувате, ти и црквата? 

А тој одговорил: Веруваме во истото. Овој пример покажу-

ва дека непознавањето на смислата на верата и црковниот 

живот, незнаењето околу суштината на верувањето, води до 

состојба на отуѓеност и магловита претстава за животот.

 Една студија докажала дека шеќерните пилули т.н. 

плацебо пилули, можат да ги намалат  симптомите кај бол-

ниот, кој верува дека на тој начин добива третман со лек. 

Истражувањата покажале дека кај еден од тројца пациенти 

т.н. “лажни лекарства“,  навистина ја подобриле здравстве-

ната ситуација, дури и во случаите кога им било кажано дека 

добиле плацебо пилули. Ова покажува дека моќта на умот 

над телото е огромна. Покажува исто така, дека верувањето 

има ефекти, дури и во случаите кога се верува во лажни бо-

жества. Замислете, кога верувањето ќе се заснова на вистин-

ското спознание на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. 
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И да се запрашаме, колкава е во тој случај моќта на нашиот 

ум? 

Три моменти се особено битни во скалилата на спозна-

нието на вистината за воскресението, суштината на нашата 

христијанска вера. Словото вели, без воскресението, празна 

е нашата проповед, празна е и нашата вера.

Прво, вообичаено за многумина денес е генералното 

непознавање на поимот и неприфаќање на суштината за вос-

кресението. Сите сме се соочиле со оваа фаза. Никој од нас, 

не се родил со “од раѓање“ формирано спознание на висти-

ната и вера. Неверието и сомневањето се готово својствени 

за човекот. 

На прашањето, што се случило на ден Велигден, што е 

воскресението, каква е неговата смисла во нашите животи 

денес, во првата деценија од 21 век, како и на прашањето за 

постоењето на живот вечен, многумина одговараат со зборо-

вите: Сè можам да сфатам, ама дека некој станал од мртви-

те, не ми изгледа логично. И уште додаваат: Па зарем некој се 

вратил од таму, па да каже како е? 

Сите ја знаете конверзацијата на богатиот човек и сирома-

виот Лазар, во адот и рајот, прикажана во Евангелие според 

Лука 16:27-31. Богатиот бараше од Авраам, некој од мртвите 

да биде испратен кај браќата негови, додека се уште живи за 

и тие да поверуваат. Уште додал дека неговите браќа, само 

на таков начин ќе поверуваат, а не преку Мојсеевите закони 

и пророците. Одговорот беше дека, и да воскресне некој од 

мртвите, тие нема да поверуваат. Бог беше милостив за Изра-

илот, и сепак го стори тоа. Исус воскресна, и многу народ го 

виде воскреснат, значи беше вратен некој од мртвите, за да 

поверуваат неверните чеда Израелеви, но и сите ние остана-

тите. Цели 40 дена, Исус беше со својот народ воскреснат, и 

правеше чудеса, народот слушаше, но не поверуваа во вос-

кресението и во тоа дека Исус е Спасителот. 

Во Евангелие според Лука 20:38-40, Исус рече: “... А дека 

мртвите ќе воскреснат, тоа го посведочи и Мојсеј кај капина-

та, кога Го нарече Господ – Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог 

Јаковов. А Бог не е Бог на мртвите, туку на живите, зашто во 

Него се сите живи.“

 Од каде вакво непознавање за воскресението кај 

мојот народ? Велам мојот, затоа што тоа е заповед од нашиот 

Господ и Спасител Исуса Христа, “да се сака ближниот, како 

што се сакате себе си.“ А јас го сметам мојот народ, нависти-

на за ближен. И секој од нас е должен, преку сопствениот жи-

вот да сведочи со својот пример дека е Христов следбеник, 

дека е чедо Божјо, но и да го сака ближниот како себе си, 

да дава љубов, “агапе“, христијанска љубов кон луѓето околу 

себе, кон оние кои Бог секојдневно ги праќа во нашите живо-

ти. Апостол Павле, честопати велеше за Израилот – мојот на-

род, моите браќа и сестри Израелци, како израз на највисок 

степен на љубов и припадност кон сопствениот народ. (цитат)

  Долгите години на комунизам и отсуство на Бог 

од животите на луѓето, од работните средини и од државата, 

создало ситуација во која многу лесно и успешно вирее злото 
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и сите механизми на ѓаволот се активни на сцената. Народот, 

занесен од идејата за комунизам, во кој сите би биле еднакви 

и секој би добивал според потребите, завлегол во состојба на 

атеизам, кога наместо надеж во Бога и во сопствениот труд и 

залагање, на пиедестал е издигната надежта во комунистич-

киот систем, кој треба да се грижи буквално за сè. Незнаејќи 

и неверувајќи дека има и друга вистина, а таа е дека Бог се 

грижи за своите верни. Да видиме како тоа го чини самиот 

Бог.

Мојсеј го водеше народот Израилев низ пустината цели 40 

години. И се вели во Словото дека народот беше хранет со 

мана од небото. Ајде одблиску да погледнеме, како тоа нави-

стина изгледало и математички да размислиме што е тоа што 

се случувало. Се работи за 3,5 милиони луѓе, колку што го на-

пуштиле Египет и тргнале со Мојсеј кон ветената земја. Спо-

ред пресметки на Американски армиски извори26, на Мојсеј 

му биле потребни 1500 тони храна секој ден, кои сликови-

то, доколку биле натоварени, би биле потребни 2 товарни 

воза долги од по една милја секој (1 милја е 1609 метри). За 

готвење на толкава храна потребни се околу 4.000 тони дрвна 

маса и уште неколку воза, исто толку долги. Потребната вода, 

без таа за туширање, би била отприлика околу 11.000.000 га-

лони дневно (1 галон е 3,785 литри), тоа би било отприлика 

цистерна долга околу 1800 милји. Црвеното море требало да 

го поминат за една ноќ. По двајца во ред, редот би бил во 

должина од 800 милји и би биле потребни 35 дена и ноќи за 

целосно преминување. За да се стори тоа за една ноќ, потре-

26  Lybronix library CD, USA

бен е премин во ширина од 3 милји или околу 5 км. за да мо-

жат во ред да бидат по 5.000 луѓе. Секојдневното кампување 

било на површина од 750 квадратни милји. Замислете каква 

била верата на Мојсеј и на тие кои го следеле. Колку пати мо-

рало да се посомневаат во исправноста на целта и намерите 

на Мојсеј. Сепак, се работи за цели 40 години.

Неверието и непознавањето на смислата на воскресени-

ето, води директно до конфронтација со Бог. Да се потсети-

ме, при тоа Тој си ја врти главата од нас и тогаш на сцена ста-

пува сатаната и демонските сили, кои имаат за цел “да разо-

рат, да украдат, убијат и уништат што повеќе човечки души во 

Господа.“

Неколку примери се еклатантни и потресни во оваа смис-

ла.

Случај 1: Танкредо Невес – претседател на Бразил, за вре-

ме на претседателската кампања изјавил дека доколку добие 

500.000 гласа, ниту Бог не ќе може да го тргне од Претседа-

телскиот трон. Ги добива очекуваните 500.000 гласа, но се 

разболува од тешка болест, од која умира само еден ден пред 

да биде официјално назначен за претседател.

Случај 2: Човекот кој го изградил Титаник, бил запрашан 

од новинар: Колку е безбеден вашиов брод? Одговорот бил: 

Дури ни Господ не може да го потоне. Само неколку денови 

по изјавата, сите знаеме што се случи со Титаник.

Случај 3: Мерилин Монро била посетена од Били Грем, 

кој ѝ кажал дека духот Божји го покренал да и сведочи. По 



396

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и 397

слушањето на сведоштвото, таа рекла: Не ми е потребен 

твојот Исус, во смисла дека има сè што ќе посака. Недела 

дена подоцна, Мерилин е најдена мртва во нејзиниот хотел-

ски апартман.

Случај 4: Настанот се случува во 2005 година, во гра-

дот Кампинас, во Бразил. Девојка излегува во друштво наве-

чер. Пријателите ја земаат со кола. Тие се пијани. Мајката на 

испраќање, загрижено и вели: - Ќерко, Господ да е со тебе и 

нека Те чува, а таа иронично возвраќа: Само ако Господ сака 

да седи во багажникот на колата, зашто внатре и онака нема 

место. По некое време, се случува фатална сообраќајка во 

која сите до еден загинуваат, колата е целосно уништена до 

непрепознавање, а само багажникот останал неоштетен и без 

ниедна гребнатинка. Полицискиот извештај кажувал дека не-

мало ниту теоретска шанса багажникот да остане целосен, а  

за да чудото биде поголемо, во него имало кутија со јајца и 

ниту едно не било скршено.

Случај 5: Новинарка од Јамајка јавно изјавила дека 

Библијата (Словото Божјо) е најлошата книга која е неко-

гаш напишана. По некое време истата загинува во тешка 

сообраќајка на мотор, целосно изгорена.

Случај 6: Пејачот на Битлси, Џон Ленон, во 1966 година, 

во интервју за Американски магазин, рекол: Христијанството 

ќе заврши, ќе  исчезне. Околу тоа не сакам да расправам, 

убеден сум. Исус бил во ред, но бил многу едноставен. Де-

нес, ние сме, многу попопуларни од Него. По некој ден од 

изјавата, Ленон беше убиен со 6 куршуми.

Која е  вистинската причина за неверието на луѓето? Што е 

тоа што ги држи настрана од вистинската вера во Исуса Хри-

ста, која единствено може да му открие на човекот за сушти-

ната на воскресението и за неговото значење за нас, денес, 

во првата деценија на 21 век?

И дали смееме за тоа неверие и непознавање, да ги обви-

ниме тие што сè уште не дознале за вистината и за спасител-

ната крв за Исуса Христа?

Се разбира, немаме право никого да обвиниме, ниту за 

немање на вера, ниту за незнаење или немање на спознание. 

Во Евангелијата среќаваме неколку случаи на немање до-

волно вера и спознание, дури и од страна на апостолите. Зе-

мете го примерот на апостол Петар, кога имајќи силна жел-

ба да оди по вода, како и Христос, тој храбро тргна, и на-

прави неколку чекори. Но, моментот кога го одвои погледот 

од очите на Христос, веднаш започна да пропаѓа во водата, 

извикувајќи: “Господи, спаси ме!“ Исус го спаси, но проко-

ментира со зборови со кои директно го обвини апостолот, 

нарекувајќи го маловерник. (Евангелие според Матеј 14:31) 

Потоа, случајот на апостол Петар, кога дури три пати се от-

кажа од Христос, во рок од само неколку минути. (Евангелие 

според Лука 22:54-62) Па апостолот Јуда, предавникот, кој за 

30 сребреници, значи поради среброљубие или парољубие, 

го предаде Исус, не се врати при него во покајание, и пран-

гите на демонските сили го однесоа во директна смрт, се са-

моуби и со тоа отиде во адот на вечната смрт. (Евангелие спо-

ред Лука 22:47-48)



398

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и 399

И најеклатантниот пример, односно неверието на апо-

столот Тома. Тој ги виде сите чудеса кои ги беше направил 

Исус, виде сè што требаше да види, беше поучуван директно 

од Исус, а сепак се посомнева во вистинитоста на исказите 

на останатите  апостоли, внимавајте на сите останати апосто-

ли. Апостол Тома, никако не можеше да сфати и прифати, тоа 

што сите апостоли го тврдеа, но и тоа што Исус го навестува-

ше во месеците пред да се случи. Но, Исус беше милостив и 

му се објави, а тој падна на коленици и извика: “Господ мој, 

Бог мој.“ И тогаш Исус заклучи: “Блажени се тие кои не видоа, 

а поверуваа...“ (Евангелие според Јован 20:24-29) Сепак, во 

случајот на Тома, се работеше за првата недела по воскресе-

нието, кога е многу тешко за било кого да сфати за што всуш-

ност се работи. Знаете, кога сте многу блиску до шумата, од 

првите дрва, не можете да ја видите целата шума и да добие-

те претстава за неа и за “големата слика“.  

Се разбира, по излевањето на Светиот дух, состојбите се 

променија и апостолите повеќе не се колебаа, ниту двоумеа 

дали е или не вистина, самиот факт на воскресението. Така е 

и со нас и со тие кои се подготвени да се обратат во Христос. 

Тој процес на обраќање, доколку постои силна желба да се 

спознае и да се љуби Бога и ближниот, со сигурност води до 

крштение со Светиот дух. Па така, со новодобиените духов-

ни очи, секој од нас ќе може многу полесно да ја види висти-

ната и да го разбере воскресението, но и да не се сомнева во 

силината на Божјото присуство денес, избегнувајќи ја замка-

та на ѓаволот, во која стануваме навидум побожни, а сме се 

откажале од силата Божја. Изборот е личен, на секој од нас. 

Нам денес како на незнабожци ни е дадена шансата, да ја 

почувствуваме милоста Божја, да ја видиме на дело љубовта 

Христова и да ја сфатиме пораката со воскресението. Порака 

за секој од нас, порака која повикува да воскресне новиот чо-

век во секој од нас, стариот да го умртвиме и да се облечеме 

во ново руво според обличјето Божјо. Но, и порака, дека жи-

вотот на земјата не е сè, и смртта не е крајот, туку почетокот 

на славата Божја, почетокот на Царството небеско за секој од 

нас кој го примил и живеел во Исуса Христа.

 Второ, неверието или непознавањето на вистината 

и смислата на воскресението, може единствено да се над-

мине со формирање на правилното спознание за Бога и за 

нашиот Господ и Спасител Исуса Христа. Директно задол-

жение околу запознавање на нашиот народ ја имаат цркви-

те Христијански, црковното свештенство, но и секој од нас. 

Во една од минатите теми, заклучивме дека и сите ние, или 

ако сакате секој од нас поединечно, според верата која му 

е дадена, има за обврска да го проповеда Словото Божјо и 

да ја разнесуваме радосната вест за Христовото доаѓање на 

земјата.

 Секоја пролет, постојано слушаме за воскресението. 

Дали сме формирале правилна претстава и спознание околу 

оваа кованица? Кој всушност воскреснал и зошто воопшто тој 

настан му бил потребен на човештвото?

 Овие прашања ме интригирале и мене, долго време. 

Верувам дека и многумина од вас имале дилеми околу точна-

та претстава за настанот и целите за кои истиот се случил.
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 Тајната на побожноста е голема, и пречудно е ова во 

очите човечки. Но, во молитва, да се обидеме да побараме 

способност од Бога и да се обидеме да погледнеме и со ду-

ховни очи, низ призмата низ која Бог не гледа нас и работи-

те околу нас. Ајде уште еднаш да го повториме планот Госпо-

дов.

 Бог се објави во тело, и се даде себеси како жртва 

на крстот Голготски, ја пролеа својата пресвета крв, за 

очистување на нашите гревови, за наше помирување со Бога 

и за наше враќање при него, преку покајание, вера, надеж и 

љубов во Божјите вистини. Што ова значи? Исус беше распнат 

на крстот на Голгота, и умре. Но, за три дни воскресна. Зошто 

се случи воскресението, и како е можно да се случи на таков 

начин?

 Кога Исус сведочеше пред народот Израилев, велеше, 

храмот Божји ќе го разрушам и за три дни ќе го подигнам. Тој 

храм Божји беше телото Христово. И нашите тела се храмови 

Божји, храмови на Светиот дух, како што вели Библијата. Тој 

храм, беше разрушен, телесниот Христос умре, за да му го по-

каже на светот патот, вистината и животот, преку воскресени-

ето. За три дни, на пречуден начин оживеа духовното тело на 

Христос, и му покажа на светот дека власта над смртта е во 

рацете на Бога, но и власта на животот на земјата, и на вечни-

от живот на небесата, во Царството небеско. 

Ако Исус беше патот, вистината и животот, тој пат, почи-

тувани мои ќе го поминеме и ние, верните во Господа. Таа ви-

стина ќе ја сведочиме и ние. Тој и таков живот на земјата ќе го 

живееме и ние, но и на небесата, сите кои ќе поверуваме во 

спасителната крв на Исуса Христа и покајани ќе го примиме 

во нашите срца, во молитва, за наш Господ и Спасител. 

Значи, мили мои, сите ќе умреме, но и сите ќе воскресне-

ме, едни за вечен живот, други за вечно страдање. За оние, 

кои ќе формираат правилна претстава и спознание за Бога и 

нашиот Господ и Спасител Исус Христос, и кои ќе го сакаат 

Бога со сето свое срце, сила, душа и разум, и кои ќе живеат 

според Библиските вредности и принципи и кои ќе го сакаат 

ближниот како самите себе, ветувањето е вечен живот на не-

бесата, но и живот во полнота на земјата. 

Повторувањето на овие вистини носат со себе утврдување 

во нив.

Да видиме што вели Библијата, Светиот Божји збор за ова 

прашање.

 Во Евангелието според Јован 17:3 Исус рече: “А жи-

вотот вечен е тоа, да Те познаат Тебе Единствениот вистин-

ски Бог, и испратениот од тебе Исус Христос“ и во Јован 6:40: 

“Волјата на Оној што Ме прати е: секој што ќе Го види Синот 

и ќе поверува во Него да има вечен живот, а Јас ќе го воскрес-

нам во последниот ден.“

Парафразата за воскресението, истовремено е и дека ние, 

предавајќи му го нашето срце и живот на Исуса Христа, во мо-

литва и покајание, со молба да ни ги прости и избрише сите 

гревови и грешки до тој момент во нашите животи, ние веќе 

не сме старите личности, туку стануваме нови созданија во 
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Христа Исуса. Наново родени, воскреснати во Дух и вистина. 

Значи, воскресението е и своевидна парафраза за стари-

от човек во нас, кој го даваме како жртва на крстот Голготски, 

да биде очистен од гревовите со пресветата крв на Спасите-

лот Христос, и предавајќи го срцето и животот на Него, Тој 

лично нѐ облекува во ново руво, ни дава нов карактер, едно-

ставно стануваме ново создание. Исус рече: “Каде што доаѓам 

Јас, станува сè ново“. И тоа е така, почитувани мои, и никако 

поинаку. Можеби во моментов, тоа не го гледаме јасно, или 

го гледаме како во сенка, исто како што прогледуваше слепи-

от, во фази, прво како низ магла, а потоа сѐ појасно и појасно, 

поради неговата огромна желба да гледа. Така и ние, преку 

нашата огромна желба да го видиме Бога, и да погледнеме со 

Неговите духовни очи, ќе дојдеме до вистинското спознание, 

кое нѐ води до живот во полнота на земјата и до вечен живот 

на небесата.

Спознанието за ова е нешто слично како сознанието за ве-

терот. Откако ќе ве дувне, и откако ќе научите и сфатите дека 

е тоа ветер, тогаш никој не ќе може да ви каже дека ветерот 

не постои. Вие ќе бидете убедени дека е тоа ветерот и така ќе 

го доживувате. Исто е и со Духот Свети, кој откако ќе го облее 

човекот, кој во покајание побарал опростување на гревовите 

и помирување со Бога во срцето, и кој го побарал во молитва 

Исуса Христа за свој Господ и Спасител, засекогаш останува 

во неговото срце и е негова мисла, збор и постапка до крајот 

на животот. Сè дотогаш Божјото присуство во тој човек е ре-

алност, како што е реалност постоењето на ветерот. А ниту го 

гледаме, ниту знаеме откаде доаѓа и каде оди, а сепак сме го 

почувствувале неговото дејство.

Трето, извонредно важно прашање на верата и правил-

ното спознание на вистината која води до вечен живот, е 

прашањето на одржливост на верата и практикувањето на 

Библиските вистини, во секојдневието на луѓето, во домови-

те, на работните места, во државата, како и градење на живо 

единство со Бога во Исуса Христа преку дејството на Светиот 

дух, кој не поврзува.

Многубројни се примерите за тоа колку наново родени 

христијани, под притисок на механизмите и инструментите 

на ѓаволот, независно од обликот на појавност, се повлекува-

ат во светот и се обидуваат да компромизираат со него.

Словото нѐ поучува, дека мора да се наоружаме со 

оружјето Божјо, за да можеме успешно да се спротивстави-

ме и одржиме против ѓаволското лукавство. (Послание до 

Ефесјаните 6:12)

Така наоружани, постојано во комуникација со Бога преку 

молитвата, верни макар и колку синаповото зрно, но и един-

ствени во Христа Исуса, ние сме на најдобар пат, со нашите 

животи да го прославиме Бога на достоен начин и да бидеме 

живо сведоштво за Негова слава, а за наша поткрепа.

Во 1 Послание до Коринтјаните 1:10 се вели: “Браќа, ве 

молам во името на нашиот Господ Исус Христос, сите вие да 
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зборувате исто, и меѓу вас да нема раздори, туку да бидете 

совршено соединети во еден ум и во едно мислење.“

Бог не вели дека методистите, или католиците или пра-

вославните треба да се наоружаат со Словото Божјо, и да 

влезат во битката со поднебесните сили на злото, туку вели 

христијаните. 

John Wesley27 загрижен за многуте деноминации во 

христијанската црква, раскажал сон. Во сонот тој се нашол на 

вратата на пеколот, и прашал: Има ли таму Пресвитеријанци, 

Баптисти, Епископалци, Методисти. Одговорот бил: Да, има. 

Потресен, се свртел накај рајот и повторно го поставил исто-

то прашање. Добил одговор, дека во рајот нема ниту еден од 

споменатите. Па запрашал, ако ние не сме во рајот, тогаш кој 

е таму? Одговорот бил, таму се само христијаните.  

Martin Luther 28 рекол: Се молам, моето име да го оста-

вите на мира. Не се нарекувајте себе си лутерани, туку само 

христијани. 

John Wesley рекол: Би сакал името методисти никогаш да 

не беше повторно споменато, туку да се изгубеше во вечни-

от заборав. 

27  John Wesley (28 June  1703 – 2 March 1791), свештеник на 
Црквата на Англија, Христијански теолог и заедно со брат му Charles 
Wesley, се основачи на Методистичкото движење
28  Martin Luther (10 November 1483 – 18 February 1546) – 
Германски свештеник и професор по теологија, иницијатор на 
Протестантската реформација

Charles Spurgeon 29 рекол: Јас велам за името Баптист, 

да се дозволи да исчезне, и да дозволиме Христовото име да 

трае вечно. Јас го очекувам со задоволство, денот кога нема 

да има Баптистичко постоење.

Делбите во црквите и помеѓу свештенството, по деноми-

нации, по традиции, обреди, практики и слично ја затапува 

острицата на Христовата порака за воскресението, порака-

та за единството на телото Христово. Ја прави неуспешна на-

шата обврска за проповедање на Евангелието до сите човеч-

ки души околу нас, за спасение на душите. Ако ја имаме пред-

вид “големата слика“ и го градиме нашиот живот само и ис-

клучиво на темелот, карпата или аголниот камен Исус Хри-

стос, тогаш навистина сме на вистинскиот пат. Никогаш нема 

да ја изгубиме надежта за спасение и ќе бидеме успешни во 

докажувањето на тоа што не се гледа, а кое, мноштвото сè 

уште не може или нејасно го гледа.

Така наоружани со Словото, силни во вистината и един-

ствени во Исуса Христа, ја очекуваме наградата со воскресе-

нието.

“... ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така Бог и 

упокоените преку Исус, ќе ги доведе со Него. Ова, пак, ви го 

велиме преку Словото Господово, дека, ние живите, што ќе 

останеме до доаѓањето на Господ, нема да стигнеме пред 

упокоените, бидејќи сам Господ по заповед, на гласот на ар-

хангел и при труба Божја, ќе слезе од небото, и најнапред ќе 
29  Charles Haddon (C.H.) Spurgeon (June 19, 1834 – January 31, 
1892), Британски баптистички проповедник, многу влијателен и познат 
како “принц на проповедниците“ 
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воскреснат мртвите; а потоа, ние, што сме останале живи, за-

едно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се срет-

неме со Господ во воздухот, и така секогаш ќе бидеме со Го-

спод“, ни е ветено во Посланието до Солунјаните 4:14-17.

ПОРАКАТА ОД ЖРТВАТА НА КРСТОТ

Големиот ден на победата над смртта е настан кој инспи-

рира и по повеќе од 2000 години. Настан кој е мистичен сам 

по себе. Настан кој бранува со векови наназад. Буди страв, не-

извесност, нејаснотии, незнаење, оспорувања, негирања. На-

стан кој противниците на верата го нарекуваат мит, легенда 

или приказна која се пренесува од генерација на генерација. 

Дали е тоа така? Дали има основа за ваквите сомневања? 

Дали ние имаме доволно познавање за суштината на 

случувањата на крстот Голготски? Каква е смислата на Исусо-

вото распетие за нас, денес во 21 век? Зошто беше потребно 

некој да се жртвува за некого? И зошто токму на таков начин?

Ова се прашањата на кои ќе се обидеме, заедно да раз-

мислуваме во продолжението на темата.

Претпоставувам дека секој од нас овде има расчистено 

со сопствената претстава за смислата на зборот жртва. Тој 

збор означува да се оттуѓи нешто од себе со цел да се при-

добие нешто повеќе, нешто поголемо или позначајно од тоа 

што се дава. На пример, ние го жртвуваме нашето слобод-

но време за да постигнеме повисока цел преку образование-

то или науката, ја жртвуваме нашата удобност во животот за 

сметка на удобноста на децата, во бизнисот се жртвува тру-

дот и слободното време за да се оствари поголем профит. 

Значи, скоро во сите ситуации жртвата има за цел повисоко 

остварување.

Која беше таа повисока цел која Исус сакаше да ја постиг-

не со себе жртвувањето на крстот Голготски?

Телесната објава на самиот Бог во Исуса Христа се даде 

себеси за жртва со некоја цел. Сите знаеме дека Библијата 

ни вели дека целта е да нѐ помири со Бога поради гревот и 

одметнувањето на Ева и Адам во Еденската градина, и на тој 

начин преку таа жртва ние да можеме да се ослободиме од 

бремето на тој грев, да се очистиме од него и да го стекнеме 

правото на спасение и вечен живот. И дотука е сè во ред. Ама, 

многумина ќе речат, зошто баш морало сè да биде по тој ре-

дослед и токму на тој начин. Дали и ние можеби сме се соочи-

ле со прашањата од тој тип, и дали го знаеме вистинскиот од-

говор, зошто е сè тоа токму така и никако поинаку.

Да видиме што вели Библијата.

Во Стариот Завет, во Битието или 1 Книга Мојсеева, Бог 

му заповеда на Авраам да го жртвува неговиот син единец. 

Внимавајте, Авраам имаше два сина. Првиот син беше Исма-

ил, од слугинката Агара. А Бог му се обраќа со зборовите: “... 

Земи го синот твој единец Исак, кого што многу го сакаш... и 
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принеси го како жртва...“(Битие 22:2)

Местото кое го беше одредил Бог за жртва се викаше 

Морија и беше оддалечено три дена одење од Вирсавија во 

Филистејската земја, каде што беше населен Авраам. Да запа-

метиме дека Авраам стигна по три дена на местото за жртва. 

Зошто ни е даден податокот дека три дена се потребни за да 

се стигне до чинот на жртвувањето?

При тоа Бог ни дава уште некои податоци. Ни се вели, во 

7-от стих: “Тогаш му рече Исак на Авраам, таткото свој: Тат-

ко! А тој одговори: Што е синко! А тој рече: Ете оган и дрва, а 

каде е јагнето за жртва? Тука, сакам да го запомниме подато-

кот дека всушност јагнето се жртвува.

Во 17-от стих, Господ му рече на Авраам, поради силната 

вера во Него и подготвеноста да го жртвува сопствениот син, 

(а знаеме дека Бог тоа не го дозволи), на Авраам му вети дека 

“потомството негово ќе биде преумножено како sвездите на 

небото...“. Значи, жртвата беше подготвена да се случи доц-

на попладне, во приквечерието кога веќе sвездите биле на 

небото. 

Значи, се работи за период од денот пред стемнување, и 

се работи за период од годината кога има јагниња. Знаеме ли 

во кој период од годината има јагниња? Јагнињата се опло-

дуваат некаде во септември, после сушното лето, а се јагнат 

некаде во февруари и март, плус минус еден месец. Тука са-

кам да го запаметиме периодот од денот, годината и јагнето 

како жртва. 

Во Излез или 2 Книга Мојсеева, во 12:6,42 е објавено 

прославувањето на празникот Пасха, односно празникот 

Бесквасници. Пасхата е всушност жртва за Господ, значи се 

жртвува јагне, кое се чува до 14-от ден во месецот, кој ден е 

празник Бесквасници и наредните 7 дена до 21-от ден се јаде 

само бесквасен леб во спомен на денот кога е изведен Из-

раилот од Египет. “Ништо со квас немојте да јадете... јадете 

само бесквасен леб“ (12:20). Потоа, се вели во Словото: “Оде-

те и пригответе јагне... и заколете Пасха... и китка исоп на-

топете ја во крвта... и попрскајте ги горните прагови и оба-

та довратника од ... вратата куќна...“ (12:22) “Тоа е Пасхална 

жртва на Господ, Кој ги одмина куќите на синовите Израел-

ски во Египет, убивајќи ги Египќаните, а домовите наши ги за-

чува...“ (12:27). “А на полноќ ги уби Господ сите првородени 

во земјата Египетска...“ И после овој величествен, мистичен и 

обвиен со страв и ужаси настан, по цели 430 години ропство 

во Египет, Израилот беше избавен и изведен од Египетската 

земја во пустината, на пат до ветената Ханаанска земја.

Во овој дел, треба да запомниме дека јагнето е жртвата, 

дека крвта на јагнето е таа која ги спаси од сигурна смрт, од 

која пак изгинаа сите првородени во Египет. И повторно, да 

посветиме внимание дека јагнето, вообичаено се јагни во ме-

сеците февруари-март, а за колење стасува брзо потоа. Зна-

чи, станува збор за истиот месец или период од годината кога 

Авраам го понуди синот за жртва.

Во Новиот Завет, во Евангелието според Лука 22:7-8, стои 

запишано: “Дојде денот бесквасници, кога требаше да се за-
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коле Пасхалното јагне, па ги испрати Исус Петар и Јован и им 

рече: Одете и пригответе ни Пасха за да јадеме!“ Сите знае-

ме дека тука станува збор за Пасхалната Господна вечера со 

апостолите, кога Исус го прекрши лебот и го подели на апо-

столите со парафразата дека се работи за Неговото тело, и 

кога го раздели виното ја употреби парафразата за Негова-

та крв која се пролева за апостолите. Значи, не било каква 

крв од било каква жртва, “...туку со скапоцената крв на не-

порочното и чисто јагне – Христос...“ (1 Петрово послание 

1:13-19; 4:1-6) Тогаш Исус им рече: „Вистина, вистина ви ве-

лам: ако не го јадете телото на Синот Човечки и не ја пие-

те крвта Негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде Моето 

тело и ја пие Мојата крв, има живот вечен и Јас ќе го воскрес-

нам во последниот ден. Зашто: Моето тело е вистинска хра-

на, и Мојата крв – вистинска напивка. Кој јаде од Моето тело 

и пие од Мојата крв – ќе биде во Мене и Јас во него.“ (Еванге-

лие според Јован 6:53-56)

Понатаму, во Откровението 7:9-17, е запишано: “Потоа ви-

дов, и ете: големо множество народ - што никој не можеше да 

го изброи - од сите народности и племиња и народи и јазици, 

како стојат пред престолот и пред Јагнето, облечени во бели 

облеки, со палмини гранчиња во своите раце, и воскликну-

ваа со голем глас: „Спасение на нашиот Бог, Кој седи на пре-

столот, и на Јагнето!” ...И еден од старешините одговори, 

велејќи ми: „Кои се и од каде дојдоа овие, кои се облечени во 

бели облеки?” А јас му реков : „Господине мој, ти знаеш!” И 

ми рече: „Тоа се оние, кои доаѓаат од голема неволја, кои ги 

испраа облеките свои и ги избелија во крвта на Јагнето. Затоа 

се пред Божјиот престол и Му служат дење и ноќе во Негови-

от храм; а Оној, Кој седи на престолот, ќе го оптегне Својот 

шатор над нив. Нема веќе да огладнат ниту да ожеднат, ниту 

сонцето ќе ги пече, ниту некаква жега; зашто Јагнето, Кое е 

среде престолот, ќе ги пасе и ќе ги води на извори жива вода; 

и Бог ќе ја избрише секоја солза од нивните очи.“

Драги мои, ако ги споредиме случувањата во времето на 

Авраам, Мојсеј и Исус, со ова видение од Откровението, ќе 

видиме една линија која по сите елементи оди во прилог на 

потврда на оствареното пророштво за Исус Христос, дека Тој 

е ветениот Месија, дека Тој е нашиот Спасител, избавител, от-

купител, водач, учител, советник, пријател, Господ Бог. Не 

случајно, сите три настани се имаат случено во исто време во 

текот на денот, и во ист период во текот на годината. И сите ја 

имаа истата порака, дека крвта на јагнето спасува од сигурна 

смрт, дека жртвата е вовед во раѓањето на нешто ново, вовед 

во победата на животот над смртта, вовед во воскресението.    

Значи, Исус беше уште и жртва, Тој беше всушност Пасхал-

ното јагне кое со својата скапоцена крв нѐ откупи нас греш-

ните, ги зема на себе гревовите на целиот човечки род сѐ до 

денес и до свршетокот на светот, Неговите рани се понудени-

от лек за нас, тој умре за нас за да ни понуди ослободување 

од гревот, пострада за казната која ние ја заслуживме и која 

нам ни беше наменета. “Драги пријатели, ни вели апостол 

Јован, во 1 Јованово послание 4:11, штом Бог толку нѐ заса-

ка, ние исто така, треба толку да се сакаме едни со други.“

Исус е извојувана победа за нас, во нашата битка со не-
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рамноправниот противник, “...откако ја зграби силата од на-

чалствата и властите, Тој ги изложи јавно на позор ... славејќи 

ја во себе победата над нив“ (Послание до Колосјаните 2:15) 

“А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, така и Тој 

зеде еднакво учество во тоа, та преку смртта да го победи 

оној што ја има власта над смртта, односно ѓаволот“ (Посла-

ние до Евреите 2:14) Победата беше извојувана на крстот. 

Таа победа ни праќа порака и нам денес, во 21 век, дека и 

ние сме победниците во Христа Исуса, дека преку верата и 

ние застанавме на страната на победата над смртта и станав-

ме соучесници во воскресението.

Апостол Павле, Евангелието го нарече Слово за крстот, 

порака за крстот. Зошто пораката за крстот беше добра вест? 

Токму заради победата извојувана на крстот. Зошто токму на 

крстот, зошто токму тогаш и на местото Голгота, е еден вид 

на догма, нешто за кое не се дискутира и не се доведува под 

прашалник. Исто како што никој и не прашува зошто човекот 

мораше да има на пример само две очи на лицето, а не три, 

или една уста а не две. Тоа е едноставно Божјиот план за спа-

сение на човештвото и не е наше да мислиме дали имало и 

друг начин или не. Наше е да веруваме дека Бог знае што е 

најдоброто за нас и кој е најдобриот начин да нѐ прибере при 

себе на одржлива и трајна основа. 

Принцот стана роб, за да ние робовите на гревот поста-

неме принцови, царско свештенство. Тој стана нешто што не 

беше, за да ние можеме да станеме нешто кое ние дотогаш 

не бевме.

Исус го презира гревот, затоа што тој грев ги води грешни-

те во смрт. Тој го зема нашиот грев на себе, и со тоа ги превзе-

ма на себе и последиците од тој чин: болка, срам и смрт. Сѐ 

додека ние денес, си остануваме во грев, сѐ дотогаш и ние ќе 

бидеме изложени на болка, срам и опасност од смрт.

Со победата доаѓа мирот. “... творејќи мир на крстот Гол-

готски, (ни вели апостол Павле во Посланието до Колосјаните 

1:20-23) и вас, кои некогаш бевте отуѓени од Бога, и 

непријатели поради помислите кон лоши дела, сега ве при-

мири во телото на Неговото тело, преку Неговата смрт, за да 

ве претстави пред Себе свети, непорочни и без вина, само 

ако останете во верата тврди и непоколебливи, и бидете не-

отклонливи од надежта на Евангелието што го чувте...“

Драги мои, добро е да повториме уште еднаш некои 

сознанија, со цел да ја доближиме до секого смислата на 

жртвата на крстот Голготски. Ако Исус ни велеше постојано 

дека Тој е нашиот пат, вистина и живот, тоа подразбира дека 

сите кои по слободна изразена волја ќе исповедаат припад-

ност кон тој пат, вистина и живот, исповедаат во исто време 

и подготвеност да го врват истиот тој пат, вистина и живот. И 

дотука е сè јасно. Но, што во случај кога знаеме дека и ние 

треба да го поминеме Неговиот пат на страдање, отфрлање, 

негирање, трпење на неправда, насилство, зло, па дури и 

смрт. Дали и во тој случај би биле или останале Негови след-

беници до крај?

Се разбира, никој тоа не го бара од нас, денес во 21 век. 

Никој од нас не бара телесна жртва или било каква обредна 



414

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и 415

жртва. Ниту, тогаш Исус тоа го бараше од луѓето. Покажувајќи 

ни го патот на себе жртвувањето Тој всушност ни ја прати по-

раката дека секој кој ќе одлучи да го следи Христовиот пат, 

вистина и живот, ќе мора најпрво да направи духовна жртва, 

ќе мора да се жртвува самиот себе, да го жртвува стариот чо-

век во себе, стариот карактер, старите навики, и особини, 

секој ќе мора да ги осветли темните одаи на неговата душа, 

да го жртвува гревовното срце, карактерно да се распне са-

миот себеси на крстот Голготски, во молитва да исповеда 

дека тој стар човек во нас повеќе нема да постои, но, и да ис-

поведа дека со вера се прима чинот на очистување на стари-

от гревовен човек во нас со пресветата Исусова крв пролеа-

на на крстот Голготски. На тој начин, ние всушност и го пости-

ламе патот на Господа до нашето срце со радост и палмови 

гранчиња и го повикуваме Исуса Христа да постане наш ли-

чен Господ и Спасител и засекогаш да се всели во нас, засе-

когаш да пребива во нашите срца и животи, преку новиот чо-

век во нас наново роден или воскреснат (се разбира духовно), 

преку Духот Свети. 

Во Словото Исус ни вели: Каде што идам јас, таму стану-

ва сè ново. Па така и во нас, се возобновува новиот човек, но-

виот карактер, новото срце, според обличјето Божјо, според 

Божјиот карактер, согласно пораките, поуките и опомените 

од Словото Божјо. Па затоа, во Посланието до Колосјаните 

2:12 и 3:1-4 ни е порачано: “...откако се погребавте со Него 

во крштевањето, во кое заедно со Него и воскреснавте преку 

вера во силата на Бога... И така, ако сте воскреснале заедно 

со Христос, барајте го она што е горе... мислете за небесното, 

а не за земното. Зашто вие умревте, и вашиот живот е сокри-

ен со Христос во Бога, а кога ќе се јави Христос, вашиот жи-

вот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава.“  

Во ова е и смислата на стариот квас и пораката со 

празнувањето на бесквасните лебови. Имено, во 1 Послание 

до Коринтјаните 5:6-8 е запишано: “... Не знаете ли дека мал-

ку квас го потквасува целото тесто? Затоа, исчистете го ста-

риот квас, та да бидете ново тесто, како што сте бесквасни, 

зашто Христос, Пасхата наша беше жртвувана за нас. Па да 

празнуваме не со стар квас, ниту со квас од злоба и лукав-

ство, туку со пресни лебови во чистота и вистина.“ 

Или, како што ни вели апостол Петар во 1-то Послание 

2:1,2 “Отфрлете од себеси секаква пакост и секаква измама, 

и лицемерие, и завист, и секакво клеветење, како новородени 

деца бидете желни за вистинско и духовно млеко, та во него 

да пораснете за спасение.“

Овој чин на себе жртвување го означува почетокот на на-

шата жива и секојдневна комуникација со Бога преку молит-

вата и редовното проучување на Библијата, и со овој чин ние 

всушност го започнуваме одот по патот на нашето лично све-

доштво за слава на Бога, а за наша поткрепа на земјата. 

Празникот на воскресението Христово е добар повод за 

навраќање на овие основи на нановораѓањето, на раѓањето 

на новиот човек во нас, на возобновувањето или ако сакате 

на воскреснувањето на Божјиот карактер во нас. И ова мо-

раме да го практикуваме, не само за време на Велигден, туку 
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постојано, секогаш кога ќе се соочиме со навидум безизлезна 

ситуација, проблем од здравствена или финансиска природа, 

состојби на нарушени семејни врски, животни разочарувања 

или немир од било која природа. Не смееме да западнеме во 

апатија, да подлегнеме на замките на лукавиот и да се обес-

храбриме за евентуалниот неуспех или промашување, напро-

тив, тука е за нас жртвата на крстот Голготски, тука е за нас 

пресветата пролеана крв на Спасителот Христос, за повтор-

но да побараме во понизност и покајание, опростување на 

нашите грешки и гревови во претходниот период, и се раз-

бира обнова на нашиот карактер во делот на новооткриени-

те карактерни слабости и недоследности во Исуса Христа. 

Се разбира, “...ако своеволно продолжуваме да грешиме, то-

гаш нема веќе жртва за гревови, туку страшно очекување на 

суд...“ нѐ опоменува Апостолот Павле во Посланието до Ев-

реите 10:26-27.

Исто така, и жртвата сама по себе не ни е доволна. Таа 

само ни ја отвора вратата на спасението, но низ таа врата 

мора сами да влеземе преку понизниот чин на покајание и 

предавање на нашето срце и живот на нашиот Господ и Спа-

сител Исус Христос. Значи, се бара од нас проактивен чин 

на одлука, на духовно себежртвување и целосно и потполно 

предавање на водство од Господа, во полна доверба, без и 

најмало сомневање во исправноста и целисходноста на тоа 

и такво водство.

Во тој процес на водство кон наше сообразување со 

Божјиот карактер, ќе има многу препреки. Нашата природа 

ќе нѐ влече кон гревот, лукавиот ќе долева масло на огнот, но 

ние ќе го знаеме излезот од тоа премрежје и ќе знаеме која 

инструкција од Словото како да ја примениме, се разбира со 

сигурност дека е тоа вистинското излезно решение. И затоа 

се вели дека Словото е живо и денес во 21 век, дека Исус е 

жив и денес, и пребива таму каде што му е отворена вратата 

од срцето на човекот.  

Се разбира, како што видовме од претходно, чинот на спа-

сението, избавувањето и откупот не беа доволни за верниот 

да издржи до крај во трката кон целта – горното призвание 

од Господа, и заклучивме дека на тој пат ни е потребен ис-

целител, учител, советник, водач, пријател. Но за да се ис-

полни целосно планот, нам ни беше потребна и жртвата на 

крстот Голготски. Без неа, сè од претходново немаше да има 

смисла. Можеше Исус да остане сè од претходново, и исцели-

тел и водач и учител и советник и пријател, и така со генера-

ции да сведочи и да нѐ привлекува кон Себе. Но, едноставно, 

Божјиот план беше поинаков, за многумина тогаш и денес не-

сфатлив, дури и Исус побара, ако може да го одмине тој чин, 

не за Нему да му олесни, туку за ние да сфатиме дека немаше 

друг излез или начин кој најефикасно и најефектно би при-

донел кон наше спасение и прибирање дома, при Бога.

Иако Неговите учења беа важни, тој сепак дојде на овој 

свет за да умре и преку смртта да постигне многу повеќе от-

колку за време на животот или престојот на земјата во тело. 

Смртта на Исус беше најважната мисија. Тоа беше начинот 

преку кој ние го запаметивме, преку крстот како симбол на 
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Христијанството, преку лебот и виното од Господната вече-

ра, преку чинот на воскресението, човештвото беше трогнато 

од таа невидена пожртвувана љубов дотогаш, беше мистич-

но потресено од пречудната Божја објава. Објава која и де-

нес предизвикува недоумици, неверие, чудење, скриен вос-

хит, но и радост во сета полнота од Христовото присуство во 

срцата и животите на стотици милиони Христијани на плане-

тава, а се надевам и овде помеѓу нас, Неговите верни чеда во 

Македонија. 

Ве повикувам, во името на Исуса Христа, и ние денес, да 

ја држиме отворена вратата за присуството Божјо во нашите 

срца. Зашто само тоа е патот за ветениот ни “живот во полно-

та“ од Евангелие според Јован 10:10, зашто само тоа е патот 

до ветените ни успех и просперитет од Книгата на Исус Навин 

1:8, зашто само тоа е патот до ветените ни надеж и иднина од 

Книгата на пророк Еремија 29:11. 

И откако ќе го сториме тој чин на саможртва и понизно 

предавање на нашето срце и живот во рацете на Спасителот, 

започнува нашето чекорење заедно со сега веќе нашиот бли-

зок пријател Христос, и тоа на дневна основа. На тој пат, сега 

фокусот ќе биде одржливоста на долг рок. На тој пат сега 

на сцена стапува предизвикот да се истрча трката докрај, до 

целта на горното призвание од Господа. На тој пат исто така, 

премрежјата нема да изостанат, на тој пат нападите од зло-

то и лукавиот исто така ќе бидат наше секојдневие и борба 

до граници на издржливост. Но, враќање назад ќе нема, дра-

ги мои.  Зашто така, опасностите стануваат екстремно голе-

ми. А леснотијата со која ќе се справуваме со сите предизви-

ци на тој пат ќе ни доаѓа директно од изворот на животот Сло-

во – Библијата и присуството Христово во нас и нашите жи-

воти. Со Христа станува сè полесно, посигурно и поизвесно.

ОПАСНОСТИТЕ ОД ВРАЌАЊЕТО НАЗАД

Charles Adams30, политичка фигура и дипломат од 19 век, 

имал обичај да пишува дневник. Неговиот син Брук, исто така 

водел дневник за тоа што му се случувало во деновите на дет-

ството и како тој ги дожувувал тие настани од неговиот жи-

вот. Еден ден, заедно со татко му биле на риболов. Татко му, 

за тој ден запишал во дневникот: - Ова беше изгубен  ден во 

животот, риболов со синот беше чисто губење на време. А во 

дневникот на синот, стоело запишано: - Риболовот со татко 

ми беше најпрекрасниот ден во мојот живот. Таткото мислел 

дека губи време, кога е заедно со синот на риболов, а детето 

го примило тоа како најголема инвестиција од татко си. Един-

ствената разлика помеѓу перцепцијата за тоа дали времето е 

изгубено или е инвестиција, е познавањето на крајната цел 

на животот и нашето постоење и носењето вредносни судови 

врз основа на тоа и такво спознание.

Драги мои, дали нашите вредносни ставови се сообразе-

ни со волјата Божја за нас Христијаните? Дали времето по-

минато во црква или со Господ во молитва и разговор, или во 

читање и поучување од Библијата, го прецепираме како изгу-

30  http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Francis_Adams,_Sr.
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бено или како нешто најпрекрасно во нашите животи?

И обратно, дали нашето време поминато во дружењето со 

светот, го перцепираме како изгубено или како нешто пре-

красно во нашите животи?

Каков е нашиот вредносен став? Каква е нашата перцепција 

и поимање на крајната цел на нашето постоење? Дали е тоа, 

едноставно кажано, да си поминеме убаво во животот, да ни 

е убав животот додека сме во тело и на земјата, што би рекол 

нашиот народ, јадењето, пиењето и уживањето во телесните 

задоволства се доволни за овој живот, на овој свет. 

Но, што потоа? Се запрашале ли тие, чија што крајна цел 

ја сметаат оваа телесната, што ако ова што го проповедаат 

Христијаните е вистина? Што ако, навистина постои воскре-

сението и нашата надеж за спасение, еден ден, нѐ соедини 

со нашиот Господ и Спасител Христос? Дали тие, луѓето во 

светот, навистина се толку преокупирани со земното и теле-

сното, што никако не можат да кренат глава кон небесното и 

духовното? Или, едноставно, не сакаат да погледнат со по-

инакви очи, не сакаат да се променат себеси, сметајќи дека 

на тој начин треба да дадат преголема жртва од себе, тре-

ба да се вкалапат во една нова, за нив непозната морална 

рамка, рамка на принципи и вредности кои извираат од жи-

виот Божји збор – Библијата. И така, животот им поминува, во 

лажниот световен сјај и човечки очекувања, без да забележат 

дека покрај себе ја имаат прекрасната можност да ја примат 

и живеат силата Божја, сила која ќе ги промени од “навидум 

побожни“, во “силни во Бога“. 

Таа трансформација е можна и нужна да се случи во секој 

еден, кој искрено ревнува кон промена во неговиот живот, кој 

не е задоволен од сегашниот исход во животот, кој нејасно 

ги вреднува своите животни приоритети. Поради ова, потреб-

но е човек да се фокусира на тоа што е битно, на одразот на 

вистината, на тоа што единствено може да донесе светлина, 

љубов и радост во животите на луѓето. Тоа е недвосмислено 

Христос, нашиот Господ и Спасител. 

Ајде уште едно мало потсетување. Потребно е од Хри-

стос, директно во искрена и покајничка молитва, да се поба-

ра прошка за сè претходно, кое нѐ одвојувало од Него во на-

шите животи. Потребно е наше помирување со Бога во Исуса 

Христа, потребна е покајничка жртва на стариот човек во нас, 

и на стариот начин на  живот, потребна е жртва на стариот ка-

рактер кој нѐ одвојувал од Бога. Потребни се, наизглед мно-

гу жртви. Но, тоа е само наизглед. Смислата е прво и основ-

но наше помирување со Бога и барање опростување од Него, 

од нашиот Господ и Спасител, а потоа и наше меѓусебно 

помирување. Тоа е патот до спасението, тоа е патот на висти-

ната и животот во Христа Исуса.

Евангелие според Матеј 18:23-35: “Затоа царството не-

бесно е слично на некојси цар, кој сакал да ги среди сметки-

те со своите слуги. А кога почна да ги расчистува, при него 

беше доведен еден, кој му должеше десет илјади таланти. И 

бидејќи немаше да ги врати, господарот заповеда да го про-

дадат него, неговата жена и децата, и сè што имаше, за да 

се плати долгот. Тогаш слугата падна и му се поклонуваше, 
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велејќи: ‘Господаре, имај трпение кон мене и ќе ти исплатам 

сè.  

И поттикнат со сожалување, господарот на оној слуга, го 

пушти, и му го прости долгот.  Но штом слугата излезе, и најде 

еден од своите сослужители, кој му должеше сто денарии, 

го фати, и го давеше, велејќи: ‘Исплати ми, тоа што ми дол-

жиш.’ Тогаш падна пред неговите нозе неговиот сослужител 

и го молеше, велејќи: ‘Имај трпение со мене, и ќе ти исплатам 

сè.’ Но тој не сакаше, туку отиде и го фрли во затвор, додека 

го исплати долгот.  А кога неговите сослужители видоа што 

се случи, мошне многу се нажалија, и дојдоа и му кажаа на 

својот господар сè што се случи. 

Тогаш неговиот господар го повика и му рече: ‘Зол слуго! 

Ти го простив сиот оној долг, зашто ме молеше. Не требаше 

ли и ти да му се смилуваш на твојот сослужител, како што и јас 

ти се смилив тебе?’ И неговиот господар се разгневи и им го 

предаде на мачителите, додека му исплати сè што му долже-

ше. Така и Мојот Отец небесен ќе ви направи вам, ако секој од 

вас не му ги прости од срце престапите на својот брат.”

Опростувањето од Бога е безмерно голема милост кон 

нас луѓето. Тоа е бескрајната љубов Господова кон нас Него-

вите бесценети Божји созданија. Во Исаија 1:18 ни порачува 

Господ: “...Гревовите ваши да се и алово црвени – како снег 

ќе ги побелам; да бидат црвени и како пурпур – како волна ќе 

станат бели “.

 Опростувањето од Бога кон нас грешните е пречудна 

порака, поука и опомена за тоа како и ние да се однесува-

ме со луѓето околу нас, понизно и подготвени за простување. 

Колку пати да простуваме, ќе праша Петар. 70 пати 

по 7, му одговори Исус. Значи, не 490 пати и толку, туку три-

те седмици се симболиката за бескрајноста, за бескрајното 

простување, за неброен број пати, значи постојано, и во текот 

на сите дни сѐ до свршетокот на светот, исто така како што и 

Бог е подготвен да ни простува нам, на Неговите Божји деца.

Евангелие според Матеј 7:41-48: “А Исус пак му одговори 

и рече: „Симоне, имам да ти кажам нешто.” А тој: „Учителе, 

кажи!” Рече: „Двајца му беа должни на еден заемодавач; ед-

ниот му должеше пет стотини динарии, а другиот педесет. А 

бидејќи немаа да му вратат, тој им прости на двајцата. И така, 

кој од нив ќе го возљуби повеќе?” Симон одговори: „Мислам 

оној кому повеќе му подарил.” А Тој му рече: „Право пресу-

ди!” И кога се заврте кон жената му рече на Симона: „Ја гле-

даш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти не ми даде вода 

за нозе, а таа со солзи ми ги облеа нозете и со својата коса ги 

истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов, не прекрату-

ва да Ми ги целива нозете. Ти не ми ја помажа главата со мас-

ло, а таа Ми ги помажа нозете со миро. Затоа, ти велам, опро-

стени ѝ се многу гревови, зашто имаше многу љубов; кому 

малку се опростува - малку љуби.” А нејзе и рече: „Опростени 

ти се гревовите.” ... А на жената и рече: „Твојата вера те спа-

си! Оди си со мир!”

Во Евангелие според Лука 15:7: “Ви велам: така ќе биде 

на небото, поголема радост за еден грешник, кој се кае, от-
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колку за деведесет и девет праведници, кои немаат потреба 

од каење.”

Во Евангелие според Лука 17:3-4: ни се вели уште: 

“Внимавајте на себе! Ако ти згреши твојот брат, укори го и 

прости му, ако се покае. Ако и седумпати на ден, згреши про-

тив тебе и седумпати се обрати кон тебе и рече: ‘Се каам!’- 

прости му!” Евангелие според Матеј 6:14:15; “Зашто, ако вие 

им ги простите на луѓето нивните престапи, вашиот небесен 

Татко ќе ви ги прости и вам. Ако вие не им ги простите на 

луѓето нивните престапи, ни вашиот Татко нема да ви ги про-

сти вашите”.

 Значи ли ова, ако ние процениме дека, некој кој барал 

опростување од нас, не е доволно или воопшто покајан, и да 

не му простиме? Или, доволно е само, неговата изјава дека се 

кае за стореното. Тука нема мерило, не е наше, по човечки да 

ги судиме луѓето дали се покајани или не, ние сме должни да 

простуваме, а судот за нечија искреност е само и исклучиво 

на Господа. Наше е да го сториме најдоброто од нас за Бога, 

а останатото да му го препуштиме на Бога. Доколку некој има 

храброст да си остане непокајан, тоа е негов личен однос со 

Бога, и на тој начин не само што си ги кочи предвидените од 

Бога благослови, туку и остава простор да биде напаѓан по-

жестоко од лукавиот. 

Во Евангелие според Јован 15:22, 24: “Да не дојдев и да 

не им зборував, немаше да имаат грев; но сега немаат изго-

вор за својот грев... Да не направев, меѓу нив дела какви никој 

друг не направил, немаше да имаат грев; но сега видоа и пак 

нè замразија Мене и Мојот Отец.“ 

Опростувањето води до спасението. На тој пат рековме 

ќе има искушенија кои ќе ревнуваат да нѐ вратат назад, да 

не одвратат од патот Господов. Опасностите кои демнат при 

тоа се навистина огромни. Една од основните опасности која 

може да ни го забави патот кон спасението, ако не и да го за-

грози поради можноста за свртување назад, е секако непод-

готвеноста за опростување.   

Љубовта и опростувањето се основата за присен однос 

со Бога. Без љубовта кон Бога ние ќе ја немаме полнотата во 

љубовта кон нашите блиски. Без помирувањето со Бога и Не-

говото опростување за нас, ниту нашето опростување за дру-

гите нема да ја има сета полнота. Таа врска е нераскинлива. 

Затоа е важно да се фокусираме на љубовта кон Бога и ближ-

ниот, како најголема заповед, но и да се помириме со Бога 

за да можеме да се помириме и со братот наш. Овој сооднос 

води кон спасението, кон мирот и спокојството во нашите жи-

воти како срж на полнотата во Христа Исуса.

Во едно ладно декемвриско утро, некој човек седел на 

станица на едно метро во Вашингтон и свирел на виоли-

на.  Ги свирел сите 6 Бахови пиеси околу 45 минути. За тоа 

време, низ станицата поминале околу 1000 луѓе, кои вооби-

чаено оделе на работа. По некое време, некој подзастанал 

забележувајќи ја музиката што ја свирел непознатиот. Под-

застанал неколку секунди и продолжил да оди. По неколку 
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минути, друг подзастанал да слуша, но погледнал на саатот 

и брзајќи заминал на работа. Најмногу внимание покажало 

некое мало дете, но мајка му го брзала да продолжат. Слич-

на реакција покажале и неколку други деца, но родителите, 

сите без исклучок ги приморувале да продолжат со одењето. 

Значи, само 6 луѓе застанале и кратко ја слушале музиката. 

Околу 20 од нив оставиле пари и продолжиле да се движат. 

Биле собрани околу 32 долари. Кога престанал да свири чо-

векот, настанала тишина, но никој не ни забележал дека не-

што посебно се случило. Никој не аплаудирал, ниту покажал 

било каква реакција.

Никој и не знаел дека човекот кој свирел во метрото бил 

еден од најдобрите виолинисти на светот, Joshua Bell31. Тие 

45 минути, тој го свирел едно од најинтригантните дела кои 

некогаш биле напишани, и тоа на виолина вредна 3,5 мили-

они долари. Два дена пред овој настан во метрото, Joshua 

Bell го имал распродадено концертот во Бостонскиот театар, 

каде што билетот чинел 100 долари. 

Ова е вистинита случка. Bell свирел инкогнито во рамки-

те на експериментот кој го организирал весникот Вашингтон 

пост, на тема перцепцијата, вкусовите и приоритети на луѓето. 

Основното прашање на експериментот било:  - На јавно ме-

сто во неадекватно време: Дали ја забележуваме убавината? 
31  Joshua David Bell (December 9, 1967), Американски виолинист од 
светски ранг, добитник на наградата Греми за најдобар виолинист

Дали застануваме да уживаме во неа? Дали препознаваме та-

лент во неочекуван контекст? 

Заклучокот бил: Ако немаме минута време да застанеме 

за да го слушаме еден од најдобрите музичари на светот кој 

ја свири најдобрата музика било кога напишана во светот, 

колку други нешта во животот ги пропуштаме несвесно.

Дали, драги мои, ова нешто не му се случи и на Исус, кога 

Изралевиот народ не го препозна Спасителот? Нели “...кај 

своите дојде и своите не го познаа...“? Дали можеби тоа и нам 

ни се случува денес, и сега и овде кај нас во Македонија?

Дали ние ги препознаваме вистинските вредности во жи-

вотот? Дали ги практикуваме вистинските вредности, за нас 

Христијаните - Библиските вредности, во секоја прилика, 

постојано во секоја наша мисла, збор и постапка? Дали во 

притисокот на секојдневните обврски и случувања успеваме 

да го препознаеме Божјото водство? Дали знаеме и дали сме 

способни да го забележиме Христовото присуство во нас и 

околу нас?  И дали нашите духовни очи ни даваат изострен 

вид за да ги забележиме и постанеме свесни за Христовите 

пораки, поуки и опомени од Словото Божјо, кои Тој постојано 

ни ги дава и духовно нѐ храни со нив на најразлични начини?  

Или, и  понатаму си остануваме рамнодушни како и 

илјадниците луѓе во метрото, кои брзајќи по свои работи, 

преокупирани со самите себеси и со тешкотиите на животот, 

едноставно не забележуваат дека “силата Божја“ им е на до-

фат, дека со ваквиот игнорантски однос во својот живот, тие 
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едноставно “се откажале од силата Божја и си останале нави-

дум побожни“, како што заклучува Словото.

Колку е важно за човекот да ги спознае Бога и вистината, и 

на тој начин да открие зошто постои, која е целта на неговиот 

престој на земјата, каква е смислата на неговиот живот, тол-

ку е уште поважно, по откривањето на вистината да се одржи-

ме во неа. Не е единствениот дострел на верата, нејзиното 

примање, формирањето на вистинската претстава за нашата 

надеж, туку вистинскиот и сериозен дострел е да се одржиме 

докрај на тој пат, вистина и живот. Или, како што велеше апо-

стол Павле: – Да издржиме докрај во трката за горното при-

звание од Господа!

 Драги пријатели, лукавиот има за цел да нѐ спречи да 

дојдеме до таа посакувана вистинска претстава, која спасу-

ва, која дава живот во полнота на земјата и вечен живот на 

небесата. Но, уште поголема е неговата ревност, во случаите 

кога човекот станува верен, кога се обраќа кон Бога. И затоа, 

во Словото ни се вели и дека предизвик за лукавиот не се тие 

кои се и онака негови, туку тие кои се одметнале од него и се 

приклониле кон Бога, тие се неговата целна група, луѓето кои 

се “дрзнале“ да се одметнат од неговата власт.  

Ние Христијаните, не сме на негово располагање и за 

нас треба да вложи сериозен напор за да нѐ врати под не-

гова власт. И тоа е неговиот најголем предизвик. За таа не-

гова цел тој подготвува цела војска на демони, добро обу-

чени кои се инструирани да влезат во секоја пора од наши-

от живот и во животот на нашите блиски. Тие се тренира-

ни на најсуптилен начин, со широк дијапазон од лукавства 

да ги откријат нашите слабости, нашите стравувања, наши-

те премрежја и секојдневните “отворања на нашиот гард“. 

Тоа е таа, нам добропозната “борба на поднебесните сили на 

злото“, тоа е војската на “разјарениот лав кој сака да нѐ про-

голта“ нас Христијаните. Се разбира во таа битка, ние не сме 

сами. Војска ангели ни е на располагање. Господ е со нас за 

да ни помогне, ни вели Словото. “Јас сум со вас во сите дни 

до свршетокот на векот“, ни ветува Христос.

Во таа битка со поднебесните сили на злото многумина 

паднаа и се вратија назад во светот. Во 2 Тимотеј 4:10 спом-

нат е случајот со Димас, се вели: “...зашто Димас ме остави, 

бидејќи го засака сегашниов свет и отиде во Солун;...“

Многумина се на пат да потклекнат под налетите на лука-

виот, независно дали станува збор за објава на некој од ви-

довите на зла или за измамнички заводливиот сјај на светот и 

неговите телесни убавини и задоволства. 

Во Библијата ни се дадени бројни примери за случаи на 

враќање назад во светот и за последиците од тоа, но и мно-

гу јасно ни се опишани судбините на тие кои не издржале до 

крај во трката. 

 Да ги видиме примерите кои ни се дадени во Библијата.

“Кога се замугри, ангелите настојуваа при Лота, велејќи: 

„Стани! Земи ги својата жена и своите две ќерки, што се тука, 

за да не бидеш погубен со казната на градот! Ама тој се дво-

умеше. Затоа тие го фатија за раце, исто и неговата жена и 
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неговите две ќерки, и - според Господовото смилување над 

нив - ги одведоа и ги оставија надвор од градот. Штом ги изве-

доа во полето, едниот проговори: „Бегај, за да го спасиш жи-

вотот! Не се обѕрнувај, ниту запирај некаде во рамницата, за 

да не загинеш!... Додека сонцето изгреваше над земјата, Лот 

влегуваше во Сигор. Господ истури сулфурен оган од небото 

на Содом и Гомор, и ги уништи оние градови, и сета таа рам-

ница, сите градски жители и сите растенија на земјата. А Ло-

товата жена се обѕрна, и се претвори во столб од сол.“ (Би-

тие 19:12-26)

”Вака зборува Господ, Израелевиот Бог: ‘Јас те помажав 

за цар над Израел, Јас те избавив од Сауловата рака. Ти ја 

предадов куќата на твојот господар, ги положив жените на 

твојот господар во твоето крило, ти ги дадов Израилевиот 

дом и Јудиниот дом, ќе ти додадев уште ова или она. Зошто го 

презре Господа и зошто го направи она што е зло во Неговите 

очи? Го уби со меч Хетеецот Уриј, а неговата жена ја зеде за 

своја жена. Да, него го уби со мечот на Амонците. Затоа веќе 

никогаш не ќе се сврти мечот од твојот дом, зашто Ме презре 

и зашто ја зеде жената на Хетеецот Уриј да ти биде жена.’ Го-

спод зборува вака: ‘Еве Јас ќе подигнам зло против тебе од 

твојот дом.“ (2 Самоил 12:1-15)

Да видиме, што се случува во Новиот завет. 

Евангелие според Лука 22:47-48: “Додека уште зборува-

ше, ете, едно множество, пред кого одеше еден од Дванае-

сетмината, кој се викаше Јуда, и Му се приближи на Исуса да 

Го целива. Но Исус му рече: „Јудо, со целив ли Го предаваш 

Човечкиот Син!” ... “Тогаш Јуда, кој Го предаде, откако виде 

дека Го осудија, ги врати покајнички триесетте сребреници 

на првосвештениците и на старешините; велејќи: „Згрешив, 

зашто предадов невина крв.” А тие му рекоа: „Што ни е нам? 

Гледај ти!” Тогаш ги фрли сребрениците во Храмот, излезе и 

отиде и се обеси.“ (Евангелие според Матеј 27:3-5)

 Во Евангелие според Лука 22:31-32: ”И рече Господ: Си-

моне, Симоне, ете, сатаната побара да ве просее како пчени-

ца, но Јас се молев за тебе, за да не се изгуби твојата вера. А 

ти, кога еднаш ќе се обратиш, зацврсти ги своите браќа!” И ве-

рата на апостол Петар, остана, тој и покрај трите одрекувања 

на Исуса и откажувања од Него, остана карпа на црквата и 

столб на верата, зашто неговото обратување кон Бога беше 

стабилно и цврсто.

Претходно видовме дека, во основа, станува збор за 

искушенијата од типот “желбата на очите, похотта на тело-

то и гордоста на животот“ и заклучивме, не со наша човечка 

филозофија или земна мудрост, туку со мудроста на Словото 

Божјо, на живиот Божји збор, дека нема друг пат освен тој кој 

ни е порачан во 2 Послание до Коринтјаните 6:14-18; 7:1-3: 

“Не впрегнувајте се во нееднаков јарем со неверниците! За-

што, што има правдата заедничко со беззаконието? Или как-

во заедништво има светлината со темнината? Во што се сло-

жува Христос со Велијал? Или каков дел има верникот со не-

верникот? Или како се сложува Божјиот храм со идолите? За-

што, ние сме храм на живиот Бог, како што рекол Бог: „Ќе жи-

веам во нив и ќе одам сред нив, и ќе им бидам Бог, а тие ќе 



432

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и 433

бидат Мој народ.”; ”Затоа, излезете од меѓу нив и одвоете се 

- говори Господ, и не допирајте се до нечисто; и Јас ќе ве при-

мам; и ќе ви бидам Татко, а вие ќе бидете Мои синови и ќерки, 

говори Господ Семоќниот... И така, возљубени, имајќи ги овие 

ветувања, да се очистиме од секоја духовна и телесна нечи-

стота, довршувајќи ја својата светост во страв пред Бога...“ 

 Ако го послушаме советот на апостол Петар, кој е и 

Божјиот совет за нас Христијаните, тогаш нашата изложеност 

на нападите на демонските сили на лукавиот, на тие подне-

бесни сили на злобата ќе биде сѐ помала и неговиот неуспех 

ќе биде сѐ поизвесен.   

 Значи, апостолот нѐ советува дека, првиот наш чекор 

кон спротивставување на стратегијата на лукавиот треба и 

мора да биде - повлекување од неговата територија, доаѓање 

на своја територија, таму каде што сме “свои на своето“ и под 

најсилна и најсигурна заштита, а тоа е во Божјото присуство.

 Второ што треба да го имаме на ум постојано и бес-

компромисно е пораката од Словото - да не се вртиме назад, 

да не погледнуваме на нашето минато и на нашата претходна 

кохабитација со лукавиот. 

Погледот наназад, не секогаш значи и наше враќање на-

зад, на претходниот живот. Но, погледот наназад, на лажните 

убавини на светот и телесното во него, може да нѐ доведе во 

опасност да нѐ заведе повторно, и да нѐ врати во прегратки-

те на лукавиот. “Исус, пак му рече: Никој што ја ставил раката 

своја на ралото и погледнува назад, не е достоен за царство-

то Божјо“.  (Евангелие според Лука 9:62; 57-62)  

 Не мора секогаш, да станува збор за радикален 

пресврт. Понекогаш, лукавствата се мали, ситни, некој ќе си 

помисли, безначајни по нашето спасение. Но, нели знаеме 

дека тие “мали лисици“ го расипуваат целото лозје. Тие мали 

компромиси, тоа наше навидум безначајно сообразување со 

светот и со неговиот заводлив сјај, е сериозна опасност по 

нашата лична безбедност, а и по безбедноста на нашите бли-

ски. Словото ни вели и дека враќањето во светот е исто со 

“враќањето на искапената свиња во калта“ или со “враќањето 

на кучето на својата блувотиња“. Ова е сериозна опомена и 

предупредување. И тогаш, се вели во Словото “состојбата на 

човекот ќе стане многу полоша отколку што му била на поче-

токот“, кога нели, тој поверувал и му се приклонил на Бога. И 

уште се вели, дека подобро за таквите и да не поверувале, за-

тоа што вака, нивната осуда е поголема. 

Да погледнеме малку на страната на решенијата, на за-

штитата од ваквите ситуации на опасност. И да видиме, што 

вели Словото, за тоа како да се заштитиме, како да распозна-

ваме што е што во “хаосот“ на секојдневните обврски и трка-

та со животот и како да разграничиме што е полезно за нас и 

за нашиот однос со Бога? 

 Се разбира, верата е таа која е нашето најсилно 

оружје, и инструкциите од Посланието до Ефесјаните 6:14-

17, за оружјето Божјо кое ни е нам потребно, се посебно 

значајни, нели, тоа беа следниве инструменти: “обувките на 

мирот, појасот на вистината, оклопот на праведноста, шле-
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мот на спасението, штитот на верата и духовниот меч, кој е 

Словото Божјо.“ И добро е ова неколку пати да го спомену-

ваме и да размислуваме за оваа премудрост во различни кон-

тексти. 

Сето ова ни е потребно за да се одржиме во постојаната 

борба со поднебесните сили на злото, кои живеат за 

заблудување и ништење на човечките души. Потребно ни е “... 

за да се одржиме против ѓаволското лукавство; зашто наша-

та борба не е против крв и плот (тело, значи против луѓето), 

туку против... поднебесните духови на злобата. Поради тоа, 

(ни вели Словото),  примете го сето оружје Божјо за да се од-

ржите против ѓаволското лукавство.“ (11-13)  

 Свесноста за стратегијата на лукавиот ќе ни даде 

сила, постојано да бидеме во состојба на т.н. борбена готов-

ност. Затоа, многу е важно да ги знаеме целите и намерите 

на противникот, да го знаеме распоредот на неговите сили, 

локацијата каде се тие стационирани. Нивната бројност и 

тајмингот за напад, зависат од нас самите. Тука, тие немаат 

пристап. Колку сме повеќе во присна комуникација со Бога, 

колку имаме изградено попријателски однос со нашиот Го-

спод и Спасител Исуса Христа, толку небесната војска ангели 

ќе биде побројна на наша страна. А тајмингот за напад на лу-

кавиот, ќе зависи од нашата посветеност кон заповедите од 

Бога, од прифаќањето и применувањето на тоа што ни веле-

ше Господ преку Исус Навин 1:7-9: “... имајте го на ум законот, 

деноноќно, постојано во мисла, збор и постапка...“, тоа што е 

опомената од Исус “... бидете будни, молете се постојано... за 

да не паднете под искушенијата на лукавиот.“

Тогаш, кога ние ќе го спуштиме гардот, кога невнимател-

но ќе  ја отвориме вратата и “малите  лисици“ ќе влезат во на-

шиот двор, во нашето лозје, тогаш кога ќе ни изгледа безо-

пасно компромизирањето со светот, е тогаш, драги мои, то-

гаш е времето за напад кое го одбира лукавиот. Токму во тие 

моменти на потклекнување на нашите карактерни слабости 

во тело, токму тогаш ние Христијаните ги трпиме најсилните 

удари од лукавиот. Силината и жестокоста на неговиот напад 

се безмерни. Неговата омраза кон нас е невидена. И нема 

друг пат за нас Христијаните освен, уште поревносно да се 

вртиме кон Бога, уште поприсно да ја бараме Неговата за-

штита, Неговата милост и љубов да се објавува во континуи-

тет,  постојано и секојдневно во нашите животи, не само кога 

ни е тешко, туку уште повеќе и кога големи благослови се на-

шето секојдневие. 

Притоа, треба постојано да имаме на ум дека  “... Божјата 

волја за нас луѓето е нашата светост...“, значи Бог ја сака и 

посакува “нашата светост“. Нема, тука, простор за компроми-

си. Нема, тука, ниту најмала можност за “седење на две сто-

лици“, за “служење на двајца господари“, за колебање, за по-

ловично припаѓање. 

Сакам да се запрашаме, има ли некој овде помеѓу нас, кој 

сака да живее со жена или маж кој, нецелосно му припаѓа на 

едниот или на другиот. Има ли некое дете овде, кое може да 

биде целосно задоволно со половичната љубов или внима-

ние од неговите родители. Јас знам дека нема. Само цело-
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сната посветеност еден на друг, само длабоката пожртвува-

на љубов на еден кон друг, е медиумот кој е поволен за прису-

ството Божјо, тоа е средината во која Христос ни се објавува 

во полнота. За таа и таква средина треба и мора да се избо-

риме. Да, милоста Божја е тука, постојано нѐ следи и нѐ хра-

ни во надежта. Но, многу е битно да изградиме целосен и ин-

тегрален концепт на наш однос кон и во животот во Христа 

Исуса. Концепт кој единствено може да извира од Библиски-

те инструкции, пораки, поуки и опомени од Словото Божјо. 

Концепт кој е конзистентен, постојан, непоколеблив.

За време на Првата светска војна некој млад човек пове-

рувал и се обратил во Бога. Почнал постојано да го исповеда 

Христос пред колегите војници во бригадата. По завршување 

на војната, дошол денот кога морал да се врати во местото 

на живеење во некој град во Америка. На војникот му падна-

ло тешко затоа што требал да им објаснува на сите, зошто се 

променил неговиот карактер и се уплашил дека можеби ќе му 

извршат притисок за да се врати на стариот начин на живот. 

Побарал совет од свештеникот кој го довел до обратувањето 

и го добил следниов одговор: - Ако твоето јавно исповедање 

на верата во Христа, додека беше во војна не ти донесе не-

прилики, напротив многу благослови, истото нема да ти до-

несе неприлики ниту сега, ако искрено им дадеш до знаење 

дека едноставно, промената во твојот карактер се должи на 

фактот што си се обратил во Бога и си станал Христијанин. 

Вистинските пријатели ќе останат, а лажните ќе си отидат од 

твојот живот, и тоа воопшто не треба да те загрижува. 

Младиот човек одлучил, на првите 10 пријатели кои ќе 

ги сретне, да им ја соопшти причината за промената. Се 

појавила прво, неговата девојка, и на прашањето како е, тој 

и одговорил: - прекрасно, најголемата работа која што вооп-

што можела да ми се случи во животот, едноставно се слу-

чи. Девојката си рекла дека можеби се оженил за некоја дру-

га девојка. Но, младиот рекол: - Не, туку нешто поубаво и по-

добро од тоа, го примив Исус Христос за мој Господ и Спа-

сител. Таа се “смрзнала“ и набргу потоа исчезнала од него-

виот живот. Истото се случило и со повеќето од неговите т.н. 

пријатели, кои го нарекувале и со погрдни зборови, и не мо-

желе да сфатат како е можно да настане толку голема проме-

на кај еден човек, и повеќе да не одат заедно на луди журки и 

забави, на пијанства до утрински саати, да менуваат девојки 

и слично. И си рекол, сега барем знам кои се моите вистин-

ски пријатели, му благодарел на Исус за мудроста која му ја 

дал за да распознава кое е добро друштво за него, а кое не, 

и на крајот заклучил дека исповедта, која го донела при Хри-

ста, всушност го раздвоила од светот и од лажните пријатели, 

кои не само што не сакале да го примат Христос за свој Спа-

сител, туку не сакале ниту да слушнат за Христос, но го спо-

ила со Христос Спасителот, така што загубата на световните 

пријатели му овозможила огромна добивка да стане Христов 

пријател, и да ги стекне новите благослови на овој свет, ми-

лоста и љубовта Божја, но и ветениот од Бога, вечен живот на 

небесата.
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КОЈА Е БОЖЈАТА ВОЛЈА ЗА НАС

 Во Посланието до Римјаните 12:1,2: “Браќа, во името на 

Божјото милосрдие ве молам подајте ги телата ваши во жртва 

жива, света и благоугодна на Бога, како ваша духовна богос-

лужба. Не сообразувајте се со овој век, туку преобразете се 

со возобновување на својот ум за да можете да испитувате и 

осознавате што е волјата Божја: што е добро, благоугодно и 

совршено.“

Прво послание до Солунјаните 4:3-8: “Ова е волјата Божја, 

вашата светост: да се воздржувате од блудство, и секој од вас 

да знае да го пази својот сад во светост и честитост, а не во 

похотна страст, како незнабожците, кои не го познаваат Бога, 

и да не престапува и го измамува во тоа братот свој; бидејќи 

Господ за сето тоа се одмаздува, како што ви зборувавме и 

сведочевме порано. Зашто Бог не нѐ повика кон нечистота, 

туку во светост. А кој го оттфрла тоа, тој отфрла не човек, 

туку Бога, Кој го даде Својот Дух Свети во нас.“

Често пати слушаме како, зрели христијани, кои солидно 

ја познаваат Библијата, велат: Тоа што нам ни се случува е 

Божја волја, тоа што луѓето имаат мака и што страдаат на овој 

свет е исто така Божја волја, тоа што се болни или умираат е 

исто така Божја волја, како и кога се успешни и просперитет-

ни, дека и тоа е Божја волја.

Ваквата вистина, во својата суштина е сосема исправна и 

Библиска, сè што ни се случува во нашите животи е со знаење 

на Бога. “Ниту влакно од главата ќе ви падне, без знаење на 

Бога.“

Но, ако подлабоко навлеземе во пораките од Библијата, 

ни се открива нова визија, која барем за мене е фасцинантна, 

сама по себе, како што се фасцинантни самите Библиски по-

раки и вистини.

Имено, сакам да размислуваме заедно, за втората страна 

на медалот, односно околу неколку ситуации од Библиските 

пораки, кои ќе нѐ донесат до нашиот однос или став кој тре-

ба да го примиме како порака од Словото, но и да делуваме 

сходно на тоа.

Во Евангелијата, прикажано е дека Исус проповедаше 

за Царството небеско и за спасението на луѓето односно за 

начините како да се помириме со Бога, заради нашиот грев 

во тело. Но, истовремено Исус правеше и чудеса кои се од-

несуваа директно на луѓето, а пред сè поради тврдите срца 

на човекот. Па дури и апостолот Тома бараше да го види чу-

дото, односно воскреснатиот Исус. Тој тоа го знаеше, па за-

тоа преку напојување и нахранување, преку лечење, преку 

отстранување на демони од луѓето, преку отстранување на 

телесни недостатоци – инвалидност, глувост, слепило и разни 

други телесни и душевни болести, преку оживување на мртви, 

како на штотуку умрени, така и на умрен после 4 дена, Исус 

предизвикуваше восхит кај луѓето. Тоа го правеше на начин 

што положуваше раце или само со искажан збор и слично, и 

така ја враќаше и надежта кај луѓето, но и ги привлекуваше 

кон Словото и кон Царството небеско.
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И тоа може да се смета за Божја волја, фактот што на чо-

вештвото му се објави Спасителот за да поверува во Него и за 

да стекне право на живот вечен.

  Но, почитувани мои, денес сакам заедно, да анализи-

раме и  да донесеме соодветни заклучоци за пораката која 

Господ ни ја дава преку следниве примери од Евангелијата:

- примерот со стотникот (Лука 7:1-10, Матеј 8:5-13 и Јован 

4:46-54) и со неговата голема, агапе љубов кон својот слуга, 

кој беше тешко болен на  умирање. Исус, на настојувањата од 

старешините јудејски прифати да појде во домот на стотни-

кот. Но, настанува пресврт и стотникот ги праќа пријателите 

негови да му кажат на Исус, да не доаѓа во домот негов, за-

тоа што самиот стотник не е достоен, еден Исус да влезе под 

кровот негов, и уште не е достоен да појде до Исус и сами-

от да побара помош, туку преку пријателите му сугерира на 

Исус, да каже само еден збор и слугата негов ќе оздрави. При 

тоа, додавајќи нова аргументација дека и тој како човек под 

власт, кога ќе им заповеда на своите потчинети војници, тие 

веднаш го послушуваат. Со ова тој ја менува намерата на Исус 

да појде во неговиот дом, со аргументација која укажува на 

фактот дека тој човек длабоко ја спознал вистината за моќта 

и власта на Исус над демонските сили и над самиот ѓавол, за 

кои е убеден дека само со збор кажан од Исус, истите ќе го 

послушаат надалеку и ќе го напуштат болното тело на слу-

гата негов. И така и бидна, болниот слуга оздраве од зборот 

Христов. А Исус, коментираше дека поголема вера од верата 

на стотникот не беше нашол во цел Израел.

- Вториот пример  (Матеј 15:21-28, Марко 7:24-30) е со ве-

рата на настојчивата жена Хананејка, кога упорно и без ком-

плекси, таа бараше од Исус да ја излечи ќерка ѝ, која беше же-

стоко мачена од демони. Исус не сакаше дури ни да ѝ одгово-

ри, првично. Па потоа прозборе: - “Јас сум пратен само кај за-

губените овци на домот Израилев“. Внимавајте на нејзиниот 

пристап кон Господа, таа беше упорна и настојчива, велејќи: -  

Господи помогни ми! А Исус упорно одбиваше да ѝ помогне, 

објаснувајќи дека не е добро кучињата да го јадат лебот на 

децата, алудирајќи на припадноста на друг народ надвор од 

Израилот. Таа повторно беше упорна и без комплекси изло-

жи аргументација пред Господа, на тој начин презентирајќи 

силна вера пред Господа, со зборовите “... и кучињата јадат 

од трошките што паѓаат од трпезата на нивните господари“. 

И дури по толку настојувања, Исус прифати да ја услиша жел-

бата нејзина, со зборовите: - “голема е твојата вера, нека ти 

биде по желбата твоја!“ Во истиот момент нејзината ќерка 

оздраве.

Во двата случаи, првичните намери на Исус беа промене-

ти од упорноста и настојчивоста на луѓето кои бараа помош и 

милост од Господа.

Зошто се дадени овие примери во Новиот завет? Зошто 

им е дадено толку значајно место и се споменати во повеќето 

Евангелија? Освен, ако е од извонредна важност и ние денес 

да ја сфатиме нивната суштина и пораката која преку овие 

примери самиот Господ сака да ни ја даде и нам, денес.

Во животот, често пати Божјата волја се сфаќа и примену-
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ва и како оправдување и за одреден неуспех во животот, став 

кој делува и како генератор на ситуации на пасивизација и 

апатија на верниците, како нешто кое ја цементира верата на 

поединецот на многу ниско ниво.

Приватниот бизнис пораката ја сфатил и ја применува од 

дамна. Пред некој ден, во Космофон, на еден од плакатите 

забележав една силна порака, која вели: Патот до успехот е 

условен од поставување на високи цели.

Тоа, драги мои е порака и од Словото Божјо. Библијата е 

сама по себе просперитетна. Ветува, дава и нуди надеж.

Преку верата, љубовта и надежта (1 Послание до 

Коринтјаните 13:13) како скалила во духовниот растеж на 

секој Христијанин, преку силна и непоколеблива вера, и пре-

ку силна и пламена љубов кон Бога “со сето наше срце, сила, 

душа и разум“ и искрена, агапе љубов кон ближниот, доаѓаме 

до надежта во живата претстава за Бога, претстава која ја 

имаме со сигурна увереност за спасението и вечниот живот.

Зошто ни е потребна надежта? Затоа што таа е темел на 

верата “жива претстава и сигурна увереност за она на кое 

се надеваме“... а се надеваме на Бога, на Неговата милост 

и љубов кон нас грешните, се надеваме на спасение преку 

крвта на Исуса Христа и жртвата на крстот Голготски, се на-

деваме на воскресение и право на вечен живот.

 Во 1 Послание до Коринтјаните 15:14: “... ако пак, Хри-

стос не воскреснал, тогаш напразна е нашата проповед, праз-

на е и вашата вера“, значи празна е и нашата надеж.

Надежта е издигната на високо скалило и во процесот 

на градење на карактерот на човекот. Во Посланието до 

Римјаните 5:3-4 се вели дека преку маки, турбуленции, при-

тисоци, се доаѓа до издржливот, трпение, преку трпение-

то до искуство, за на крајот од скалилото на карактерот да 

се роди полната надеж во Господа. За сè и во секоја прили-

ка да се надеваме на Господа. Никако на луѓето, никако на 

материјалните нешта, на сметките во банка, никако на Вла-

дата, на партиите, на политичарите, на добрата среќа, на суе-

верните постапки и изрази од секојдневиото (чукање во дрво 

– за наводно да не слушнел ѓаволот и слично). Или на дрве-

ни и бронзени идоли, или на нашето човечко знаење и фило-

зофии.

Значи, едноставно, чиста и искрена, силна надеж во Го-

спода.

Знаете, кога Исус вели јас сум патот, вистината и животот, 

тогаш тој пат ќе го изодиме и ние, можеби во ситуации пои-

наку од тогаш, но нема да нѐ одмине ниту страдањето, ниту 

радоста, ниту отфрлањето од луѓето, ниту успехот и силина-

та на нашето сведоштво за слава на Бога, ако го одбереме тој 

пат. Тоа, истовремено значи дека нема да нѐ одбегне ниту 

смртта, ниту воскресението, а нашата надеж е дека нема да 

нѐ одбегне ниту вознесението при Бога. Ако Исус вели дека 

тој пат е вистина и дека тој пат води во живот, и тоа вечен жи-

вот на небесата, но и “живот во полнота“ на земјата, тогаш 

не гледам причина една здраворазумна личност да не раз-

мисли сериозно за враќање при Бога, за враќање под креп-
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ката рака Божја, која патем дава таков мир и спокојство на 

срцата и душите, каков што “светот“ нема ни “с“ од сила да ни 

го даде. Јас постојано ќе ја повторувам пораката на Исус од 

Јован 10:10: “Јас дојдов да ви дадам живот и тоа не било ка-

ков, туку живот во полнота“ (во некои преводи стои живот во 

изобилие, а тоа е скоро исто со полнота, исполнетост, задо-

волство од животот).

  Ќе повторам: “... внимавајте добро како живеете... 

ползувајте го времето, зашто дните се лукави... распознајте 

што е волјата Божја“ (Послание до Ефесјаните 5:15-17)

Бог нѐ создаде совршени, нѐ постави во Едемската или 

рајската градина, нѐ создаде да имаме совршен живот, без 

да го познаваме злото на светот. Тоа беше замислата Божја 

за нас луѓето. Но што се случи? Дали човекот ја сакаше таа 

состојба на совршенство или беше радознал и очекуваше не-

што повеќе?

Дали ние, како родители на нашите деца, го сакаме 

најдоброто за нив? Дали им мислиме само добро, дали им по-

сакуваме благословен живот во радост, без особени пробле-

ми и потреси? Секако, да. Но, кога се случува да страдаат де-

цата? Тогаш, кога не се послушни на родителите, кога си те-

раат по свое, кога мислат дека сѐ знаат или кога мислат дека 

“сè што лета се јаде“ или кога друштвото од светот им изгле-

да наизглед многу подобро и поприфатливо од “домашно-

то“ друштво. Истото се случи и во Едемската градина. Чове-

кот одлучи да се одметне од Небескиот татко, да не го послу-

ша, да си тера по свое, привлечен од лагите на ѓаволот и зло-

то. И што следеше за возврат? Што друго ако не страдање, 

несигурност, неизвесност, мака, проблеми, неуспех и на крај 

смрт.

Јас често пати велам, дека еден вид големо искушение 

претставуваат и благословите од Господа. Во состојба на 

силни благослови, видливи на секој чекор, човекот го омек-

нува ставот спрема Бога и секогаш постои или демне опасно-

ста од правење компромиси со светот. Затоа апостол Павле 

велеше “... силен сум во маката...“ Во една прилика, тој споме-

нува во Словото дека три пати го молел Господа да му ја от-

страни болката од телото, а Господ му порачува дека му е до-

ста од Неговата милост, затоа што во срцето на апостолот, Го-

спод виде дека на таков начин е посилен во верата.

Зошто Исус дозволува страдање на овој свет? 

Дали за да ја провери нашата непоколебливост во вера-

та и припадноста кон Него или за да нѐ зацврсти во верата? 

Дали за да ни го изгради карактерот до фаза на полна надеж 

во Господа, за да го запознаеме одблиску Господа и да ја ап-

солвираме Неговата волја за секој од нас и притоа да ги под-

несеме нашите тела како чист и непорочен сад, како храмови 

на светиот дух? Секако, Словото нѐ уверува во одговорот - да. 

А Светиот дух, да се потсетиме, не пребива таму каде што 

има плодови на телото (блудство, нечистота, бессрамност, 

служење на идоли, магии, непријателство, кавги, ревнување, 

гнев, раздори, расцепи, зависти, пијанство, пирови и други 

слични работи. За носителите на овие дејанија, не само што 
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духот не пребива, туку Словото вели дека нема да го наследат 

Царството Божјо (Послание до Галатјаните 5:19-21). Наспро-

ти ова, подобни за пребивање на Духот Свети се носителите 

на плодовите Негови, и тоа: љубов, радост, мир, долготрпели-

вост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост, пло-

дови против кои нема закон. (Послание до Галатјаните 5:22-

25) 

Апостолите постојано бараа од Исус да им ја зајакне ве-

рата, а тој самиот често пати ги нарекуваше маловерници. 

Примерот со Петар, апостолот наречен карпа на која беше 

подигната Христовата црква, дури три пати се откажуваше од 

Господа, плашејќи се за својот живот, а Словото вели, дека 

кој сака да си го сочува животот, тој ќе го изгуби, и кој сака 

да си ја сочува душата, тој ќе ја изгуби.

  Каде сме ние денес? Каде сме ние, споредено со, во на-

водници “маловерните апостоли“? Дали нам ни е потребно 

јакнење на верата, дали нам ни е секојдневие, полната и бес-

компромисна надеж во Господа? 

Нека секој од нас се запраша, или нека се замисли, дали е 

волја Божја да немаме живот во полнота, во мир и спокојство 

каков што само Исус го дава, во здравје и живот, во финан-

сиска слобода и во успех и просперитет какви што ни се 

нам ветени. Јас постојано ќе повторувам во секоја прилика, 

дека ние сме “царско свештенство, света нација, Негов посе-

бен народ“. И како такви, Божјата волја за нас е да живееме 

живот, кој ни е ветен како на Божји чеда, како на совршени 

Божји созданија. А тоа е, живот исполнет со Божјата милост и 

постојано Божјо присуство во нашите срца, домови, фамилии 

и таму каде што одиме, секогаш да бидеме на право место, во 

вистинско време, со вистински луѓе, за да носиме вистински 

одлуки во нашите животи, за наша поткрепа на земјата, а за 

слава на Бога.

Таткото на Аврам, Тара, тргна од Ур Халдејски кон вете-

ната Ханаанската земја, но кога дојде до Харан, на половина 

пат до целта, му се бендиса и мислеше дека е доволно добро 

тука да остане, а не да продолжи и стигне во ветената земја. 

Најде слично место, кое му се допадна по човечки, го бенди-

са, застана и си рече: - доста е. Се задоволи со тоа што мисле-

ше дека е најдобро за него. (Битие 11:31,32) 

Дали беше волјата Божја за Таар, да застане и да не влезе 

во ветената земја или тоа беше негова лична одлука заснова-

на на неговата перцепција и сфаќање за крајната цел на на-

шето постоење, на нашиот живот? Бог ја допуштил ваквата 

ситуација затоа што видел дека нема повеќе сила, ниту вна-

трешен мотор во срцето на Таар, за да ја исполни крајната 

цел за Господа, да го однесе народот во ветената земја.

  Како да ја избегнеме замката на просечноста, млита-

воста, млакавоста и неефикасноста во Христовата црква, а сè 

под изговорот дека тоа е Божјата волја или проклетство за 

нас Македонците, за мојот народ.

Анализирајќи ги Евангелијата и Посланијата од апостоли-

те, се наметнува сознанието кое делува импресивно од дене-

шен аспект. Имено, структурата на пораките, поуките и пре-
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пораките или заповедите, ако сакате, од Новиот завет е со 

елементи од структурата на денешниот проект менаџмент 

циклус, со структурата на самите проекти и студии. Или, ако 

сакате од Словото, можеме да извлечеме цела структура на 

проектна рамка.  

Ќе си поставиме високи цели, почитувани пријатели, ќе га-

зиме непоколебливо и пламено кон нашата цел и храбро и 

бескомпромисно, упорно и настојчиво ќе го бараме Божјото 

присуство, мудрост, знаење, разум, сила и благослови за 

да опстоиме и се одржиме на тој пат. За тоа ни е потребен 

проект, секој од нас да подготви проект за себе и за своите 

најблиски, да дефинира цел, да си постави задачи, да одбе-

ре методологија и инструменти за остварување на задачите и 

постигнување на целта, и добро да знае однапред која ќе му 

биде наградата овде на земјата и потоа или ако сакате кои се 

очекуваните резултати од реализацијата на проектот.

  Замислете, во проектот буџетот е сведен само на де-

сеток од приносите, а сѐ друго е однапред платено по мило-

ста Божја, наше е само да го одработиме за наша поткрепа на 

земјата, а за слава на Бога. Да нема заблуда, и во Новиот за-

вет, десетокот е обврска, Исус го исполни Мојсеевиот закон, 

но не го укина, тој постои. Еве доказ: Во Матеј 8:4 , кога Исус 

исцелува лепрозен, заповеда “... принеси дар, како што запо-

ведал Мојсеј (3 Мојсеева 14:1-32)...“ Ова е повторено во три 

евангелија, за да не се заборави и за да се знае и практикува. 

Нели, повторувањето е мајка на знаењето.

Значи, за целта...

Во Посланието до Филипјаните 3:13-17, апостол Павле ни 

порачува: “Не мислам дека сум ја достигнал целта... но едно 

правам; го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон 

она што е пред мене, трчам кон целта – кон наградата на гор-

ното призвание од Бога во Исус Христос“, потоа, “... за мене 

да се живее значи Христос...“ (Посланието до Филипјаните 

1:21); “... Бог нѐ определи .... да добиеме спасение преку на-

шиот Господ Исус Христос“( Прво послание до Солунјаните 

5:9); да осознаеме што е волјата Божја: што е добро, благоу-

годно и совршено (Посланието до Римјаните 12:2); Бог нѐ ... 

повика ... во светост (Прво послание до Солунјаните 4:7)

За задачите...

Во Посланието до Ефесјаните, на нас христијаните ни 

се дадени задачи, кои е неопходно да ги исполниме за да ја 

оствариме целта. И тоа:

а) со страв и трепет градете го своето спасение, при тоа 

Бог прави да сакате да дејствувате според Неговата добра 

волја (Послание до Филипјаните 2:12)

б) да правите сè без мрморење и двоумење, за да биде-

те прави и чисти, непорочни чеда Божји, сред изопачено и 

развратно поколение, во кое светите како светилка во светот 

(Послание до Филипјаните 2:14,15)

г) држете се за Словото на животот (Послание до 

Филипјаните 2:16)

д) Радувајте се и зарадувајте ме, ни дава задача Господ 



450

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и

Најдоброто за Македонија

Љ у п ч о  Р и с т о в с к и 451

(Послание до Филипјаните 2:18)

ѓ) отфрлете го од себе стариот човек според вашето по-

ранешно живеење, кој се распаѓа во измамливи желби, об-

новете се со духот на својот ум и облечете се во новиот чо-

век создаден според Бога во вистинска праведност и светост 

е) бидете трезни и облечени во оклопот на верата и љубовта 

и шлемот на надежта за спасение (Прво послание до 

Солунјаните 5:8)

ж) стремете се кон совршенство (Послание до Евреите 6:1)  

з) запазете ја заповедта чиста и беспрекорна до доаѓањето на 

нашиот Господ Исус Христос (Послание до Тимотеј 2:19-21) 

и) проповедајте го Евангелието, настојувајте во погодно и во 

невреме, укорувај, забранувај, советувај со голема долгот-

рпеливост и поука... прави дела достојни за благовестител, 

службата своја извршувај ја добро (2 Послание до Тимотеј 

4:2,5)

ј) погрижете се пред Бога да се докажете како работници 

кои нема од што да се срамат кога верно го проповедаат сло-

вото на вистината (2 Послание до Тимотеј 2:15)

За методологијата и инструментите...

И доаѓаме до методологијата и инструментите со кои ни 

се дава шанса да застанеме во привилегирана ситуација, на 

патот до Божјото присуство, односно молитвата и примањето 

на Словото Божјо. Тие две работи се во интеракција и не одат 

едно без друго. Имено, ако се молиме, а не го читаме Слово-

то односно не ги слушаме и примаме неговите поуки и по-

раки, тогаш не го сееме семето за плодовите на духот во на-

шите срца. Тоа е исто како кога орачот започнал да се моли 

над нивата за да роди богат и благословен плод, а не го по-

сеал семето. Тоа подразбира, дека за да има плод на духот во 

нас, мора да се сее и тоа постојано семето на Словото. Само 

така, Светиот Дух, вгнезден во нас, ќе даде плодови достојни 

за слава на Бога, а за наше спасение. Или ако сакате, дого-

варате средба кај некој министер или премиер, претседа-

тел, со некоја цел за некоја ваша лична потреба, се сретну-

вате, го изложувате проблемот и молбата, и потоа се врти-

те и без збор си одите од просторијата, не сочекувајќи при-

тоа што ќе ви соопшти соговорникот кого го молите за услу-

га. Е токму така, се чувствува Бог, буквално збунет и вчудо-

невиден, кога после молитвите, многумина не практикува-

ат читање на Библијата, размислување околу нејзините поу-

ки и пораки, при тоа очекувајќи да го добијат одговорот од 

Бога, преку Словото што значи директно од Тој кому се моли-

ме, без посредници и без додатни провизии. Затоа што Сло-

вото е жив Божји збор и денес и сега, и нуди секому одговор и 

мотивација за откривање и борба за вистинската волја Божја 

за нас луѓето.

Нам како на свети Божји чеда, ни е ставена на располагање 

своевидна банка на небото, трезор кој ни е на располагање 

24 часа нон-стоп, да црпиме благослови колку сакаме одно-

сно колку сме подготвени да носиме, за слава на Бога. Но и 

сила да се справиме со секојдневието во кое власта ја имаат 

поднебесните сили на злото под водство на самиот ѓавол. За-

тоа, не губете време, денешниот ден е наш ден, утрешниот е 
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на Господа, “Облечете се во сето оружје Божјо за да се од-

ржите против ѓаволското лукавство...  поради тоа примете го 

сето оружје Божјо, за да можете да се браните во лош ден, та, 

откако ќе победите, да се одржите... А над сè, земето го шти-

тот на верата, со кој ќе можете да ги изгаснете сите вжештени 

стрели на лукавиот, земете го и шлемот на спасението и ду-

ховниот меч, кој е Словото Божјо!... Со секаква молитва и мол-

ба во секоја пригода молете се во духот... бидете постојано 

будни со сета истрајност...“ (Послание до Ефесјаните 6:11-18)

И така наоружани, нема сила која може да ни се спро-

тивстави, а ѓаволот ќе рика како разјарен лав наоколу, не 

можејќи да го пробие штитот на Божјото присуство во наши-

те срца, домови, семејства, животи.

За очекуваните резултати...

И во структурата, вообичаено следат очекуваните резул-

тати. А тие се:

-  утврдување преку неговиот дух во внатрешниот човек 

-  преку верата, вселување на Христос во срцата наши 

- вкоренување и утврдување во љубовта, 

- осознавање на Христовата љубов 

- извршување на сè што ќе побараме и помислиме (Посла-

ние до Ефесјаните 3:16-20) 

-  да имаме пристап кај Отецот во еден дух 

- да станеме сожители на светиите и членови на Божјото 

семејство 

-  да постанеме свет храм на Господ и да се созидаме во 

живеалиштето Божјо преку Духот (Послание до Ефесјаните 

2:19-22) 

Па зарем ова не е доволно. Па зарем за ваква награда, 

јасно дефинирана и ветена, не вреди да се бориме ревносно 

и пламено. За ваква награда, за човек и времето поминато во 

спиење треба да е изгубено време.

За охрабрување, сакам уште еднаш да ви нагласам два из-

вонредно впечатливи примери од Словото, кои нѐ уверуваат 

дека ние христијаните не треба да застанеме на половина пат 

до полнотата Божја, која ни е нам ветена.

Имено, параболата со пријателот кој побара леб, затоа 

што доцна му пристигнале ненајавени гости, во Евангелие-

то според Лука 11:5-8, нѐ поучува дека настојчивоста, упор-

носта и постојаноста во остварувањето на целите е важна за 

успех. Затоа, во истото Евангелие и во истата глава, од 9-13 

стих, Бог нѐ охрабрува: “... Молете се и ќе ви се даде, барајте 

и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што моли – 

добива, а кој бара – наоѓа, и на оној што чука – ќе му се отво-

ри. И кој татко меѓу вас, ако синот му побара риба, ќе му даде 

змија место риба? Или ако побара јајце, ќе му даде скорпија? 

Па така, значи, ако вие, ... умеете да им давате добри дарови 

на чедата свои, колку повеќе небесниот Отец ќе им даде Дух 

Свети  на оние што Му бараат.“

И уште параболата со вдовицата и судијата, во истото 

Евангелие во глава 18:1-7, кога судијата, заради настојчивоста 

на вдовицата одлучи да ја заштити за да не доаѓа и не му до-
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дева повеќе, претставува пример со порака од Господ во 7-от 

стих: “Зарем Бог нема да ги одбрани Своите избраници, што 

викаат кон Него дење и ноќе; макар и да забави.“

Нека овие примери и поуки ни даваат сила повторно да се 

покренеме себеси, да се вратиме на “првата пламена љубов 

кон Бога“, да направиме исчекор кон ветеното од Господа, 

кон ризницата од благословите Божји, преку мудростите, 

знаењата и разумот од Библијата, навистина Божјото прису-

ство околу нас да не изведе најпрво на патот кон Царството 

небеско, а потоа и сè друго да ни се придодаде, за наша пот-

крепа на земјата како на царско свештенство, света нација, 

Негов посебен народ, а за слава на Бога. АМИН!

ОБРАЌАЊЕ ДО ХРИСТИЈАНСКОТО СВЕШТЕНСТВО 
ВО МАКЕДОНИЈА

- ПОРАКИ И ПРЕДУПРЕДУВАЊА ОД БИБЛИЈАТА -

Библијата е докажан Божји збор. Истовремено, таа е не-

пресушен извор на жива вода, на мудрости и знаења од Бога, 

но и непогрешливо упатство за тоа како да се однесува чо-

векот во неговиот живот, за да му биде добро и за да стек-

не право на вечен живот. “Целото Писмо е од Бога вдахнове-

но и полезно за поука, за корекција, поправање и поучување 

во праведност, за да биде Божјиот човек усовршен и совр-

шено подготвен за секое добро дело“ 2 Послание до Тимотеј 

3:16,17 

Мојот личен впечаток е дека денес Библијата е споредна 

книга, за која општо прифатено мислење помеѓу народот е 

дека е потребно време за да се чита, но и дека тешко се раз-

бира. Зошто денес, таа е толку далечна од луѓето, зошто таа 

книга на и за животот е толку мистифицирана и нашиот чо-

век, како да е индоктриниран и се држи понастрана од неа? 

Зошто? Кога во Евангелие по Лука 8:21 Господ ни заповеда: 

“.......слушајте го Божјиот збор и исполнувајте го“ 

Јавно го поставувам прашањето, до почитуваното црков-

но свештенство во Македонија, независно од називот на 

христијанската црква: 

- Зошто мојот и Ваш народ македонски, сѐ уште да 

биде во прангите на незнаење, под превезот на мистиката, 

тајновитоста, во закрила на злото и одвоено од Божјото при-

суство? Зошто, почитувани мои? Вие сте повикани најмногу 

од сите, но и од Бога ви е заповедано да го подготвувате на-

родот за царството небеско. Дали мојот впечаток дека сѐ 

уште се тера по човечки, дека нема одлука да се нурне под-

лабоко во пораките и опомените од Божјиот збор, заедно со 

верните, е и ваш впечаток? Или можеби е поинаку? Вашата 

животна мисија е да го просветите и просветлите народот 

во Македонија, да му ја покажете светлината во тунелот во 

кој се наоѓа, да му ја понудите, изворно, вистината која жи-

вот значи, да му го откриете патот – нашиот Господ и Спаси-

тел Исус Христос. Зошто имам впечаток дека ова не е наша 

стварност? Дали постои страв од промени? Дали масовното 

незнаење на нашиот народ за Бога и за Неговите пораки и 
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поуки во Божјиот збор – Библијата, предизвикува и најмала 

ревност кај вас? Дали ви значи нешто спасението, макар и на 

една човечка душа македонска? Секоја секунда во животот 

на Македонецот без Бога и Божјото присуство, значи непо-

вратно изгубена шанса да се спознае Господ, да се донесе 

нашиот човек до спознанието кое води до вечен живот. Дра-

ги мои свештенослужители,  нашиот човек секој ден гине во 

незнаење. Мене лично, таквата состојба ме прави тажен и ја 

буди ревноста во моето срце за промени, за поинаков при-

стап, за враќање на основите на верата, на изворот на висти-

ната, за конечно откривање на страниците на Библијата пред 

мојот народ.

Библијата, како непогрешлив Божји збор е јасна и прециз-

на, остра како меч кој доведува до раздвојување на телото од 

душата. “Зашто, словото Божјо е живо и дејствува и е поостро 

од секаков меч со две острици; навлегува до разделување на 

душата и духот, до зглобовите и мозокот, и ги проценува мис-

лите и намерите на срцето“ Послание до Евреите 4:12 

Библијата дава пораки и поуки, но и опоменува. Словото 

нѐ поучува дека во последните времиња ќе има свештенство 

во Христовата црква, кое е навидум побожно, а се откажало 

од силата Божја. “...наизглед побожни, а од силата на Бога се 

одрекле“ 2 Послание до Тимотеј 3:5 

Дали, не е време, почитувани мои, сите заедно, а црковно-

то свештенство во Македонија посебно, да се запрашаме да 

не сме случајно западнале во фаза на навидум побожност, 

откажани од силата Божја? Нека секој еден од нас се запра-

ша, каде е и во која фаза се наоѓа? 

Велам македонски христијански цркви, затоа што нази-

вите православна, католичка или протестантска се само на-

зиви – фирми, а генеричкото име на секоја од овие цркви е 

христијанска. Тоа е исто со ацетилсалицилната киселина 

која е генеричко име за аспирин, ацетисал или андол кои 

се комерцијалани називи или фирми за еден ист производ 

по состав, структура и намена. Така и нашите Христијански 

цркви, секоја по свое наоѓање, си дале свои соодветни нази-

ви. Но, составот, структурата и намената, за сите остануваат 

исти. Сите треба да го проповедаат Христовото Евангелие, да 

ја разнесуваат добрата вест за доаѓањето на нашиот Господ 

и Спасител Исус Христос, да ја обзнануваат надешта за спа-

сение преку крвта Исусова, надеж која води до вечен живот, 

едноставно да го носат народот при Бога, во Неговото прису-

ство, под Неговата закрила и заштита. 

А сега, би ве замолил, сите заедно со црковното свештен-

ство да размислуваме конкретно, од нашето секојдневие, око-

лу нашата перцепција за тоа дали христијанските цркви во 

Македонија ја остваруваат целта на своето постоење – спасе-

ние на што повеќе човечки души. Дали нашите Христијански 

цркви во пакет, или секоја поединечно, претставени пре-

ку своето свештенство, било да се работи за попови, пасто-

ри или слично, работи и живее во и за интересот, првенстве-

но на Бога, а потоа и на душите човечки на овие македонски 

простори?

Ајде заедно да се провериме. 
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Дали почитувани, знаеме што е грев? Дали нашите свеш-

тенослужители нѐ научиле да спознаеме кој е нашиот Го-

спод и Спасител? Дали нѐ упатиле во ризницата на мудро-

сти и знаења во Словото Божјо – Библијата? Дали нѐ научи-

ле на молитва, секојдневна и постојана? Дали знаеме што е 

покајание, што е нановораѓање, што е вера, надеж и љубов 

Божја? Дали знаеме што е простување? А дали знаеме не-

што за постоењето на ѓаволот наречен сатана и за демон-

ските сили на злото? Дали сме спознале од каде доаѓа зло-

то, смртта, болестите, стравот, ужасите, војните, немирот, 

расправиите, неслогата, омразата...? Или, сеедно ни е. Дали 

и понатаму ќе мислиме дека, сѐ станува случајно во нашите 

животи? Или има некоја мистика во сето тоа? Или, во нашата 

немоќ да спознаеме било што, кое е надвор од вообичаените 

клишеа на расудување, ќе си речеме дека има нешто, ама ни-

како нема да си признаеме дека тоа е Бог, Божјо присуство, 

Свети дух, Исус Христос . 

Дали сме подготвени почитувани, да ја прифатиме и одра-

зиме од нас кон останатите Библиската вистина, таква каква 

што е, изворно од словото Господово?

Ако се нарекуваме Христијани, било православни, католи-

ци или протестанти, тогаш зошто сѐ уште се сомневаме дека 

Исус Христос е патот, вистината и животот. Патот кој тој го 

изоди на земјата, како телесна објава на единиот Бог, е пат 

кој секој од нас мора да го помине на земјата – да живее, да 

се радува и да страда, да умре, но и да воскресне – некој за 

вечен живот и вознесение во Божјото присуство, некој за веч-

на смрт. Тој пат е вистината и тоа е нашата Христијанска вера. 

А токму тој и таков пат, води во живот, не само вечен живот 

во Царството небеско, туку и “живот во полнота“ на земјата 

(Евангелие според Јован 10:10). 

Знам дека правото на вечен живот е прашање кое сѐ уште 

тешко се прима меѓу мојот народ, но наша обврска е да веру-

ваме во ова силно ветување од Бога. “...ниту око човечко ви-

дело, ниту уво човечко чуло, ниту на ум на човека му дошло, 

тоа што Бог приготвил за оние кои го љубат“ 1 Послание до 

Коринтјаните 2:9 

И ако е сево ова така, тогаш треба ли воопшто да имаме 

дилема? 

Почитувани, благороден и возљубен е патот на свеште-

нослужителите. Тие се и треба да бидат помазание Божјо. 

Тие се и треба да бидат пастири на стадото, треба да се гри-

жат за него со должна љубов и почит. Или како што Господ 

заповеда во 1 Петрово послание 5:2,3 “...пасете го Божјото 

стадо, што го имате, надгледувајќи го не присилно, туку дра-

говолно и според Бога; не заради срамна печалба, туку од 

сѐ срце. И не како да управувате со народот, туку давајќи му 

пример на стадото.“ Со пламена вера, потребно е деноноќно, 

да живеат и творат за спасение на што повеќе човечки души 

во Македонија. 

Почитуваното црковно свештенство на Христијанското 

тело во Македонија и сите повикани во ревноста за Господа 

се главни и одговорни за водење на битката со “...поднебес-
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ните сили на злото, (или со поднебесните духови на злобата 

– во некои преводи), кои што владеат со властите, началства-

та – световните управители на темнината на овој свет“ Посла-

ние до Ефесјанитите 6:12 

Токму свештенството е првенствено обврзано да го на-

оружа народот, стадото, со оружјето Божјо, а тоа е Слово-

то. “Облечете се во сето оружје Божјо за да се одржите про-

тив ѓаволското лукавство“ Послание до Ефесјаните 6:11 “...

земете го и шлемот на спасението и духовниот меч, кој е сло-

вото Божјо“ Послание до Ефесјаните 6:17, за да можеме со 

вера, да му се спротивставиме на злото, на разорната моќ на 

демонските сили насекаде и посебно на овие простори во 

Македонија. 

Словотo нѐ опоменува: “...ползувајте го времето, зашто 

дните се лукави...“ Послание до Ефесјаните 5:16 Почитува-

но свештенство, денешниот ден е наш ден, утрешниот е на 

Господа. “...Еве, сега е времето благопријатно; ете, сега е де-

нот на спасението!“ 2 Послание до Коринтјаните 6:2 Впро-

чем, кој може да гарантира со стопроцентна сигурност дека 

ќе се разбуди утре изутрина. Дали ја имаме нашата судбина 

во наши раце, дали можеме да гарантираме со доза на извес-

ност за деновите кои ни претстојат или постоиме само и ис-

клучиво заради милоста Божја кон секој еден од нас? 

Пораката од Словото до сите нас е дека сите ние сме чеда 

Божји, но само оние кои ќе го побараат со вера и вистинско 

спознание, својот Господ и Спасител Исус Христос, само тие 

ќе имаат пристап до Божјото присуство. А Словотo вели дека 

таму каде што е Божјото присуство, таму злото не се допира. 

Почитувани свештенослужители македонски. “Нивата е 

огромна, а жетвари малку“. Сите знаеме, дека построго ќе 

бидеме судени, дека поради нашиот внатрешен порив пот-

тикнат од Бога во Светиот Дух да Му служиме Нему и на Не-

говото живо Слово – Библијата, од нас построго ќе се бара? 

Дали на ова реагира нашата совест, која треба да е произ-

вод на Христовиот Свет Дух во нас, на достигнатиот степен на 

вера и спознание на вистината на овие македонски просто-

ри? Дали не засега стварноста наша македонска и колку на-

шиот народ го знае односно го познава Господа? Дали не мо-

мент да се запрашаме дека можеби грешката за ваквите не-

гативни состојби е во нас самите, а не надвор од нас? Дали 

мислите дека доволно сме направиле во очите на Господа за 

својот народ, за кој всушност постоиме, за да му помогнеме 

да се доближи до Бога и Божјото присуство? 

Ајде да се потсетиме на приказната за смоквата која не 

дала плод...Исус ја проколна и таа веднаш се исуши. (Еван-

гелие по Матеј 21:19) Дали сте сигурни, дека даваме доволно 

плодови за слава на Бога? И дали ќе останеме рамнодушни и 

на ова предупредување од Словото Божјо, Библијата? 

Дали сме ја сфатиле и разбрале пораката од параболата 

со талантите (Евангелие според Матеј 25:14-30), и нужноста 

токму ние повиканите во ревноста за Господа, свештенослу-

жители кои ја добиле дарбата на спознание на вистината, да 

ја пренесеме на што повеќе човечки души за да бидат спасе-

ни, и на тој начин да оствариме принос во таланти, кој ќе биде 
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доволен, за да биде задоволен Господ при второто доаѓање? 

Дали нема да биде одземен и тој еден талант кој во доверба е 

даден на управување за принос во Господа? И дали сме убе-

дени дека добро управуваме над она малку што ни е довере-

но на земјата, како тест за да добиеме на управување многу 

повеќе на небесата? Дали имаме сигурност дека сме го убе-

диле Господа во вашиот успешен менаџмент на талантите кои 

ни се доверени од лично од Него? Нека секој од нас си одго-

вори, пред својата совест како да стои пред Господа.

И повторно, пораката од Алберт Ајнштајн, добива на 

значење: “... Која е најголемата глупост која се случила вооп-

што? Одговорил: - Да очекувате промени на подобро во ва-

шиот живот, а постојано да ја повторувате истата рутина во 

секојдневието, истите навики, мисли, зборови и постапки“ 

„Тогаш Тој (Господ) рече: ,,Оди и кажи му на тој народ: со 

ушите ќе чуете и нема да разберете, и со очи ќе гледате и 

нема да видите. Зашто срцето на тој народ е закоравено, и со 

ушите тешко слушаат и ги затвориле очите свои за да не гле-

даат со очи, со уши да чујат и со срце да разберат, та да се об-

ратат да ги излекувам“. Исаија 6:9,10 

Сакаме ли почитувани мои свештенослужители да напра-

виме промена на подобро, на поголема извесност во успе-

хот на нашата заедничка мисија, мисија да го обезбедиме 

Божјото присуство кај мојот, кај вашиот народ македонски, 

да ги обезбедиме благословите кои Господ ги наумил за нас, 

за Божјите чеда кои се покајале и го примиле со вера и без и 

најмало сомнение, Исуса Христа за свој Господ и Спасител? 

Ако ја имаме донесено таквата одлука во нашите животи, 

мисии и служби, тогаш, нема сила која може да ни се спротив-

стави во нашите напори да успееме во движењето кон целта, 

спасението на нашиот народ преку милоста Божја. 

„...сине човечки, сите зборови Мои што ти ги кажувам 

прими ги во срцето свое и слушај ги со ушите свои; стани, па 

оди... кај синовите на твојот народ, зборувај им и кажи им: 

вака вели Господ Бог- па послушале тие, или не“, „...Сине чо-

вечки, ...и ти ќе го слушаш словото од устата Моја и ќе ги опо-

менуваш во името Мое.“ Езекиел 3:10, 11, 17 

“…и ќе го зацврстам царството (негово) ваше засекогаш, 

ако постојано ги исполнувате Моите заповеди и Моите на-

редби, како до денес. И сега пред очите ....... и ....... ушите 

на нашиот Бог велам: пазете ги и држете ги сите заповеди 

на Господ, вашиот Бог, за да владеете со оваа убава земја и 

да ја оставите по вас во наследство на децата свои засеко-

гаш. И ти сине ……., познај го Бога на твојот татко, и служи му 

од сѐ срце и со сета душа своја , зашто Господ ги испитува 

сите срца и ги знае сите мисли и намери. Ако Го бараш, ќе Го 

најдеш; ако Го оставиш, Тој ќе те отфрли засекогаш...“ 1 Кни-

га летописи 28:7-9 

Нека нашиот Господ и Спасител Исус Христос ни дава му-

дрост и знаења од Библијата, за да носиме вистински одлу-

ки во нашите животи, нека Бог благоволи да го симне пре-

везот од очите на мојот богобојазлив народ Македонски, и 

заедно, почитувано свештенство, во духот на единствена-

та Христијанска црква на овие простори, да се избориме за 
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Божјото присуство и благословите на овие простори Маке-

донски. 

Мојата молитва е “Боже, биди милостив кон нас и благо-

слови нѐ; осветли нѐ со лицето Свое, за да се спознае.......па-

тот Твој, и .......спасението од Тебе. ....Да не благослови Бог.“ 

Псалм 67:1,2,7 

БОГ ДА ЈА БЛАГОСЛОВИ МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИ-

ТЕ. АМИН!

ПОВИК ЗА ПОКАЈАНИЕ

 “Исус им одговори и рече: Мислите ли дека тие Галилејците 

биле најголемите грешници од сите Галилејци, па затоа така 

пострадаа?

Не, ви велам: но, ако не се покаете, сите така ќе изгинете!

Или, мислите дека оние осумнаесет души, врз кои падна 

Силоамската кула и ги уби, беа највиновни должници од сите 

други кои живеат во Ерусалим?

Не, ви велам: но, ако не се покаете, сите така ќе изгинете“ 

Евангелие според Лука 13:2-5

Сведоци сме на сѐ позачестени земјотреси, цунами, по-

плави, природни непогоди и катастрофи од најразличен вид, 

предизвикани, не директно од човекот, но од сили за кои чо-

вештвото сѐ уште нема објаснување. 

Честопати луѓето кои претрпеле некоја од тие несреќи и 

катастрофи помислиле и се изјасниле дека истите доаѓаат од 

Господа, дека е тоа Божјиот гнев, дека Бог пратил казна за 

луѓето да изгинат поради своите гревови.

Но, дали е тоа вистината? И дали можеме по човечки да 

дојдеме до вистинските одговори на настаните?

Единствен издржан одговор на овие природни трагедии 

може да се најде во Библијата. И доколку човек сака да се до-

ближи до вистината за тоа зошто воопшто сево ова се случу-

ва, добро е да се задлабочи во таа бескрајна ризница на Бо-

жествена премудрост, каде е сѐ објаснето, предвидено и про-

рокувано и за денешните денови, и за последните времиња.

Ајде да погледнеме во таа ризница.

“А кога ќе чуете за војни и гласови за војни, не плашете се; 

зашто сето тоа треба да се случи; но тоа уште не е крајот. Ќе 

се дигне народ против народ, и царство против царство; а на 

некои места ќе има и земјотреси и глад. Тоа е почетокот на 

родилните болки…“ Евангелие според Марко 13:7-8

“А кога ќе чуете за војни и бунтови, не плашете се; сето 

тоа треба најнапред да се случи, но крајот нема да дојде вед-

наш. Тогаш им рече: Ќе се крене народ против народ и цар-

ство против царство; а на некои места ќе има и големи потре-

си, и глад и помор; ќе има страотни појави и големи знаци на 

небото“ Евангелие според Лука 21:9-11

Уште од дамнина е запишано дека во последните времиња 
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ќе има војни, глад, помор, земјотреси и други страотни појави 

со разорна моќ.

Оттука слободно можеме да заклучиме дека овие настани 

не се ништо ново. Но, и дека овие настани се почеток на по-

родилните маки.

Што се случува со бремената жена на која и започнале 

породилни болки? Дали тоа не е навестување дека плодот е 

зрел да излезе на виделината на денот? И како се доближува 

моментот на породување, така болките зачестуваат и во ци-

клични временски интервали се случува всушност чинот на 

породување и раѓањето на новиот живот.

Токму оваа парафраза со родилните маки е она кое се на-

вестува за последните денови. А што е тоа кое треба да се 

роди во последните времиња?

Дали со раѓањето на новиот живот се навестува нешто 

ново? Секако, тоа е новиот живот. Но, Словото вели уште и 

дека, со раѓањето на новиот живот мајката заборава на сите 

родилни маки и болки кои ги претрпела, дури се вели радо-

ста е голема.

Така е и со последните времиња, во кои родилните болки 

се веќе започнати. Болките и маките се тешки, но потоа радо-

ста ќе биде навистина голема.

Според Библиското пророштво, во последните денови ќе 

се случи крајот на светот, ваков каков што ние го познаваме 

денес. Ќе се сврши сѐ и ќе се роди ново небо и нова земја, ќе 

слегне новиот Ерусалим и ќе се објави царството небеско, ќе 

се роди новиот живот во воскреснато духовно тело...“Ете, сѐ 

ново создавам – ни порачува Христос“

“И видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и прва-

та земја поминаа и море немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го ви-

дов Светиот Град - Новиот Ерусалим, како слегува од небо, 

од Бога, стокмен како невеста, која е украсена за својот маж. 

И чув силен глас од небото, велејќи: „Еве го Божјиот Ша-

тор меѓу луѓето; и Тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат Негов 

народ, и Самиот Бог ќе биде со нив, и ќе ја избрише секоја 

солза од нивните очи, и смрт нема да има веќе, ни тага, ни 

плач, ниту болка, зашто првото помина. 

И Оној, Кој седи на престолот рече: „Ете, правам сè ново.” 

Уште рече: „Напиши, зашто овие зборови се верни и вистини-

ти!” И ми рече: „Се заврши! Јас Сум Алфа и Омега; Почеток и 

Свршеток. Јас ќе му дадам на жедниот, дарум, од изворот на 

водата на животот. 

Кој победува го наследува ова, и Јас ќе му бидам Бог, и тој 

ќе ми биде син. 

А на страшливците и на неверните, и на гнасните и на 

убијците, и на блудниците и на вражалците, и на идолопокло-

ниците и на сите лажци, нивниот дел им е во езерото, кое гори 

со оган и сулфур; тоа е втората смрт“ Откровение 21:1-8

Овие пораки, поуки и опомени од Словото Божјо се осо-

бено актуелни денес, кога ние навистина навлегуваме во по-
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следните времиња, кога знаците на времето навистина на-

вестуваат и војни, и потреси, и глад и помор, и поплави, и 

страдање на многумина, земјотреси, цунами и секакви дру-

ги несреќи и зла.

Да се вратиме на почетното прашање, дали навистина ста-

нува збор за Божјиот гнев и дали навистина се работи за дело 

Господово.

Секако не. Зошто? Затоа што Бог е љубов. Бог е милост и 

кај Бога нема зла помисла, ниту зла постапка. Злото е дирек-

тен производ на лукавиот, на неговите демонски слуги, на са-

таната наречен ѓавол.

Отсуството на Бога од животите на луѓето, од семејствата, 

од работните средини, од средината каде што општиме со 

другите луѓе и од општеството во целина е состојба која е 

плодно тло за виреење на злото. И како што темнината е от-

суство на светлина или на тело кое зрачи светлина, или како 

што студот е состојба на отсуство на топлина или на тело кое 

зрачи топлина, така и злото е отсуство на Божјото присуство 

од животите на луѓето, отсуство на Библијата и нејзините 

вредности, принципи и инструкции во животите на луѓето, 

отсуство на верата, надежта и љубовта кон Бога и ближниот 

од секојдневието на денешниот човек кој е преокупиран со 

земното, телесното, световното. И најчесто современиот чо-

век смета дека нема време за духовна поука или надградба 

или едноставно не чувствува внатрешна потреба и порив за 

општење со Бога, на било кој начин а особено не преку мо-

литвата и преку Неговиот жив Божји збор Библијата.

И затоа Словото ќе ни каже “...мислите ли дека Галилејците 

биле најголемите грешници од сите Галилејци, па затоа така 

пострадаа?...или мислите дека сите осумнаесет души, врз кои 

падна Силоамската кула и ги уби, беа највиновни должници 

од сите други кои живеат во Ерусалим?.......“, и но и на два 

пати во истите стихови и ќе нѐ опомене и предупреди со по-

раката: “...ако не се покаете, сите така ќе изгинете!.......но, ако 

не се покаете, сите така ќе изгинете...“.

Оттука заклучокот, дека и овие последни настани на по-

треси, земјотреси, цунами, помор, зачестени војни и масов-

ни крвопролевања, глад и други страотии, се всушност и еден 

вид на потсетник и повик за покајание.

Уште со доаѓањето на Јован Крстител, Господ започна да 

ги остварува пророштвата на Исаија, кој велеше...“...Гласот 

на оној што вика во пустината говори: Пригответе Му пат на 

Господ, исправете  ги во пустината патеките за нашиот Бог; 

секој дол да се исполни, секоја планина и рид да се снизат; 

кривините да се исправат, и нерамните патишта да бидат из-

рамнети; и ќе се јави славата Господова, и сите луѓе ќе го ви-

дат спасението од Бога, зашто устата Господова го изрече 

тоа. Гласот говореше: Разгласувај! И прашав: Што разгласу-

вам? – Секој човек е трева, сета убавина негова е како полско 

цвеќе. Тревата исушува, цвеќето овенува, штом ќе дувне врз 

него здивот на Господ: така е и народот како трева. Тревата 

се суши, цвеќето свенува, а словото на нашиот Бог останува 

вечно.“ (Книга на пророк Исаија 40:3-8) 

Јован Крстител говореше: “Покајте се, зашто се прибли-
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жи царството небеско“ (Евангелие според Матеј 3:2). Вед-

наш потоа и апостол Петар проповедаше: “Покајте се...за 

опростување на гревовите; и тогаш ќе примите дар од Свети-

от Дух...“ (Дела апостолски 2:38). Но, и самиот Исус постојано 

проповедаше и говореше: “Покајте се, зашто се приближи 

царството небеско“ (Евангелие според Матеј 4:17) “... Вре-

мето се исполни и царството Божјо наближи, покајте се и 

верувајте во Евангелието“.  

Но и даваше налог и на апостолите и на новите седумде-

сет и двајца, да одат низ народите и да ја проповедаат потре-

бата од покајанието и наближувањето на царството небеско, 

секако проследено со дела достојни за покајание. (Дела апо-

столски 26:20)

Смислата на покајанието е во промената на умот, која ќе 

произведе промена на срцето. Метаноја на умот која води 

до трансформација на срцето. И тогаш умот постанува раз-

ум, кој црпи мудрост од премудроста Господова, од фунда-

ментот во Христа преку живото Слово Господово. А срцето од 

непробојна тврдина освоена од злото и гревот, подјармена 

од демонските сили на лукавиот постанува нова, видоизме-

нета, трансформирана тврдина за Господа. Промена која 

подразбира нови основи на кои стои нашето срце, основи 

од кои ќе произлегуваат нови зборови, нови постапки и дела 

достојни за повикот, нов карактер сообразен со образецот 

кој Бог го замислил за секој од нас. А сето заедно ќе го роди 

новиот човек во нас, човек со нова дневна рутина и животни 

навики, нов човек кој ќе произведува нови мисли и зборови 

за поука, човек кој ќе шири околу себе мир, кротост и смире-

ност, човек кој ќе ја прима и одразува во голема полната ми-

лоста и љубовта Христови.

Ете тоа е смислата на новото. Секое ново, на патот до 

раѓањето поминува низ родилни маки и болки. Па така и 

раѓањето на новиот карактер во нас, на новиот човек, ќе по-

мине низ родилни маки, ќе има и период на турбуленции, маки 

и страдање, но само за да се роди во нас трпението, долгот-

рпеливоста, кротоста и смиреноста во духот, за да потоа, во 

нас се роди надежта во сета полнота, од која пак љубовта ќе 

завладее со нашите срца и животи, љубовта кон Бога и кон 

ближниот, надеж од која во нас ќе зацари вистинската Боже-

ствена агапе љубов, новиот Ерусалим ќе се смести во наши-

те срца и царството небеско ќе постане нашиот живот. Тоа е 

чинот на предавање на власта на нашиот Господ и Спасител 

Исус Христос. Чин кој со себе ги носи и радоста и благодат-

та и благословите, со еден збор ја носи сета полнота на жи-

вотот.

Ајде заедно драги мои, да одговориме на овој повик за 

покајание. Ајде заедно, да паднеме на колена во покајничка 

молитва и да му ги предадеме нашите срца и животи на един-

ствениот кој ни го мисли најдоброто, но и единствениот кој 

има сила, власт и моќ да произведе нов човек во нас и нов жи-

вот во полнота на радоста. Ајде заедно да му ги предадеме во 

тивка молитва своите срца и животи на управување на Оној 

кој нѐ создал, кој нѐ сака неизмерно, на Оној кој чезне за на-

шата љубов и прифаќање, на Исуса Христа, драги мои. На 
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Христос кој жеднее за нашето присуство во Неговото Божјо 

присуство, кој го сака и бара нашето пријателство, а го нуди 

бесплатно и безусловно Неговото пријателство. И тоа не за 

Нему да му е поубаво, туку обратно, за нам да ни биде поуба-

во во овој свет, додека сме во ова тело, а и потоа во царство-

то небеско, каде што “...Тој ќе живее со нас, и ние ќе биде-

ме Негов народ, и Самиот Бог ќе биде со нас, и ќе ја избрише 

секоја солза од нашите очи, и смрт нема да има веќе, ни тага, 

ни плач, ниту болка, зашто ...маките и болките... помина....и 

радоста зацари“32

Покајте се драги мои, зашто навистина царството небеско 

наближува.

“Зборува Оној што го сведочи ова: Да, ќе дојдам скоро! – 

Амин! Да, дојди, Господи Исусе Христе!“ (Откровение 22:20)  

МАРАН АТА! 

Господ доаѓа! Да, драги мои Господ навистина доаѓа! 

МАРАН АТА!

“Благодатта на  нашиот Господ Исус Христос нека биде 

со сите вас. АМИН!“ (Откровение 22:21)

:

 

32  Парафразирано од Откровение 21:3-4
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