ДЕМИСТИФИКАЦИЈА
НА ДОГМАТА
Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

МАРАН АТА
Македонска христијанска евангелска мисија
Скопје, 2018

Издавач: МАРАН АТА – Македонска христијанска
евангелска мисија
Печатница: Винсент графика Скопје
Тираж: 500 примероци
Јазична редакција: Габриела Пачовска
Компјутерска подготовка: Тони Најдов - Vision Art
Дизајн насловна: Graphic Designer - Art & Creative Direction
Златко Никодиновски
Фотографија насловна: Данаил Ристовски
Copyright 2018, MARAN ATHA

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент
Охридски", Скопје
27-284
РИСТОВСКИ, Љупчо
Д
 емистификација на догмата / Љупчо Ристовски. - Скопје:
Маран ата - Македонско христијанска евангелска мисија, 2018.
- 458 стр.; 24см
Библиографија: 453 - 455 [17 единици]
ISBN 978-9989-2858-4-4
а) Христијанство - Догматска теологија
COBISS.MK-ID 108269322

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

ПРЕДГОВОР
Најдоброто за Македонија, книга која одбележа еден период на
рана христијанска социјализација во Македонија, беше значаен
обид за премостување на сериозно длабокиот јаз помеѓу Библијата и разбирањето за неа од страна на доминантно православното
христијанско население. Традицијата на овие простори, премногу долго го задушуваше јавниот простор и можноста, за Библиските вистини од живото Слово Господово да допрат до срцата на
луѓето. Токму тој скромен обид да се разбие сивилото, млакавоста и флегматичноста на верните од една страна и на официјалните
христијански цркви од друга страна, според многумина остави печат врз приодот кон верата, во Македонското совремие на почетокот на втората декада од 21-от век.
Но, со тоа не завршува процесот на просветлението, кој просведочените христијани во Македонија го интензивираат со стекнувањето на независноста и самостојноста во 1991 година. Главните
цели на таквиот процес се доближување на Библиските вистини
до срцето на индивидуата, просведочување за силата Божја која во
Христос преку присуството на Светиот Дух менува животи, лошото го претвора во добро, злото во корисно, неуспехот во успех, смртта во живот. Ќе рече некој, како е тоа можно?
И доколку одговориме дека е можно, и тоа со апсолвирање на
догма, ќе ни делува фантастично, дури нестварно. Зошто и од каде
толкава забуна за силата Господова? Зошто се уште на сцена е ставот на апостолот Тома, кој додека не допре, не поверува? И дали
има надеж да дојдеме до вистинското спознание кое ќе нé одведе во
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зоната на личносна релација со живиот Бог во Христос, кое православното христијанство го нарекува личен опит со Бога?
Предизвикот да се открие коренот на ваквите состојби и да се
детектираат сите критични точки кои се пречка за верниот да дојде
до вистинското спознание и до допирот од живиот Бог, е поголем од
било кога досега. Но, уште повеќе, да се понудат изворните библиски вистини како решение за сите спорни ситуации во животите на
луѓето, да се понуди Библиската инструкција за исцеление на сите
отворени рани на човечкото срце е предизвик од кој нема поголем,
во дадениов момент на Македонската стварност.
Религијата и црквата сами по себе не носат вера, а уште помалку
ја одржуваат во живот. Напротив, срцето на индивидуата е таргет
кон кој цели Господ, за да ја постигне целта, верните, просветени и
просветлени срца да се соединат во Христос и да постанат еклезија,
која е Божјата замисла за црквата.
Оттука, света должност и задача на секој еден кој доживеал допир од Бога и кој одлучил без колебање и со целосна посветеност
да се сврти кон Бога и да живее во интегритет, односно тоа кое го
мисли да го говори, а тоа кое го мисли и говори и́ да го спроведува
дословно во сопствениот живот, така што исходот во неговиот живот да ја одразува и изразува Божјата присутност во верниот, е да
сподели се́ кое го добил како бесплатен дар од Бога. Ако е тоа вера,
нека ја споделува со сите кои Господ на пречудни начини ги праќа
во неговиот живот, ако е надеж, нека ја споделува, ако е љубов агапе пожртвувана, нека ја споделува, ако е благослов, исто така.
Книгата Демистификација на догмата е наредното ниво на длабинска теолошка анализа на христијанскиот контекст во животот на
нацијата и патоказ по кој верните треба да се движат кон промена
на исходот во сопствениот живот, кон подобро утре, кон мирен, тих
и Богоугоден живот посветен на вистината, на вредносните прин4
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ципи на основа на кои е единствено можно човек да гради одржлив
и посакуван стандард. Без промена на мајндсетот и без свртување
од телесното кон духовното, од гревот кон благодатта, без метаноја
на умот, нема промена на исходот во животот на верниот. Со истите
навики и рутина во животот, нема промена на состојбата во која
истите тие навики и рутина не́ вовлекле.
Религијата и црквата ја издигналe догмата на непримерено ниво,
традицијата непристојно ја поклопува живата вера, а народот верува како во магла. Сега е време кога маглата треба да се растерува,
да се разбиструва умот на верните со вбризгување на животворното
Слово Господово, разумот да зацари, знаењето и мудроста од премудроста Божја да се преумножи во животите на нашиот народ.
Време е догмата да ја демиситифицираме, да ја откриеме Божјата вистина до крајни граници и да ги поттикнеме срцата на луѓето
кон покајание, кон искрена желба за внатрешна промена и за влез
во зоната на благодатта повеќе и подлабоко од било кога досега.
Ако сакаме да ги постигнеме целите од книгата Политичка визија – вредносен модел на политички поредок, а тие беа просперитетна Македонија, земја на среќни и задоволни од постигнатото
во својот живот индивидуи, тогаш ќе мораме да се престроиме во
мисла, во збор и во постапка едни кон други и кон животот воопшто. Таквиот пресврт ни е нужен, ако во нас има искрена желба и
порив, да не речам ревност за да успееме да го доживееме допирот
од Бога, допир кој е посакуван во бројните молитви на мојот народ,
допир кој ослободува од секакви грижи, од немир и неспокој, од
страдање, од болести и од смрт.
Ајде заедно да трагаме по формулата која не́ носи до допирот од
Бога. Ајде сите заедно да ја споделиме ревноста за Бога и вистинатата и посветено да се приближиме кон живиот Бог, за и Тој да се
приближи кон нас.
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Одлуката е индивидуална. Како и се́ во животот, така и носењето
на ваква одлука е право на избор. Наша должност е да го почитуваме правото на тие кои нема да одлучат во таа насока, но пожелно
е и́ тие да го почитуваат нашето право да одлучиме за Господа во
нашиот живот и секојдневие.
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Prof. Dr. Dimitrija POPADIC
Dekan Protestantski teoloski fakultet
Novi Sad, Republika Srbija

РЕЦЕНЗИЈА*
Naš Stvoritelj nam se objavio u Svome stvorenju, u Svetome Pismu i u
Isusu Hristu, jedincatom Sinu Božijem i Sinu Čovečijem, koji je Svojom
zastupničkom smrću i vaskrsenjem obezbedio ljudskom rodu pomirenje
s Bogom i povratak u duhovni prostor vladavine Božije - prostor Bogocentrične orijentacije, mudrosti, slobode i snage Duha Svetoga. Dakle,
Bog je otkrio Sebe dovoljno da ga shvatimo i prihvatimo. Istovremeno,
„lopov, koji dolazi da ukrade, razori i uništi (Jovan 10:10)” nastoji zamutiti
ove bistre, biblijske izvore, i nastoji dovoljno zavesti naš zdrav razum da
dovoljno ne znamo da nas on prevodi žedne preko vode! Otuda poziv na
demistifikaciju dogme - otuda žar i revnost kolege Ljupčeta Ristovskog
da se neposrednom interpretacijom biblijskih tekstova razotkriju izvorne
svetopisamske poruke, koje su pomućene talogom kulturne tradicije i
predrasuda.
Naš Stvoritelj nije plemenski bog – nije tu da On služi nama, našim
interesima i našoj osvetoljubivosti; On je Bog svih naroda jednako.
Suvereni Car nad svim carevima. Njegovo carstvo nema zemaljski ukus,
već je predukus Neba. Jer, „Carstvo Božije nije jelo i piće“, kaže Apostol
Pavle u Rim 13:17, „nije jelo i piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu
Svetome.“ Carstvo Božije, koje je Isus uspostavio, nije religijski jelovnik
niti religijski kalendar (jer, u ovom kontekstu Pavle govori o razlikovanju
ne samo jednog jela od drugog već i o razlikovanju jednog dana od drugog).
Nije to Carstvo Božije. Carstvo Božije je pravednost, mir i radost u Duhu
Svetome.
Pravednost, mir i radost u Duhu Svetome su tri karakteristike života
svake osobe koja je otvorila svoje srce za autentičnu vladavinu Isusa Hrista.
Prvo, Pravednost – Car ljubavi je došao da plati cenu krsne ljubavi i
da izgubljenom ljudskom rodu vaskršnje podari opravdanje! Time je sve
nas, koji smo ovo i ovakvo Njegovo Evanđelje pokornom verom primili,
7
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On pozvao i osposobio da dostojno odsijavamo Njegovu pravednost u
nepravednom svetu. Jer, reč pravednost, ovde ima značenje vrline i integriteta.
Život autentičnog hrišćanina s pravom zaslužuje da se okarakteriše kao
pravedan, i on stoji u kontrastu s obavljanjem ceremonijalnih i spoljašnjih
oblika pobožnosti. „Znate da je od Njega rođen svaki koji čini ono što je
pravedno.“ 1 Jovanova 2:29. S druge strane, „ko god ne čini ono što je
pravedno i ko ne voli svoga brata, ne pripada Bogu.“ 1 Jovanova 3:10.
Drugo, Mir. Onaj koji ne vlada obstrukcijom sile već koji vlada
ljubavlju – On je pomirio grešni ljudski rod sa svetim Bogom. Pavle piše
u Rimljanima 5:1: „Pošto smo, dakle, opravdani verom, imamo mir s
Bogom kroz našega Gospoda Isusa Hrista.“ Naš Princ Mira nam je, Svojim
Evanđeljem, dao moć da oprostimo i da nam bude oprošteno... Pomirivši
nas s Bogom, dao nam je moć da se pomirimo sa samima sobom, i da se
pomirimo sa drugima...
I treće, Radost u Duhu Svetome. Autentični hrišćani su radosni hrišćani.
Radosni su jer ih stabilno veseli temeljno obnovljeno zajedništvo s Bogom
Ocem, kroz „vertikalnu“ misiju Sina Hrista, i „horizontalnu“ silu i mudrost
Duha Svetoga... Hrišćanska radost je objektivno zasnovana, jer – kako to
Pavle dalje piše u Rimljanima 5:2 – „kroz njega (Hrista), verom, l imamo
pristup ovoj milosti u kojoj stojimo i radujemo se u nadi u Božiju slavu. I
ne samo to nego se radujemo i u nevoljama, jer znamo da nevolje donose
strpljivost, strpljivost prekaljenost, a prekaljenost nadu. A nada nas ne
izneverava, jer se Božija ljubav već izlila u naše srce kroz Svetoga Duha,
koji nam je dat.“

* текстот на рецензијата е во оригинал на српски јазик за да не се изгуби контекстот
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Bishop Rev. Dr. Nikolay NEDELCHEV
Ambassador to the Ecumenical Patriarchate of Constantinople
World Evangelical Alliance, USA

РЕЦЕНЗИЈА
Авторот д-р Ристовски прави сериозен обид да го расветли мистичното откровение, кое Христијанството го постави да биде најдоминантна и
најбројна религија на планетава, во втората декада на 21-от век.
Наизглед тешка за разбирање, Библијата, со трудовите на авторот
станува блиска до срцата на читателите. Ристовски на еден илустративен начин, со блага нитка на теологија задира длабоко во релациите
и перспективите кои ги отвораат истите, помеѓу Бог и човекот. Интересно е дека во трудот, позицијата на живиот Бог во Христос е земена како централна точка во демистифицирањето на столбовите на т.н.
христијанска догма. И тоа е единствениот исправен пристап.
Навистина, ако подлабоко се замислиме, овие четири догми кои
Ристовски ги анализира и разоткрива во нивната духовна димензија
се далеку од рациото на обичниот човек. Затоа често ќе слушнеме дека
Библијата е тешка за разбирање, кој бил и видел дека мртов станал од
гроб и т.н. И секако, литературниот пристап или површното читање на
Библијата остава една нелагодност кај верниот, особено кога се чита
Стариот Завет, и дава една магловита претстава околу постоењето и
објавувањето на Бог на човештвото.
Ова е сериозен обид, да се растера таа магловита претстава за Бог
и неговата порака да се доближи до обичните луѓе. Тој тоа умешно го
прави на едноставен начин, со еден префинет стил на изразување и со
впечатливи илустрации кои го внесуваат читателот во самата суштина
на верата и односот помеѓу верниот и Господ.
За забележување е дека Д-р Ристовски не навлегува во строгите црковно -религиски традиции кои на овие простори на Балканот се особено нагласени, ниту пак се обидува да навлезе во строго поделените
и непомирливи односи внатре во Христијанството по линија на раз9
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личните деноминации, што секако е правилна методологија, поради
фактот што станува збор за средини кои се доминантно православни
христијански.
Пораките кои со книгата Демистификација на догмата се праќаат се
повеќеслојни и нивното значење за современиот човек и актуелниот миг
на општествено живеење е огромно. Визионерството е реткост, но да успеете на пластичен, едноставен и сосема егзегетски начин да навлезете
теолошки подлабоко во релациите на Бог со човештвото, така што Божјата визија да ја пренесете до обичниот човек, да го заинтригирате за вистината и за исходот во неговиот живот и начините како да го промени кон
подобро утре, притоа премостувајќи го јазот на фамата околу Библиските
вистини, христијанската догма и религиско црковните институционализирани традиции и обичаи на овие простори, е исто така реткост. Оттука
е големото значење на авторскиот труд – Демистификација на догмата на
Д-р Љупчо Ристовски.
Посакувам, не само Македонците, туку и околните народи, и ние Бугарите, како и Србите и сите кои пристојно општиме едни со други на
јазици кои се воглавно разбирливи, а сепак различни, да станат читателска публика на ова издание. Божјите вистини се универзални. Библијата
е вонвремена и Бог ни ја даде не за да не укори и за да не соочи со нашата гревовна телесна природа, туку и за да ни понуди излез, преку вера,
надеж и агапе пожртвувана љубов. Се даде себеси, со се́ свое, за да ние
живееме, давајќи се́ наше Нему. Преку своето срце, преку нашите мисли,
зборови и постапки, преку нашиот карактер и природата на нашето битисување, преку внатрешна промена на се́ наше, ние можеме да се вратиме
при Бога, да се помириме со Него и да влеземе во зоната на Неговата
благодат. Нема друг пат и начин да се промени исходот во животите на
луѓето, освен со Бога и во Бога.
И како што вели авторот Ристовски, во првиот дел на трудот: „Остварувањето на целите бара поставена стратегија. Бог во своите објави
на човештвото од самите почетоци до денес, употреби бројни стратегии за да не помири со Него и да не врати во Божјото присуство, не за
само Нему да Му биде добро, тука и́ нам да ни биде добро.“ Следете ја
токму таа стратегија, Божјата стратегија и нема да згрешите.
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ВОВЕД
Христијанството е една од најмистичните, но не и мистериозни
религии. Тајните ги има, како да ги нема. Наизглед е нешто нестварно, нешто кое задира во чиста метафизика. Говори за природата на
постанокот на светот врамено во природните закономерности, кои
науката досега ги нема оспорено. Се́ што е откриено во природните
науки и е апсолвирано од човештвото како природна закономерност
на постоењето на овој материјален свет, не е во спротивност со ниту
една од библиските инструкции. Истовремено, сета оваа мистичност,
сите овие неразбирливи откровенија се поврзани основно со четирите столба на христијанството.
За кои и какви столбови на верата станува збор?
Првиот е телесната објава на Бог во Христос. Во Еванелието според
Јован, се вели дека Словото беше во Бога и Бог беше Словото, за да
во 14-от стих од првата глава се заокружи: „И Словото стана тело и се
всели во нас, полно со благодат и вистина; и ние ја видовме Неговата
слава, слава како на Единороден од Отецот.“ Значи, се изјави дека Словото стана тело, на начин што осведочена девица по име Марија, која
дотогаш не беше легнала со маж, зачнува од Светиот Дух, односно без
да ја допре маж. Се раѓа Исус, доаѓа Бог во тело и станува човек како
и секој еден од нас, а истовремено во Него е сета полнота на Божеството: Послание на апостол Павле до Колосјаните 1:19: „Бидејќи во Него
е сета полнота на Божеството...“ Сево ова е неразбирливо за обичниот
човеков ум и се коси со разумската перцепција во која општиме како
13
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луѓе во тело. Оттука станува збор за мистично откровение, нешто кое
е далеку од нашиот резон за постоењето и функционирањето на материјалниот свет околу нас.
Прашањето е како да го објасниме овој мистичен момент, како
да му прикачиме доза на разумско спознание и да го доближиме
до разбирањето на обичниот човек, а сепак да употребиме логичен
резон и соодветна аргументација која би била блиску до вистината
и фактите.
Второ, Исус живее околу 33 години во човечко тело со Божји
карактеристики, за да одеднаш биде распнат на крст и да доживее
смрт. Претходно велевме дека Бог дојде во тело на овој свет, а сега
велиме истиот тој кој стана тело умира на крст, доживува смрт. Притоа, ја имаме информацијата дека Бог не може да умре, нели бесмртен е, вечен Бог. А да е мистиката уште поголема, и забуната кај
обичниот човек да е уште поизразена, Господ благоволи, на начин
што после три дни отсуство од човештвото, се врати назад, одново
жив, воскреснат. Како е тоа можно? Милиони луѓе низ историјата
на човештвото се конфронтираат со можноста некој мртов да се
врати во живот. А тоа сепак се случува на очиглед на многу народ.
Броен народ беше живо сведоштво дека Исус навистина станал од
мртвите и воскреснат се појави на апостолите, потоа и на мноштво
народ. Воскреснатиот Христос сведочеше на земјата уште цели 40
денови. Настани кои од корен го потресоа тогашниот Рим, а потоа
и целото човештво. Како е тоа можно, мртов да воскресне? Има ли
барем малку рацио во сево ова?
Но, за да заплетот биде уште позамрсен, на сцена стапува вознесение.
Облак доаѓа, го подигнува воскреснатиот Христос и на големо чудење
на мноштво народ очевидци, Христос го напушти овој свет (Библијата
вели времено, оти се најавува и пророкува Негово второ доаѓање) и се
врати таму од каде што дојде. Библијата ни дава информација дека е тоа
на небесата, на престолот Божји. Замислете, вие да бевте сведок на ваква
фасцинантна појава, облак да дојде од небесата и да подигне некого и да
14

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

го пренесе жив на небесата. Мистика до мистика, чиста метафизика. А
рацио? Се́ уште ни на повидок.
И како сево ова да не е доволно, после само десетина денови, од небесата се спушти Светиот Дух и сега веќе во форма на Дух, Бог одново
се врати во човештвото за да го доврши започнатото со Христос. Иако
Духот се појави во форма на гулаб, и иако пламените јазици внесоа дополнителен смут помеѓу луѓето, сепак фактот што беше излеан Светиот
Дух за да продолжи да општи лично со човештвото и поединечно со
секој од своите верни, претставува уште една мистика, нешто кое повторно е надвор од секое рацио за човековиот ум.
И замислете, сите овие четири мистични столбови на Христијанството се издигнати на ниво на догма. Верата во Христос подразбира дека овие четири догми се услов без кои нема влез во верата,
уште помалку влез во откровението за нивната смисла, значење и
порака.
Како да внесеме рацио во оваа Христијанска догма? Како да ги
доближиме до луѓето овие мистични откровенија? Како да го помириме резонот на материјалниот свет според кој се владееме ние
луѓето, сакале ние тоа или не, со духовните закономерности, со духовната сфера која според нашата перцепција постои и општи со
нас на едно друго ниво, неразбирливо за нашата „апостол томина“
перцепција?
Но, што е уште пофасцинантно, колку е понеразбирлива оваа христијанска догма, колку е посложено мистичното откровение, толку е помасовен
опфатот на верните во Бога. Во втората декада на 21-от век, вкупните
христијански деноминации се преку две и пол милијарди верници и се
најбројната заедница на верни во целото човештво.
Секако, дека одговори мора да има, и тоа не било какви, туку
здрави, издржани и логични. Прашањето е на кој извор да ги бараме исправните одговори? И кој е тој репер или авторитет кој ќе
содржи доволно знаење, репер кој ќе има сенс за распознавање на
исправното од неисправното, но и кој ќе има доволно кредибили15
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тет во очите на верните за да ја сподели вистината на веродостојна
основа, во доверие со тие околу него и со сето човештво? Има ли
таков авторитет? Постои ли таков репер, кој е одржлив во временска дистанца, во историски контекст? Репер чии што вистини нема
да бидат погазени од забот на времето.
Библијата и библиските вистини се основата на која во трудот ќе
се трага по рациото, по факти и аргументи кои ќе го симнат превезот
на мистиката од Божјата вистина и ќе ни го доближат до нашето човечко разбирање Божјиот план за спасение на човештвото, за помирување со Него и за враќање во првобитно замислената за нас состојба на „рајско живеење“ и секојдневно општење во единство со Бога.
Состојба од која ние како созданија Господови самите одлучивме да
излеземе, на начин што ни омиле гревот, повеќе од благодатта Божја.
Секое соединување со гревот, претставува одметнување од Бога. Самиот термин грев е одвојување од Бога.
Изборот е наш, дали ќе се помириме со Бога и дали ќе одлучиме
по слободно израена волја да се вратиме во зоната на сигурност и
извесност при Бога, или и понатаму ќе талкаме како во пустина,
гладни, жедни и боси за Божјата правда?
Одговорите за тоа како да го направиме вистинскиот избор во
нашите животи, кои патем се драгоцени и неповторливи, и со тоа да
го отвориме патот кој ќе не одведе во ветената ни состојба на „мед
и млеко“ ќе бидат предмет на христијанска теолошка опсервација
во понатамошниот дел на трудот.
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I
ДЕМИСИТИФИКАЦИЈА НА ЧЕТИРИТЕ
СТОЛБА НА ХРИСТИЈАНСТВОТО
раѓање, смрт-воскресение, вознесение
и излевање на Светиот Дух
1. КОЈ Е ХРИСТОС - ЖИВИОТ БОГ?
Колосјаните 1:9-20
Јован 5:17-39
Јован 1:1-14
Остварувањето на целите бара поставена стратегија. Бог во своите објави на човештвото од самите почетоци до денес, употреби
бројни стратегии за да не помири со Него и да не врати во Божјото
присуство, не за само Нему да Му биде добро, тука и́ нам да ни
биде добро. Истиот пристап го имаат и опонентите, тие кои дојдоа
на овој свет да украдат, убија и оттргнат од Господа што повеќе
души човечки, а тоа се силите на злото и лукавиот, ѓаволското лукавство на овој свет.
Демоните и нивните ортаци се собрале да ја преиспитаат тековната ѓаволска стратегија и да го ревидираат планот за реализација
на нивната основна цел да ги спречат луѓето да дојдат до Библијата
и радосната вест за спасението во Христос. Расправата започнала,
предлозите исто така. Некој од демоните предложил да им кажеме
17
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отворено на луѓето дека нема Бог. После период на тишина, друг
демон предложил ајде да им го потврдиме нивното убедување дека
нема пекол, ниту казна за гревот. Но, некој од демоните предложил нешто сосема спротивно. Имено, тој рекол, ајде да им кажеме дека Бог постои, дека казна за гревот е смрт, дека Библијата е
Божји збор. Да ја засноваме лагата на еден дел од вистината, а притоа во секоја прилика да им дофрламе дека има доволно време за
да се донесе одлука за спасението преку вера во живиот Бог. Да
ги поттикнеме и понатаму да ги запоставуваат Евангелијата, се́ до
моментот кога за враќање назад е премногу доцна за нив. На овој
предлог сите егзалтирано реагирале и го прифатиле со акламација,
едногласно, знаејќи дека преку замката на прокрастинацијата или
постојаното одложување на одлуката за покајание и спасение преку
Христос, всушност и нема никогаш да донесат таква спасителна
одлука. Прашањето кое сакам денес, секој од нас да си го постави
одново е следново: Кој е Исус? Дали сме убедени во исправноста
на нашето моментално спознание за тоа кој е Христос? Дали имаме
сигурна увереност во таквото наше спознание на вистината за Исус
Христос?
Во 1983 година, во САД е направена анкета од реномираниот
Галуп институт, во која луѓето биле прашани за тоа кој бил Исус.
70% одговориле дека Исус бил посебен човек, поинаков или не како
другите луѓе. 27% тврделе дека Исус бил човек кој бил повикан од
Бога. 42% одговориле дека Исус бил Бог помеѓу луѓето. А во истата
анкета дури 81% од испитаниците се сметале себеси за Христијани.
(https://news.gallup.com/poll/1690/religion.aspx)
Слободно можеме да повлечеме паралела и за кај нас во Македонија и да претпоставиме со голема доза на веројатност, дека, дури
и помеѓу тие кои се сметаат себеси за верни или за новородени во
Христос, а кои патем се редовни и на неделните Богослужби, постои магловитост околу вистинското поимање на Исус Христос.
18
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Апостолот Јован во неговото Евангелие 17:3 ни вели дека само
вистинското спознание на единствениот и вистински Бог и Христос
е тоа кое води до спасение и до вечен живот.
Оттука произлегува дека верата базирана на знаење кое извира
од Библијата како ризница на Божествената премудрост е основата
на која верниот е потребно да навлегува се подлабоко и подлабоко,
не само преку читање, туку и преку истражувања и длабоки анализи околу вистинското спознание на Бога во Исуса Христа, и во молитва да бара и очекува постојано и во надеж, откровение од Бога
за таквото спознание.
Сега е можеби вистинскиот момент во оваа фаза од нашите животи да се запрашаме секој од нас, осамени во нашата скришна
соба, кое е нашето вистинско спознание за Бога и Христос.
Дали Исуса Христа го поимаме како вистинскиот жив Бог кој
постои и ќе постои од предвечноста и до вечноста или се уште
имаме небулози или нејаснотии, еден вид на магловитост околу
тоа како е можно Христос да е Бог, а да бил човек и да е нарекуван Син човечки, Син Божји, првороден, единороден, роден од
Бога...и слично. Дали овие термини можеби ни носат определени
нејаснотии, заблуди или можеби несигурност околу нашата свесност за тоа кој е всушност Исус Христос, кој е всушност вистинскиот и единствен Бог?
Не е сеедно дали имаме вистинско разбирање и доволно аргументи за објаснување на овие елементи или не. И дали тоа наше
разбирање или подготвеност за пренесување на истото на другите
околу нас, е доволно убедливо и базирано на вера основно, но и
на знаење, логичко и разумско резонирање, на здрави аргументи и
искуствена осознаеност на вистината.
Вистината е пред се знаење и познавање, а не само и основно вера
и верување. Знаењето на вистината, се вели во 1 Тимотеј 2:4-5: „...нашиот Спасител Бога, Кој сака сите луѓе да се спасат и да ја познаат
вистината. Зашто еден е Бог, и еден е Посредникот помеѓу Бога и
19

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ДОГМАТА

луѓето - Човекот Христос.“ (Во оригиналниот коине – јазикот на кој
е напишан Новиот Завет, Христос значи Помазаниот, Месијата, Синот Божји кој стана Син човечки за да ние постанеме синови Божји
преку Него, Логосот кој се отелотвори и постана човек, за да ние
кои ќе поверуваме постанеме Божји и тој Логос или таа премудрост
Божја да се всели во нас и да биде запишана на плочките на нашите
срца). И така да постанеме со Него едно, како што Тој и Отецот се
едно и исто.
Еден од методите на анализа и изложување на вистината (кое во
теологијата се нарекува херменеутика) кои се користат за да се дојде до изворното толкување на библиските референци или стихови
(кое е пак егзегеза или егзегетика) е користење на цитати од живото
Слово Господово и нивно анализирање во контекст на пораката од
текстот и компарација и споредбена анализа со исти или слични
пораки од Новиот со Стариот Завет, и обратно.
Во Јован 14:6: „Ису му рече: „Јас сум патот, вистината и животот; никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене.“
Терминот „не доаѓа“ во оригинал е Erchomai - (er’-khom-ahee) и
освен преведеното литерарно значење (значи така како што е буквално преведено) има и друго значење кое е „да се појави“, „да се
обзнани во јавност“ и „да започне постоење“ во смисла на нова
состојба на духот.
Поимот Отец или Татко, во овој контекст, во Библијата е секогаш
даден во метафора, односно во преносна или духовна смисла. Оригиналниот коине збор е patér - πατήρ, πατρός, ὁ (pat-ayr') значи татко,
отец, но во смисла на небесен Отец, духовен татко, Тој Кој е творец
на се видливо и невидливо, Тој кој вдахнува живот, Кој го дава новото раѓање, обновата во новиот живот или новораѓањето како што
ние го нарекуваме, но и Тој Кој дава спасение и вечен живот.
Токму книжниците тоа го велеа во Марко 2:7: „Кој може да опростува гревови, освен единиот Бог?“ А Исус самиот одговори: „...да
знаете дека Синот Човечки има власт на земјата да проштава гре20
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вови.” И на дело Исус опростуваше гревови, во Јован 8:11: „Исус и
рече: „Жено, каде се оние што те обвинуваа? Никој ли не те осуди?”
А таа рече: „Никој Господи.” Тогаш Исус и рече: „Ни Јас не те осудувам. Оди си и немој повеќе да грешиш.”
И во Исаија 43:11: " Јас, Јас сум Господ, и нема Спасител освен
Мене“, а во 2 Петар 1:1: "Симон Петар, слуга и апостол на Исус
Христос, до оние кои преку праведноста на нашиот Бог и Спасител,
Исус Христос, ја примија истата скапоцена вера како и ние.“
Понатаму, во Јован 8:25 стои: „Тогаш Му рекоа: „Кој си Ти?”
Исус им одговори: „Почеток, како и што ви зборувам.“ А во истата
глава 41-42: „Вие ги вршите делата на својот татко.” А тие Му рекоа: „Ние не сме родени од блудство; еден отец имаме - Бога.” Но
Исус им рече: „Ако Бог беше ваш татко, тогаш ќе Ме сакавте Мене,
бидејќи Јас сум излегол и доаѓам од Бога. Оти не сум дошол Сам од
Себе, а Он Ме прати.“ И во 17-тиот до 19тиот стих: „А во Законот
ваш е напишано, дека сведоштво на двајца луѓе е вистинско. Јас сум
што сведочам за Себе, и Отецот, Кој Ме прати, сведочи за Мене.”
Тогаш Му рекоа: „Каде е Твојот Отец?” Исус одговори: „Вие не Ме
знаете ни Мене, ни Мојот Отец; Ако Ме знаевте (познававте) Мене,
ќе Го знаевте (познававте) и Мојот Отец.”
Значи Бог се нарекува Отец или Татко, затоа што Тој создал се
видливо и невидливо, и ѕвездите, и небесата, тој е Создателот на се,
Тој е се во се (Јаков 1:17), Тој ги создал и луѓето и ангелите (Ефесјаните 3:14), ги создал и духовните битија (Евреите 12:9), Тој е татко
и на Христијаните, оти Тој го вдахнува Духот на новораѓање во нас
(Римјаните 8:15; Галатјаните 4:6).
Ајде да се обидеме заедно да разјасниме уште неколку термини
кои се опасност за недоразбирање и поинакво толкување, во оваа
смисла. Имено, поимите „првороден“, „единороден“, „роден од
Бога“, Син човечки, Син Божји.
Поимот „првороден“ во оригинал е prototokos - πρωτότοκος, ον
(pro-tot-ok’-os) и значи „прв по значење“, „прв во времето“ (Ма21
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теј 1:25; Лука 2:7); потоа означува пре-еминенција, преемство или
надмоќ, предимство пред се останато, несомнениот суверен на сето
создание, кое значење упатува на Христос во Колосјаните 1:12-17:6
„Бог Отецот...не воведе во царството на Својот возљубен Син, во
Кого имаме откуп преку крвта Негова и опростување на гревовите,
и Кој е образ на невидливиот Бог, првороден пред секоја твар; бидејќи преку Него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо; било престоли, било Господства, било началства, било власти - се е преку Него создадено. Он е пред се, и се
преку Него се држи.“
Значи, да обрнеме внимание дека терминот „првороден“ никако не
упатува на тоа дека некој е роден телесно од некого, туку упатува на
првенство, предимство, примат во времето и просторот. Значи, "првородениот" не само што укажува на првенецот на новото создание,
но, исто така, носи и "специјални привилегии." Имаше 3 привилегии
на (телесно) првородените синови во Израел.
1. Првенецот има привилегија на владеењето.
2. Првиот роден во левитското племе имаше право на свештенство и
3. Првенецот има привилегија на наследство.
Захарија 12:10: „А врз домот Давидов и врз жителите ерусалимски ќе излијам дух на благодат и милост, и тие ќе погледнат на
Него, Кого тие го прободоа, и ќе плачат за Него, како што се плаче
за единороден син, и ќе жалат како што се жали за првороден.“ Тука
пророкот ја дава врската на телесното поимање на единородството
и првородството, а кое во преносна смисла се однесува и на Христос, но со значење на преемство, првенство.
Словото не упатува на Христос како на создател на се, Кој е едно
и исто со Отецот, и Кој е „се во се“. „Јас и Отецот едно сме.“ (Јован
10:30) или уште подобар превод „сме исто, едно и исто“ (Римјаните
3:30: „...бидејќи еден е Бог“; Филипјаните 2:2: „...бидете со едни
мисли, имајќи една и иста љубов, и бидете еднодушни и едномислени“; 1 Коринтјаните 12:11: „Сето тоа го прави еден и ист Дух“;
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1 Јованово 3:8: „Зашто тројца се кои сведочат: Духот и водата и
крвта, и овие три се едно и исто. И крунскиот доказ го дава самиот Исус: „Филип му рече: „Господи, покажи ни Го Отецот, и доста
ни е!” Му одговори Исус: „Толку време сум со вас, и не си ли Ме
познал, Филипе? Кој Ме видел Мене, Го видел Отецот, и како ти
велиш: „Покажи ни Го Отецот?“ Јован 14:8-9
Е сега, кај терминот „единороден“, оригиналниот збор е уште
попрецизен. Имено, тој е Monogenes - (mon-og-en-ace’) и значи „од
ист вид“, „од ист род“, „од ист ген“ кој е еден, единствен и сам без
придружник, упатува на едно и исто.
Токму овој термин беше добро разбран во вистинското светло
од страна на Евреите, за што сведочи стихот од Јован 5:18: „Затоа
Јудејците уште повеќе сакаа да Го убијат, оти не само што ја нарушуваше саботата, туку и Бога Го нарекуваше Свој Отец, правејќи се
еднаков (и ист м.з.) со Бога.“
И во Филипјаните 2:5-6 имаме потврда за ова: „Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли, што ги има Исус Христос, Кој, иако
беше во обличје Божјо, сепак не држеше многу до тоа што е еднаков (единствен, еден и ист м.з.) со Бога.“
Значењето на оригиналниот збор isos - "ἴσος " - ( ee' - sos) е посоодветна во овој случај и упатува на „ист-о“. Имено, основната
смисла е еднаквост; со исто (или слично) ниво или вредност; противвредност, еднакви во супстанција или квалитет (Ј Thayer), а
коренот на англиски термини за "еднаквост " и "истоветност" - означува еквивалент во вредност, функција; или еднаквост, истоветност која по дефиниција е состојбата или квалитетот да се исти.
Во Евреите 1:2 имаме објава на Бога во Христос и најава за кованицата Син Божји: „Бог, Кој во старо време, многупати и на многу
начини им зборуваше на оците наши преку пророците, во последиве дни им зборува преку Синот, Кого го постави за наследник
на се, преку Кого ги создаде и вековите и Кој, бидејќи светлост на
славата и обличје на Неговото присуство, и држејќи се со Своето
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моќно слово, откако преку Себе ги очисти нашите гревови, седна
на десната страна на престолот на величието на висините и стана
толку погорен од ангелите, во колку пославно име од нив наследи.
Зашто кому од ангелите му рекол некогаш: “Ти си Син Мој, Јас Те
родив денес”, и пак: „Јас ќе му бидам Татко, а Он ќе ми биде Син?”
Во Еврејска смисла терминот „јас те родив денес“ означува „тој кој
ги вади другите на вистинскиот пат во животот“, еден вид на „автор
на нивниот живот“ (на пр. „Автор на Христијанскиот живот“), или
„ако некој го учи синот на соседот на Законот, Словото го поима
како да го „родил“,како да ја родил новата Божја природа во синот
на соседот“.
Оваа терминологија е најзаслужна за огромните делби во
Христијанството. На оваа основа се подели истото во 1054 година, кога Западната црква на чело, тогаш со Рим и Папата ја внесоа
познатата „филиокве“ кованица, односно внесоа во Канонот од
Никеја нов термин, односно „Светиот Дух исходи и од Отецот и
од Синот“. (во употреба во доминантниот дел од Западната црква
од 6от век, а официјализирана од Папството во 1014 година). На
овој момент бурно реагираше Источната црква (православието) и
се отцепија, обвинувајќи за ерес и одметнување од првата и права
апостолска, католичка црква. Ајде да видиме од каде доаѓаат недоразбирањата кои траат, еве веќе скоро еден милениум.
Имено, според моето разбирање, поимањето на терминот „Син
Божји“ содржи само по себе двојство на телесна човечка и Божја
природа. Во теологијата, Евреите имаат извонредно прецизно поимање на оваа кованица и кај нив асоцира на „Месија“. Во Тората
или Петокнижието на Евреите, Петте Мојсееви закони, тие ја имаат
на оригиналниот Хибру јазик (на кој е напишан Стариот Завет) кованицата „ќерка Божја“ со значење „откровение Божјо“ без да имаат дилема дека со нешто би била загрозена нивната монотеистичка
религија. Така што кога Исус себеси се нарекуваше „Син Божји“
тие сосема добро разбираат дека Тој мисли на себеси како Бог и
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поради тоа тие го обвинуваа за ерес вредна за распнување на крст:
„Тој самиот себеси се прави Бог...“ беше нивниот одговор на кованицата „Син Божји“. (Јован 5:18) Оттука слободно можеме и ние да
заклучуваме дека Исус како „Син Божји“ е всушност Божјото себе
откривање или откровение на човештвото.
Исто така, во Стариоит Завет, на многу места терминот „Синот...“ се поима како припадност кон нешто (или во некои случаи
и кон некого...), Бог го употребуваше овој термин за Израилот, за
Царевите, за ангелите, со второто значење.
Обратно, во Коине преводот, кованицата „Син Божји“ веќе добива призвук на телесна припадност и упатува на физичка релација
со некого, што е незамисливо во случајот со Евреите. Токму поради
оваа дихотомија во поимањето на еден ист термин при преводот
на Септуагинтата од Хибру на Коине доаѓа до забуна при егзегезата на поимот, забуна која не само што го дели Христијанството
до ден денешен, туку и дава аргументи на Исламот да го нарекува
Христијанството многубожечка религија од три Богови.
Не е одговор, доколку ние си кажеме, па не им е откриено од
Бога, како што ни е нам на христијаните новородени во Христа,
па да можат да ја сфатат триуната природа на Бог. Тоа сепак не е
сериозен одговор на сериозни верни. Сериозниот одговор бара употреба и на резон, на логичко расудување и поврзување на фактите и
зрела аргументација, ако сакаме да не сметаат за сериозна вера или
религија.
За моето разбирање, правилно е да се апсолвира Еврејското поимање на терминот како откровение на Бога во Христа и оттука
слободно може да се извлекува заклучок дека Христос е живиот
Бог, и ова е во корелација со Христијанството како монотеистичка
вера и религија.
Весли го бранеше Исус како живиот Бог, на едноставен начин,
не навлегувајќи во многу теологија, со следниве референци:...„Јас
и Отецот сме едно“; „Отецот е во Мене и Јас сум во Него“; „Исус
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е полнотата Божја во тело“, „Бог во Христа го помири светот со
себеси“; „Исус е Јехова Бог објавен нам во тело“, „Исус е слика или
обличје на невидливиот Бог“ и т.н.
Како заклучок во овој дел, фокусот за Исус како „Син Божји“
потребно е да биде на неговиот идентитет и природа, наместо на
биолошкото потекло. Еврејското поимање на терминот поблиску ја
објаснува суштината на пораката за Бога во Христос, отколку што
за ов а дава простор Коине преводот во Септуагинтата. И конечно,
терминот упатува на титула на преемство, чест и почест, повеќе од
било што друго.
Во Лука 22:70 имаме и нова референца за Исус кој се нарекува
себеси Јехова (Јахве) или „Јас Сум Тој Кој Сум“. Само во Евангелието според Јован, Исус за себеси, дури на 10тина места вели „Јас
сум...“, што секако упатува на името Јехова од Стариот Завет, каде
Бог самиот себеси се нарекува „Јас сум...Тој Кој Сум“.
Евангелистот Ајронсајд1, додека сведочел за Христос на улиците во Калифорнија со неговите соработници, бил запрашан од минувачите: „Постојат стотици религии во светот, следбениците на
тие религии, сите до еден велат дека нивната е вистинската и сите
велат за себе дека се во право. Како можеме, ние обичните луѓе да
откриеме каде е вистината? Ајронсајд одговорил: Јас не познавам
сто религии, туку само две. Едната која ги покрива сите останати
религии, а која го нуди спасението преку нешто кое вие треба да
го сторите, а без извесен крај, и другата која нуди спасение на база
на тоа што некој друг сторил нешто за вас (жртвата на Христос на
крстот Голготски, за наше спасение и помирување со Бога во Него),
а вие треба само да го прифатите и примите тој чин како Негова
милост и благодат за вас.
1.

http://gracebiblestudies.org/Resources/Web/www.duluthbible.org/g_f_j/Ironside.htm
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Еден од методите на толкување на Библиските стихови е и́ компарација на едниот со другиот Завет.
Накратко, само неколку важни споредби. Допуштете сега директно да ви говори живото Слово Господово. Имено,
1.
Битие 1:1: „Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата.” А
во Јован 1:1-3: „Во почетокот беше Словото, и Словото беше
во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога.
Се стана преку Него и без Него ништо не стана, што стана.“
2.
Михеј 5:2: „И ти, *Витлееме Ефратов, иако си најмал меѓу
илјадниците Јудејци, од тебе ќе ни излезе Оној, Кој треба да
владее во Израилот и чие потекло е од почетокот, од вечноста.“; исполнето во Матеј 2:5-6: „А тие Му одговорија: „Во
Витлеем Јудејски; зашто така е напишано преку пророкот:
„И ти, Витлееме, земјо Јудина, по ништо не си помал меѓу
војводствата Јудини; оти од тебе ќе излезе Водач што ќе го
пасе Мојот народ - Израилот.”
3.
Излез 3:13-14: „А Мојсеј Му рече на Бога: „Еве, ќе појдам кај
синовите Израилеви и ќе им речам: 'Бог на татковците ваши
ме испраќа кај вас.' И ако тие ме прашаат: 'како Му е името',
што ќе им речам тогаш?" Бог му одговори на Мојсеја, велејќи:
"Јас сум Оној, Кој вечно постои!" Па продолжи: "Така ќе им
кажеш на синовите Израилеви: "Оној, Кој вечно постои, ме
испрати кај вас." Исполнето во Јован 8:58: „Исус им рече:
„Вистина, вистина ви велам: „Јас постојам уште пред да се
роди Авраам.”; ова го рече испратениот Месија кај Израилот.
4.
Исаија 45:21-23: „Јас, Господ, Нема друг Бог освен Мене, Бог праведен и Кој спасува, нема освен Мене. Кон Мене обрнете се, и ќе бидете спасени, сите краишта земни, зашто Јас
сум Бог и нема друг како Мене. Се колнам во Себе Самиот: од
уста Моја излегува правда, збор неизменлив, дека пред Мене
ќе се преклони секое колено, во Мене ќе се колне секој јазик.“
Исполнето во Филипјаните 2:10-11: „во името на Исуса да ги
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5.

6.

7.

8.
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преклони колената на се што е небесно, земно и подземно, и
секој јазик да проповеда дека Исус Христос е Господ, за слава
на Бога Отецот.“
1 Летописи 29:11: „Твое е, *Господи, и величието, и силата,
и славата, и победата, и блесокот; и се, што е на небото и на
земјата, Твое е; Твое е, Господи, царството, Ти стоиш над се
одозгора како Владетел.“; и во Филипјаните 3:21: „А нашето
живеалиште е на небесата, од каде што Го очекуваме и Спасителот, нашиот Господ Исус Христос, Кој ќе го преобрази
нашето понизено тело така, што ќе стане подобно за Неговото
славно тело, со силата, преку која што Он може да потчинува
под Себе се.“
Исаија 3:13: „Се крена Господ на суд - и стои, за да им суди
на народите.“ и 2 Коринтјаните 5:10: „зашто сите ние треба
да се јавиме пред Христовиот суд. Та секој да прими што
заслужил, според она што го извршил во телото свое, било
добро или зло.“
Еремија 7:25: „Вака вели Господ Саватот, Бог Израилев:...Од
оној ден, кога татковците ваши излегоа од Египетската земја,
до денес ги испраќав при вас слугите Свои - пророците, ги
испраќав секој ден од рано утро и постојано“ а во Матеј 23:34:
„Исус им проповедаше...Затоа, ете, Јас праќам при вас пророци и мудреци и книжници; едните ќе ги убиете и распнете,
а другите ќе ги убиете по синагогите и ќе ги прогонувате од
град во град;“
2 Самуил 22:32: „Бог! непорочен е Неговиот пат, чисто е словото Негово; Он е штит за сите, што се надеваат на Него.“; а во
1 Коринтјаните 10:1-4: „Браќа, не сакам да не знаете дека татковците наши сите беа под облак и сите минаа преку морето;
и сите во Мојсеја се крстеа во облакот и во морето;и сите јадеа иста духовна храна;и сите пиеја исто духовно пиење; оти
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пиеја од духовниот камен, што идеше по нив; а Каменот беше
Христос.“
9.
Исаија 44:6: „ Вака вели Господ, Царот на Израилот и неговиот Избавител, Господ Саваот: „Јас сум првиот, Јас сум и
последниот; освен Мене нема Бог.“ и во Откровение 1:17:
„Штом го видов, паднав пред нозете Негови како мртов. Он ја
сложи својата десна рака врз мене и ми рече: „Не бој се! Јас
сум Првиот и Последниот“ и 22:13: „Јас сум Алфа и Омега,
Почеток и Свршеток, Првиот и Последниот!”
10. Еремија 17:13: „Ти си, Господи, надеж Израилева; сите оние,
кои Те оставаат нека се засрамат. „Кој отстапува од Мене нека
биде запишан на земјата, зашто го оставија Господа, изворот
на жива вода.”; исполнето во Јован 4:14: „Исус и одговори и
рече: „Секој што пие од оваа вода, пак ќе ожедни;а кој пие од
водата, што ќе му ја дадам Јас нема да ожедни, таа во него ќе
стане извор на вода, што тече во живот вечен.”
11. Јован 16:7: „Но вистината ви ја кажувам: подобро е за вас Јас
да си одам, оти, ако не си одам, Утешителот нема да дојде при
вас; ако, пак, заминам, ќе ви Го пратам (Светиот Дух м.з.).“
(одговор на Источната црква по прашањето на филиоквето и
исходувањето на Светиот Дух)
12. Малахија 3:1: „И ете, Јас ќе го испратам *ангелот Свој, и тој ќе
го приготви патот пред Мене, и ненадејно ќе дојде во храмот
Свој Господ, Кого Го барате, и Ангелот на заветот, кого вие го
пожелувате.“; исполнето во Матеј 21:12-13: „И влезе Исус во
храмот Божји и ги истера сите, што продаваа и купуваа во храмот, ги растури масите на менувачите и столовите на оние, што
продаваа гулаби, и им рече: „Напишано е: „Домот Мој, дом на
молитва ќе се нарече‟, а вие го направивте како разбојничка
пештера.”
Постојат уште десетици референци каде што писанието за Бог
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во Стариот Завет, експлицитно и дословно, од збор до збор е
припишано на Исус во Новиот Завет.
Во многу референци и во Новиот Завет, Исус е јасно нарекуван
Бог. Во Матеј 1:23: „...Емануел, што значи, Бог со нас." Потоа во
Лука 7:12-16: „...Бог го посети Својот народ!” И на многу други
места низ библијата.
1 Јован 5:20: „Исто така знаеме дека Божјиот Син дојде и ни даде
разбирање, за да Го познаеме Вистинскиот, а ние сме во Вистинскиот, во Неговиот Син Исус Христос. Тој е вистинскиот Бог и живот
вечен.“ исполнето во Лука 4:8: „Но Исус му одговори и рече: „Бегај
од Мене, сатано, оти е напишано: „На Господа, твојот Бог, поклони
Му се и само Нему служи Му!”, а во Матеј 28:16-17: „А единаесете
ученици отидоа во Галилеја, во гората, каде што им беше заповедал
Исус; па, штом Го видоа, Му се поклонија.“

- КОРЕНОТ ЈЕСЕЕВ
За Христијаните, Божиќ и деновите и месеците пред него, претставува вистинско доживување и е сезона на празнично расположение.
Секој од нас во своето предбожиќно расположение има испреплетени
чувства на радост, очекувања, можеби тага и разочарување од настаните во изминатата година или можеби дури и очај од развојот на настаните во неговиот живот дотогаш. Овој период вообичаено е период на
лични и фамилијарни преиспитувања на постигнатото или пропуштеното во годината која изминува. Се́ си има свое време – вели мудриот
Соломон. Оваа сезона е време на сеќавања, време на очекувања, време на надежи, на радост, на преиспитување на верата и посветеноста
кон Бога, време на молитва и престројување на нашите животни патишта, за некого можеби време за втора шанса, за нов почеток, за нови
предизвици.
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Французите велат: Селави! Тоа е животот! Сплет на околности
од најразличен колорит. За некого добар, за некого подобар, а за
некого можеби и не толку добар.
Периодот за кој говорам, во теологијата на христијанството
се нарекува адвент. Зборот адвент потекнува од латинскиот збор
„adventus” и означува доаѓање, пристигнување или посета. Оттука,
адвент во христијанството го поимаме како сезона на очекување
посета, сезона на подготовка за нечие доаѓање односно сезона во
која се обновува и зајакнува нашата надеж и очекување за второто
Христово доаѓање.
Истовремено, се потсетуваме на оствареното ветување за првото
Христово доаѓање, кое вообичаено се нарекува првиот адвент.
Доаѓањето на Христос во тело, е всушност дар Божји за нас човештвото, дар на спасението, дар кој е Негова милост и љубов за
нас. Прашањето е зошто многумина денес, не успеваат да го препознаат тој дар, во сета негова големина и значење, но и да го примат
во своите срца и животи.
Во САД, родителите го губат во несреќа својот син кој бил студент на Харвард. Во негова чест, тие сакале да основаат Фонд на
универзитетот и му понудиле на тогашниот претседател да изградат и посебна зграда која би била во функција на посебно талентираните студенти. Претседателот не ја сфатил големината и великодушноста на понудениот дар и ги одбил, не очекувајќи дека
родителите се спремни на толкава инвестиција. Родителите не се
откажале од својата намера и го основале Универзитетот Стенфорд,
со Фонд од 20 милиони долари во чест на нивниот син. Дури потоа,
претседателот на Харвард постанал свесен за тоа каков дар пропуштил. Стенфорд постана една од најпрестижните образовни институции во светот денес.2
2.

Logos Bible Software; Galaxy Software, Illustrations, Biblical Studies Press.
31

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ДОГМАТА

Замислете колкумина денес не го препознаваат тој бесплатен дар
за човештвото и не ја сфаќаат големината и значењето на понудениот ни дар во Христа, големината и значењето на спасението по
милоста Божја.
Генерално во сетот на Христијанството е прифатено дека четирите недели пред Божиќ се адвентни недели и дека првата недела е
посветена на надежта, втората на мирот, третата на радоста, а четвртата на љубовта, нели, бидејќи Бог толку го возљуби светот и ни
се даде себеси во Христос, за да преку Него никој не загине, но да
има живот вечен.
Кога ги споменуваме надежта, мирот, радоста и љубовта, ние
всушност ги набројуваме плодовите на Духот. Ајде да се потсетиме кои беа плодовите на Духот од Галатјаните 5та глава, 22от
стих: „А плодот на Духот е: љубов, радост, мир, долготрпеливост,
љубезност, добрина, верност, кроткост, воздржливост“. Првите четири се всушност адвентни категории и се непосредно поврзани со
Христос, и надвор од жива релација со Христос и не е можно овие
карактеристики да постанат нечиј карактер на одржливо ниво, да
постанат одраз на секоја негова мисла, збор или постапка, односно
да постанат одраз на неговиот живот. А знаеме, каков е нашиот живот, такво е нашето внатрешно срце. Нашиот живот е огледало на
природата на нашето срце. Драмата која се одвива во нашето срце
е всушност драма која исходува во нашето секојдневие. Тоа е Библиската вистина.
Во случајов споменавме и говориме за плодови. Во материјалниот свет плодовите растат на гранки, а гранките на стебло. Секое
стебло има корен, а коренот е производ на семе. Ништо, во материјалниот свет не никнува само од себе. Сé си има каузалитет, причина - последица.
Се поставува прашање: Какво треба да биде дрвото на животот
кое ги дава обилно овие плодови, кои ги споменавме денес? Дали
треба да има здрав корен изникнат од здраво семе, посеано на плод32
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на почва? Дали гранките кои ги дава здравото стебло се бујни и
силно разгранети и дали оформуваат голема крошна?
Во Псалм 1 се вели: „Блажен е човекот кому ... волјата му е во
Господовиот Закон и за Неговиот Закон размислува дење и ноќе:
Тој е како дрво засадено покрај водни потоци, што донесува плод
во свое време; неговите лисја никогаш не венеат; сè што прави, во
сè успева.“
Ајде да видиме какво е семето за потребниот силен и здрав корен.
Во Битие 3:15: „Јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и Нејзиното Семе: Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе Му ја сотруваш петицата.” Семето на жената е всушност
телесната Божја објава на човештвото во Христос и овој стих е теолошка аргументација дека семето е всушност Христос.
Потоа, во Лука 8:11: „А оваа парабола значи: семето е словото
Божјо.“ И во 1 Петрово 1:23: „зашто сте новородени не од распадливо семе, туку од нераспадливото живо и вечно (семе, кое е...м.з.)
Божјото слово.“ Оттука, семето кое е Христос е всушност живото
Слово Господово. Слово кое беше во Бога, нели, Бог беше Словото,
во 1от стих и Словото постана тело во 14от стих од Јовановото
евангелие: „Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и
Бог беше Словото.... И Словото стана тело и се всели во нас, полно
со благодат и вистина; и ние ја видовме Неговата слава...“
Во прочитаните текстови од Исаија и од Римјаните, коренот Јесеев е ставен во контекст на Христос. Имено, во Исаија: „И ќе потера фиданка од Јесеевата пењушка, и стебло ќе израсне од нејзиниот корен; ќе почива врз Него Дух Господов, дух на премудрост и
разум, дух на совет и крепост, дух на знаење и благочестивост.“ И
во Римјаните: „Исаија, исто така вели: «Ќе постои коренот Јесеев и
издигнатиот од него ќе владее над народите; на Него ќе се надеваат
сите народи.“
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Да се потсетиме кој е всушност Јесе. Во книга Рут, Боаз ја зема
Моавката Рут за своја жена. Тие добија син по име Обед, а Обед го
доби Јесе, кој постана татко на 8 синови, од кои најмалиот беше Давид. Јесе значи Божји дар или дар од Бога. 1 Самуел 16:1: „Господ
му рече на Самоил...Наполни го својот рог со масло и појди; Јас ќе
те испратам кај витлеемецот Јесеј, зашто меѓу синовите негови си
согледав цар.“ Давид, знаеме постана вториот цар Израелев, по чие
колено дојде и Исус на овој свет.
Една мала дигресија. Податокот за бројот на синовите на Јесе,
во споменативе стихови е различен од податокот изнесен во 1 Летописи 2:13-15, каде се наброени седум синови и две ќерки. Оваа
неконзистентност е предмет на критики и аргументирање за неточност на Библијата, дека не е целосно доверлив секој нејзин збор,
како Слово Господово. Оттука, во теологијата на христијанството
се вели дека во периодот кога хроничарот кој ги пишувал летописите изброил само седум синови, се претпоставува дека едниот од
нив веќе бил умрен. Пракса помеѓу Евреите и денес, е да ги споменуваат само живите потомци. Така што, се смета дека нема контрадикторност помеѓу двата текста и не се доведува под знак прашање
авторитетот на Библијата како инспирирана од Бога, точна во секој
нејзин збор и беспрекорно прецизна објава на Бога.
Пророштвото за коренот Јесеев, за родот Давидов е споменато и
во Откровението.
Откровение 5:5: „Ете, победи Лавот, Кој е од Јудиното колено,
Коренот Давидов, надвладеа да ја отвори книгата и да ги скрши
нејзините седум печати!”
Откровение 22:16: „Јас, Исус, го испратив Својот ангел да ви го
посведочи ова по црквите. Јас сум корен и род Давидов, сјајната
ѕвезда Деница.“
Споменативе стихови се остварено, но истовремено и пророштво во најава. Пророштвото за првиот адвент во Исаија, Захарија,
Еремија и скоро во сите пророчки книги е остварено со готово ком34

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

пјутерска прецизност, во доаѓањето на нашиот Господ и Спасител
Христос во тело.
Со иста таква прецизност, телесната објава на живиот Бог во
Христос го најави своето второ доаѓање.
Оттука, сакам заедно да размислуваме во ова адвентно време,
околу тоа дали ние верните во Господа, во оваа фаза на духовна
присност со Господа, пребиваме во сигурна увереност за нашата
надеж во враќањето Христово? Дали можеби, животните премрежја
кои натежнуваат катаден над многумина од нас, не одвлекуваат од
таа состојба на сигурна увереност и евентуално не носат во зона на
колебливост или несигурност?
Во 2 Петрово, 3 глава се вели: „...во последните дни ќе се јават
подбивачи, кои со своето подбивање ќе одат по сопствените похоти
и ќе велат: «Каде е ветувањето за Неговото доаѓање? (3) Господ не
го забавува ветувањето, како што некои мислат за тоа бавење, туку
е трпелив спрема вас, зашто не сака некој да загине, туку сите да
дојдат до покајание. (9) А ние, според Неговото ветување, очекуваме нови небеса и нова земја, каде суштествува праведноста. Затоа,
мили мои - вели апостолот, бидејќи го очекувате ова, погрижете се
Тој да ве најде во мир, неопоганети и непорочни. А долгата трпеливост на нашиот Господ сметајте ја како спасение (13-15) ... растете
во благодатта и во познавањето на нашиот Господ и Спасител Исус
Христос... (18)“
Токму ова се случуваше и во времето на пророкот Езекиел, опишано во 12та глава: „Сине човечки, каква е таа поговорка кај вас
во земјата Израилева: ‘Многу денови ќе *изминат и секое пророчко
видение ќе изчезне?’” Затоа кажи им - вака вели Господ Бог: „Ќе
ја уништам таа поговорка, и нема веќе тие да ја употребуваат таа
поговорка ...; но, кажи им - блиски се деновите и извршувањето на
секое пророчко видение. Оти нема веќе да остане попусто ниедно
пророчко видение, и ниедно предвестување нема да биде лажно ....
Зашто Јас, Господ, го зборувам ова: и зборот, кој Јас го кажувам ќе
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се исполни, и нема да биде одложен; во ваши денови, доме отстапнички, реков збор, и ќе го исполнам”, вели Господ Бог. (22-25)
Дали имаме апсолвирано доволно цврста аргументација и сознанија кои ќе не крепат во нашата сигурна увереност во враќањето
Христово или можеби се уште сме на ветрометина од колебливи
влијанија од страна, а под притисок на животните турбуленции?
Во Марковото евангелие 1:15 е цитиран пророкот Јован: „Времето се исполни и царството Божјо наближи, покајте се и верувајте во
Евангелието.”
Евреите 9:28: „Христос, откако еднаш се принесе Самиот Себе
како жртва, за да ги премавне гревовите на мнозина, вторпат ќе им
се јави, не станувајќи веќе жртва за грев на оние што Го очекуваат
за спасение.“
Сите овие стихови прецизно најавуваат втор адвент. Добро е и
ние денес, да ја преиспитаме нашата визија околу вториот адвент,
да нурнеме подлабоко во нашиот ум и да ги собереме и систематизираме сите наши сознанија и знаења околу вистинитоста и прецизноста на Библиските ветувања и пророштва. Да ги вмрежиме низ
призмата на сите добрини кои Бог до овој момент во нашите животи ги има дарувано нам верните, а со цел да се утврдиме повторно
во таа беспрекорна вистина и ветување.
Пејачот Мајкл Кард3 напишал песна наречена: Ветување, и прокоментирал околу песната:
Христијанството е основано на ветување. Верата подразбира
очекување на ветувањето. Нашата надеж е базирана на ветување.
Ветувањата се од зборови. Тоа е оној дел од мене кој за секое ветување се дава преку зборови. Нашиот Бог е Бог на ветувања. Неговото Слово – Библијата е колекција на ветувања, а најмногу од нив се
однесуваат на Исус, кој дојде и остана познат како „Ветениот“. Низ
3.

http://www.michaelcard.com/
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сите овие ветувања, Бог се обидуваше да ни даде нешто од себеси,
најпрво на Адам, потоа на Израилот и денес на сите нас. Библијата не поучува дека, кога Ветениот дојде на овој свет, Бог се излеа
целосно во Него и преку Него ни се даде нам.
Во теологијата на христијанството вообичаено станува збор за
два адвента. Првото и второто доаѓање или враќање на Христос.
Но, за нас Христијаните постои уште еден адвент. Тоа е адвентот
помеѓу двата настана. Имено, целиот период од првото до второто
очекувано Христово доаѓање претставува адвентно време или сезона на очекување и подготовка за повторната посета Христова.
Тоа е период на индивидуално градење на личносна релација
со Христос спасителот. Секој од нас, осамен во својата скришна
соба, во длабоко понизен и покајнички однос ја гради својата релација со Спасителот. Секој од нас во тој меѓупериод го подготвува своето срце за Христос да пребива во него и за да заедно како
двајца пријатели, во целосна доверба го одат својот животен пат.
Значи, Христос живиот Бог, преку живото Слово Господово кое
е исто така Христос, а кое е изгравирано на плочките на нашите
срца и е извор на секоја наша мисла, збор и постапка, претставува
сигурен репер за секоја наша животна одлука, тропа на вратата на
нашето срце постојано, за да ја отвориме и за Тој лично да седне и
вечера со нас, за Тој лично да пребива во нас.
Во периодот пред Божиќ, ние во нашите домови вообичаено
правиме „генерално чистење“, правиме обид домот да светне во
чистота, да блесне во сиот сјај за достојно да се потсетиме и го
прославиме чинот на првиот адвент, на првото Христово доаѓање.
Во радост и полнота, ние правиме се според нашите можности да
се подготвиме за тие свечени моменти.
Ако извлечеме паралела, истиот таков пристап на посветени
подготовки е потребен и за нашите срца, да ги подготвиме за посетата Христова, да ги очистиме од секој наш грев и прегрешение,
да ги изметеме од наталожени остатоци од гревовното во нас, од
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сите темни или заклучени одаи во нашите срца, да продреме што
подлабоко во нив и да откриеме и извадиме на виделина се што и
најмалку не двои од поприсен однос со нашиот Спасител Христос.
Еремија 4:14: „Измиј го злото од срцето свое, Ерусалиме, за да се
спасиш: до кога ќе стојат во тебе злосторнички мисли?“
Јас претходно говорев, дека во моментите кога Христос доаѓаше
во Ерусалим, качен на осле, луѓето во радост и слава го постилаа
патот со цвеќиња. А Словото вели дека нашите срца треба да постанат небескиот Ерусалим и да бидат послани со цвеќе за доаѓањето
на Христос во нив, за небесниот Ерусалим да постане тврдина во
нашето срце, непробојна заштита од нападите на злото и демонските сили.
Затоа, да ги подготвиме нашите срца за посетата Христова. Во
Христијанската сезона на адвент се подготвуваме не само за добредојде на Христос во овој свет, но и за добредојде на Господа во
нашите срца.
Марко 13:33: „Внимавајте, бидете будни и молете се, оти не знаете кога ќе настане времето.“
1 Коринтјаните 1:7: „Нема да останете без даровите на Светиот
Дух, додека ја чекате објавата на Господа Исуса Христа“
Добрината, милоста, сочувствителноста и љубовта Христови се
присутни и достапни постојано до секој од нас. Тие се Неговото
сведоштво за нас, дека е Тој тука до нас. Прашањето е дали ние
ги препознаваме во нашето секојдневие, дали ги паметиме и дали
сеќавањето на нив не одржува во надежта?
Во 1994 година двајца Американци одговориле позитивно на
поканата од Руското министерство за образование да поучуваат за
моралот и етиката базирано на Библиските принципи, во јавните
училишта низ Русија. Поканата важела и за поучување во Руските
затвори, бизнис коморите, полициските и противпожарните оддели, како и во поголемите сиропиталишта.
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Во едно од сиропиталиштата, кога поучувале за раѓањето Христово, едно од децата, повнимателно од другите ја слушало сторијата за Марија и Јосиф, како немале каде да преноќат и како го однеле
бебето во јасли, во некоја колиба надвор од градот. Потоа, им била
зададена задача да нацртаат слики за случувањата од таа ноќ, од
нивен детски агол на поимање.
Сите деца, отприлика, нацртале слики и покажале завидно разбирање за случувањата, освен едно од децата по име Миша на возраст
од околу 6 години, истото кое внимателно ја слушало сторијата.
Детето Миша нацртало цртеж со две бебиња во колевката. А на
прашањето зошто има две бебиња во колевката, кога во случувањата има само едно бебе, тоа одговорило на себеси својствен начин на
поимање. Имено, детето рекло дека кога го погледнало бебето Исус
во очи, тоа го запрашало: Дали има каде да преноќи? А јас – вели
детето, му реков, дека немам ниту мајка, ниту татко, а со тоа ниту
дом каде да преноќам. И тогаш вели детево, Исус ме покани да си
легнам во колевката покрај него, за да има каде да преноќам.4
Тоа се тие плодови нам достапни преку Христос, добрината, милоста и љубовта Христова, кои детето ги препозна во сторијата за
бебето, Марија и Јосиф, а кои безброј пати ни се и нам објавени во
нашите животи. Токму објавата на тие добрини, милост и љубов
од Спасителот во нашите досегашни животи се нашата гаранција и
убеденост дека сме на вистинскиот пат.
Нашата обврска е да бидеме постојано подготвени за новото добредојде, нашите срца постојано да ги преиспитуваме, и очистени и
осветени во Христос, да се одржиме подобни за давање плодови на
Духот, во обем и квалитет како никогаш досега. Од секоја состојба
на Духот во нас, може секогаш и повеќе и подобро, и само тогаш
4.

 ите наредни илустрации ќе бидат користени од истиот извор: Logos Bible
С
Software; Galaxy Software, Illustrations, Biblical Studies Press. (LBS/GSI/BSP)
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ние сме на добар пат, на сигурен и извесен пат кон горното призвание од Господа.
Во текстот од денес, Исус беше наречен и плодоносна гранка
која принесува многу плодови, корен Јесеев, фиданка Давидова
(Исаија 11:1), корен кој дава разгранета крошна на која никнуваат
многу здрави плодови.
Плодовите од крошната се всушност плодовите на Духот, кој на
почетокот ги наброивме од Галатјаните 5та глава. Тие плодови се
производ на делувањето на Светиот Дух во верните.
Па така, ако Христос принесува здрави плодови, да принесуваме
и ние како Негови следбеници. И ние да бидеме гранка израсната на стеблото и коренот Јесеев, гранка која, иако прикалемена, ќе
биде плодоносна и ќе принесува бројни плодови на Духот, плодови
кои од една сезона на адвент до друга сезона, ќе бидат се побројни,
посјајни и повкусни за Бога и за нашите блиски, за нашите браќа и
сестри околу нас.
И како што Исус велеше во Јован 15:1-8: „Јас сум винската
лоза, Отецот е лозарот. Секоја прачка во Мене, која што не дава
плод, ќе биде исечена; и секоја, која што дава плод, ќе биде
очистена, за да принесе повеќе плод. Вие сте веќе чисти преку
словото, што сум ви го проповедал. Бидете во Мене, и Јас ќе
бидам во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од
себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете во Мене. Јас
сум лозата, а вие прачките; и кој е во Мене, и Јас во него, тој
ќе даде многу плод; оти без мене не можете да правите ништо.
Ако некој не остане во Мене, ќе биде исфрлен надвор, како
прачката, и ќе се исуши; а таквите ќе ги соберат, и во оган ќе
ги фрлат, и ќе изгорат. Ако останете во Мене, и зборовите Мои
во вас, тогаш, што и да посакате, барајте, и ќе ви биде. Со тоа
ќе се прослави Отецот, ако вие принесувате многу плод и ако
бидете Мои ученици.“
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Нека оваа сезона на адвент не́ охрабри и освежи во познавањето
на нашиот Спасител Христос, нека не́ зацврсти во верата и нека ја
обнови надежта во секој од нас, за да бидеме силни и истрајни, за
да непоколебливо продолжиме со раст и усовршување на нашиот
плодоносен карактер, за да незапирливо растеме заедно во Христоликоста која донесува здрави и вкусни плодови, за слава на Бога, а
за наша поткрепа во животот.

41

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ДОГМАТА

2. ТЕЛЕСНОТО ВОСКРЕСЕНИЕ НА ИСУС
Коринтјаните 15:1-58
Дела 2:22-43
Воскресението, често се вели е клучно за верата и Христијанството. Без него – велиме нема вера. Но, што тоа во суштина
значи? Како ние лично, го поимаме воскресението? И зошто поимањето на воскресението е толку важно за нас Христијаните?
Дали го поимаме воскресението...
- Како духовна обнова на умртвениот за Господа, во зона на спиритуалното? (Павле во 1 Коринтјаните 15:44 – „духовно тело“;
или во 15:49-55: „тело и крв“ не може да го наследи Царството
небеско)
- Како да е некој оживеан од мртвите или вратен во живот?
- Или како што го поимаат Евреите, како враќање од мртвите
во сосема ново видоизменето тело, кое е совршено и неподложно на физички недостатоци и можност да биде расипано,
повредено или повторно умртвено?
- Или, како што го поима Христос лично...односно така како
што ни е предадено како вистина според Библијата? А знаеме
ли каква е таа вистина?
Ајде да видиме што вели, најпрво Стариот завет за воскреснувањето на мртвите:
Битие 50:25: „Најпосле Јосиф им рече на браќа си: „Еве, јас ќе
умрам скоро, но Бог, навистина, ќе се сети за вас и ќе ве изведе од
земјава во земјата што им ја вети, под заклетва, на Авраама, Исака
и Јакова.” Тогаш Јосиф ги заколна Израелевите синови: „Бог вистина ќе се сети за вас, и тогаш изнесете ги моите коски оттука!”
Исаија 26:19: „Твоите мртви ќе оживеат, телата ќе воскреснат.
Разбудете се и воскликнувајте, жители на правот! Зашто Твојата
роса е - роса на светлината, и земјата ќе ги исфрли мртвите.“
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Даниел 12:1-3: „Во тоа време ќе се спаси твојот народ - сите кои
ќе се најдат запишани во Книгата. Тогаш ќе се разбудат мнозина
кои спиеја во земниот прав; едни за вечен живот а други за срам и
вечен презир. Разумните ќе блескаат како сјајниот небесен свод, и
кои ги учеа мнозината на праведност, како ѕвезди довека, во сета
вечност.“
Јов 19:25-26: „Јас знам добро: мојот Избавител живее и Тој во
последно време ќе застане над земјата. А кога мојата кожа се раскине, тогаш знам, во своето тело ќе го видам Бога. Јас ќе го гледам
Него како свој, моите очи ќе го гледат, а не некој друг: моето срце
во градите, копнее по Него.“
Осија 13:14: „Јас ќе ги избавам од власта на пеколот, ќе ги спасам
од смртта! Смрт, каде е твоето осило? Гробу, каде е твојата победа?
За тоа нема да се покајам.“
Илија го поврати во живот умреното дете на вдовицата од Сарепта, во 1 Цареви 17:17-24 (кога брашно не и недостигаше никогаш во
нејзиниот живот).
Потоа, во Новиот завет ни е дадено сведоштво дека и Авраам
верувал во вскресението од мртвите: во Евреите 11:19-22: „Кому му
беше речено: „Во Исака ќе биде наречено твоето Семе.” Тој помислил дека Бог може и од мртвите да воскреснува; затоа го прими и
како преобраз на воскресението.“
Апостолите проповедале за воскресението скоро во секоја прилика.
Во Дела апостолски во 2:31; 4:2; 4:33; 17:18; 17:32; 23:6-8; 24:15;
24:21; 26:13 и 26:23, се говори за воскресението во сите негови елементи.
Но, веројатно крунскиот доказ се зборовите на самиот Исус:
Матеј 22:29-32; Марко 8:27-31; 9:31; 10:34; Лука 7:14; 18:33-34;
Јован 5:20-29; 11:23-26; 1 Јован 3:2
Крунскиот доказ за смислата на чинот на телесното воскресение
на Исус го дава самиот Тој, со цел да спречи евентуално идна заблу43
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да околу тоа како е можно да умре, и да е воскреснат од Бог, како
да е Бог одвоен од Него и нешто различно од Него: „...Јас го давам
Својот живот, за да го земам пак. Никој не Ми го одзема, туку Јас
го давам Сам од Себе. Имам власт да го дадам, и имам власт да го
земам пак. Јован 10:17-18
И скоро сите Посланија посветуваат внимание на чинот на
воскресението.
„А нашето жителство е на небесата, од каде и Го очекуваме Спасителот, Господа Исуса Христа, Кој ќе го преобрази нашето унизено тело, да се сообрази со Неговото славно тело, според дејствието
на Неговата сила, со која може да покори сè под Себе.“ Филипјаните 3:20-21
„Возљубени, сега сме Божји деца, и уште не се откри што ќе
бидеме; но знаеме: кога ќе се открие ќе Му бидеме слични, зашто
ќе Го гледаме Онаков Каков што е. И секој кој ја има оваа надеж
во Него, се очистува самиот, како што е и Тој чист.“ 1 Јованово 3:2
„Погледајте ги Моите раце и Моите нозе - Јас Сум Истиот!
Допрете Ме и видете, зашто духот нема месо и коски, а како што
гледате Јас имам.” Лука 24:34
Прашањето за Божественоста на Исус односно за живиот Бог
во Исуса Христа, кога веќе не можат да го елиминираат како факт
или да го барем минимизираат, им служи за повод да тврдат дека
воскресението е можно само поради истата таа Божествена природа која ја имал Исус, а не и за секој обичен човек. Значи, негирањето на воскресението оди дотаму што се користи секоја можност и
прилика да се употреби како „каква таква“ аргументација против
воскресението и оттука да се негира и анулира верата во Христос
како таква, со се целиот сет на Божјиот план за спасение на човештвото.
Првото Послание до Коринтјаните e напишано во 59AD од Апостол Павле. Главниот заклучок на книгата е да се презентира Исус
Христос како воскреснат Господ, кој е глава на телото, работејќи
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преку Својот народ и преку Светиот Дух, да се претстави Божјата
сила и моќ преку чинот на воскресението и преку првите плодови
на умрените.
Доктрината на телесно воскресение на Исус Христос е темел
на Христијанството. Таа обезбедува физички, историски, просторно-временски верификација за верата.
„Сега можам да ви го доловам, браќа, Евангелието кое ви го проповедав вам, кои исто така сте го примиле, во кое , исто така стоите,
според кое и сте спасени, доколку се одржите во Словото што ви го
проповедав, освен ако не верувате залудно. Зашто Јас ви испорачав
како нешто најважно тоа што јас го добив исто така, дека Христос
умре за нашите гревови, според Писмата, и дека Тој беше погребан
и беше воскреснат во третиот ден, според Писмата, и се појави на
Кифа, а потоа и на дванаесетте" (1 Коринтјаните 15:1-5).
Видовме, претходно како Бог воскресна, односно поврати од
смрт неколку лица во записот на Светото писмо. Илија го врати во
живот синот на вдовицата од Сарепта. Исус го оживеа Лазар, брат
на Марија и Марта, Јаиревата ќерка (Лука 8:42-44), синот на вдовица од Наим (Лука 7:11-17).
На овие личности им се даде нов живот, но на крајот умреа
повторно. А воскреснато тело не може да доживее смрт. Дали ја
правиме разликата околу овие две различни оживувања? Едното е
поврат од смрт во тело кое е смртно, а другото кое е вистинското
воскресение е поврат во живот во ново совршено тело кое повеќе
не подлежи на смрт.
Многу критичари на Библијата во 19 и 20 век работеле да се
отстрани натприродното од Светото Писмо, тие се обиделе да го
демитологизираат Светото Писмо, да ги отстранат натприродното,
мистичното и чудата кои се случиле. Некои критичари тврдат дека
сведоците и писатели од тој ден биле суеверни и наивни. Воскресението на Исус ги крши најочигледно природните закони - смрт,
распаѓање и ентропија.
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Професор Томас Арнолд, автор на познатиот Историја на Рим
предавач на модерна историја на Оксфорд, напиша: "Доказите за
нашиот Господ, за животот, смртта и воскресението може да бидат,
и се покажаа како задоволителни; и добро е во согласност со заедничките правила за разграничување на добриот доказ од лошиот ...
да се заклучи дека нема друг доказ во историјата на човештвото со
кој подобро е докажано воскресението од големиот знак што Бог ни
го даде кога Христос умре и воскресна од мртвите.”5
Брук Фос Ветскот (Westcott), професор на Универзитетот во Кембриџ, напиша: „Навистина, од сите докази заедно, не е премногу да
се каже дека не постои историски настан, кој е подобро поддржан
со различни факти отколку што е тоа воскресението на Христос.“6
Д-р Сајмон Гринлиф (Greenleaf), професор по право на Универзитетот Харвард, беше еден од најголемите правни авторитети кои
некогаш живееле. Тој го напишал, трактатот на Законот за докази7,
дело кое се смета за едно од најголемите правни дела некогаш напишано. Тој верувал дека воскресението на Исус било измама и
решил да го демаскира. Неговата истрага дава поинаков резултат од
тоа што очекувал, така што по темелно испитување на докази, тој
заклучи дека според правилата на правни докази, воскресението на
Исус Христос е поддржано од историјата со историски факти, што
е сосема научно и легитимно за да се смета за вистинито. Тој истакнал, "Затоа е невозможно дека апостолите можело да опстојат во
афирмација на вистините кои тие ги раскажувале, а да Исус Христос, всушност, не бил воскреснат од мртвите.“
 rnold, Thomas: The History of Rome (3 volumes in 1), Scholarly Publishing Office,
A
University of Michigan Library, 2006
6.
Brooke Foss Westcott (1825 –1901) was a British bishop, Biblical scholar and
theologian, http://www.ccel.org/ccel/wescott
7.
The Greenleaf Guide To Old Testament History by Rob G. Shearer Paperback, Twelfth
Printing, 2008
5.
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Сатаната знаел дека воскресението ќе постане крунски доказ и
надеж за новиот живот, и затоа го покренува пред многу векови и
успешно успева да измами многу народи, со копирање речиси на
истиот концепт како и овој кој Исус го прорече и изведе. Имено, во
Египет, тие го почитувале Озирис, на Феникијците - Ваал, Вавилонците - Тамуз, Грците - Дионисиј. Сите од нив го имале митот за
умирање и воскреснување од некој од нивните Богови, на пр. Бог
поврзан со плодноста, култот и прослава на повторното раѓање, регенерација и обнова на пролетта.
Спарџн (Spurgeon8) во својата проповед „Воскресението на мртвите" (бр. 66), една сабота наутро, Февруари 17, 1856, во Southwark,
вели дека прашањето за телесно воскресение е Алфа и Омега на
Евангелието, и дека сведоштво дека Исус Христос умре и воскресна од мртвите според Писмото. Кога тие избираа нов апостол во собата наместо Јуда, кој стана отпадник, (Дела 1:22 ) рекоа: „Почнувајќи од Јовановото крштавање до денот, кога се вознесе од нас да
биде сведок заедно со нас, на Неговото воскресение.” Така што сите
апостоли мораа да бидат сведоци на воскресението, а оттука и секој
апостол после нив, се до денес, секој работник на Словото мора да
е сведок на воскресението, на основа на пренесеното, прифатено и
проживеано сведоштво од апостолите.
Во Дела апостолски стои: „свештениците, и управителот на Храмот и садукеите, вознемирени поради тоа што го поучуваат народот
и проповедаат воскресение на мртвите во Исуса.“...(20) „ ние не можеме да не зборуваме за она, што сме го виделе и чуле.” (33) „Апостолите сведочеа многу силно за воскресението на Господа Исуса и
голема благодат беше над сите нив.„
Весли за воскресението вели дека ако само во овој живот е нашата надеж, и ако ние можеме да погледнеме само до гробот, а
8.

 harles Haddon Spurgeon Feb 17, 1856; https://www.spurgeon.org/resource-library/
C
sermons/the-resurrection-of-the-dead
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не и подалеку од него, тогаш ние сме ништо. А доколку, преку
божествените докази за нештата кои сега не ги гледаме ја имаме
надежта во бессмртноста преку тоа што во овој живот ќе го вкусиме вкусот на силите од идниот век и ја доловивме круната која не
бледнее, тогаш ние сме најсреќните луѓе на светот – вели Весли.
Харолд, дете со посебни потреби, на училиште добива задача,
заедно со останатите соученици да подготват нешто кое го симболизира празникот Велигден, притоа добивајќи секој од нив пластично јајце. Сите ученици, утредента донела по некоја симболика,
некој ставил крст во празнината на јајцето, друг ставил пеперутка
симболизирајќи трансформација од гасеница во пеперутка и од
стар во нов живот, само Харолд го донел јајцето празно. Учителката не сакала да го навреди мислејќи дека Харолд не разбрал
ништо од задачата, и затоа не го прашала. Но, тој самиот реагирал
и прашал зошто не е запрашан и тој да одговори. Учителката му
рекла, па Харолд ти не си донел никаква симболика за Велигден,
си го донел празно јајцето. На ова, шестгодишниот Харолд одговорил дека празното јајце само по себе асоцира на празниот гроб
на Исус, кој воскреснал и го напуштил гробот, оти бил жив.9
Една од најголемите промени кои ја донесе воскресението е карактерната промена кај апостолите. Пред воскресението, тие беа
страшливи (Петар во страв се одрекуваше три пати од Исуса), другите апостоли се криеја од народот и од можноста да бидат било
како поврзани со Исус, беа уплашени и депримирани од сознанието
дека Исус во кого верувале и биле негови следбеници и ученици,
сега веќе го нема помеѓу живите. Што се случува со карактерот на
апостолите после веста за воскресението и по средбата со воскреснатиот Исус?
9.

LBS/GSI/BSP
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Тие стануваат силни, полни со радост и во определени моменти
дури и агресивни во своето убедување за воскреснатиот Христос.
Што е тоа, што им даде сила, за да настане така видлива промена во
нивното однесување и настап пред народот?
Одеднаш тие како да добија „живот“, како одново да оживеаја,
заедно со новото сознание за воскреснатиот Исус. Добија радост
каква што немале никогаш порано во нивните животи, радост и насред страдања, добија непоимлив мир каков што немале никогаш
пред тоа, мир каков што го дава Исус, а не светот...мир и во екот на
премрежија, дури и од најлош вид, пред смртта која доаѓала пред
нивните очи. Тие започнаа да живеат со таква страст за животот,
целосно неповратно убедени дека со чинот на воскресението, добија потврда сите пророштва поврзано со него, добија потврда
и самите Исусови зборови кажани непосредно во деновите пред
распетие, зборови кои без овој чин на воскресение прашање е колку ги беа убедиле апостолите, а камоли, колку би не убедиле нас
денес, после околу 2000 години од Исусовото сведоштво на земјата, помеѓу луѓето. Значи, зборовите си добија на сила и значење,
со чинот на нивно ефектуирање, со чинот на случување на самото
воскресение.
Ете, токму оттука доаѓаше силата на новото сведоштво од апостолите, оттаму тие ја црпеа сета енергија и ревност, и целосна убеденост во тоа кое го видоа, примија и проживеаја тие денови.
Е сега, за да убедливоста на тој чин биде уште поголема и да
трае, пренесено низ генерациите христијани, се до денес, Бог се
погрижи да добие уште еден печат, па како страдањето Христово
и Неговото распетие да не беше доволно, се случи и страдање на
сите апостоли по ред, и сите освен еден завршија со стравотна маченичка смрт.
Јаков беше првиот после воскресението (Стефан беше првиот
воопшто маченик, кој пострада заради верата во Христос пред распетието и воскресението), беше убиен со меч по наредба на кралот
49

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ДОГМАТА

Херод (Ирод) Агрипа први од Јудеа во 44 н.е.; Дела 12:1-2: „Во тоа
време царот Ирод се зафати да измачува некои, кои и припаѓаа на
црквата. И го погуби со меч Јовановиот брат Јаков.“
Еве кои други пострадаа за Христос, и не се поколебаа на стравотните маки на кои беа изложени пред нивната ужасна маченичка
смрт.
Петар, Јован, Јаков, Андреј братот на Петар, Филип, Тома, Вартоломеј, Матеј, Јаков Алфеев, Симон Зилот, Тадеј и Јакововиот брат
Јуда. (Дела 1:13)
Јован бил фрлен во казан со зовриено масло, а откако на пречуден начин преживува неповреден, бил протеран на островот Патмос, каде што го напиша Откровението.
Петар беше распнат со главата надолу во Рим, на Матеј му беше
отсечена главата со меч во еден град во Етиопија, Јаков синот Алфеев
беше фрлен од врвот на храмот, а потоа тепан и мачен до смрт, удиран
со тежок чекан од ковачница, со кој се кове жешкото железо. Филип
бил обесен спроти темелите во Хиераполис во Пиргија (Мала Азија),
на Бартоломеј (Натанаел) му била одрана сета кожа пред да умре, во
Албанија, потоа Андреј беше заврзан и распнат на крст во форма на
„икс“ и до самата смрт проповедал за воскреснатиот Исус. Томас беше
прободен со копје во Источна Индија. Јуда бил усмртен со серија на
стрели забодени во неговото тело, а Матијас прво бил каменуван, а
потоа му била отсечена главата. Марко умрел во Александрија, во
Египет, откако претходно сурово бил влечен по земја низ целиот град,
Симон наречен Зилот маченички умира во Персија, а Тадеј во Едеса е
маченички распнат.
Дали некој може да издржи такви страдања и мачења за бадијала? Дали доколку имало и најмало сомневање кај некои од овие
следбеници Христови, дури и најмало колебање околу вистината
за воскресението, дали тие би дозволиле да умрат на ваков начин?
Или, тие тоа го дозволиле заради нивната убеденост и увереност
дека после смртта има живот, за оние кои ќе поверуваат во Хрис50
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тос и ќе ја имаат надежта во воскресението, надеж која духовно
воскреснува додека е човек жив и дава новораѓање во Дух и вистина, но и физичко воскреснување после смртта во ново, совршено
и нераспадливо и подложно на било какви слабости духовно тело.
Накратко, да видиме како Петар проповедаше за воскресението,еден од најблиските ученици Христови, кому Исус му вети дека
ќе биде карпата на која Тој ќе ја изгради црквата Христова, но и
кому му беше доверено лично од Исус да ги има клучевите од небесното царство (Матеј 16:18-19) пеколот и рајот.
Петар, во својата проповед на Пентекост или на вознесението
Христово, го употреби следниов аргумент, во Дела 2:24: „Бог Го
крена и Го ослободи од смртната агонија, зашто не можеше смртта
да Го задржи.“ Ова е всушност, првата воопшто дадена апостолска
изјава поврзана со воскресението. Петар ја даде пред толпа народ
Евреи, во Ерусалим, во срцето на градот, само нецели два месеци
после воскресението.
Едноставно смртта не можеше да го задржи...вели Петар. Значи,
не појде со аргументот дека Исус воскресна, јас видов и сведочам,
туку знаејќи дека тоа не е доволен аргумент за закоравените Евреи, тој појде со обратен аргумент – смртта не може да го задржи,
опонирајќи пред сите идни кои ќе тврдат потоа дека „...не е можно
Исус да воскресне од мртвите“ – а Петар вели „не е можно смртта
да го задржи.“, поентирајќи всушност дека воскресението е сосема
можно, кога некој има власт и над смртта, и кога таа власт е практикувана на дело и пред многу очевидци посведочена.
Петар употреби уште два аргументи во своето сведочење. Првиот, природата на Библиското пророштво за воскресението, поврзана со Божјата природа.
Имено, знаејќи дека дел од Евреите (фарисеите) веруваа во
воскресението и знаеја дека ќе се случи, а сите останати беа запознаени со пророштвата, Петар им се обрати со повторување на
тие пророштва. Тој повтори дека ако Бог вети во пророштво, тоа
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и остварува. Затоа што едноставно таква е Божјата природа, природа која им беше добро позната на Евреите од дамнина, преку
Авраам, Мојсеј, Јосиф, Давид и Соломон, па се до тие денови. Петар употреби цитат од Псалм 16, каде Давид говореше: „...моето
тело се одмора во надеж. Зашто нема да ја оставиш мојата душа
во Подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види гниење.
Ќе ми го покажеш патот на животот, во Твоето присуство има полнота на радоста, десно од Тебе - вечно блаженство.“ (Дела 2:27:
„Зашто Давид вели за Него: ‘Постојано Го гледам Господа пред
себе; Тој ми е оддесно, за да не се поместам. Затоа се развесели
моето срце и се зарадува мојот јазик; а и моето тело ќе почива во
надеж; зашто нема да ја оставиш мојата душа во Подземјето, ниту
ќе дозволиш Твојот Светец да види распаѓање.“)
Вториот аргумент плус, кој го употреби апостолот, е природата
на Христос. Значи прво ја имавме Божјата природа на сцена, а потоа Христовата, што значи двојно употребен ист аргумент, на кој
му се дава двојно значење и тежина, притоа поврзувајќи го Бог со
Христос. И тоа, внимавајте, преку аргументот за животот, со тоа
тврдејќи дека Бог е жив во Исуса Христа, односно Христос е всушност живиот Бог.
Имено, во Дела 3:14-15, апостолот продолжува со аргументацијата за воскресението: „Го убивте Зачетникот на животот, Кого Бог Го
воскресна од мртвите, за што сме ние сведоци.“ Исус е зачетникот на
животот, принц на животот, без кого нема живот за никого. Во Него
е животот, Тој самиот е живот. Овде апостолот ги употребува истите
зборови од апостолот Јован 1:4: „...Во Него беше живот и животот им
беше светлина на луѓето.“, во 11:25 Исус им се обрати на Марија и
Марта: „А Исус и рече: “Јас сум воскресението и животот; кој верува
во Мене, нема да умре, ќе живее.“ и во 14:6 Исус му рече на Тома:
„Исус му рече: „Јас сум патот, вистината и животот; никој не доаѓа
при Отецот, освен преку мене.“, за во следните стихови на Филипа да
му објасни дека всушност Тој е самиот Отец, и кој го видел Него го
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видел всушност Отецот кој е во Него. Значи Исус е животот и самиот
извор на живот.
Воскресението е доказ дека Тој навистина е живот и Неговите
зборови добиваат на веродостојност по сведоштвото на апостолите
и учениците. А животот во Христос е навистина вечниот живот кој
ни е ветен нам на Христијаните кои веруваме и живееме во Него.
И апостолот Павле заклучува во Римјаните 6:3-5: „Зар не знаете
дека сите ние што се крстивме во Исуса Христа, во Неговата смрт се
крстивме. И така, ние се погребавме со Него преку крштавањето во
смртта, та, како што Христос воскресна од мртвите преку славата на
Отецот, така и ние одиме во обновен живот. Зашто, ако сме сраснати
со Него во еднаква смрт, ќе бидеме соучесници и во воскресението.“
На тој начин појаснувајќи ги духовната смрт во гревот и раѓањето
на новиот живот без грев, кое е духовното воскресение; и физичката
смрт како последица на гревовното, несовршено и распадливо тело
и физичкото воскреснување за оние кои го победиле гревот додека
биле живи и со тоа станале соучесници на воскресението во Христос. Па така спасени по милоста Божја го имаа тој вечен живот во
Христос засекогаш, значи воскреснати за вечен живот во ново духовно тело ослободено од гревот и гревовната природа, тело совршено
и трајно.
Уште една илустрација. Дали знаете колку трае животот на еден
орел? Некои дури велат дека орелот има два животи. Утврдено е дека
орелот може да живее и до 70 години. Но, за да доживее толку, потребно е да положи тест на радикална промена некаде околу 40тата
година. Имено, кога орелот навршува 40тина години, неговите канџи
веќе се свиени и немаат сила да ловат како претходно. Неговиот клун
се свива исто така, а неговите крилја се веќе истрошени и свиени. Тогаш орелот има пред себе ситуација на носење на одлука, да се помири со судбината и да умре или да преземе нешто и направи промена
за да живее. Нешто слично како со нас луѓето кога ќе се соочиме со
безизлез во нашите животи.
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Орелот, кој ќе донесе одлука да живее, оди на највисокиот врв на
планината и почнува да го удара клунот од карпата се додека не отпадне. Потоа чека неколку месеци за да му порасне нов клун. Откако ќе
добие нов клун, тој започнува да ги удара канџите за и тие да отпаднат
од неговото тело и да му пораснат нови. За на крај, заедно со новите
канџи и клунот да ги искорени истрошените крилја и да чека да му
пораснат нови. И така, после повеќе месеци на болна трансформација
и отфрлање на старото тело од себеси, орелот започнува нов живот,
продолжува да живее до околу 70 години.
Така е и со нас луѓето, доколку одлучиме во овој наш телесен
живот да живееме втор или вечен живот, обновен, променет и трансформиран уште додека сме во тело, тогаш нема потреба од болно отстранување на расипаното и истрошеното како во случајот со
орелот, туку само волева одлука за вера во Христос и свесно одрекување од, покајание за и ослободување од измамливите желби на
телесното, световното и гревовното во нас, по милоста Божја.
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3. ТЕЛЕСНОТО ВОЗНЕСЕНИЕ - СПАСЕНИЕТО
Римјаните 5: 1-15
Централна тема во Библијата е гревот и излезот од состојбата на
грев. Оттука, крајната цел на христијанската вера е спасението преку Божјиот план за излез од ропството на гревот и влез во вечниот
живот.
Ако гревот е состојба на одвоеност, одметнатост и отуѓеност од
Бога, а светоста е одвоеност од гревот, телесното и световното, тогаш спасението е мостот помеѓу двете состојби.
Оттука, прашањето за спасението е од централна важност за
секој верен христијанин. И во тој контекст, прашањето за нашата
лична увереност во спасението е, исто така, од огромна важност за
секој верен.
Од степенот на личното утврдување во сигурноста и извесноста
на нашето спасение се огледува и степенот на нашата вера, како и
степенот на присност со нашиот Господ и Спасител Христос.
Верниот фармер постојано чувствувал одредена несигурност околу
неговото лично спасение. Да, тој бил верен и неговите дела ја одразувале неговата вера во Господа. Но, несигурноста му правела нелагодност. Еден ден одлучил да го праша Господа со цел да добие сигурен и
уверлив одговор околу извесноста на неговото спасение. Му се обратил на Господа со барање утредента кога ќе дојде на фармата десет од
неговите овци да бидат во левиот ќош од трлото, значи десет - ни повеќе, ни помалку, тоа било неговото барање. Утредента вчудоневиден,
кога дошол на фармата ги видел бараните 10 овци во левиот ќош од
трлото. Тој видно радосен стекнал увереност дека навистина е спасен.
Но, како проаѓало времето, „црвот на сомнение“ повторно започнал
да ја гризе неговата првична увереност. Си велел, а што ако можеби е
сево ова чиста случајност, едноставно случајно се погодило овците да
се на таа страна од трлото.
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И како и секогаш кога станува збор за колеблива вера, која не е утврдена на здрави и цврсти основи во Христос преку Неговото живо
Слово, така и во случајов фармерот повторно одлучува да бара потврда од Господа, со истото барање, само со променета страна во трлото.
Кога и втор пат дошла исправна потврда од Господа, и покрај неговата
храброст да го тестира или искушува Господа, фармерот, кога подоцна
почнала неговата колебливост да ја руши неговата увереност, конечно заклучил дека единствена сигурна увереност во неговото спасение
може да му даде само и единствено Библијата како живо Слово Господово. (Our Daily Bread)10
Ќе размислуваме заедно за спасението преку чинот на оправданието и преку процесот на осветување, и оттука за Веслиевата доктрина на Христијанско совршенство.
Според Џон Весли, целта на вистинската христијанската религија може да се сумира со еден збор – спасение. (SW. 4311) Доктрината на Џон Весли за спасението извира од библискиот пат на спасението: Чиста сметка за христијанско совршенство. Спасението
на Весли има две компоненти - оправдување и осветување. Тој го
разбира спасението како целосна откупителна активност на Бог во
еден човечки живот, од првото изгревање намилоста и благодатта
во душата, сѐ до целосно беспрекорно довршување во слава (SW
44). Навистина, Весли ги вклучува во неговиот концепт на спасението дури и сите фази на присутност на Бога во животот на човекот претходно, а кое тој го нарекува – превентивна милост и благодатво срцето на човекот кој сѐ уште не е посветен на Бога. (SW 44)
Независно дали е или не е целосно опфатена душата од благодатта Божја, на тој кој сѐ уште не поверувал, оваа превентивна милост

10.
11.

LBS/GSI/BSP
John Wesley, Sermon Wesley - SW43 (text from the 1872 edition - Thomas Jackson,
editor) https://www.umcmission.org/Find-Resources/John-Wesley-Sermons/Sermon43-The-Scripture-Way-of-Salvation
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– вели Весли, е дел од планот на спасението во поширока смисла,
и оттука спасението е неразделно поврзано со верата. Ако целта на
христијанската религија е спасението, средство за постигнување на
таа цел е верата. (SW 43)
И покрај широкото разбирање на спасениетоод страна на Џон
Весли, во својата анализа на Ефесјаните 2:8: „ ...по благодат...сте
спасени, преку верата“, тој признава дека апостол Павле зборува за
спасение во потесна смисла. И во таа потесна смисла, спасението
се состои од два дела: оправдување и осветување. (SW 44)
Оправдувањето се случува првенствено (АП 441), и е моментот
во кој едно лице е помилувано за своите гревови и е помирено со
Бога: Тоа е опростување на сите наши гревови, без исклучок. (SW
44) Во моментот на оправдувањето, потребно е да се случи вистинска лична промена, а не само релативната промена во определениот
статус пред Бога. Вистинската промена вклучува и силен наплив на
чувство на мир, надеж и радост (SW 45); осознаеност за приемот на
Светиот Дух како потврден сведок за тоа оправдување (SW 45; PA
380, 420, 421); чувство на присутност на љубовта на Бога во срцето
на човекот (SW 45); и што е најважно за Весли, појавата на љубов
за сите околу нас, за нашите ближни, па и за целото човештво, љубов за сѐ околу нас, и притоа со исклучување од нашиот живот на
и најмали гревовни постапки. (SW 45). Ова вистинска промена, за
која секој верен е сведок за самиот себеси и знае дали ја има во
себе, во своето срце и живот е всушност почетокот на осветувањето
(SW 45).
Бог лично го помири верниот со Него, преку помирителниот живот и смртта на Исус Христос (SW 45, 47). Тоа се случува прекутаква вера со која верниот го прима Христос во сите негови должности: Пророк, Свештеник и Цар. (SW 47) Како пророк, Христос
ги најави Неговото страдање и смрт (храмот – Неговото тело, ќе го
разрушам), Неговото воскресение („за три дни ќе го подигнам...“),
Неговото вознесение и излевањето на Утешителот, Светиот Дух.
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Како свештеник Христос ги ординираше сакраментите – крштевањето со вода како израз на крштението во дух и вистина, Господната вечера како спомен за Неговата жртва и Нов завет со Неговата
крв, и преку „Големиот аманет“ за разнесување на радосната вест
за спасението до сите краишта на светот. Значи, верата која утврдува во сигурноста за спасението ги содржи сите овие претпоставки
во животот на верниот.
За Џон Весли, верата е единствен услов за оправдување: нема
човек кој е оправдан, а да притоа не поверува; секој човек кога ќе
поверува е оправдан. (SW 48) Меѓутоа, тој признава дека покајанието и постоењето на соодветните морални плодови се неопходни
за оправдување во определена смисла.
Втората страна од потесната смисла на Џон Весли за спасението
се нарекува осветување.
Осветувањето значи одвоеност со цел света употреба. Одвоени
од светот, ние сме целосно ставени на располагање на Бога за света
употреба. И Бог не држи одвоени од светот за да го доврши процесот на осветување (1 Солунјаните 4:7) до моментот на совршенство
за кој говори Весли.
Со оправданието на верниот му се простуваат сите гревови
веднаш со чинот на покајничката молитва и искреното барање на
прошка за се претходно во нашите животи. Ова, добро го знаеме
сите, нели нашите гревови и да се алово црвени, како снег ќе бидат
повелени од нашиот Спасител Бог (Исаија). Но, оттука започнува,
всушност, процесот на осветување на верниот, кој пак, не е можен
без оваа претходна фаза.
Осветувањето е процес со кој христијанинот постанува свет, отстранувајќи го од себе својот грешен карактер и преземајќи го на
себе пожртвуваниот агапе љубовен карактер на Христос. Според
Весли, осветување е да се сочува верниот од гревот и да е усовршен во љубовта Божја. (SW 52) Рековме, овој процес на осветување
започнува во моментот на оправданието и се состои во внатрешна
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обнова преку Божјата сила, преку чувствување на присуството на
Божјата љубов во животот на верниот и видливо продуцирање на
активна љубов кон целото човештво, особено и кон црквата. Згора на тоа, љубовта за себе и за светот, телесното и гревовното во
него, мора да е целосно отфрлена од нашиот живот. (SW 45) Весли,
исто така, забележува дека осветувањето е овозможено од страна
на Духот и дека послушноста која Тој ја произведува, всушност,
претставува прослава или славење на Бога во дух и вистина. (SW
46) Како и за оправдувањето, така и за осветувањето, верата е единствениот услов: Секој кој верува се осветува...иако нели таа сама
по себе не е доволна и се бараат видливи плодови на присуство на
Божјата љубов во нас и кон тие околу нас. (SW 49) Верата е прочистителен агент, кој ја произведува љубовта. (АП 416) Сепак, вера која
осветува е малку поинаква од верата што оправдува, според Весли.
Верата која осветува е Божествено дадено четирикратно убедување
дека: осветувањето ни е ветено во Светото писмо; дека Бог е во
состојба да го изврши она што го ветил; дека тој е подготвен да го
изврши веднаш; и дека Тој тоа и го прави со тие кои поверувале, се
покајале и се оправдани, односно ја примиле бесплатната откупна
жртва на Исус како дар на милост. (SW 52-53)
Една мала дигресија, поврзана со промената во животот на верниот која ја одразува состојбата на опрадание и чекорење по патот
на светоста во Христос.
Се работи за Сем Хјустон12. Тоа бил храбар револуционер од
граѓанската војна помеѓу Северот и Југот во Америка. Бил еден
од најхрабрите воини на бојното поле, имал извонредни успеси во
битките. Станал и гувернер на Тенеси, но му се случува семејна
трагедија и неговата сопруга го напушта. Тој започнува да пие, се
повлекува од функцијата и оди да живее помеѓу Чироки Индијанци12.

Sam Houston, http://www.lsjunction.com/people/houston.htm
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те. И таму бил постојано пијан. Се преселува во Тексас, запознава
ќерка на баптистички свештеник и покрај неа поверува во Господа.
Но, и покрај тоа, тешко му одело со одвикнување од старите навики
и рутина во животот.
Продолжува да се бори во револуцијата и станува национален
херој, со чин генерал. Ја добива и завршната битка против тогашните непријатели и подоцна станува и претседател на Република
Тексас. При едно од неговите патувања, му се случува да биде гневен со неговиот коњ, со војниците покажал агресија, употребувал
зборови на клетва, можеби и погрдни зборови, и во тие моменти ја
застанал колоната, паднал на колена и во молитва барал покајание
и прошка од Бога за неговите гревови. Станал пример меѓу војниците за тоа како се бара покајание и опростување и како се менува гревовното и телесното во верниот, од ден во ден, постојано и
упорно. На местото на финалната битка е основан градот Хјустон,
наречен по неговото име, кој денес е петти најголем град во САД со
околу 6 милиони жители. [Darrell W. Robinson, People Sharing Jesus,
(Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers,1995), p. 1713]
Џон Весли е промотор и на доктрината на христијанско совршенство. Тој беше често критикуван поради неговите упорни барања до сите христијани да работат во тесна соработка и содејство
со Бога кон постигнување на т.н. момент на совршенство, бивајќи
обвинет притоа за тврдењето дека тоа е можно за оние кои се целосно и докрај посветени на конечната цел т.е. да станат совршени
во Христа. Како? Преку целосно предавање Нему, за да со наша
согласност, Тој лично го изврши достигнувањето до тој момент на
совршенство во животот на верникот, само и само според Неговата,
значи Божјата волја.
13.
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Во неговиот профил на осветување, Весли се осврнува на тоа
како, всушност, се случува осветувањето - дали тоа е постепено осветување, во фази или е моментално. И дали тоа некогаш може,
воопшто, да се постигне во овој телесен живот на верните, значи
во ова гревовно тело и во гревовното окружение. Тој го користи
зборот „совршенство“ за да го долови моментот на целосно задоволство од верата и присноста со Бога (АП 382-383, 39314), и ова го
разликува од нормалното осветување, кое се однесува на сите кои
биле оправдани. (АП 388)
Весли понекогаш се осврнува на совршенството, како на врв на
спасението (АП 382), сугерирајќи дека тоа е кулминација на спасението на оваа страна на небото. Како и со сите делови на спасението,
Весли тврди дека совршенството е резултат на Божјата благодат (АП
367, 374, 386), тој се осврнува на него како на втор дар (АП 393)
–добиен само на основа на верата. (АП 382-3,393; SW 53). Сепак,
тој забележува дека ние сме обврзани да ревнуваме кон совршенството со посветена послушност и не може да се одржиме во него,
без таа послушност и без таа постојана ревност за совршенство. (АП
402-3) Напредокот кон совршенство е попречен од студенило како
спротивност на љубовта, небрежност како спротивност на грижа и
сочувствителност кон другиот и неверието како спротивност на верата (АП 408).
Да се постане совршен, продолжува Весли е да се биде без грев.
(АП 384) Суштината на совршенството е љубовта, искрената пожртвувана агапе љубов. (SW 46, 52; PA 401, 442) Душата на совршениот христијанин е толку полна со љубов кон Бога, така што не
постои простор за присуство и виреење на злото: „Но, ако љубовта
Божја ги исполни сите срца, нема да може да има простор за грев
во истите“. (АП 390) Во оваа совршена состојба на духот, христија14.

https://www.umcmission.org/Find-Resources/John-Wesley-Sermons/Scriptural-Index
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нинот е навистина послушен на заповедтта да се љуби Бог со сето
срце, ум и душа (АП 387). Неодвоиви плодови на духот, производ
на една таква совршена љубов се радоста, непрестајна молитва и
постојана благодарност (АП 442). Во совршената душа нема лоши
мисли. Нема заскитување на мислите при молитва, нема страв,
нема сомнение и искушенијата не можат да се задржат и да бидат
ефикасни во животот на верниот (АП 379). Во сите работи, совршениот христијанин е во согласност со виртуозниот модел на Христос
(АП 367).
Во процесот на осветување и чекорењето до највисоката фаза
на осовршување, верниот ќе мора да се фокусира и најмалите и
најситни детали. Малите лисици, честопати го расипуваат убаво
уредениот двор – вели Словото. Па, така и малите и навидум ситни гревови го расипуваат срцето на човекот и го нарушуваат присниот однос со Бога, но и не одвраќаат многу наназад во нашиот
однос со Бога и со извесноста да дојдеме до посакуваниот од Бога
за секој верен, до моментот на совршенство во Христос.
Брачен пар купуваат фарма во Америка. Одлучуваат да посадат
трева во еден дел од дворот на куќата. Но имало многу камења. Тие
со леснотија ги отстраниле поголемите камења од дворот, но под
нив имало помали камења, со различна големина. Со малку повеќе
напор и тие ги отстраниле, но на нивно изненадување под нив имало многу поситни каменчиња. Без да ги извадат, почвата немало да
биде соодветна и подготвена за садење трева, и за тревата да успее
да никне и да им го разубави дворот. Тие двајцата, упорно и со многу напор ги ваделе каменчињата едно по едно, им требало подолго
време за да ја подготват почвата за садење трева.
Така е и со малите лисици во нашиот живот, со малите и навидум
ситни гревови, кои најчесто ги квалификуваме како безначајни и не
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им обрнуваме доволно внимание, а сепак сериозно го пореметуваат
нашиот однос со Бога.15
Џон Весли ја квалификува неговата доктрина на христијанско
совршенство на неколку начини. Прво, тој тврди дека совршените
христијани не се единствените кои ќе бидат на небото, а можеби и
не сите од нив ќе стигнат до Царството (АП 379). Тие сѐ уште се
подложни на физички слабости, искушенија, грешки од незнаење,
иако грешките во доктрините не се од суштинско значење за спасението (АП 383). Како такви, совршените христијани сѐ уште имаат
потреба од помирителната крв Христова: грешките не се мерат до
тој степен на строгост на Божјото скалило на правдата. (АП 395)
Сепак, тој се согласува дека таквите грешки не се гревови, бидејќи
совршениот христијанин ги прави истите во присуство на мотивот
на љубовта (АП 395, 396). Весли, исто така, забележува дека совршенството не значи крај на добрите дела, послушност или понатамошен раст во верата - совршениот христијанин мора да продолжи
да расте во љубовта (АП 402, 417, 430). Згора на тоа, совршенството може да биде изгубено (АП 422, 426, 442). Тој, исто така, тврди
дека оправданиот христијанин би можел да го загуби спасението.
Весли аргументира за неговата доктрина на совршенство првенствено од Светото писмо, со користење Матеј 5:48: „Бидете совршени...“ (АП 367, 444).
Неговата прва задача во докажување на неговата доктрина на
совршенство е да негира дека Светото писмо учи дека христијаните
неизбежно ќе бидат во грев сѐ додека се во тело. Тој егзегетски ги
побива контрапримерите со инструкциите од Јаков и 1 Јован (АП
375-376).
Тој, исто така, ги отфрла како контра примери тие од Стариот
завет, кога светиите грешеа: овие светии живееле во еврејски ре15 .
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лигиски систем, пред да биде даден на располагање Светиот Дух,
а пред Христовото големо спасение (АП 375). Затоа, тие не можат
да бидат модели за христијанска светост. Покрај тоа, дури и ако
прифатиме дека и апостолите згрешија, ова не значи дека сите
христијани мора да грешат со грев во своите животи. (375)
Неговата втора задача во докажување наизвесноста на совршенството е неговото тврдење дека Писмото јасно учи на совршенство
(АП 369). Од Исусовото учење за дрвата и плодовите Весли тврди
дека лоши мисли не може да бидат произведени од срце кое е обновено (377). Од Галатјаните тој тврди дека старото тело подложно на
злото е мртво и дека Христос живее во верниот. Бидејќи Христос е
совршено чист по срце, така и христијаните треба да биде совршено чисти.
Тој, исто така, го користи 1 Јованово, каде што се тврди дека
христијаните не прават грев и дека крвта на Исус очистува од сета
неправедност, овде и сега (АП 374-5, 378). Покрај тоа, тој укажува на Јован и на неговите ученици како на примери на совршени
христијани. „Како што е Тој [Христос], така сме и ние во овој свет“
(1 Јован 4,17) (АП 390-1)
Конечно, Весли забележува дека Бог ни заповеда да го сакаме со
сето наше битие, а потоа прашува дали Бог ќе ни заповеда повеќе
отколку што ни ветил (АП 408) или ако сакате дали Бог би ни заповедал доколку ние не би биле во можност, истото да го исполниме.
Според Весли ние сме способни да ја исполниме оваа заповед, и
оттука совршенството се подразбира. Сепак, ова не мора неопходно
да следи од Писмото. Постојат случаи во писмото како што се на
пример стврднување на срцето на фараонот (Излез 9:12), потоа случаи кога луѓето не се во состојба да ги исполнат Божјите заповеди,
поради поинаков Божји план.
И да повториме заради поцелосно утврдување. Во најширока смисла, Весли, спасението го смета засевкупна откупителна работата на
Бог во еден човечки живот. Во потесна смисла, за Весли спасението
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е составено од два дела: оправдување и осветување. Оправдувањето
е помилување од гревот, а осветувањето е процесот на постанување
свети, процес кој започнува во моментот на оправдување. Совршенството, пак, е момент во процесот на осветување при што христијанинот достигнува фаза на безгрешност: совршената љубов кон Бога
го „пади или гони“ гревот од душата и срцето на верниот. Љубовта
кон Бога е послушноста кон Него и Неговото живо Слово. Совршената послушност е онаа „жива вода“ од која никој верен не жеднее, односно исполнување на волјата Божја, значи усогласување во
целост на нашата со волјата Господова преку Словото. Сите аспекти
на спасението и во својата поширока и во потесната смисла, се резултат на верата.16
За крај, ако гревот е централна точка на Библијата, и сè започнува
со овој изум на сатаната, со и преку спасението коешто е Божји изум
и интервенција на Бог лично во човештвото, Бог го финализира Неговиот план за враќање на човештвото при себе. Со инструкциите за
патот на светоста до посакуваното совршенство во Христовата љубов
и послушност кон Неговата волја за нас и нашите животи, Христос,
всушност, не враќа во првобитната замислена состојба на совршенство и присуство на Царството небеско во нашите животи.
Една мисла на Џон Њутон17 ќе ја заокружи пораката од денес:
„Јас не сум тоа што можеби можам да бидам, јас не сум тоа што
можеби треба да бидам, јас не сум тоа што можеби сакам да бидам,
јас не сум тоа на што можеби се надевам да бидам. Но Му благодарам на Бога, јас не сум тоа што некогаш бев, и можам да кажам со
голема одважност: „По милоста Божја јас сум тоа што сум“. – (John
Newton)
16.
17.

<www.theologian-theology.com/.../john-wesley-christian-perfection>
John Newton, https://www.christianitytoday.com/history/people/pastorsandpreachers/
john-newton.html
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4. СВЕТИОТ ДУХ - ИЗЛЕВАЊЕ
2 Коринтјани 12:2-10
„Да се фалам, немам полза, но ќе минам кон виденија и откровенија Господови.Знам еден човек во Христа, кој пред четиринаесет години, со тело ли, не знам; без тело ли, не знам - Бог знае;
беше грабнат и однесен до третото небо. И знам дека тој човек, со
тело ли или без тело – не знам- Бог знае, беше грабнат и однесен
во рајот и дека чул неискажливи зборови, коишто човек не може
да ги искаже. Со таков човек ќе се пофалам; но со себеси нема
да се пофалам, освен со моите слабости. Ако, пак, посакам да се
фалам, нема да бидам безумен, зашто ќе кажам вистина; но јас
се воздржувам, да не помисли некој за мене повеќе, отколку што
во мене гледа или од мене слуша. И за да не превознесувам со
премногу откровенија, во телото ми се даде трн, ангел сатанин,
да ме боцка по лицето, та да не се превознесувам.Затоа трипати
Го молев Господа да го отстрани од мене. Но Тој ми рече: „Доста
ти е Мојата благодат, бидејќи Мојата сила наполно се покажува во
слабоста“. Затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите
немоќи, за да се весели во мене силата Христова.Затоа добро ми е
во слабостите, во навредување, во маки, во прогонување, во тага
за Христа, оти кога сум слаб, тогаш сум силен.Станав безумен со
фалбите свои: вие ме принудивте. Вие требаше да ме пофалите,
зашто со ништо не сум подолен од врховните апостоли, иако сум
ништо.Зашто белези апостолски се извршија меѓу вас во секое трпење, во знаци, чудеса и сили.“
Марко 6:1-13
„Па излезе оттаму и дојде во Својот крај; а по Него одеа и учениците Негови. И кога дојде саботата, Тој почна да подучува во
синагогата и мнозина што слушаа, се чудеа и говореа: „Од каде во
Него ова? И каква е оваа мудрост што Му е дадена, та такви чудеса
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стануваат преку Неговите раце? Не ли е Тој дрводелецот, Синот на
Марија, брат на Јакова, Јосија, Јуда и Симона? И не ли се овде меѓу
нас сестрите Негови?“
И се соблазнија заради Него. А Исус им рече: „Пророкот никаде
не останува без почест, освен во својата земја, меѓу роднините и во
својот дом.“ И не можеше таму да изврши никакво чудо; само многу малку болни излекува, полагајќи ги рацете врз нив.И се чудеше
на нивното неверие. Па одеше по околните села и поучуваше. И ги
повика дванаесетте и почна да ги праќа по двајца и им даде власт
над нечистите духови. Па им заповеда да не земаат ништо за по
пат, освен по еден стап; ни торба, ни леб, ни пари во појасот, но да
се обуени во сандали и да не облекуваат по две облеки.И им рече:
„Ако влезете негде во куќа, останете во неа, дури не си отидете оттаму. А ако негде не ве примат, ниту ве послушаат, штом излезете
оттаму, истресете го правот од нозете свои, ним за сведоштво.
Вистина ви велам: полесно ќе им биде на Содом и Гомор во судниот ден, отколку на тој град“. Тие појдоа и проповедаа покајание;
и изгонуваа многу демони и многумина болни помазуваа со елеј, и
лекуваа“.
Со каква сила апостолите правеа чудеса, истеруваа демони, исцелуваа болни, оживуваа мртви, говореа јазици, пророкуваа? Со каква
сила тие ги правеа истите работи кои и Исус ги правеше? И притоа
секогаш, по истиот редослед, прво проповед на вистината, а потоа
чудеса. Нели, Исус основно проповедаше, а потоа правеше сѐ друго.
Исто и апостолите.
Претпоставувам дека сите знаеме дека станува збор за силата на
Светиот Дух. Второто прашање е: Го поимаме ли исправно Светиот
Дух? Имаме ли вистинско спознание за Него? Го познаваме ли?
Ќе се обидеме заедно да продреме подлабоко во самата суштина
на поимањето на истиот, зошто е толку значаен за нас и нашите животи, за сознанието дали го имаме или не во нашите срца и животи,
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сега, денес и овде. Дали знаеме како да го препознаеме Неговото
присуство во нас и нашите животи или можеби сѐ уште имаме двоумење, несигурност или колебливост околу таквата проценка, во
оваа фаза од нашиот духовен од со Бога.
За да дојдеме до исправни одговори на овие прашања, потребно е основно да поседуваме знаење за Светиот Дух од Словото,
знаење кое извира и е на основа на нашата вера. И тоа не било
какво површно знаење, туку длабоко издржано и одржливо знаење
кое преку верата не носи до вистинското спознание. Знаеме ли што
е тоа Свети Дух? Имаме ли претстава за Него? Го поимаме ли исправно? Дали е Тој нешто посебно и одделно од Бога? Дали Бог од
Стариот завет, кој е Дух, е истиот од Новиот завет, и ако е истиот
зошто добива придавка Свети Дух? Зарем Бог кој е Дух во СЗ, не
е исто така Свет? И клучното, каде е врската со Христос? Божјиот
Дух, Христовиот Дух, Светиот Дух? Или сѐ ова е едно и исто?
Целта за денешново Слово е да поттикнам на размислување околу есенцијата на Светиот Дух и преку освежување на знаењето кое
ни го дава Библијата како инструкција, да дојдеме до уште поприсен однос со Христос живиот Бог преку врските на Светиот Дух.
Пораката и поуката која сакам сите да ја примиме и разбереме
е следнава: Правилното разбирање на вистината за Светиот Дух и
триуната природа на Бог и на самото Негово битие е основата на
нашата вера и услов за наше спасение и вечен живот. Јован 17:3:
„Само вистинското спознание на Бога и Христос води до вечен живот“. И „ ...ако трубата не дава разбирлив глас, тогаш кој ќе се готви
за битка?“ 1 Коринтјаните 14:8
Значи, сметам дека нашата вера, и спознанието за Светиот Дух,
мора да ги поткрепиме и зацврстиме дополнително и со систематизирано знаење за истиот. Иако знаењето само по себе не ни носи
лично познанство и искуство со Светиот Дух во нашите животи.
Дали ја правиме разликата? И најважно, дали имаме стекнато си68
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гурна увереност во присутноста на Светиот Дух во нас и во нашето
битисување на овој свет.
Една сторија за млад амбициозен човек, ќе не доведе до пораката
за знаењето. Имено, тој му пришол на Сократ, антички учен и философ, со барање да стекне многу знаење за животот и за сѐ поврзано
со него. Сократ го прошетал низ градот, го однел на блиската плажа, го внел во водата и му ја земал главата во раце и ја ставил под
вода. Немајќи здив младиот човек, останувајќи без воздух, Сократ
му ја извадил во последен момент и го прашал. Што сакаш? Младиов рекол – знаење, сето знаење на овој свет. Сократ повторно му
ја нурнал главата под вода, овој пат подолго. Потоа следеле, истото
прашање – и истиот одговор. Сѐ додека во еден момент младиот
не извикнал и одговорил: Сакам воздух, не можам без него! На ова
Сократ заклучил: Тогаш кога и знаењето ќе го бараш како воздухот
сега, дури тогаш ќе си на вистинскиот пат во животот. (LBS/GSI/BSP)
Впрочем, така ни вели и Словото.
Изреки 2:3-6: „...ако ги повикаш знаењето и разумот; ако ги бараш како сребро и ги истражуваш како ризница, - ќе го разбереш
стравот Господов и ќе го најдеш знаењето за Бога.Зашто Господ
дава мудрост; од устата Негова доаѓа знаењето и разумот“.
Бог е Дух, вели Словото. Бог е Дух и вистина. Исус вели Вистината тоа сум Јас. (Јас сум, патот, вистината и животот). Бог е Дух и
во Новиот завет, само што добива придавка Свет, што само по себе
не значи дека во Стариот завет ја нема истата придавка за светост.
Претпоставувам сите сме убедени дека Бог од Стариот и од Новиот завет се едно и исто. Духот од Стариот завет беше одвоен од
телесниот и материјален свет, и не се допираше до нечисто, затоа
се објавуваше само на пророците, сметани од Бога за праведници,
чисти и непорочни. Оттука Тој беше Свет, исто така. Дојде во тело
и нам ни се објави во Христос. Која е врската на Светиот Дух со
Христос?
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Во Словото, Светиот Дух се користи истовремено како синоним, со „Духот Христов“, во Филипјаните 1:19: „оти знам
дека тоа ќе ми послужи за спасение со вашата молитва и преку дејството на Духот на Исуса Христа“, па во Лука 4:18: „Духот Господов е врз Мене; затоа Ме помаза да им соопштам радосна вест на бедните. Ме прати да ги исцелам сокрушените
по срце, да им проповедам на заробените ослободување и на
слепите прогледување, да ги пуштам на слобода напатените;
да ја проповедам благопријатната година Господова!“ За кого станува збор овде? Секако, за Христос, Тој проповедаше за Царството небеско и исцелуваше. Во тој контекст Светиот Дух е всушност
целото битие, Неговата есенција, умот и силата на Христос живиот
Бог.
Во Дела 16:7 директно се говори за Духот Христов, во оригиналниот превод, а во православниот превод е изземен тој дел, со
намера да не се оспори нивната позиција во врска со спорот околу
прашањето за т.н. „филиокве“ (исходување или процесија на Светиот Дух само од Отецот или и од Синот)„.А кога дојдоа во Мизија,
се обидоа да отидат во Витинија; но Духот не ги пушти“. Во оригиналот стои: „ ...Не им дозволи Духот Христов“. Римјаните 8:9: „Вие
живеете не по тело, туку по дух, само тогаш ако Духот Божји живее
во вас. Ако, пак, некој нема Дух Христов, тој не е Негов“. Внимавајте на следниве стихови:
Јован 6:63: „Духот е тој што оживува; телото ништо не помага.
Зборовите што ви ги кажав се дух и живот“.
Јован 11:25: А Исус ѝ рече: „Јас сум воскресението и животот;
кој верува во Мене, и да умре, ќе живее“.
Римјаните 4:17: според напишаното: „Те поставив татко на многу народи“ – пред Бога, кому тој Му поверува, кој ги оживува мртвите и го вика она што не е како да е“.
Одиме понатаму. И во Стариот завет, на сцена беше Духот Христов.
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Во 1 Петрово 1:9-12: „примајќи го крајот на вашата вера – спасението на душите; кое го бараа и испитуваа пророците, што прорекоа за вашата благодат. Откако испитаа, во кое или какво време
им јавуваше Духот Христов однапред, кој беше во нив, сведочејќи
за Христовите страдања и славата која иде по нив; ним им беше откриено дека тие не за самите себе служат, а за нас со она што ви се
јави сега вам преку оние, кои го проповедаа Евангелието од небото
преку Светиот Дух, и во кое сакаат да вникнат ангелите“.
И во 2 Коринтјаните 3:17: „А Господ е Дух; а каде што е Духот
Господов, таму има слобода.Ние, пак, сите со откриено лице, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во ист образ, од слава
во слава, како што доаѓа Духот Господов“.
Христос го излева Духот кому сака и колку сака, според Неговата
света волја. Откако Христос ни покажа на дело, со личен пример,
како се одвива чинот на примањето на Светиот Дух, Тој лично„...го
излеа ова, што го гледате сега вие и го слушате“. (Дела апостолски
2:33)
Ефесијаните 1:13: „за да послужиме како пофалба на славата Негова ние, кои од порано се надевавме на Христа.Во Него и вие, откако го чувте словото на вистината – Благовестието за вашето спасение
– и откако поверувавте во Него, станавте запечатени преку ветениот
Свети Дух,Кој е залог за нашето наследство, та да се откупи Неговото достоинство за пофалба на Неговата слава“.
1 Коринтјаните 3:16: „Не знаете ли вие дека сте храм Божји и
Духот Божји живее во вас? Ако некој го разори Божјиот храм, него
Бог ќе го разори; зашто Божјиот храм е свет, а тоа сте вие“.
Римјаните 8:9-10, 14: „Вие живеете не по тело, туку по дух,
само тогаш ако Духот Божји живее во вас. Ако, пак, некој нема
Дух Христов, тој не е Негов. Ако е, пак, Христос во вас, телото е мртво за грев, а духот живее поради правдата... Сите оние,
што се управуваат по Духот Божји, се синови Божји“. Значи, нема
посинување без Светиот Дух во нас, нема Свети Дух во нас, без
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нашата светост, без која никој нема да го види Царството небеско.
Сѐ надвор од оваа вистина и знаење за Бога почива на песочни
основи.
Јован 3:8: „Ветрот дува каде што сака и гласот негов го слушаш,
но не знаеш од каде доаѓа и на каде оди; така е со секој човек роден
од Дух“. И 7:37-39 А во последниот голем ден од празникот застана
Исус и извика со висок глас, велејќи: „Кој е жеден, нека дојде при
Мене да пие! Кој верува во Мене, од неговата утроба, како што е
речено во Писмото, ќе потечат реки од жива вода.“ А ова го рече за
Духот, кого ќе Го примат оние, кои веруваат во Него; оти Светиот
Дух сѐ уште не им беше даден..„.
Во сите овие Библиски стихови Христос, Неговиот Дух и Светиот Дух се едно и исто.
На самиот почеток на времињата, во почетниот пасус од Библијата, Бог ни се претстави како Дух, и тоа како Дух кој говори. „Во
почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше неоформена и пуста; имаше темнина на бездната и Божјиот Дух лебдеше над
водата. И Бог рече...“ Битие 1:1-3
Значи Бог е Слово, збор, од самиот почеток на објавата на светот.
Значи Духот говореше Слово кое дава живот, кое создава.
Потоа, знаеме дека во Јован 1:1,14: „Во почетокот беше Словото
и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше
во Бога...И Словото стана тело и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина; и ние ја видовме Неговата слава...“
Значи, Бог беше Дух, потоа Духот говореше, Словото беше Бог и
Словото стана тело и се всели меѓу нас. Кој се всели меѓу луѓето? –
Се всели Словото, Христос, живиот Бог во тело. Каде се всели – во
човештвото, помеѓу луѓето и оттаму во нашите срца. Како? Преку
Словото кое велиме е живо и постојано го допишуваме, од ден на
ден на плочките на нашите срца. Словото беше самиот Бог, кој е
Духот кој се вселува во нас и постанува едно и со нас, како што е
едно и со Отецот, еден и ист Дух кој е самиот Бог, кој е сѐ во сѐ?
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Светиот Дух како клучна библиска тема е сам по себе доволно сложен како појава и како сила, за да ние луѓето со нашите
ограничени умови и способности, дојдеме до точно и исправно
спознание на оваа вистина за Бога и Светиот Дух. Но,тоа не нѐ
ослободува од одговорноста и обврската да трагаме постојано во
длабочините на океанот на Божествената премудрост и Божјата
вистина.
Тројството кое го нема никаде во Библијата како норма и теорија,
се провлекува низ Словото како триуна природа на Бога и на сѐ создадено од Него. Па се вели дека тројца се кои сведочат на небесата
и тројца – на земјата: Отецот, Словото и Светиот Дух, и овие три се
едно и исто. А тројца се кои сведочат на земјата: духот, водата и крвта, и тие три се едно. Мало потсетување - нашето тело е повеќе од
2/3 вода. А душата е во крвта, вели Словото. Оттука имаме повторно, тело, душа и дух, триуна природа од која е создаден и битисува
човекот на овој свет, според обличјето Божјо кое е едниот Бог Дух,
во Христос преку врските на Светиот Дух, кој пак, е Христовиот
Дух. Еден е Бог и еден е Христос и еден е Духот Свети, едно и исто
во својата суштина и постоење. Оттука христијанството е монотеистичка религија, вера во еден Бог, Кој има триуна природа на битисување, и според чие обличје и ние луѓето сме триуно создадени.
Најуспешна аналогија која сум ја сретнал во академската литература од областа на теологијата е онаа со изворот и течението на
реката: од Духот извира Христос во тело, од изворот е течението
на реката, водата е живото Слово и кој пие од неа нема да ожедни.
Таа жива вода е и Духот Божји, Слово кое стана тело, кое е вистина
и живот, значи Дух кој дава живот. Течението завршува во изворот,
од каде повторно се објавува, и така во круг, на пречудни начини,
како што и Бог ни се објавува нам постојано и на пречудни начини.
Силата којашто сето ова го придвижува, енергијата кој го движи
системот е, всушност, истиот тој Дух, истиот Бог кој е Дух, истиот
Бог кој видовме дека е Христовиот Дух. Но ниту реката е родена од
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изворот, иако излегува од него, ниту таа е посебна вода од него, со
посебни карактеристики, но се едно исто. И само на ваков начин
може вистината за триуната природа на Бог да им се доближи на
верниците денес, а и на сите останати. Според мене, само на ваков
начин ќе можеме да донесеме до луѓето здрава наука за поимање на
суштината на Светиот, Христовиот Дух, а тоа пак спознание ќе не
донесе до правилното разбирање на есенцијата на Христовата инструкција за новораѓање во Дух – за суштината на терминот „роден
од Духот“ или „роден во Дух и вистина“.
Јован 3:5: А Исус му одговори: „Вистина, вистина ти велам:
ако некој не се роди од вода и Дух, не може да влезе во царството
Божјо;зашто, роденото тело од тело, тело е; а роденото од Дух,
дух е“.
Рековме дека без исправното спознание на вистината за Бога во
Христос, и за Духот кој е едно и исто со Бога, односно едно и исто
со Христос, ние не ќе можеме да дојдеме ниту до посакуваната сигурна увереност за нашата надеж, во спасението. А нели тоа е дефиницијата за верата од Евреите 11:1. Секако, Словото нѐ охрабрува дека до таа посакувана увереност може да дојде секој еден од
нас. Покажете ревност за поголеми дарби (1 Коринтјаните 12:31),
уште вечерва на колена во молитва и верувајте дека Христос живиот Бог е Тој кој лично дава кому сака и колку сака од Своето, и во тој
случај ќе нема причина во вашето понизно и покајано срце да не се
открие нова повисока и поприсна релација со Него лично, на начин
што Тој ќе ви го покаже подобриот пат до посакуваните, а досега
неоткриени или непрактикувани дарби на Духот во вашиот живот.
Притоа, не мора да почнете да зборувате на други непознати јазици за да бидете сигурни дека Духот Христов е со вас и во вас.
Дарбите се сепак различни. Бог гледа во вашите срца и точно знае
какви дарби се всадени во вас. Тука доаѓаме до уште едно прашање.
До прашањето за дарбите на Духот. Дали ни се познати, дали сме
ги осознале и ставиле во функција на живиот Бог, за Тој лично да
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ги преумножи во нас и не подготви како сад за света употреба, за
Негова слава, а за наша поткрепа во животот?
Примерот со еден будистички монах е илустративен во таа смисла. Имено, некој посветен и побожен монах имал пракса постојано да седнува пред будистичкиот храм во некое место на Тибет,
притоа со став на молитва, постојано повторувал ‘Amita Buddha’.
Тоа е израз со кој оддавал слава на просветлениот Буда. Еден ден,
свештеникот седнал до него и започнал да реди цигли покрај ѕидот на храмот. Ова го забележал монахот и прашал, зошто го прави тоа. Свештеникот одговорил дека сака да направи огледало. На
ова монахот возвратил дека од цигли не може да направи огледало.
Свештеникот заклучил дека ниту со постојаното рецитирање на истите зборови, исто така, нема да влезе во благодатта на Бога бидејќи
е потребна промена одвнатре, а без сила однадвор таа не е можна18.
Илустрацијата со аквадуктот ќе не донесе до пораката. Имено,
аквадуктот е камена градба со посебни форми која има за цел да
донесе вода од планините и да ја спроведе до луѓето, за да имаат
за пиење и обавување на дневните потреби, нешто како водовод
денес. Камената градба или аквадуктот е еден вид на синоним за
објективните основи на нашата вера или Библијата. Субјективните
елементи или нашето лично искуство со Христос е, всушност, водата која струи низ аквадуктот и ги одржува во живот луѓето.
Ова е исто како разликата помеѓу куќа и дом. Куќата е зградата,
објектот за живеење, а дом е семејството, атмосферата во него, духот кој струи во блискоста и љубовта внатре во домот или разликата помеѓу црква како камена творба или градба и еклезијата која е,
всушност, невидливата црква на живиот Бог која се одржува преку
врските на Светиот Дух во срцата на верните во таа заедница. И
во случајов столбот и тврдината на вистината е невидливата црква
18.

LBS/GSI/BSP
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или еклезијата или духовната творба изградена од Божјиот Дух, а
не камената творба изградена од човечки раце.
Некои христијани го запоставуваат Словото Господово и акцентот го ставаат само и исклучиво на субјективното искуство со Бога.
На пример, во Пентакосната црква, првенствено бараат субјективно искуство на откровение преку зборување на разни јазици, кои и
самите, во многу случаи, не ги познаваат. Но без Словото на вистината, без исправна вера заснована на знаењето од Бога и без тоа
знаење да е основата на која се канализира искуството во релацијата со Бога, самото искуство може да биде погрешно, бесплодно и
бесцелно. Имено, во Галатјаните 3:2,5 се вели дека Духот се добива
или се дарува преку пораката за верата и преку послушноста во
верата.
Другите, пак, кои се држат само и исклучиво до делата на милоста
и љубовта, занемарувајќи го личното искуство со Бога во личносна
релација и дневна комуникација како на двајца пријатели, исто така,
се во зона на опасност да останат суви, како аквадукт без вода, без
животворната вода, која всушност е Духот. Здрав духовен живот подразбира живо Слово, кое е делотворно во животот на верниот, кое
носи постојана и видлива промена кон поприсен однос со Христос,
искуство кое е на личносна основа со живиот Бог, преку Светиот Дух
во срцето и животот на верниот.
Дури и производите, на пример овошјето или зеленчукот, не значат
ништо сами по себе, туку дури откако ние ќе ги внесеме во организмот, тие ја даваат нивната функција за што постојат, да внесеме витамини, минерали и ензими во телото, за тоа да биде здраво и да живее.
Ако не ги употребиме за нивната намена, тие нема да ја остварат целта
на своето постоење, да бидат од полза за нас.
Слично е и со Словото. Сѐ додека е тоа надвор од нас и не го
вкусуваме со сласт и глад за него, тоа не нѐ допира во срцето, не
прави видлива промена во нас, а со тоа нема жива вода од која не
се ожеднува и од која се добива живот вечен. Исто е и со Духот
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Свети. Тој е насекаде околу нас, на располагање. Но, доколку нема
вера во нас, вера која преку знаењето од Словото станува животворна и делотворна, доколку нема живо Слово кое е дејствително во
нашите срца и животи и кое не донесува видлива промена и плодови на Духот, тогаш нема ниту Дух Свети во нас. Ние во таквиот
случај ја пропуштаме животната шанса за да ја оствариме, во сета
полнота, целта на нашето постоење. Нема ли плодови на Духот во
нас, бесцелно и неповратно пропаѓа нашиот живот и ние стануваме
исто како и смоквата бесплодна, чијшто корен се сече и се фрла во
оган за изгорување.
1 Коринтјаните 12:11: „Сето ова го прави еден и ист Дух, распределувајќи секому поодделно, како што сака“.
Ефесјаните 1:19-20: „...и колку е неизмерна величината на Неговата сила во нас, кои веруваме преку дејството на Неговата крепка
сила. Таа сила Тој ја покажа во Христа...“
Јов 33:4: „Духот Божји ме создал и здивот на Вседржителот ми
дал живот“.Псалм 33:6: „Преку словото на Господа се зацврстија
(беа создадени) небесата, и преку Духот на устата Негова – сите
сили нивни“.
Духот Божји има активна улога во животот на верните. Дела 1:8:
„ќе примите сила, кога врз вас ќе слезе Светиот Дух; и ќе Ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија, и дури до
крајот на земјата“.
1 Коринтјаните 2:11,12: „Бидејќи, кој човек знае што има во човекот, освен човечкиот дух, кој живее во него? Па така, и Божјото
не го знае никој, освен Божјиот Дух.Но ние не го примивме духот
од овој свет, туку Духот, кој иде од Бога, за да го знаеме она, што ни
е дарувано од Бога;“
Синоним за душата се термините: постоење, битисување, битие,
есенција, срце, интелект и основно, животот. А за духот, синоними
се следниве термини: карактер, став, храброст, одважност, мислата,
смислата, разумското спознание, природата, виталноста, ревноста
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и основно, силата. И без овие две – душата или животот и духот,
телото нема значење, тоа е безживотно и неделотворно (нели му
вдахна дух и стана жива душа). Дури и ако ги има и двете заедно
(и душата и духот), а духот човечки не се сообрази со Божјиот Дух
преку новиот карактер и новата природа во него, нели преку покајанието и промената која нужно го следи истото, телото, исто така, ќе
нема значение, ниту сила во него, сила која ќе овозможи премин во
живот вечен.
Оттука, ако душата е еден вид на пасивна состојба, живот, интелект, постоење, битисување, Духот е активната сила која ја придвижува таа состојба и го движи животот, го осмислува карактерот и ја
оформува нашата природа. Римјаните 8:9: „Вие живеете не по тело,
туку по дух, само тогаш ако Духот Божји живее во вас. Ако, пак,
некој нема Дух Христов, тој не е Негов“.
И сега, ако духот во човекот е самиот човек, неговото битие и
суштината на неговото постоење на овој свет, есенцијата на неговиот ум, разум, карактер и природата на битисување, тогаш, доколку
извлечеме паралела, Божјиот дух е самата суштина на Бог, Неговата
есенција, внатрешност и битие.
Потребно е секој од нас да размислува проактивно и постојано,
кои се видливите знаци на присуството на Духот во нас. На пример,
доколку во нас постои јасно диференцирана потреба за постојано
преиспитување дали сме на вистинскиот пат, преку осврт на исходот од нашиот живот, тогаш тоа е јасен и видлив знак на присуството на Духот во нас. Потоа, доколку алармот на совеста во нас, ѕвони
силно кога сме во зоната на измамата на лукавиот или наидуваме на
замка и стапица од него, тогаш исто така, Духот е Тој кој алармира
и ве поттикнува да се клоните од злото. Ако при некоја грешка,
грев (секако не смртен, од почетниот стих за денес) или прегрешение, при лоша помисла, лош збор со кој сме оговарале некого, сме
навредиле свесно или несвесно, сме биле дрски, сме повишиле тон
при меѓусебната комуникација, сме се расправале непотребно, сме
78

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

викале на некого, па дури и сме биле насилни, сме сториле и најмала неправда спрема кого било, да не дозволи Господ да сме излажале или да сме ја засновале лагата на само еден дел од вистината, сме
покажале гордост или надменост, сме биле безмилосни спрема некого, сме биле шокирани од гревот на другиот до нас, а притоа сме
останале слепи за нашите слабости или гревови, потоа кои било
моменти на слабост во ова гревовно тело и гревовно окружение, а
притоа да нема доволно свесност во нас дека сме погрешиле и нема
тага на духот заради стореното, значи нема ни покајание притоа,
нема понизност да се признае згрешеното, тогаш нема ниту волја за
промена, и тогаш, во сите овие ситуации ние сме во сериозен проблем. Тука нема видливи и јасни знаци дека Духот пребива во нас.
Свесноста за гревот е првичниот чекор кон покајанието. Свесноста за погрешниот пат, исто така. Свесноста за погрешно кажаниот
збор, исто така; како и за погрешните мисли, постапки, рутина и навики во животот. Свесноста води до потребата за промена. А за неа
се потребни понизност, покајание, сила за опростување и вера да се
припаѓа на Бог. Во таквите случаи аквадуктот е празен, во него нема
животворна вода, од која и други би се насладувале или духовно кажано би се спасувале. Во таквите случаи, во нас ќе нема жива вода
(нели тоа беше Духот животворен), коренот ќе биде плиток (Псалм
1), стеблото кревко и при најмал ветер, невреме или турбуленција
во животот тоа ќе се откорне и ќе го снема од лицето на земјата,
крошната на слабото стебло е мала и на неа нема плодови достојни
за Бога. Обратно, Духот животворен, ќе делотвори во нас промена,
видлива со новиот карактер и природа на нашето битие, кое со секој
наш здив ќе го одразува Божјото во себе, (нели, сѐ што дише ќе го
слави и ќе се радува во Бога), и со исходот во нашиот живот ќе го
одразуваме Божјото присуство во секој миг од нашето постоење,
За да на тој начин, како со магнет привлекуваме нови човечки души
при Бога. Ако го немаме во нас тој делотворен Дух Свети, тогаш
немаме ниту магнетна сила во нас да ги привлечеме другите околу
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нас за Бога. Со Духот во нас, нашиот карактер и природа ќе бидат
неспоиви со гревот од овој гревовен свет, гревот ќе има сѐ помалку
власт над нас, сѐ до неговото конечно развластување и исчезнување
од наша близина. Тој ќе не брка постојано, ќе трча по нас, но ние
ќе сме сѐ подалеку од огнените стрели на лукавиот, и злото ќе нема
дострел до нас и нашите животи. Таа е крајната цел, за која сме
повикани во Христа, да ја трчаме трката, до горното призвание од
Бога, до спасението и влез во Царството небеско.
Една моќна илустрација за тоа како нашето поимање, знаење и
познавање на Светиот, Христовиот Дух може да не однесе на повисоко ниво на присност со него, наспроти состојбата да сме затворени во блокадата на нашиот ограничен ум, несакајќи притоа да
нурнеме што подлабоко во Божјата ризница на знаење, ограничени
во верата и во нашиот духовен растеж во Словото и во сведочењето
за Бога со исходот во нашиот живот, со тоа како ние живееме. Оти
нели, нашиот живот е дар од Бога за нас, а тоа како ние живееме е
од нас возвратениот дар за Бога.
Имено, во Скопје, во населбата Аеродром (по ново Јане Сандански), во трговскиот центар, „Капитол мол“ на приземје има
ресторан „Дежа ву“, во кој на едниот од ѕидовите има десетина
аквариуми со мали, живи, вистински ајкули во нив. Отсекогаш
сум се чудел, што кога ќе пораснат, како ќе ги извадат и преместат. Моето двоумење траеше доста долго, сѐ до моментот додека
не одлучив да трагам по знаење зошто е тоа така, и како резултат
на таа потрага, да дојдам до правилното знаење и спознание за
фактот дека малите ајкули во аквариум не растат повеќе од рамката на потребниот простор да останат живи во нив. Значи, ајкулата затворена од мала во аквариум, никогаш во својот живот нема
да ја достигне својата природна големина предвидена од Бога за
ајкулата, освен ако не ја вратите повторно во океанот и морињата,
каде таа набрзо си ја враќа својата природна големина.
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Така е и со нас верните. Сѐ додека сме ограничени во поимањето
на Бога и Светиот Дух со нашиот човечки ум и разбирање по човечки, ние ќе останеме мали и ограничени во релацијата и присноста со Бога. Ново ниво на релацијата со Бога и поголема присност,
притоа и повеќе дарови на Духот, а зошто да не и специјални дарови, се можни доколку излеземе од нашето ограничување и преку верата во нас, се нурнеме што подлабоко во ризницата на премудрост
и знаење, за да успееме да се вратиме во природната големина на
очекуваниот исход во нашиот живот, која Бог ја предвидел за секој
од нас, но и ја посакува за секој од нас. Таа средина, ако за ајкулата
природно е водата во океаните и морињата, за нас верните таа природна средина во која ќе достигнеме вистински исход во нашиот
живот е океанот на божествената ризница на знаење и премудрост,
таа средина е живото Слово кое со себе ја носи на сцена полнотата
на Светиот Дух, кој ни е на сите нас подеднакво на располагање.
Затоа, да не останеме како во аквариум, туку да се поместиме од
зоната на комфор, да го премостиме евентуалниот празен простор
во релацијата со Бога, и одлучно да го придвижиме нашиот моментален дострел и моментален исход во нашиот живот кон повисоко,
во нашата дневна личносна релација со живиот Бог во Христос,
преку достапноста на Неговиот Дух Свети.
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II
ПАТОТ НА ВЕРНИОТ ДО ЖИВИОТ БОГ
преку покајание за гревот
до Божјото мерило за правда
5. ХРИСТОС И ПРОМЕНАТА
ВО ЖИВОТОТ НА ВЕРНИОТ
Мудроста се состои во едноставноста на изразот и концизноста
во пораката. Оттука прашање кое е тешко да се одговори исправно е
дали пет или десет минути се доволни за ефектна проповед со значајна порака. Во една прилика, одлучив да се посоветувам со Господа, во молитва и добив изненадувачки одговор: Ако на Мене ми
беа потребни твоите пет до десет минути на покајничко и понизно
обраќање во молитва на колена таа вечер пред скоро 19 години за да
те примам во моето присуство и да те поведам на патот кон ослободување од ропството на греовното живеење од претходно, тогаш и на
тебе ќе ти биде доволно тоа време за да ја пренесеш мојата порака до
заедницата. Што ми остануваше друго освен да речам: Говори Господи, Твојот слуга слуша!
Но, исто така и само пет минути се доволни да се просведочи
на право место и во прав момент, за да човекот поверува и се врати
при Бога.
Се вели дека амвонот го привлекува повиканиот од Бога како што
морето го привлекува морнарот, и додаваат дека ако не ја почув83
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ствувате магнетната сила со која амвонот ве повикува да застанете
пред Бога со таква привлечност со каква што морето го привлекува
морнарот – тогаш не се нафаќајте да проповедате... и доколку стоејќи на амвон исправен пред Бога го немате потребниот мир, спокојство и сигурност за Божјото присуство во вашето срце – тогаш
не се осмелувајте да стоите на него...
Таа сила која ја зрачи амвонот како магнет ќе го привлекува срцето на верниот, но и на секој еден кој влегува низ вратата на Божјиот
храм. Какво срце е потребно за да биде привлечено од тоа магнетна
сила?
Евангелистот Матеј или Господ преку него, во 5:8 ни вели: Блажени се чистите по срце, зашто таквите ќе го видат Бога!
Во Еремија 24:7, Господ преку пророкот ни вели: „ ...и ќе им
дадам срце, за да Ме познаваат, дека Јас сум Господ, и тие ќе бидат
Мој народ. Јас пак ќе им бидам нивни Бог, оти тие ќе се обрнат кон
Мене од сѐ срце“.
И во Езекиел 36:26 (25-32): „ ...ќе ве попрскам со чиста вода, за
да се исчистите. Ќе ве очистам од сите ваши нечистотии и од сите
ваши идоли. Ќе ви дадам ново срце, и ќе вдахнам нов дух во вас!
Ќе го извадам каменото срце од вашето тело...Ќе го вложам Мојот
Дух во вас внатре, за да одите по Моите закони и за да ги пазите и
вршите Моите наредби... Ќе ве избавам од сите ваши нечистотии
и ... (31) И тогаш ќе си спомните за своите лоши патишта и неправди, ... (32) и ќе се зацрвените и засрамите заради своите лоши
патишта (и зли дела)...(но,...), така што да почувствувате и омраза
кон самите себе заради своите беззаконија и гадости...(И тогаш)
ќе го умножам плодот (Мој во вашите срца)“.
Се разбира тука не се говори за физичкото срце кое има морфолошки и фукционални карактеристики да му дава живот на телото
и човекот. Тука станува збор за духовното срце кое е парафраза на
духовниот сад во кој Христос се вдомува и Неговото живо слово се
овоплотува.
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За да имате физички ново срце потребна е трансплантација, но
за тоа е потребно да се плати голема цена. Дали некој знае колкава
е цената на таквото ново срце?
Во 2010 година, престижниот магазин Њујорк тајмс (The New
York Times19), објави истражување според кое ново срце чини:
864.700 долари, значи да се набави, да се изврши оперативен
зафат на трансплантација и да се спроведе постоперативна постапка за адаптација на новото срце во новата средина со имуносупресивна медикаментна терапија чини цело богатство од
864.700 долари.
Но, дали е само тоа? А колку чини смртта не човекот кој е дарител на новото срце? Има ли цена неговиот живот? Значи, во
случајов претходно е потребно некој да умре за од него да се обезбеди срцето, да се извади оперативно, да се оживее и одржи во
живот до трансплантацијата...Некој чекајќи на ранг листата за
трансплантација се надева на нечија смрт...Болниот се надева на
среќа на туѓа несреќа? Дали воопшто постои надеж после нечија
смрт?
И уште нешто, тоа пресадено срце нема гаранција колку ќе трае
и дали воопшто ќе се прилагоди на новиот организам и целиот живот потоа е една огромна неизвесност.
Благодарение на Бога, ние верните христијани го имаме дарот
ново срце бесплатно, по милоста Божја. За тој дар не треба да платиме ниту цент. Бесплатно и не по заслуга, но по милоста Божја
добиваме ново срце кое нема рок на траење, кое никогаш нема да
не изневери, за кое никогаш нема да имаме потреба од повторна
замена...срце кое ја има победата над смртта, затоа што животот
во новото срце не престанува и со смртта преминува во живот ве19.

https://www.nytimes.com/2011/05/17/health/17organ.html
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чен (ни вели словото)...продолжува да дава живот и во царството
небеско.
Во една црква во САД, пред Велигден, црковниот одбор одлучил
да спроведе анкета меѓу локалното население околу причините зошто не доаѓаат на служба. Добиле одговор дека крстот ги потсетува
на смрт и дека повеќе би сакале да го нема во црквата за да мислат
повеќе на воскресението и надежта која тоа воскресение ја носи во
животот на верните. Но, еден мудар проповедник запрашал: Дали е
воопшто можно воскресение без распетие? Дали е можно раѓање на
надеж без страдање, маки и трпение? Дали е можно да се роди нов
живот без породилни маки? Дали златото ќе ја има својата вредност
доколку претходно два пати не е прочистено низ оган.
Не. Не е можно.
Во Оклахома се појавил билборд на кој била испишана пораката:
Вечноста е пекол без Христос. Во дебатата која се развила околу
предметната порака, се размислувало дека всушност се има тенденција да стане пекол без Христос. Дури и црквата може да стане
пекол без Христос. И животот има тенденција да постане пекол без
Христос. (LBS/GSI/BSP)
Се́ додека јас не го сфатив тоа, се додека потоа не донесов одлука
со вера дека мојот живот без Христос има тенденција да постане
пекол – немаше да настане промена.
Се́ додека јас не паднав на колена, понизно и покајнички пред
Господа и не го побарав од сето мое срце, сила, душа и разум во
мојот живот – немаше промена.
Се́ додека не го изодев патот на страдање на многу полиња во
мојот живот немаше ни да дојдам до промена преку себежртвување.
Се́ додека не успеав да смогнам сили и да созреам доволно за да
го распнам стариот Љупчо, да го жртвувам со се́ старо во него, се́
додека не го умртвив моето старо срце кое тлееше во измамливите желби на телесното, се́ додека не го покорив и распнав стариот
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карактер во мене кој беше под власта на лукавиот и во самозадоволството на желбата на очите, похотата на телото и гордоста на
животот, се́ дотогаш немаше ни на повидок промена, а камоли ново
срце и нов живот во Христа.
Се́ дотогаш проблемите во мојот живот доминираа да не речам
царуваа во него.
Но откако новото срце со Духот Христов во Него стапи на сцена,
проблемите се соочија со жесток противнапад и започнаа постепено да ја губат битката и нивното влијание во мојот живот од ден на
ден стануваше се понезначајно.
Затоа барајте го тоа ново срце во Христа, примете го тој бесплатен дар од Бога. Живејте живот под Неговото водство.
Со новото срце во Христа секоја битка е победа, секој обид на
злото е неуспех...а секој наш повторен компромис со светот и злото во него е пораз рамен на предавство. Да го предадете Тој кој
ве спасил и бил жртва за вас е навистина најсрамно предавство од
најдолен вид.
Затоа, имате ли бреме во срцето, тлее ли немир и неспокој...ослободете се од тој товар, предајте Му го на Христос во доверба...
создадете услови, жртвувајте сѐ што ве двои од Христос и примете го бесплатниот дар по милоста Божја – дар кој е ново срце во
Христа.
Трагајте во молитва постојано по тајните одаи во вашето срце
кои кријат нешто старо во него, барајте ги малите лисици во некој
од дворовите во вашето срце и отстранете ги за да не го урнисаат
уредениот двор...ревносно отстранете се старо кое е опасност по
вашиот поприсен однос со Христос, се што има сила да ве одвои од
него. Не двоумете се!
Нека тоа ново срце ви ја врати и преумножи полнотата од радоста во животот која ја носи присуството на Духот Христов во вашите
срца и вашите животи.
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6. ГРЕВОТ – ОДВОЕНОСТ ОД БОГА
Битие 3:1-7
1 Јованово послание 3:1-10
2 Петрово послание 2:4-22
Послание до Римјаните 3:9-20
1 Јованово послание 1:8-10; 2:1-2
„Ако речеме дека немаме грев, се мамиме самите себеси, и вистината не е во нас. Ако ги исповедаме своите гревови, Тој е верен и
праведен да ни ги прости гревовите и да не исчисти од секаква неправедност. Ако речеме дека не сме згрешиле, Него Го правиме лажливец, и Неговото слово не е во нас ...Чеда мои, ова ви го пишувам
за да не грешите, а ако некој згреши, имаме Застапник пред Таткото
- Исус Христос, Праведникот. Тој е жртва за помирување на нашите
гревови, и не само на нашите, туку и на гревовите на целиот свет“.
Како е можно Бог во својата совршеност да дозволи „пропуст“
при создавањето на човекот како Негова највисока „мајсторска креација“ со тоа што веднаш по создавањето и внесувањето во Едемската рајска градина подлегна на измамите на лукавиот и потпадна под
грев. Како е можно Бог да нѐ создаде толку несовршени, со родена
мана или вроден недостаток во сетот на разумското спознание и носење на одлуки да подлегнеме на световното, телесното и измамливото во светот околу нас?
Заклучоци, прашања и дилеми во оваа смисла би можеле да бидат следниве:
1. Гревот дојде во срцето и животот на човекот однадвор. Иницијатор беше самиот ѓавол, измамникот, лукавиот. Оттука, Бог
нема ниту удел ниту заслуга во примањето и усвојувањето на
гревот.
2. Човекот како совршено создание Божјо, стекна право и на
нешто уникатно и големо, а тоа е неговата слободна волја да
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избира и носи одлуки во животот, така како што цени тој самиот дека е најдобро, според од него утврдените основи.
3. Дали слободната волја дадена како дар за човекот постана сериозна причина и главен фактор за влезот на гревот на широка
врата во човекот и човештвото воопшто?
4. Како беше можно, ако човекот беше совршено создаден од
Бога да Му се одметне на Бога во непослушност?
5. Како е можно човекот да не расудува разумно и наместо слобода во Бога да избере ропство под злото и лукавиот, имајќи го
предвид фактот дека ако Бог се создаде совршено, тогаш и
разумското спознание кое му беше дадено на човекот требаше
да биде доволно совршено за да не донесе погрешна одлука на
самиот почеток?
6. Ако гревот дојде однадвор, се вгнезди во срцето на човекот и
ја презема власта над неговиот живот, тогаш кој е начинот за
пресврт или преврат?
7. Дали ако е гревот вгнезден внатре во човекот и оттаму го разорува неговиот живот, тоа значи дека истиот може да биде
очистен, истеран и ние ослободени од него само одвантре?
Преку внатрешно осознавање за постоење на грев во нас, преку осознавање дека гревот донесува казна, па дури и смрт.
„Плата за гревот е смрт...“ и преку носење на волева одлука за
ослободување од гревот или тоа може да го стори некој друг
однадвор, како што и влезе во човекот?
8. Дали после очистувањето и ослободувањето од гревот, верниот постанува имун на секаков вид на грев, во сите негови градации по интензитет и опфат во животот во неговиот живот?
9. Дали е веродостојна изјавата во Словото дека „родениот во
Бога – не греши?!“
10.	И што значи изјавата „Кој вели дека не греши, тој е лажливец
и вистината не е во него“. Дали овие две се тотално спротивс89
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тавени изјави една на друга и со тоа се еден вид на наизглед
неконзистентност во живото Слово Господово?
Зошто е потребно христијаните да имаат правилен одговор на
овие прашања и цврсто изграден став околу појавата на грев?
Доколку сме запознаени со дефиницијата за тоа што е грев, доколку го знаеме иницијаторот на гревот во животите на поединецот, доколку го познаваме проводникот на гревот во нас и доколку ја знаеме
крајната цел на иницијаторот, да преку гревот носителот на злото не
одметне од Бога и не земе под своја власт, тогаш многу полесно ќе ја
осознаеме насушната потреба за целосно ослободување од гревот во
нас и нашите животи, потреба за ослободување од ропството на злото
и за приклонување и враќање назад во Божјото присуство, во зоната на
добрината, милоста и љубовта Христови.
Гревот e непослушност кон Бога и Неговите заповеди или прекршување на Божјиот закон. Обратно: Послушноста кон Бога и исполнување на Неговите заповеди е изразување на љубов кон Бога и
потврда за наша припадност кон Него.
Гревот е и одметнување од Бог и Божјото присуство и свртување
против Него, на начин што човекот постанува слуга на злото, демонските сили на самиот ѓавол. Со отстранување на гревот ние се
враќаме назад во Божјата благодат и присуство.
Телесниот Израил излегува од Египетското ропство и потоа талка низ пустината околу 40 години. Таа генерација изгина целосно и
само двајца – Калеб и Исус Навин влегоа во ветената земја, поради постојаното мрморење и противење на Божјата благодат која им
беше дадена да живеат во слобода, а не во ропство.
Во христијанската теологија, доктрината за гревот се нарекува хамартеологија, од грчкиот збор „хамартиа“ што значи грев
(hamarteology). Важноста на прашањето за гревот се потврдува и
со фактот дека само во Стариот завет е споменат 966 пати и не помалку и во Новиот завет е предмет на поука, опомена, укорување,
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изобличување во правда и правичност. Постои и обид да се состави
листа од 124 гревови спомнати во Новиот завет.
Прашања кои заслужуваат одговор:
Од каде потекнува гревот?
Исаија 14;12-15 Како падна ти од небото, Денице, сине на зората! Се разби од земјата ти, кој ги угнетуваше народите. А во срцето
свое си велеше: „Ќе се искачам на небото, ќе го издигнам престолот свој погоре од Божјите ѕвезди и ќе седнам на гората во соборот
на Боговите, на крајот од северот; ќе се искачам до висините на
облаците, ќе бидам сличен на Севишниот“. Римјаните 5:12 „Затоа,
како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, по таков начин и смртта премина на сите луѓе преку еден
човек, оти сите згрешија;“
Зошто Бог го дозволи сето тоа? Дали станува збор за тестирање
на својата креација, еден вид на тест или проверка на послушноста,
како што вели Калвин? Дали се работи за намерен пропуст со цел
да се провери порозноста и подложноста на коруптивните влијанија однадвор, како што вели Августин? Други теолози, како Пелагиус на пример, велат дека од гревот е инфициран само Адам,
а не и човештвото потоа. Но стихот погоре, од Римјаните не вели
така. Оттука следува дека ние сме грешници, не поради тоа што
грешиме, туку грешиме поради тоа што сме грешници. Мртов за
грев не значи само по себе дека некој е безгрешен.
И секако, дали втората мајсторска креација на Бога, да ни даде
слободна волја за носење на одлуки и правење избор во животот
беше отворената врата за да може човекот да биде подложен на тестот од Бога? За оваа слободна волја Августин и Калвин полемизираат во спротивна насока, но за тоа во друга прилика.
Како човештвото стана свесно за својата греовна состојба и како
тоа започна да влијае на животот на човекот и на човештвото воопшто?
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Римјаните 7:7-9 „Што да речеме пак? Зар Законот е грев? Никако! Но јас го разбрав гревот преку Законот, оти и похотта не би ја
познал, ако Законот не велеше: „Не похотствувај! Но гревот, поведувајќи се од заповедта, предизвика во мене секаква желба; бидејќи
гревот без Закон е мртов. Некогаш живеев без Закон; но кога дојде
заповедта, гревот оживе“.
Сé додека не се појави огледалото, човекот имаше само обична
претстава за себеси за тоа како изгледа. По појавата на огледалото, човекот постана свесен за својот изглед, оти штом го погледне
својот одраз во огледалото тој веднаш знае како изгледа или ако
сакате, се додека жената не се погледне во огледалото нема да знае
дали шминката и е размачкана или не и дали има или не некој недостаток на лицето, па затоа се шминка за да го покрие и сокрие тој
недостаток од околината. Оттука, откако се појави Законот, човекот
започна да размислува за себеси низ призмата на Законот и преку
него како во огледало започна да осознава кои се неговите недостатоци. Значи преку законот, ние како во огледало ја согледуваме
нашата грешна природа и формираме претстава за тоа што е добро,
а што не, што е разумно, а што не. Во огледало гледаме физички недостатоци, во Законот гледаме духовни недостатоци и го центрираме нашето разумско спознание фокусирајќи го кон Бога и Неговата
вистина. Во тој контекст, нам повторно ни останува изборот или
слободно изразената волја да одлучиме дали само ќе го затскриеме
или целосно сокриеме нашиот недостаток од светот околу нас или
ќе донесеме одлука за промена преку покајание според вистините
од Словото.
Сопственикот на зоолошка градина принел бел глушец како храна на змија анаконда која ја чувал во стаклен кафез со песок на
дното. Кога го ставил глушецот во кафезот додека змијата спиела,
истиот ја осетил опасноста и од страв и паника започнал да ја затрупува змијата со песокта окол неа. По долго и макотрпно работење, глушецот ја покрил целосно змијата. Целиот задишен и само92
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задоволен мислејќи дека со тоа завршил голема работа и се спасил
од опасната змија се повлекол во ќошот на стаклениот кафез. Сопственикот ја набљудувал сцената и се смилил на глушецот и го извадил од кафезот пред да се разбуди змијата. Така и ние, понекогаш
мислејќи дека е подобро да го закопаме гревот во нас бесцелно се
трдиме и мачиме, се додека некој, надвор од кругот не се смилува
на нашата ревност да се ослободиме од гревот.
Кои се последиците од гревот – додека е човекот жив и потоа,
после смртта?
1 Тимотеј 1:8-11 „…Законот не е установен за праведник, туку
за безаконици и непокорници, за нечестивци и за грешници. за неправедни и погани, за оние што го оскрбуваат таткото свој и мајка си,
за човекоубијци, за блудници, за мажеложници, разбојници, клеветници, скотоложници, лажливци, клетвопрестапници и за се друго,
што е противно на здравата наука...“
Гревот си носи последици. Казна за гревот е смрт. Дали ова значи
дека секоја наша грешка во животот ќе си ја платиме со некој вид
страдање? Дали и најмалите грешки според дадениот ни закон и инструкции од Бога преку Словото се одметнување од Бога во секој
случај и без исклучок? И дали имаме право да се ценкаме со Бога
околу тежината или опфатот на гревот во нашите животи и постојано
да се надеваме на бескрајната милост и љубов Божја?
Ако законот, заповедите и инструкциите од Библијата ги замислиме како еден поголем прозорец и истиот е погоден со помал
или поголем камен, со еден или повеќе камења и притоа е скршен
на едно или повеќе места, со помали или поголеми дупки на него,
дали прозорецот е скршен? И дали ќе ја има и понатаму истата
функција која претходно ја имал кога бил здрав? Секако дека не.
Така е и со нашата природа и однос кон Бога. Секогаш и без исклучок кога ние верните ќе направиме грешка, грев или било каков
вид на одметнување од Бога, не значи дека веднаш сме осудени на
смрт, но секако сме ја изгубиле функцијата или привилегијата која
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дотогаш сме ја имале или уживале во очите Господови. Да, како
што прозорецот може да се поправи, така може да се поправи и нашиот личносен однос со Бога. А мерката за тоа до каде може да оди
таа растегливост на милоста и добрината Христова секој самиот ќе
треба да си ја провери и одреди во личен однос со Христос, преку
посветени молитви и преку читање на Словото и постапување по
Неговите поуки и опомени.
И во таа личносна комуникација со Христос, ние ќе мора да покажеме уверлив и доверлив став и да оставиме таков впечаток и
влееме силна доверба дека ние навистина сме подготвени да се менуваме себеси и никогаш повторно да не потпаѓаме под претходно
покајаниот грев, без разлика колку е силна и долготрајна таа наша
битка со гревот во нас.
Тоа е исто како со природата на овцата и свињата. Ако ги избањате
и двете животни, свињата секогаш ќе сака да се врати во калта, затоа
што таква е нејзината природа, но овцата нема да сака да се доближи
до неа, затоа што има поинаква природа. Па така, и верниот нема да
сака да се врати во телесната природа од која претходно се има ослободено, и ќе се бори да се одржи во метанојата на умот која е свртување кон духовната природа, a претходната состојба која го влечела постојано во грев на тој начин ja премостува со нова христолика.
Знам дека ова е особено тешко. Ние го носиме со себе оригиналниот и наследениот грев од Адама и од нашите родители следствено,
но сме и во греовно тело и живееме во греовно окружение кое како
два магнети се привлекуваат едни со други, зашто се од иста природа. Прашањето е како да се најде начин да се сврти страната на
магнетот во нас, за да почне да се одбива од греовната природа во
светот. Словото вели преку покајание кое е менување или промена на
умот, метаноја или свртување за 180%, така што од обратната страна
магнетот ќе почне да се одбива од другиот магнет, односно нашата
природа и карактер ќе почне да му биде одбивна и обратно, на световното и телесното кое владее во светот.
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Индијанец и белец доселеник присуствуваат на проповед за прв
пат. После проповедта Индијанецот веднаш поверувал и го примил
Христос за свој Господ и спасител, а белецот не. После неколку
месеци се случува и белецот да поверува. И го прашува Индијанецот како е можно тој да поверува од прво слушање на Словото. На
ова Индијанецот ја кажува приказната за Богатиот принц и капутот.
Имено, кога бил млад принцот дошол кај нив и им понудил капут
како бесплатен подарок. Тој немајќи ништо на себе, без размислување, поради студот во тој период, го примил подарокот веднаш.
Неговиот сосед кој имал капут се мислел долго, затоа што бил убеден дека тоа што го имал на себе е доволно добро за да не го соблече и прими на подарок новиот капут.20
Така е и со оние кои сметаат дека нивниот карактер и природа се
доволно добри за да не се менуваат со новите кои се бесплатен дар
во Христа.
Какви видови на грев постојат?
Римјаните 3:9-20 – опис на гревот „ ...Грлото нивно - отворен гроб;
со јазиците свои матат; под јазиците нивни - змиски отров, устата
нивна е полна со клетва и горчина. Нозете нивни им се брзи за пролевање на крв; пустош и маки по нивните патишта; тие не го познаа
патот на мирот. Страв Божји нема пред очите нивни...“
Секој од нас верните ќе мора во дадена фаза од нашите животи
да си оформи своја листа на гревови кои според степенот на спознание на вистината, законот, заповедите и инструкциите од Словото
Господово ќе ги жигоса и отстрани од својот живот неповратно.
Секој од нас во длабока и покајничка молитва уште вечерва треба
да започнеме потрага по сѐ она кое не двои од Бога, кое не држи на
дистанца од поголемо Божјо присуство во нашите животи и поприсен и подоверлив однос со Него лично, што пак, од друга страна
20.

LBS/GSI/BSP
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ја зголемува нашата сигурност во животот, мирот, спокојството и
радоста во нас, а следствено на тоа и благословите Божји.
Дали постои градација на гревот?
„ ...оние, кои живеат по тело, мислат на телесното, а кои живеат
по Дух - за духовното. Телесното мудрување е смрт, а духовното
мудрување - живот и мир; бидејќи телесното мудрување е непријателство против Бога; на законот Божји не му се покорува, ниту, пак,
може. А оние, кои живеат по телото, не можат да Му угодат на Бога.
Вие живеете не по телото, туку по дух, само тогаш кога Духот Божји
живее во вас. Ако, пак, некој нема Дух Христов, тој не е Негов. Ако
е, пак, Христос во вас, телото е мртво за грев, а духот живее... “
Католичката црква го застапува ставот дека има поделба на смртни и несмртни гревови. Протестантските теолози генерално го негираат ваквиот став ценејќи дека не е библиски.
Папата Грегори Велики во 6. век ги обзнанил седумте смртни
гревови: гордоста, зависта, лакомоста, алчноста, похотата, гневот и
мрзеливоста21. После 1500 години Папата Јован Павле Втори додава
нови седум смртни гревови: загадување на животната средина, генетскиот инженеринг, екстремното Богатство, трговијата со дрога,
абортусот, педофилијата и предизвикување на социјална неправда.
Некои теолози велат дека само еден е смртниот грев – хулата
против Светиот Дух, ерес која е дрско безбожништво, проколнување на Бога, континуирано неверие, изрично отфрлање на Исус.
(Марко 3:22-30)
А во 1 Јованово 5:16 се вели: „Ако некој го види својот брат да
врши грев, што не води кон смрт, нека моли и ќе му даде живот,
имено на оние, кои не вршат грев што води кон смрт. Има грев што
води во смрт, за тој грев не велам да моли“.
21.

http://www.deadlysins.com/history/
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Оставам самите да изградите став во однос на прашањето за
градацијата или степенувањето на гревот и поимањето на смртни и
несмртни гревови.
Дали влезот на гревот во човекот и неговиот живот е сличен на
инфекцијата која носи зараза во организмот на човекот? Дали Бог
тоа го дозволува и преку содејството на искушенијата и тестовите
во животот на поединецот со дарот на слободно изразената волја
на човекот, спроведува еден вид на превентивна вакцинација, како
не би го разбудил и зајакнал имунолошкиот одбранбен систем на
организмот?
Весли вели дека постоењето на гревот во која било форма и интензитет не ја отуѓува од нас благодатта Божја, но давањето место на
гревот и отворањето на вратата во нашите срца и животи тој да заГосподари со нас е веќе изгубена благодат Божја. Се додека сме во тело,
телото ревнува против Духот, а верниот е сепак чедо Божје, се додека
не започне да се движи по тело кога и постанува чедо ѓаволско и ја
губи благодатта Божја. Оваа доктрина, вели Весли, не ги охрабрува
верните да го следат гревот туку да пружаат отпор со сета сила против
гревот како не би завладеал со нивните срца и души.
Податоците од Институтот Барна22 за гревот и отпорот кон него:
Искушенијата и гревот во животот на верните се намножуваат
во 84% случаи кога верните го запоставуваат времето потребно за
општење со Бога преку молитвата, читање и размислување за Словото Божјо. А во 57% случаи запоставувањето на времето за Бога е
поради физички замор.
Обратно пак, искушенијата и гревот во животот на верните се
намалуваат за 84% во случај кога верниот практикува редовна и
посветена молитва, 74% во случаите кога верните избегнуваат си22.

https://www.barna.com/culture-articles/597-new-years-resolutions-temptations-andamericas-favorite-sins
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туации кои водат во грев или компромис со него, 66% кога присуствуваат на редовни библиски студии.
Оттука, единствена порака на Словото е дека гревот е бреме од кое
човекот мора да се ослободува во неговиот живот по Божја промисла и
според Божјата волја. Преку изразена ревност за ослободување од него
и за претворање на нашата природа и карактер во христолики ние трчаме кон целта, кон горното призвание од Господа, го трчаме нашиот
маратон на зрелоста кон светоста во Христа. На тој пат гревот ќе биде
постојана опасност за верните, но оној кој еднаш ја почуствувал слободата во Христа нема да сака да се врати во ропството на гревот и злото
кое тој си го носи со себе како придружник.
Затоа, верните во Христа ја имаат одговорноста да покажат цврстина во верата и одлучно и одржливо на долг рок да се клонат од
гревот и телесностите на овој свет и да бидеме живо сведоштво за
Бога и по делата да не познаат дека сме Негови чеда Божји.
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7. ПАСТИРСТВО
Псалм 23(22)
„1. Господ е Пастир мој, ништо нема да ми недостасува,
2. Тој ме пасе на плодни пасишта и ме води на тихи води,
3. Ја поткрепува душата моја, ме води по патот на правдата заради името Свое.
4. Кога би тргнал и по долината на смртна сенка, нема да се исплашам од злото, зашто Ти си со мене; Твојот жезал и Твојата
палка ме успокојуваат.
5. Си приготвил пред мене трпеза на очиглед на непријателите
мои, си ја помазал главата моја со елеј; и чашата твоја ме напојува со блаженство.
6. И милоста Твоја така да ме придружува преку сите денови на
мојот живот и јас ќе престојувам во домот Господов многу
дни.“
Книга на пророк Езекиел
34. Пророкување за пропаста на неверните пастири.
„1. И би слово Господово до мене:
2. Сине човечки, изречи пророштво против пастирите Израилеви, изречи пророштво и кажи им на пастирите – вака вели
Господ Бог: тешко на пастирите Израилеви, кои се пасеа
сами себе! Зар пастирите не треба да го пасат стадото свое?
3. Вие јадевте масно месо и се облекувавте во волна, колевте
угоени овци, а стадото не го пасевте.
4. Слаби не поткрепувавте, болни не лекувавте, ранети не преврзувате, истерани не враќавте и загубени не баравте, а управувавте со нив преку насилие и жестокост.
5. Тие се распрснаа без пастир, и откако се растурија, станаа
плен на сите полски ѕверови.
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6. Скитаат овците Мои по сите планини и по секој висок рид и
распрснати се по зелата земја овците Мои и никој не прашува
за нив, и никој не ги бара.
7. Затоа, о, пастири, чујте го словото Господово:
8. Жив сум Јас, вели Господ Бог: заради тоа што овците Мои
беа оставени да бидат разграбени, па, немајќи пастир, станаа
плен на сите полски ѕверови, и заради тоа што пастирите не
ги бараа Моите овци, бидејќи тие се пасеа сами себе, а Моето
стадо не го пасеа,
9. Затоа, пастири, чујте го словото Господово:
10. Вака вели Господ Бог: еве, Јас сум против пастирите и ќе ги
барам овците Свои од рацете нивни и нема да им дадам повеќе да ги пасат овците, и пастирите нема повеќе да се пасат
самите себе и ќе ги одземам Моите овци од нивните челусти и
тие веќе нема да бидат нивна храна.
11. Затоа што така вели Господ Бог: еве, Јас сам ќе ги побарам
овците Мои и ќе ги прегледам.
12. Како што пастирот го проверува стадото свое, во оној ден
кога ќе се најде меѓу своето распрснато стадо, така ќе ги прегледам Јас овците Мои и ќе ги ослободам од сите места, каде
што биле прснати во ден облачен и мрачен.
13. Ќе ги изведам од народите и ќе ги соберам од земјите, ќе ги
доведам во земјата нивна и ќе ги пасам по планините Израилеви, покрај потоци и по сите места, каде што се живее во таа
земја.
14. Ќе ги пасам на добро пасиште и ќе имаат свое трло на високите Израилеви планини; таму во трлото ќе се одмораат добро и
ќе пасат на сочно пасиште, по планините Израилеви.
15. Моите овци, Јас ќе ги пасам и ќе ги одморам, вели Господ Бог.
16. Изгубена ќе најдам и истерана ќе вратам, ранета ќе превијам
и болна ќе излекувам, здебелена и бујна ќе исчистам; ќе ги
пасам со правда.
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17. Вас, пак, овци Мои, така вели Господ Бог, Јас ќе ве судам
меѓу овца и овца, меѓу овен и козел.
18. Зар малку ви е тоа што пасете на добро пасиште, а другиот
дел од пасиштето го газите со своите нозе, и пиете чиста вода,
додека остатокот ја матите со нозете свои.
19. Па овците Мои треба да го јадат она, што сте го изгазиле вие
со нозете свои, и да го пијат она, што сте го изматиле со нозете
свои?
20. Затоа, вака вели Господ Бог: еве, Јас сам ќе ве судам меѓу
овца згоена и овца слаба.
21. Бидејќи со слабините и плеќите се туркате, а со роговите ги
бодете сите слаби додека не ги истерате надвор.
22. Но Јас ќе ги спасам овците Мои и тие нема веќе да бидат разграбувани и ќе пресудам меѓу овца и овца.
23. И ќе поставам над нив еден пастир, што ќе ги пасе, слугата Мој Давида; тој ќе ги пасе и тој ќе им биде пастир.
24. И Јас, Господ, ќе бидам нивни Бог, а Мојот слуга Давид ќе
биде нивни кнез. Јас, Господ, го реков ова.
25. И ќе склучам со нив завет за мир и ќе ги премавнам од тој дел
на земјата сите лути ѕверови, така што тие ќе живеат мирно во
степата и ќе спијат во горите.
26. Ќе ги благословам нив сè што е околу ридот Мој и ќе им
праќам навреме дожд; тоа ќе бидат дождови благословени.
27. И дрвјата во полето ќе го даваат својот плод и земјата ќе ги
дава своите производи; и тие ќе бидат во безопаснот на земјата своја и ќе познаат дека Јас сум Господ, кога ќе ги скинам
врските на јаремот и ги ослободам од рацете на нивните непријатели.
28. Тие нема веќе да бидат плен за народите и полските ѕверови
нема да ги јадат; тие ќе живеат спокојно и никој нема да ги
заплашува.
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29. И ќе им приготвам бујна градина, тие нема веќе да умираат од
глад на земјата и нема да трпат срам од народите.
30. И ќе познаат, дека Јас, нивниот Господ Бог, сум со нив и дека
тие, домот Израилев, се Мој народ, вели Господ Бог,
31. И дека сте вие Мои овци, овци на Моето стадо; вие сте луѓе,
а Јас сум вашиот Бог“, вели Господ Бог.“
Јован 10:11-18
„1. Вистина, вистина ви велам: кој не влегува низ вратата во овчото трло, а прескокнува од другата страна, крадец е и разбојник;
2. А кој влегува низ вратата, пастир е на овците;
3. Нему вратарот му отвора и овците го слушаат гласот негов и тој ги вика своите овци по име; и ги изведува.
4. И кога ќе ги изведе овците свои, оди пред нив и овците одат
по него, бидејќи му го познаваат гласот негов;
5. А по туѓ човек не одат, туку бегаат од него, оти гласот на туѓиот не го познаваат.
6. Оваа парабола им ја кажа Исус, но тие не разбраа што сакаше
да им каже со неа.
7. Тогаш Исус пак им рече: „Вистина, вистина ви велам: Јас сум
вратата на овците“.
8. Сите, колку што дојдоа пред Мене, крадци се и разбојници; но
овците не ги послушаа.
9. Јас сум вратата: кој ќе влезе преку Мене, ќе се спаси; и ќе влезе
и ќе излезе и пасиште ќе најде.
10. Крадецот доаѓа само да украде, да убие и да погуби. Јас
дојдов за да имаат живот вечен и да имаат изобилие.
11. Јас сум добриот Пастир. Добриот пастир си ја полага душата
своја за овците;
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12. А наемникот, кој не е пастир и кому овците не се негови, види
ли волк да иде, ги остава овците и бега; и волкот ги разграбува и ги распрснува овците.
13. Наемникот бега, зашто е наемник и не се грижи за овците.
14. Јас сум добриот Пастир: и ги знам Моите и Моите Ме знаат
Мене.
15. Како Мене што Ме познава Отецот, така и Јас Го познавам
Отецот; и душата Своја ја полагам за овците Свои.
16. И други овци имам, што не се од ова трло и нив треба да ги
приберам; и ќе го чујат гласот Мој и ќе биде едно стадо и
еден пастир.
17. Затоа Ме љуби Отецот, зашто Јас душата Своја си ја полагам
за да ја примам пак.
18. Никој не Ми ја одзема, туку Јас Сам од Себе ја давам. Имам
власт да ја дадам и власт имам да ја примам. Оваа заповед ја
примив од Својот Отец“.
Европската кукавица е птица феномен, чијашто основна карактеристика е женката да ги положува своите јајца во гнездата на други птици од пониските врсти, како на пример врабецот. Мајката на
врапчињата, покрај за своите млади носи храна и за „останатите“,
сосема несвесна што се случува. Поради разликата во врстите, младите од кукавицата јадат значително повеќе храна од врапците млади. Ова се смета за една од големите и тажни трагедии во природата
на животните. Неможејќи да ја задоволи целосно постојаната глад на
повисоката врста, мајката врабец, преморена и целосно истоштена
умира многу порано од вообичаеното. Нејзините млади врапци, постојано гладни заостануваат во растот и развојот, поради неможноста
мајката да ги нахрани доволно, така што тие најчесто и многу рано
и незрели го напуштаат гнездото во потрага по храна. Оваа врста на
кукавици е позната како „квачкин паразит“, а народски кај нас е познат изразот „кукавичје јајце или гнездо“. (LBS/GSI/BSP)
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Оваа паралела со светот на птиците има огромни сличности со
системот и пристапот кон човештвото од страна на ѓаволот и на
неговите демонски сили. Тие сосема успешно го внесоа гревот во
гнездото на овој свет, така што тој стана гревовен свет, полн со лаги
и измами од лукавиот и неговите сили на злото. Човештвото, немоќно да ја согледа измамата, несвесно и неприметно ја голта стапицата и навлегува во ропството на гревот. Постојано во текот на
животот, гревовниот човек се труди да ги нахрани измамливите телесни желби на срцето и никако да успее да ги задоволи во целост.
Со текот на времето, тие измамливи желби на телесното во срцето
на грешниот човек, целосно му ја одземаат енергијата на грешникот, го внесуваат во зоната на немоќ да промени било што и најчесто, освоени целосно од гревот, завршуваат трагично во овој свет.
Одметнатата овца од стадото, исто така, е синоним за привлечениот
од гревот во овој телесен свет, синоним за грешникот кој како со
магнет е одвлечен од заедницата Христова, затоа што неговата стара, телесна и непроменета природа има магнетна привлечност во
себе за гревот и насладата од греовното окружение.
Дали истово можеме да го препознаеме и во некои од христијанските цркви денес? Дали можеби ова не ни се случува и внатре во
црквите?
Кое е неговото значење, како ние го поимаме, каква треба да
биде суштината и содржината на едно пастирство? Дали ние денес ја разбираме пораката за пастирот и стадото, за него и за изгубената овца и ако ја разбираме тогаш какво е значењето на овие
пораки за нас денес? Дали односот пастир – стадо, се однесува парафразирано само за свештенството и служителите од една страна
и верните и заедницата од друга страна или едноставно е пресликан однос помеѓу сите нас како верни од една страна и тие околу
нас, кои Бог на пречудни начини ги праќа секојдневно во нашите
животи? Дали и ние верните сме во улога на пастири во однос на
неверниот свет околу нас, дали и ние можеби имаме одговорност
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за изгубените овци од овој свет, кои се одметнале од патот Господов или само избраното свештенство и служителите Христови ја
имаат таа задача и доверена улога? Дали правилниот концепт за
пастирство има сила да ги спречи внесувањето на кукавичјите јајца и нивно квачење во кукавичјите гнезда и во современата црква
денес, па и во семејствата, во работните средини, во животното
окружение? Дали пастирството е единствената брана за измамите
на лукавиот во црквата денес?; или сите ние заедно имаме дел од
одговорноста за тоа пред Бога?
На примерот на Мојсеј ќе се обидеме да навлеземе во суштината
на старозаветниот концепт за пастирство.
Имено, пред да биде повикан од Бога да постане пастир на Израилот, водач кој ќе го изведе од Египетското ропство, Мојсеј беше
подложен на промена на својата телесно обременета природа, цели
40 години во пустината. Внимавајте, колку време е потребно за човек да се ослободи од стариот карактер и да го отфрли стариот човек од себеси, старата облека да ја соблече и да се облече во ново
руво. За целиот тој период Бог работеше во срцето на Мојсеј со цел
да произведе срце поволно за реализација на Неговите, на Божјите
планови.
Телесниот Израел, скоро 430 години беше во ропство под Египет. Скоро половина милениум избраниот Божји народ беше подложен на ропство, на тортура до немилосрдност, на понижувања
и изживувања од фараоните египетски, на тиранско третирање до
најниските можни скалила кои може човештвото да ги замисли. 430
години е период во кој дури и еден народ кој е избран од Бога, може
да ја загуби целосно надежта дека било кога ќе се ослободи од ропство и ќе живее слободно. Генерации Израелци умираа без надеж
дека нешто ќе се промени на подобро. Генерации Израелци ја пренесуваа таа изгубена надеж на своите деца наследници, тие на нивните и така до недоглед. Надежта како да ја снемуваше, постепено,
но сигурно од година во година под ропство.
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Од друга страна пак, со Божја интервенција, сепак, свештенството помеѓу нив, макотрпно, трпеливо и непоколебливо, водено
од нивната искрена и длабока вера, со пастирска грижа се обидувало да ја одржи жива надежта дека еден ден ќе се појави некој кој
ќе ги ослободи од ропството, дека ќе дојде некој доволно силен и
моќен кој ќе ги спаси од таа понижувачка состојба на поробеност.
Значи, Бог не го остави Израилот без пастирство, без грижа за
своето стадо.
Единственото племе кое го избегна класичното ропство беше
Левитското, кое беше и свештеничко племство на Израилот. Леви
беше третиот син на Јаков и Лиа или третото од 12-те Израелеви племиња. Тие единствените не се мешаа со Еѓипќаните, беа
преокупирани со свештенички духовни активности, ги беа задржале обичаите, верата и начинот на живот, дури и во една таква
средина каква што беше тиранијата под Египетските фараони.
Левиевиот внук Амрам, син на Кехот, во брак со Јохебед добија
три деца. Првата беше Мириам, големата пророчица на Израилот, потоа Арон кој постана највисокиот свештеник на Бога и
Мојсеј најмладиот син.
На примерот на телесниот Израил и египетското ропство, гледаме дека не биле залудни обидите на свештенството да ја одржи надежта во ветувањето од Бога дека еден ден, пророштвото
ќе стапи на сцена и Израилот ќе биде ослободен. Пастирството
токму тоа и е обврзано, да ја одржува надежта на стадото, надеж
за ветеното пророштво и верата дека тоа еден ден по промисла
Божја ќе биде и остварено. Таа надеж ја имаше Израилот во текот
на сите бројни страдања и прогонства низ својата историја, таа
надеж ја имаме и денес ние христијаните очекувајќи го повторното доаѓање на нашиот Господ и Спасител Христос. Значи, одржување на надежта во живиот Бог и Неговите ветувања е една од
основните карактеристики на пастирството. Впрочем, и во прочитаниот текст од денес, во Јован 10:10, Бог ни ја обновува надежта
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во Него, дека Тој е дојден на овој свет за да ни даде живот, и тоа не
каков било, туку живот во полнота каква што тој лично замислил
за нас - некои преводи велат во изобилие, особено на Неговото
присуство во нашите животи, изобилие на благослови и радост од
таквото присуство.
На Израилот, освен Левитското свештенство му беше потребен
уште еден силен пастир, водач кој ќе го изведе од египетското ропство и ќе го поведе на патот кон слободата и ветената земја. Сите
знаеме дека Мојсеј беше подигнат од Бога за таа цел. Откако на пречуден начин тој беше спасен при самото раѓање, при што заврши
во Египет, тој растеше како принц посвоен од Фараоновата ќерка и
тој беше воспитуван во египетската мудрост цели 40 години. Бог се
погрижи притоа, да не биде надвор и од врејската мудрост.
Една мала дигресија околу говорната маана на Мојсеја, ќе ни открие една секвенца за тоа како Мојсеј растеше во Божјото присуство, уште во текот на неговото детство: Имено, во една прилика,
померувањето на Фараоновата круна со злато и скапоцени камења
од страна на малиот Мојсеј, доведе до барањеод страна на дворските
советници и астролози да се погуби детето, поради суеверието дека
тоа е закана по круната и власта на фараонот. Фараонот одлучува да
го стави Мојсеј на тест, со принесување на два сада пред него, едниот
со злато и скапоцености, а другиот со вжарени јаглења, за фараонот
да направи проценка дали детето разбира што всушност направило
со круната. Во случајов, Мојсеј посега по скапоценостите, но ангел
му ја внесува раката во садот со вжарените парчиња јаглен, така што
тој земајќи едно од парчињата си го допира јазикот, притоа си ја гори
раката, но и ја стекнува маната при говорење од оштетувањето на
јазикот. Ова е запис од Талмудот23. Да се потсетиме, Тората беа петте
Мојсееви книги, Танакот ги содржи Тората и Пророците, Псалмите
23.

http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.html
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и сите старозаветни книги, а Талмудот ги содржи Танакот и усните
преданија на свештенството – рабините низ историјата на Израилот.
Ајде да одиме со ред, да го видиме патот на повиканиот пастир
од Господа. По истекот на 40-те години престој во Египет, по извршеното убиство на Египќанинот кој беше даночник и по осудата на
смрт, според Талмудот, при егзекуцијата на Мојсеј со меч, неговиот
врат станал толку тврд, така што мечот се одбил како од железо.
Ова чудо внело забуна и хаос во ситуацијата и Мојсеј го искористил
моментот и побегнал длабоко во пустината, населувајќи се во во
областа Куш, каде што останува некое време, притоа поради неговата мудрост, интелигенција и популарност го сметаат за крал на
домицилното население. После некои случувања, тој пребегнува во
мидиамската област каде се среќава со високиот свештеник Џетро,
кој е татко на неговата идна сопруга Ципора.
Накратко уште малку историја околу Мојсеј. Бог му се објави
во пустината, кога Мојсеј пасејќи го стадото овци на Џетро, загуби
една од овците. Мојсеј тргна по неа, дури до крајот на планината да
ја бара и најде изгубената овца. Оној момент кога Мојсеј ја наоѓа и
ја зема овцата во своите раце, започнува Божјата објава, Бог почнува да му говори на Мојсеј и да му дава инструкција за тоа како да го
изведе Израилот од ропство.
Оваа хронологија околу Мојсеј, ја изнесувам со цел заедно да
влечеме паралели со Исус, имајќи на ум дека Мојсеј беше телесниот водач на телесниот Израел, а Исус - духовниот водач на духовниот Израел. Се што се случувало околу животниот пат на Мојсеј е
всушност теофанија или христофанија, односно објава или најава
за Христос, како патоказ за тоа како, народот кој е подјармен од
гревот и злото на лукавиот, да се ослободи од тоа ропство; нели,
Христос е, всушност, патот вистината и животот, пат кој води преку
излез од ропството на гревот кон влез во Царството небеско.
Имено, во Матеј 10:6 е запишано: „одете највеќе при загубените
овци на Израилевиот дом“ во 15:16: „ ... Јас сум пратен само при за108
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губените овци на домот Израилев“. 18:11-13: „Синот Човечки дојде
да го побара и спаси загубеното. Како ви се чини? Ако некој има
сто овци и една од нив се загуби, нема ли да ги остави деведесет
и деветте в планина и да појде да ја бара загубената овца? Па, ако
се случи да ја најде, вистина ви велам, ќе се радува за неа повеќе
отколку за деведесет и деветте останати“.
Ајде уште една паралела. На секој пастир, му е потребен некој
алат при работата, еден вид на инструмент за обавување на истата.
Во случајот, сите овчари или пастири на стада имаат стап со себе.
Стапот на Мојсеј е, всушност, пастирски стап кој Бог му го додели
да извршува чуда преку него. Тоа беше истиот тој стап кој Адам
го изнесе од Едемската градина, потоа истиот со кој Ное го изведе подвигот и го одржа потомството на новиот свет после потопот,
овој стап беше во рацете на Авраам, Исака и Јакова, потоа во рацете
на Јосиф, од кого Џетро (ианку тој беше свештеник при фараонот
во тоа време, а кој беше прогонет од Египет поради преголемата
наклонетост кон својот народ – Израилот) го има добиено и закопано во својот двор, се до моментот кога Бог му заповеда на Мојсеј
да го извади од земјата, нешто кое дотогаш никој жив не можел да
го стори, поради силината на утврдувањето на стапот во земјата.
Е сега, која е важноста на стапот и врската со Христос? Стапот е
симбол за пастирство. Нема овчар и денес, кој ги пасе овците без
овчарски стап. Влечете паралела со живото Слово Господово, кое
ни е нам денес дадено за со Него да ги приведеме човечките души
при Господа или назад во единство со Бога, во трлото Христово;
нели верата доаѓа основно, од слушањето на Словото, од неговото
проповедање, се вели во Римјаните.
Во случајов, Бог му заповеда на Мојсеј, првото чудо кое ќе го
стори пред фараонот да биде удар со стапот во водата и таа да се
претвори во крв. Влечеме паралела со Исус, односно првото чудо
кое го стори на свадбата во Хана галилејска беше вода да претвори
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во вино. Водата е симбол на очистувањето од гревот, а виното е
симбол за крвта Христова која очистува од гревовите.
Познати се настаните околу процесот на ослободување од ропство, после многуте неволји и катастрофи кои го снајдоа Египет,
Израилот во петнаесетиот ден од нисан во 2448 година од создавањето на светот, конечно излезе од ропство, после цели 430 години. 600.000 Израелци над 20 години возраст, со жените и нивните
деца ја преминаа границата на Египет и зачекорија во слобода. Кој
го водеше народот низ таа голгота? Кој им беше пастир? Мојсеј. А
од кого беше воден Мојсеј? Од Бога лично. Значи, Бог преку човек,
се грижеше за својот народ.
Што се случува со духовниот Израел денес, т.е. со нас верните, новородени во Христос живиот Бог? Кој ни е нам водач? Дали
имаме посредник на тој пат?; или директно Бог, нам објавен преку
Светиот Дух ни е водачот денес? И дали воопшто ни се потребни
посредници. Нека не ве буни стихот во кој се вели дека еден е посредник помеѓу Бога и луѓето, нашиот Господ и Спасител Христос. Тоа и не е класично посредство, тоа е линковска врска на една
суштина, самиот Бог нам објавен во Христос посредува во присуството на Светиот Дух и денес и сега и овде помеѓу нас, а тоа е една
и иста суштина.
Израилот навлезе во пустината, соочени со бројни опасности,
стапици и измами од лукавиот на патот. Бог ги водеше со цврстата
рака на Мојсеј и со бројни чудеса и моќна објава на живиот Бог во
бројни ситуации. Кога се наближија до ветената земја, Мојсеј одбра
12 извидници, по еден од секое од дванаесетте племиња, а помеѓу
нив и Џошуа или Исус Навин од Ефраимовото племе и Калеб, кој ѝ
беше маж на Мириам,од Јудиното племе. Ги испрати на мисија да
направат проценка за ситуацијата во ветената земја. После 40 дена,
тие се вратија. Десет од нив гледаа на пречките и опасностите, западнати во дефетизам или неверие во успех заради моќноста на
народите кои ја запоседнале ветената земја. Само двајца, како што
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знаете, Џошуа и Калеб погледнаа на ситуацијата како на шанса да
ја освојат ветената земја, со вера дека Бог ќе ги води во победа. Тие
гледаа на убавините на ветената земја, во која тече „мед и млеко“ и
не се поколебаа во ветувањето на Бога дека ќе им ја даде истата, без
разлика на пречките и опасностите кои стојат на патот. Значи навреме, Бог подига наредна генерација која ќе го продолжи пастирското
дело. Иако Исус Навин, Џошуа беше подложен на тренинг цели
40 години низ пустината за да добие нов карактер, исто како што
Мојсеј беше повлечен од Бога во пустината цели 40 години, се до
моментот кога Бог процени дека неговиот карактер и природата на
неговото битие е доволно цврста и силна, а сепак понизна и кротка
пред Бога, за да ја оствари Бог својата цел преку него. Џошуа беше
следниот пастир на Израилот, тој беше определн од Бога за да го
внесе во ветената земја. Кој ја водеше битката од тој момент па натаму во историјата на Израилот? Како и на кој начин ќе видиме од
развојот на настаните кои следеја.
Кога му соопштија на Мојсеј што видоа во ветената земја, тој,
разочаран од ставот на десетте извидници, доби налог од Бога да го
врати Израилот назад во пустината за наредните 40 години, за секој
ден престој во извидница во ветената земја по една година (нели 40
дена – 40 години), а со цел таа генерација која не беше подготвена
да го зграпчи ветувањето од Бога веднаш, да изгине во пустината и
наредната генерација да ја има привилегијата да влезе во ветената
земја. Така и се случи, сите Израелци кои во тој период беа до 20
години возраст, плус Џошуа и Калеб беа тие кои влегоа во ветената
земја. Наспроти, остатокот на Израилот над 20 години, кои изгинаа во пустината заради нивното неверие. Паралела: Првиот телесен Израел загина, како порака, поука и опомена која треба да биде
здраво семе посеано во срцата на идните генерации, вклучително
и на незнабожечките народи во кои се прелеаја и десетте изгубени
племиња во времето на владеењето на Царот Соломон, за да из`рти
и да се роди новиот, духовниот Израел во нив.
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Да се вратиме на уште неколку значајни за нас паралели. Имено,
во една ситуација во пустината кога Израилот посака да пие вода,
Мојсеј доби упатство од Бога како да постапи и да им донесе вода
на жедните. Но, Бог имаше друга цел, која Мојсеј не ја разбра и
нетрпеливо и налутено удри во карпата и водата се појави. Но, планот на Бога беше поинаков. Планот на Бога беше да се просведочи
пред Израилот дека Мојсеј преку кротко обраќање на карпата/каменот, наместо насилно и со лутина, наместо со заповед по човечки,
наместо наредба и агресивно, да му покаже на народот дека дури и
камењата ќе ја послушаат заповедта Божја и ќе дадат вода на заповед од Бога. Токму заради ова непостапување според Божјото упатство, Бог им го засмета за одметнување од Бога и на Мојсеј и на
Арон, и тие ја изгубија привилегијата да стапнат во ветената земја.
Е сега, ајде да одиме на Новиот завет.
Лука 19:40: ...Он им одговори и рече: „Ви велам, ако тие замолкнат,
камењата ќе проговорат“.Матеј 3:9: „и немојте да говорите во себе:
»Наш татко е Авраам« зашто Бог може, ви велам, и од овие камења
да му издигне чеда на Авраама“. И во Јован 4:14: Исус ѝ одговори и
рече: „Секој што пие од оваа вода, пак ќе ожедни; а кој пие од водата,
што ќе му ја дадам Јас, нема никогаш да ожедни; таа во него ќе стане
извор на вода, што ќе тече во живот вечен“.
Значи, исто како во Старозаветниот приод, така и во Новозаветниот,
Бог се грижи за своето стадо и не го остава без пастирска грижа. Бог
вели дека и камења ќе подигне и тие ќе ја говорат вистината. Секако,
Бог тука мисли на вистината од Словото која е пак духовната храна за
своето стадо, за верните во Христос. И ако Тој лично е живата вода, односно неговото живо Слово е таа животворна вода од која никој нема
да ожедни, тогаш, е сосема јасно дека Бог ќе си го доврши делото кое
го започнал уште со телесниот Израел, но и со нас денес, со секого
од нас лично, во личносна релација и присен однос, како на двајца
пријатели. Нормално, доколку ние го примаме како свој личен Господ
и Спасител и како свој личен пријател.
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Одиме понатаму. Ако за новиот Мојсеј беше потребно 40 години
во пустината, да го соблече и промени своето старо руво, кое тлееше во измамливите мисли, надежта постојано да ја бара во себе и
изворот на својата сила од себе и оттаму ароганцијата, гневливоста
и брзоплетоста како особини, дополнети со египетската земска, телесна мудрост, всушност беа особини кои го држеа далеку од состојба во која тој евентуално би бил веслото Господово за Арката
Израелева да отплови од египетското ропство. Која е пораката од
ова искуство на Мојсеј, за нас денес?
За да Бог и нас не избере за Негови пастири денес и ни ја довери
таа благородна пастирска ролја, потребно е нашето срце да омекне
и постане податливо за новото срце кое Бог сака да го всади во нас
верните, потребен е кроток карактер и природа која е Христовата, полна со добрина, милост и љубов, природа која ќе го одразува
Христос во секоја наша мисла, збор и постапка, во секоја наша рутина и навики во животот, преку нашиот карактер и исход во животот – значи како тоа ние живееме денес.
Ако продолжиме со влечење на паралела со духовниот Израел
кој Бог сака да го изгради од новата генерација на верни, кој друг
би бил нашиот водач или пастир кој ја има силата и власта над нас,
освен Христос, Живиот Бог. Јован 10:17-18: „Јас душата Своја си ја
полагам за да ја примам пак.18. Никој не Ми ја одзема, туку Јас Сам
од Себе ја давам. Имам власт да ја дадам и власт имам да ја примам“. А се со цел да ни ја докаже на дело Неговата искрена намера
и да не привлече како магнет со Неговата добрина, милост и љубов
кон Него за да конечно ја усвоиме, примиме и живееме Неговата
природа, та и ние да постанеме проводници на Неговата добрина,
милост и љубов кон другите околу нас.
Мојсеј не успеа преку Словото на Законот или преку буквата, да
допре до срцата на неговиот народ. Законот не беше животворен.
Затоа Бог мораше да донесе на сцена нов завет со Неговата крв,
завет со кој Бог во нас ќе ја запечати преку Светиот Дух нашата
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нова природа во Христос. 2 Коринтјаните 1:21-22: „Бог е Оној, кој
нè утврди ... во Христа и нè помаза; Тој и нè запечати ...Ефесјаните
4:30: “И не Го оскрбувајте Светиот Дух Божји, со кој сте запечатени
за денот на избавувањето“.
Христос го пронајде вистинскиот начин да се допре до срцата на
својот народ. Христос преку агапе, божествената пожртвувана љубов
одразена преку пречудната пастирска грижа за секоја човечка душа
на овој свет, ја симна завесата која стоеше помеѓу Бога и човештвото
и на тој начин ги придоби срцата на избраните.
Дали и ние кои се нарекуваме Христови, денес, сега и овде ја
имаме силата на Христовата добрина, милост и љубов во нас, па
да со таа сила ги освојуваме срцата околу нас, ги придобиваме за
Христос сите тие кои на пречудни начини Бог ни ги праќа секојдневно во нашите животи? Дали ја имаме таа магнетна сила да го привлечеме кон Христос во нас, токму телесното, световно и гревовно
окружение или обратно, токму тоа гревовно и световно окружение
ја има силата со магнетна привлечност да не држи настрана од Бога
и сѐ уште во ропството на гревот. Искапената свиња постојано се
враќа во калта, кучето постојано се навраќа на неговата бљувотина.
Зошто? Затоа што нивната природа е едноставно таква, останува
непроменета и како таква постојано дава исти резултати кои потврдуваат дека за свињата калта е природната средина, исто како
за грешниот - гревот да е природната состојба на општење. Што во
таков случај? Дали на нашиот животен пример ние го исполнуваме
Словото?
Ефесјаните 4:20-24: „Но вие не Го познавате Христа така,
кога навистина сте чуле за Него и во Него сте се научиле – дека
вистината е во Исуса – да го отфрлите од себе стариот човек според
вашето поранешно живеење, кој се распаѓа во измамливите желби,
да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во новиот
човек, создаден според Бога во правда и светост во вистината“. (...
концепт на новораѓање)
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Каков карактер е потребно да изградиме, каква природа на нашето битие да оформиме за да и ние стекнеме сенс за пастирска грижа
за другиот до нас? Дали ако Мојсеј си ја задржеше старата природа
ќе имаше доволно сила во него за да го однесе Израилот до ветената земја? Дали најпрво тој требаше да се промени и да добие ново
срце во пустината и да постане најкроткиот човек на земјата, па
дури тогаш после цели 40 години, да ја започне пастирската мисија
за Божјата визија – да го ослободи Израилот од ропството и да го
внесе во ветената земја на мед и млеко?
Ќе мораме постојано, грижливо и посветено да се усогласуваме со пораките, поуките, опомените и изобличувањата. 2 Тимотеј
3:16-17: „Целото Писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука,
за изобличување, поправање и поучување во правдата, за да биде
Божјиот човек совршен и годен за секое добро дело“. Ќе мораме да
посветуваме сериозно внимание во односот и комуникацијата со
сите без исклучок, без разлика дали се верни или неверни, дали ни
се пријатели или не, дали дури и сме им омразени или не и притоа
да оддаваме впечаток дека навистина ние сме Христови и целосно
променети и утврдени во Христовиот карактер и природа со целото наше битие и со сиот наш живот. Да останеме докрај доследни
проводници на Христовата добрина, милост и љубов кон секого, и
на тој начин да освојуваме, придобиваме и менуваме срца човечки,
според светата Божја волја. Едноставно, да имаме природа полна со
пастирска грижа за тие до нас и околу нас.
Потребно е секој од нас, доколку досега не се имаме целосно
реализирано во пастирска ролја, да започнеме ново поглавје во нашите животи. Потребно е да се преиспитаме, каква пастирска улога
од секој од нас очекува Господ. Да, секој од нас има дел од одговорноста за пастирство, во своите домови и семејства, во еклезијата
или т.н. невидлива црква на живиот Бог која делотвори во срцата на
верните браќа и сестри, во работните средини, на јавна сцена, значи и таму каде верата можеби и ја нема. Ова е важно. Важен е впе115
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чатокот кој го оставаме кон тие околу нас, не за да им се допаднеме
по човечки, туку за да ги привлечеме со магнетна привлечност и
придобиеме понекако за вистината и Христос. Тоа е таа наша света
задача, заради која и сме повикани од Бога, но и за која ни е ветено
Царството небеско. Тоа е тој наш пастирски позив, кој важи за секој
еден од нас овде присутни.
За успех и наклоност од Бога при исполнувањето на таа пастирска мисија, потребна ни е понизност и подготвеност да се менуваме
катаден. И на тој пат на постојана метаноја, свртување или промена
на нашиот животен фокус, на целото наше битие, потребно е да
внимаваме како општиме со Христос, но и со тие околу нас. Треба многу внимателно да приоѓаме кон секого, да не го повредиме
Христос во другиот до нас, да не случајно поради притисокот на
светот и другите околу нас не успееме навреме да го видиме или
препознаеме Христос во некого. Треба многу чувствително и грижливо да приоѓаме на секого околу нас, за ни случајно да не го повредиме со некој наш збор или некоја наша постапка. Потребна ни
е искрена пастирска грижа, едни за други, грижа токму таква каква
што мајката ја има за своето доенче. Спремни ли сме да го прифатиме тој предизвик од Бога?
Една моќна илустрација која ќе не доближи до пораката од денес
– дека е насушно потребна промена и усвојување на Христовата
природа, видлива промена за сите, природа во која ќе се преслика
изворната пастирска грижа за стадото, за секоја душа човечка која
и со најмал знак ревнала кон Господа, а Бог ни ја пратил нам во
доверие. Во случајов ќе видиме како, често пати, околината може
да следи погрешни сигнали и да не подведе во замката и стапицата
на лукавиот, доколку не сме стабилно утврдени во нашата вера на
основа на знаењето кое произлегува од живото Слово Господово.
Еден овчар, долги години на својата фарма одгледувал овци.
„Кога имав 20 години најдов во шумата едно мало кутре. Така
малечко ми се допадна, па решив да го земам така без размислу116
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вање. Веќе по само два дена го засакав, ми прирасна за срце па секаде го носев со мене, делев со него се што имав. И кутрето добро
напредуваше. Но, селаните ме обвинуваа и ме подучуваа дека треба
да го убијам бидејќи тоа е волк, дека ќе ми направи штета, дека тоа
е големо зло. Но како да го убијам, како можев да ги послушам кога
кутрето толку ми прирасна за срце?!
Кутрето порасна, стана стамено, големо. Беше тоа паметен пес,
многу ми помагаше во чувањето на овците.
Едно доцно, летно попладне, небото некако притискаше. Беше
ведро, но воздухот беше некако тежок, како да се спрема да врне.
Влегов во колибата во која престојував додека сум во планина, каде
што имаше и трло за овците. Само што прилегнав, очите ми се
склопиле. Не знам колку долго сум лежел, но нешто ме разбуди од
сонот! Некое викање, ржење и трескање! Се беше некако пригушено така што не знаев дали сонувам или сум буден. Излегов да видам
што се случува. Вратата од колибата гледаше кон запад.
Во правец кон сонцето седеше мојот пес. Муцката му беше крвава, а како беше свртен, сонцето му сјаеше низ очите. Како место
нив да имаше две ѕвезди. Се изгледаше така нестварно, со тоа што
пред него имаше куп сѐ уште врело месо од само што згаснат живот. Веднаш се сетив за што се работи.
Влегов мирно, ладно во колибата, ја земав пушката од зад вратата и излегов надвор. Ја подигнав пушката. Нанишанив во неговата
глава, а тој не се ни помрдна. Во главата на мојот волк. Како да ја
чувствуваше вината што ја прокоцка мојата доверба која ја имав во
него. Го повлеков чкрапалото и тој падна.
За да спасам нешто што остана да се спаси, решив да отидам до
селото и од селаните да побарам помош и кола. По малку ми беше
срам што порано не ги послушав селаните. Сонцето само што почна
да заоѓа кога почнавме да ги товариме лешевите од овците во колата.
Можете ли да замислите какво беше моето запрепастување кога низ
купот, најдов три лешеви од волци и еден од волчица? Мојот пес се
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борел за моето стадо, а јас го убив. Срцето ми се стегна, а од очите
ми тргнаа солзи. Го убив мојот вистински пријател. Се посомневав
во мојата убеденост дека моето куче ја има навистина природата на
пријател до крај и во сите ситуации, и тоа само поради притисокот
на светот околу мене кој постојано ме убедуваше дека тоа е волк и
дека волкот не ја менува својата крволочна природа“24.
Затоа немојте никогаш да слушате што други говорат за вас, следете го Божјиот глас. Вашиот дух ќе му говори на духот во другиот,
вели Словото. Не дозволувајте да ве заведе измамата на лукавиот и
да внесе кукавичји јајца во заедницата, во семејството, во односите
едни со други, но и во нашиот однос со Бога. Покажете, секогаш,
во секоја прилика, колку и да ви изгледа тоа невозможно заради
икс причини, добри или лоши, искрена пастирска грижа за другиот
до вас, пастирска пожртвувана грижа за тие околу вас, кои Бог секојдневно ги праќа на пречудни начини во нашите животи.

24.

Unknown author
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8. ПРАВДАТА ВО ФОКУСОТ БОЖЈИ
Исаија 61:1-4, 8-11
Јован 1:6-8, 19-28
Исаија 61:1-4, 8-11
„Духот на Господ Бог е врз Мене, зашто Господ Ме помаза за да
им благовествувам на бедните, Ме испрати далеку вам скрушени по
срце, да им проповедам на заробените и на затворениците – отворање на темницата, да ја проповедам благопријатната Господова година и денот за одмазда на нашиот Бог; да ги утешам сите оние што
тагуваат, да им соопштам на оние што тагуваат на Сион дека ним
место пепел ќе им се даде украс, место плачење – мирисно масло на
радост, место опаднат дух славна облека; и ќе ги наречат дабови на
правда, градина на Господ за Негова слава; и ќе ги изградат древните
урнатини, ќе обноват стари урнатини и ќе подноват разурнати градови, запустени од дамнешни родови.
...Зашто Јас, Господ, ја сакам правдата, го мразам грабежот со
насилство и ќе им дадам награда според вистината и ќе направам
со нив вечен завет; и семето нивно ќе биде познато меѓу народите
и потомството нивно – меѓу племињата; сите, што ќе ги видат ќе
познаат дека се тие семе благословено од Господ.
Радост во Господ, многу ќе се радувам во Господ, душата моја ќе
се развесели во мојот Бог: зашто Тој ме облече во спасителна облека, ми облече облека на правда, како на младоженец ми стави венец
и како невеста со накит ме украси.
Зашто – како што земјата ги произведува растенијата свои и како
што во градината расте сѐ што ќе се посее – така Господ Бог ќе направи да никне правда и слава пред сите народи“.
Јован 1:6-8, 19-28
„Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога; тој дојде за
сведоштво, да сведочи за Светлината, та сите да поверуваат преку
него.
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Тој не беше Светлината, туку дојде да сведочи за Светлината.
И тоа е сведоштвото на Јован, кога Јудејците испратија од Ерусалим свештеници и левити за да го прашаат: „Кој си ти?“ Тој призна
и не одрече, туку објави: „Не сум јас Христос“. И го прашаа: „Кој
си тогаш? Или ја ли си ти?“ И рече: „Не сум“. „Пророк ли си?“ И
одговори: „Не“. А тие му рекоа: „Па кој си, за да можеме да им одговориме на оние што нѐ испратија; што велиш за себе?“ Тој рече:
„Јас сум глас на оној што вика во пустината: израмнете го Господовиот пат, како што вели пророкот Исаија“.
А испратените беа од фарисеите; и го запрашаа велејќи: „Зошто
тогаш крштеваш, кога не си Христос, ниту Илија, ниту пророк?“
Јован им одговори и рече: „Јас крштевам со вода, но меѓу вас стои
еден, кого вие не го познавате. Тој е Оној што доаѓа по мене, кој
беше пред мене, Кому јас не сум достоен да Му ги одврзам ремењата од обувките Негови. Ова се случи во Витанија, отаде Јордан,
каде што крштеваше Јован“.
На една претстава, биле поканети две помали девојчиња, на возраст од неколку години, да одговорат на некои едноставни прашања
пред публиката и за точните одговори како награда им било ветено
пони коњче. Децата се израдувале и ревносно и точно одговориле на сите прашања. Било повикано првото девојче на сцената и и
била доделена наградата - пони коњче играчка во природна големина. Тоа, прво било збунето, но потоа со радост ја примило наградата. По некое време го поканиле и второто девојче и на сцената и
ја донеле наградата пони коњче, но во случајов живо, вистинско.
Сите биле збунети. На ситуацијата изреагирало првото девојче и
рекло дека тоа е неправда, за подеднаков успех и ветена иста награда, да добијат различна. Ова било дел од некој експеримент, од
која возраст децата започнуваат да имаат чувство на праведност.
Резултатот бил дека од мали нозе, од најрана возраст, некои психо120
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лози велат од самото раѓање, правдата и правичноста се иманентно
вградени во кодот на човекот25.
Една од најнеразбраните идеи во Библијата е токму таа, за библиската правда, за поимот правда, за праведноста и правичноста, а
се вели дека правдата е во центарот на вистинската религија.
Ако под поимот правда/праведност генерално подразбираме
подеднаков пристап кон секој околу нас, врамнотежен став и однос кон другиот, без преферирање, фаворизирање и давање предност на кој било, односно еднаква мерка во комуникацијата со
сите, тогаш самиот поим правда, кој библиски извира од самиот
карактер на Бога и Неговата природа, носи со себе една привидна
контрадикторност или противречност, која најчесто е прилично
неразбрана и избегнувана да се проповеда од амвонот.
Но, најпрво да видиме што конкретно вели Библијата за идејата
за правда.
Зборот правда/праведност означува квалитет да се биде праведен, правичен, правдољубов, морален, справедлив, непристрасен.
Во Михеј 6:8 е запишано што се бара од нас луѓето: „...да бидеме
праведни, да бидеме милосрдни, да чекориме во животот понизно
пред Бога“.
Оригиналниот хебрејски збор за правда во Стариот завет е: קֶדֶ֫צ
(tseh’-dek), што значи правда, правдољубивост, правичност.
Во Стариот завет се користи и терминот ( טָּפְׁשִמmish-pawt’) кој
во своето значење е поврзан со чинот на носење на судска одлука,
пресуда, казна, одлука согласно законите, мерка за соодветност и
слично.
Во Новиот завет се употребува терминот δίκαιος (dik’-ah-yos) и
е оригиналниот коине термин за праведност, нешто кое е прифатливо за Бога, оправдано или потврдено од Бога, означува најчесто
25.

LBS/GSI/BSP
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интегритет, доблест, чистота на животот, правичност, коректност,
особина да се дава секому признание или тоа кое му припаѓа, добродетелност, потоа се однесува на т.н. карактер „без дамка“, без
фалинка или недостаток, безгрешност, се однесува на невиноста,
да се биде беспрекорен, доблесен, морално исправен, свет.
Скоро во сите значења се однесува на личната светост на поединецот и на морална исправност, но исто така, означува и праведна
природа на судот. Да се биде праведник или праведен пред Бога е
да се има срце кое е исправно пред Бога.
Јован крстител беше пример за праведност. Неговите мајка и татко, исто така, „обајцата беа праведни пред Бога“ Лука 1:5-6. Потоа,
во Матеј 1:18-19 Јосиф е наречен праведен. „ ...Ное, проповедникот
на правдата, ... праведниот Лот ...“ 2 Петрово 2:5,7. Авраам, праведникот преку вера, Авел, праведник преку правилна жртва. Понатаму се вели дека правдата се постигнува повеќе преку верата отколку преку делата, а основно преку дарот на милоста и по благодат.
„Праведните ќе живеат преку верата“. – вели Словото, во Римјаните 1:17, Галатјаните 3:11. Патем Лутер поверува во Бога токму
на овие стихови. Оттука, се смета дека праведноста е централниот
елемент во Царството небеско или како што вели Словото правдата
е „фундаментот на тронот Господов“ Псалм 89:14. Правдата/ праведноста/правичноста мора да се постулатите на кои ние верните
цврсто чекориме на патот Господов, мора да се движечкиот мотив
во однесувањето и живеењето на секој верен во Господа. Правдата
е светлина на нацијата. Амос 51:4
Библиската правда, покрај овие принципи, содржи во себе и милост, милосрдие и опростување, иако непосредно не зависи од истите.
Во сите смисли на зборот правда/праведност, и како „тсехдек“
и како „мишпаут“ и како „дикахиос“, Бог секако не останува рамнодушен и не ги игнорира гревовите на човештвото. Праведното
однесување на верниот подразбира рефлексија или одразување на
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Божјиот стандард во секоја негова животна одлука, во секоја негова мисла, збор или постапка. Во спротивно, човекот кој во својата
непослушност одрзува спротивност на Божјата волја и природа е
осуден на казна или смрт.
Во Римјаните 1:28-32 е запишано „И бидејќи не се обидоа да Го
имаат Бога во разумот свој, тоа Бог ги предаде на изопачен ум –да го
прават она, што не прилега; бидејќи исполнети со секаква неправда, блудство, лукавство, користољубивост, злоба; полни со завист,
убиства, расправии, измами, лоши нарави; озборувачи, клеветници,
Богомрасци, силеџии, фалбаџии, горди, измислувачи на зло, непослушни кон родителите, неразумни, неверни, недружељубиви, непомирливи, немилостиви. Тие, иако ја знаеја правдата Божја дека
оние што вршат такви дела заслужуваат смрт, сепак не само што ги
вршат, туку се благонаклони и кон оние што ги вршат“.
Филипјаните 4:8: „А понатаму, браќа мои, на она што е вистинско, што е чесно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е
достојно за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба, само
на тоа мислете!“
Библијата ни вели дека казна за гревот е смрт, значи секоја наша
грешка, грев и прегрешение си има последица во форма на страдање
кое е казна за непослушноста кон Бога. На случајот на Адам и Ева,
казната ни е позната – прогонство, маки и страдања, во случајот
на Каин, исто така – прогонство, маки и страдања. Ако ги броиме
сите ситуации на манифестација на злото во историски контекст од
почетоците на векот и потоа, ќе видиме дека за секоја одметнатост
и одвоеност од Бога, значи за секој наш грев, си сносиме последици или ни следи казна. За ова прашање говоревме претходно и
заклучивме дека казната и гневот Господов не ја подрива Неговата
природа која одразува добрина, милост и љубов, напротив ја носи
на сцена и Неговата втора природа – правда и правдољубовост, која
во сите ситуации го следи и одразува принципот на грев – казна,
последици.
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Езекиел 18:5-9 „И праведникот, ако отстапи од својата правда и
постапува неправедно, ако ги врши сите оние гадотии што ги врши
грешникот, ќе биде ли жив? Сите негови добри дела што ги правел,
нема да бидат спомнати: поради беззаконието што го вршел и поради гревовите свои со кои грешел, тој ќе умре. Но вие велите: ‚не
е исправен патот Господов'. Послушајте, доме Израилев, зар мојот
пат не е исправен? Зар вашите патишта не се неисправни? Ако праведникот отстапува од правдата своја и врши беззаконија и затоа
умира, тој умира поради гревот што го направил“.
Но, во овој случај, доаѓаме до една наизглед противречност, која
на прв поглед наликува на неправда. Имено, ние луѓето сме тие
кои грешиме и сме во грев. Бог е Тој кој опростува и на таа основа
ни го дава како бесплатен дар – спасението по Неговата милост.
Прашањето е, кој ја плаќа казната, или кој ја сноси последицата од
гревовите на човештвото? На прв поглед изгледа дека некој друг ја
плаќа казната за нашиот грев и со тоа го прекршува сопствениот
принцип, кој Тој самиот го воведе. Во случајов самиот Бог, телесно
објавен нам во Исуса Христа, се дава себеси како жртва за искупување или за откуп на нашите гревови, за ние да не ја поднесеме таа
неподнослива казна за нашите гревови. Зошто беше сето ова потребно, ако е сосема јасно дека кршењето на сопствените принципи
можно е да донесе забуна на сцената на релација Бог – човештво? И
кој би бил можниот заклучок во оваа ситуација? Бог се жртвуваше
себеси наместо нас, за да ние не појдеме во неповратна смрт, како
казна или последица од нашата гревовна состојба. Каде е во сево
ова праведноста и правдата? Ако казна за гревот е смрт, а ние сме
во грев, тогаш логично би било ние да ја сносиме казната – смрт.
Но, Бог вели поинаку. Ни вели – Јас, наместо вас ќе одам во смрт, за
вие да живеете. И се поради Неговата праведна природа, природа
на добрина, милост и љубов кон своите созданија.
Римјаните 3:26: „Божјата правда преку верата во Исуса Христа е
во сите и врз сите оние што веруваат; зашто нема разлика: сите згре124
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шија и се лишени од славата Божја. Но ќе се оправдаат преку дар, со
Божјата благодат, а преку откупот во Христа Исуса, (кој со крвта своја)
кого Бог Го определи со крвта Своја да биде (стана) милостив на жртва преку верата, за да ја покаже Својата правда во опростувањето на
поранешните гревови, во времето на Божјото долготрпение, та да ја
покаже Својата правда во сегашно време, дека е Тој справедлив и дека
го оправдува секого што верува во Исуса“.
Првите размислувања за идејата за правда, во световните науки
се појавуваат со Аристотел, во неговите 5. и 6. книга на Никомахеовата етика. Аристотел говори за универзална правда која важи
подеднакво за сите луѓе, а за праведен се смета оној кој е способен да земе дел или учество во некој договор, особа која е морално исправна и која е послушна на законите. Со еден збор, според
него, праведниот се однесува доблесно и кон секого подеднакво,
без предност за кого било и поради која било причина.
Од раните оци на црквата, Августин го прокламира принципот
на правда и правичност на начин што секој ќе го добие заслуженото
според она кое тој го сторил или прави во својот живот, независно
дали ќе добие добро или лошо, а на основа на т.н. „златно правило“:
„Прави го на другиот тоа кое другите сакаш да го прават во односот
кон тебе“
Тома Аквински, чинот на правда го поврзува со принципот на
заслуга или тоа кое го остава човекот зад себеси во неговиот живот.
Праведен е оној кој ги почитува правата на другиот, подеднакво
како за себе.
Џон Калвин, овој принцип го поврзува и со моралната исправност и чинењето на добро кон сите подеднакво, без предност кон
никого и поради што било. Спротивно, неправдата за Калвин мора
да биде присилно репресирана и тие кои чинат неправда треба да
бидат казнети. Во Еремија 22:3 Господ вели: „ ...да се врши, суди
правда...“
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Ако во основниот принцип или причинско-последичниот модел
на релација грев – казна, Бог го нарушува „тасот на правичност и
подеднаков пристап и однос кон секого“, тогаш како е можно тој
принцип на правда и правичност да постане еден од фундаментите
на основа на кој се изградени скоро сите стандарди во христијанството, бидејќи Бог ја одразува самата Негова природа и карактер,
првенствено преку правдата и правичноста.
Но ако навлеземе подлабоко во анализата, преку т.н. „лекцио дивина“ (за која говоревме минатиот пат), ќе видиме дека и во Божјиот план за спасение на човештвото, овој принцип на грев – смрт,
казна, последица е целосно запазен.
Дали имаме претстава како, на кој начин и во однос на кого?
Секако, Бог е доследен на своите принципи и во овој контекст.
Принципот е запазен, но во случајов и во однос на ѓаволот и неговите демонски сили, кои како јавни обвинители стојат на тронот
Господов и постојано ги клеветат верните и бараат праведна казна
за нивните гревови пред Бога. Таков беше примерот со праведниот Јов. Сите го знаеме случајот, како тој пострада, а кого патем,
Бог го сметаше за најправедниот човек на земјата. И што се случи? На предлог од ѓаволот лично, Бог дозволи Јов да биде искушан, со цел да се провери и докаже неговата праведност. Знаеме,
му беше одземено семејството, имотот, здравјето...достоинството,
му беше одземено сѐ, освен животот. Во овој случај, се поставува
уште едно горливо прашање. Зошто Бог дозволи една ваква ситуација во случајот на Јов? Ако е Бог праведен, зарем ќе му дозволи
на ѓаволот да си поигрува со Неговите праведници на земјата?
Патем, верувам дека Јов не бил единствениот, туку дека и многу
други примери слични на неговиот, се случувале низ историјата
на христијанството, сѐ до денес.
Да се потсетиме на Јов 1:1-3; 6-11: „Имаше еден човек во земјата
Уз, по име Јов; тој човек беше непорочен, праведен, Богобојазлив
и го одбегнуваше злото. И му се родија седум синови и три ќерки.
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Имотот му беше: седум илјади овци, три илјади камили, петстотини рала волови, петстотини ослици и мошне многу слуги; и тој
човек беше најпрочуен меѓу сите синови на Исток... (Бог за него
вели:) на земајта нема таков како него: човек непорочен, праведен,
Боговојазлив и кој го одбегнува злото“.
Дали имаме одговор на прашањето, зошто Бог дозволи да пострада еден Негов избран праведник? Дали е тоа Божјата правда
– праведниот да страда, на таков брутален и бескрупулозен начин и
без причина? Дали на примерот на Јов воопшто ја разбираме Божјата правда?
Една илустрација со новоизградениот мост и со техничката проверка за неговата носивост или издржливост на товар, ќе не донесе
до смислата. Конструкторот на мостот при тестирањето побарал да
се стави значително поголем товар врз него, на што инженерите реагирале дека има опасност мостот да попушти од преголем товар.
На ова, инженерот којшто го конструирал мостот, знаејќи што самиот создал, рекол дека сака да го докаже сосема спротивното, дека
мостот нема да се скрши и покрај прекумерниот притисок врз него
од удвоениот товар, токму заради неговата издржлива конструкција
и токму поради материјалот од кој бил создаден.
Па така и Бог, во случајот на Јов, сакал да покаже и докаже на
ѓаволот, но и на нас денес, дека праведниците од Бога се од цврста и
издржлива конструкција телесно и умствено, дека праведниците во
Бога се водени од силна вера и непколебливост во неа и дека и под
најсилниот притисок на лукавиот нема да се одвојат од Бога. На
примерот на Јов тоа и ни беше докажано. Иако во овој случај Бог
можеби имаше и причина за да дозволи такви искушенија, причина која извираше од срцето на Јов, а таа беше состојбата во која Јов
знаеше за Бога, имаше слушано за Бога, беше праведен по законот,
веруваше дека е истиот Божји закон, но не го имаше запознато Бога
лично, се немаше сретнато со Бога во личносна релација. И моментот кога Јов го сретна Бога лично, кога се покаја и призна пред Бога
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дека досега само слушал и знаел за Него, но дека од сега и лично го
познава, во тој момент настана пресврт на ситуацијата. И Словото
вели дека сите страдања на Јов престанаа, сѐ лошо се сврте на добро и Јов повеќекратно поврати сѐ од неговото Богатство, доби три
најубави ќерки на светот, доби и внуци до четврто колено и се вели
дека умре сит и задоволен од животот.
Да повториме: пресвртот настана кога Јов лично го запозна Господа. Праведниот во очите на Бога конечно го запозна Бог во личносна релација. Правдата се спои со спознанието за Бога. Преку
правдата се воспостави личносниот однос со Христос живиот Бог.
Нема ли праведност во нас – нема лично пријателство со Христос
живиот Бог. Нема ли личносност со Христос – нема спасение, ниту
Царство небеско.
Оттука, адвентното време, времето кога сите го очекуваме повторното доаѓање на Спасителот Христос се потсетуваме на потребата за преиспитување на нашата духовна состојба на релација со
Христос. Потребно е одново да се преиспитаме дали ние лично го
запознавме и дали воопшто го познаваме живиот Бог во Христос?
Дали сме оствариле личносна средба со нашиот Господ и Спасител?
Дали сме го доживеале животното искуство на личносен пријателски однос со Господа? Дали ја живееме секојдневно таа врска, дали
го слушаме и распознаваме Неговиот глас и дали другите околу нас
можат да го видат, распознаат и прочитаат писмото Христово кое е
запишано на плочките на нашите срца и дали тоа писмо е видливо
и препознатливо за нашите најблиски најпрво и основно, а потоа
и за сите други околу нас? Дали по делата кои извираат од нашата
вера ќе не познаат дека сме Христови? Дали во нас ќе видат правда
и правичност тие околу нас, кои Бог ни ги дал на пречудни начини?
Дали сме уверени во нашата праведност пред Бога? Дали другите
ја препознаваат во нас и дали воопшто ја има, дали воопшто сме
успеале да го постигнеме тоа ниво на општење со Бога, за Тој да не
нарече праведни и не прими како такви?
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И доколку ни се појави и најмала несигурност или недоволна
увереност околу одговорите на овие прашања, тоа е алармот на нашата совест, аларм кој не предупредува денес, сега и овде, да го
преиспитаме нашиот моментален личен однос со Христос Спасителот, со живиот Бог. Да се провериме одново, дали е жива и одржлива нашата личносна релација со Бога. Притоа, сакам да нагласам уште еднаш, доколку тие кои се најблиску до нас, кои 24/7 се
нашето секојдневие, значи најпрво нашите сопружници, а потоа и
нашите деца, не успеат да го видат, препознаат и прочитаат писмото Христово од нашите срца, преку нашето секојдневие и животот воопшто, од нашиот однос кон нив првенствено, тогаш постои
објективен проблем, кој сме алармирани да го решаваме без одложување; бидејќи писмото запишано на нашите срцa мора да биде
видливо и читливо за тие околу нас. Ако тие првите кои се до нас,
како наша прва борбена или одбранбена линија на фронтот, не го
препознаат Христовото писмо во нашиот карактер и живот и не
се целосно убедени и уверени дека според нашите дела ние сме
Христови, тогаш и другите тоа не ќе можат да го видат, а најмалку
Христос лично, уште сега, а уште помалку при Неговото повторно
доаѓање.
2 Коринтјаните 3:1-3: „Вие сте нашето писмо, впишано во нашите срца, кое го познаваат и читаат сите луѓе. Јасно е дека вие сте
Христово писмо, составено преку нашата служба, напишано не со
мастило, туку со Духот на живиот Бог, не на камени плочки, туку
на човечки срца“.
Христос и во ова денешно адвентно време ги подава Неговите
раце кон секој од нас, со насмевка на лицето не повикува да влеземе во Неговата радост, за и ние да ја почувствуваме убавината на
благодатта од неа.
Исаија 28:17: „ ... вака вели Господ Бог: „Ете, Јас полагам во основата на Сион камен, камен испитан, аголен, скапоцен, темелен:
кој верува во него, нема да се посрами. Ќе ја поставам правдата за
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мерило и справедливоста за терезија; врнежи од град ќе го уништат
засолништето на лагата, и води ќе го потопат местото на заклонот“.
1 Јован 1:9: „Ако ги исповедаме гревовите свои, о неверен и праведен за да ни ги прости гревовите и да нè очисти од секаква неправда“.
1 Коринтјаните 1:30: „ ... од Него сте и вие во Исус Христос,
кој за нас стана мудрост...праведност, осветување и откуп“. Значи,
Христос е изворот на правдата и праведноста.
2 Коринтјаните 5:21: „ ... преку Христос стануваме праведност
Божја ... Тој ги израмнува патиштата на праведниците и ги прави
рамни“. Исаија 26:7 Тој нѐ повикува во праведност. (Исаија 42:6)
Дали сме подготвени да го прифатиме тој повик и да се провериме себеси? Дали сме подготвени за таа средба? Дали ја имаме
сигурната увереност дека сме спасени и ќе се најдеме запишани во
книгата на животот? Дали во овој момент од нашиот духовен од/
со Христос, ние сме ја востановиле Божјата правда во нас и сме ја
утврдиле како наш стандард при секоја наша животна одлука, при
секоја наша мисла, збор или постапка? Дали ние можеме со сигурност за себе да кажеме: Да, јас сум праведник во очите Божји! Да,
јас сум застапникот на Божјата правда и таа е во фокусот на секоја
моја постапка кон тие околу мене и кон сите останати кои Бог на
пречудни начини ги довел и постојано ги носи во нашето окружение!; бидејќи нели, праведниците ќе го наследат царството небеско.
Ако нашата праведност не ја надмине праведноста на фарисеите
– нема Царство небеско, бидејќи таа праведност не ја одразува вистинската вера, а без неа нема спасение.
„Или не знаете дека неправедните нема да го наследат царството
Божјо?“ 1 Коринтјаните 6:9 Една мудрост вели дека неправдата е
релативно лесна за носење, правдата е таа која тежи.
Ако имаме оформено јасно спознание за поимите правда/праведност, правичност и ако имаме изграден став и соодветно искуство
за тоа како истите да постанат основа за секоја наша животна одлу130
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ка и за секоја наша мисла, збор и постапка, тогаш ние го познаваме
патот на правдата и сме сигурни дека чекориме на исправниот, вистинскиот пат кој не води сигурно и извесно кон Царството небеско.
Судија на Врховниот суд на Америка, му вели на човекот кој требало да биде осуден за некои негови злодела пред законот, а бил
ослободен поради технички пропусти во водењето на судскиот процес против него: „Јас знам дека си виновен пред законот, тоа го знаеш и ти сосема добро. Но, јас сакам да запамтиш дека еден ден ти
ќе стоиш пред многу подобар и помудар судија од мене и дека таму
ќе се справуваш со вината според правдата, а не според законите“.
(LBS/GSI/BSP)
Затоа што човечката правда носи болка и загуба, а Божјата носи
радост и добивка.
Заклучокот и пораката е дека правдата/праведноста, правичноста се нераздвоиво поврзани со личносната релација со Бога, без
која никој нема да го види Царството небеско. Без новораѓањето и
без нашата светост како резултат на заедничкиот од со и во Христос
живиот Бог, во едно заедничко лично пријателство, никој нема да
го види Бога, никој нема да влезе во Царството небеско. И токму
затоа правдата е издигната на највисокиот пиедестал при Бога и
токму затоа таа се смета за еден од основните фундаменти на кои се
изградени сите Божји принципи и оформени сите Божји стандарди
кои произлегуваат од апсолвирањето, прифаќањето и примената на
споменатите Божји принципи.
Но, има уште еден важен момент на кој треба да се обрне посебно внимание. Имено, во Римјаните 3:10; 21-26: ...напишано е:
„Нема праведен ниту еден ...“ Но во 19-тиот стих се објаснува дека
„ова се однесува за оние кои се под Законот “, „зашто преку делата
на Законот нема оправдание“ (20-тиот стих), „а независно од Законот се јави Божјата праведност...преку верата во Христос...ќе бидат
оправдани преку дар, со Божјата благодат“. (21 до 23 стих).
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Римјаните 6:18-22: „Па што? Да грешиме ли, бидејќи не сме
под Законот, туку под благодатта? Тоа никако! Дали знаете дека
ако му се предавате некому како робови за послушност, робови
сте му на оној кому му се покорувате: или на гревот, кој води
во смрт, или - на послушноста, која води кон праведност? Но
благодарејќи Му на Бога, вие, иако бевте робови на гревот, од
сѐ срце се покоривте на оној образец на поука, на која ѝ се предадовте. И така ослободувајќи се од гревот, вие станавте робови на праведноста. Ви зборувам како човек, поради слабоста на
вашата човечка природа. Како што ги препуштивте органите на
вашето тело во телесна служба на нечистотата и беззаконието
за беззаконие, така и сега оставете ги деловите од вашето тело
да и робуваат на праведноста која води во светост. Додека му
бевте робови на гревот, бевте слободни од праведноста. А каков плод имавте тогаш? Дела, од кои сега се срамете, бидејќи
нивниот крај е смртта. Но сега, кога се ослободивте од гревот и
Му станавте служители на Бога, имате плод кој води во светост,
а крајот - живот вечен“. Значи, погоре стои „праведноста води
во светост“, а подолу праведноста е наречена „плод кој води во
светост“ и завршува со живот вечен.
Римјаните 3:5: „Ако пак нашата неправедност ја истакнува
Божјата праведност, што би можеле да речеме тогаш? Дали е Бог
несправедлив кога се гневи?“
Езекиел 33:12, 13: „ ...праведноста нема да го спаси праведникот
во денот на неговиот престап...праведникот во денот кога ќе згреши, не ќе може да остане меѓу живите заради својата праведност...
Кога ќе му речам на праведникот дека тој нема да биде жив и тој надевајќи се на својата праведност врши неправда, тогаш сите негови
праведни дела (внимавајте – дела!) нема да се споменат и тој ќе
умре од неправдата своја што ја извршил“. Ова е уште еден доказ,
дека нема трјано спасение... „еднаш спасен – засекогаш спасен“,
како што многумина проповедаат.
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Јован 16:8,10: „Исус ќе го изобличи светот за правда...и за суд“.
Пророкот Еремија во 5. век пред Христос го најавува првиот адвент повторно, иако претходно 750 години пред Христос за првиот
адвент говореше пророкот Исаија (и во воведниот текст кој го прочитавме на почетокот)...Имено, во Еремија 23:5-6 запишано е: „Еве
доаѓа времето, вели Господ и ќе му издигнам на Давид фиданка и ќе
се зацари Цар, кој ќе постапува мудро и ќе суди праведно на земјата...Неговото име е „Господ – Нашата правда“ (И во 33:16: „Во тие
дни и во тоа време, ќе благословам на Давид да му израсне фиданка
на правдат, и Тој ќе изврши суд и правда на земјата...и ќе Му стават
име: „Господ е наша правда!“)
На вториот адвент, правдата ќе биде повторно на сцена со сиот
нејзин сјај. Малахија 3:18-20: „ ... во оној ден што го готвам...ќе ја
видите разликата меѓу праведник и безбожник...“
Затоа, време е, сега, денес и овде, да се преиспитаме одново секој
од нас, и уште вечерва во нашите тивки соби, понизно и покајнички
да се поклониме пред Бога и искрено од длабочината на нашите
срца, одново да ги отвориме сите темни и заклучени одаи внатре
во нив, да се обидеме да пронајдеме некоја заборавена или скриена
ситуација која постојано не провоцира или предизвикува да правиме некаква дури и најмала неправда некому, да се соочиме со таа
состојба која можеби тлее во нашите срца, а не сакаме да ја видиме
и да се соочиме со неа и одлучно да побараме од Христос живиот
Бог, тоа бреме да го земе на себе и да не ослободи од ропството
на злото кое извира од секоја евентуална неправда, неправедност,
неправичност спрема кого било и поради која било причина, независно дали таа причина нам ни изгледа оправдана или не. Бог ни
вели: Ослободете се и од тоа бреме, за да ја зацврстите правдата
во вашите срца и животи, а со тоа и да го обновите личносниот однос со Мене живиот Бог, во однос како на двајца блиски пријатели.
Нека овој повик од Бога, постане наш нов предизвик во релацијата
со Него, нека биде повод за акција и промена кон уште поголема
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присност со живиот Бог, присност поголема од било кога во нашите
животи.
„Правдата и само правдата барај ја, за да бидеш жив и да го наследиш Царството небеско“ Второзаконие 16:20 „Правдата нека
тече како вода и справедливоста како силен поток“ Амос 5:24
Да ги запаметиме овие инструкции од Бога, овие пораки, поуки,
опомени и изобличувања во правда и правичност (нели целото Слово е од Бога вдахновено и полезно за поука, опомена и изобличување во правда и правичност) нека тие бидат светлина на патеките
наши, нека постанат цврста основа и фундамент за тронот Господов во нашите срца, за Христос живиот Бог да зацари со сето наше
битие и живот. Нека правдата постане и наш животен фокус, за да
ниту една мисла, збор или постапка не ни бега надвор од фокусот
на правдата, да ги устроиме нашите секојдневни навики и рутина во животот сходно тој фокус, а нашиот карактер да го облечеме
во „оклопот на праведноста“ и да постане наше силно оружје во
битката со поднебесните сили на злото, како што не поучи апостол
Павле во Ефесјаните 6-та глава.
Исаија беше сосема во право: „Господ навистина ја сака правдата!“ ...и затоа да го послушаме и примиме неговото пророштво за
поука и пресврт во нашите животи: „Послушајте Ме народе – вели
Господ, приклонете го увото кон Мене! Зашто од Мене ќе излезе
Мојата правда и ќе ја поставам за светлина на народите. Мојата
правда ќе стигне брзо. Моето спасение изгрева...Кренете ги очите
кон небото...Моето спасение е вечно, правдата моја нема да престане. Послушајте Ме – не советува Господ, вие кои ја познавате правдата, кои во срцето свое го имате Мојот завет – Не плашете се од
прекорување на луѓето, ниту стравувајте од нивните навреди, нека
не ве допираат нивната љубомора и завидливост (вели Словото);
зашто молец ќе ги изеде како облека и црв ќе ги изеде како волна, а
Мојата правда – вели Бог, ќе трае засекогаш и Моето спасение – од
род во род.
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III
КАКО ДО БОЖЈАТА БЛАГОДАТ
преку избор, посветеност
и промена/метаноја на умот
9. КОИ СЕ ПОВИКАНИ, А КОИ СЕ ИЗБРАНИТЕ
Исаија 6:1-8, (9-13);
1 Коринтјани 15:1-11;
Псалм 137
Исаија 6:1-8, (9-13) „Во годината кога умре цар Озија, јас го
видов Господа, седнат на престолот висок и издигнат, а полите на
одеждата Негова го исполнија целиот храм. Околу Него стоеја серафими; секој од нив имаше по шест крилја: со две секој го криеше
лицето свое, со две други ги криеше нозете свои, а со две леташе. И
викаа еден кон друг и велеа: „Свет, свет, свет е Господ Саваот! Целата земја е полна со Неговата слава!“ И се разниша, горништето на
вратите од гласот на оние што викаа, а домот се исполни со дим. И
реков: „Тешко ми мене, зашто сум човек со нечиста уста и живеам
среде народ исто така со нечиста уста, – а очите мои Го видоа Царот
Господа Саваот!“ Тогаш долета до мене еден од серафимите со разгорен јаглен во раката што го беше зел со клешти од жртвеникот, се
допре до устата моја и ми рече: „Ете, тоа се допре до устата твоја
– твоето беззаконие се оттргна од тебе, гревот твој се очисти“. И го
чув гласот на Господа, кој рече: „Кого да испратам и кој ќе отиде
заради нас?“ А јас реков: „Еве ме мене, испрати ме мене!“
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Тогаш Тој 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 гледаат со очи, со уши да чујат и со срце да разберат, та
да се обрнат да ги излекувам. И реков: „До кога, Господи?“ Он рече: „Додека запустат градовите и останат без жители и куќите без луѓе, земјата сосема не се запусти, додека Господ не ги оддалечи луѓето и голема
пустош во таа земја да има. И ако остане уште десеттиот дел на неа и
се врати, таа пак ќе биде разорена; но како од брест и даб кога се и отсечени, останува коренот нивни, така светото семе ќе биде нејзин корен“.
1 Коринтјани 15:1-11
„Браќа, ви напомнувам за Евангелието, кое ви го проповедав, а кое
вие го примивте и во кое стоите. Преку Него и се спасувате, ако Го
држите како што ви проповедав, освен ако не сте поверувале напразно. Ви го предадов најнапред она, што го бев и примил, дека Христос
умре за нашите гревови, според Писмата; дека Тој беше погребан и
дека на третиот ден воскресна, според Писмата и дека му се јави на
Кифа и потоа на +единаесетте; потоа им се јави еднаш на повеќе од
петстотини браќа, од кои повеќето се живи и до денес, а некои починаа; потоа му се јави на Јакова и на сите апостоли, а по сите, најпосле
ми се јави и мене, како на некое недоносче, зашто јас сум најмалиот
од апостолите и не сум достоен да се наречам апостол, бидејќи ја
гонев Божјата црква. Со благодатта на Бога сум тоа што сум и Неговата благодат, која е во мене, не остана празна, но повеќе се потрудив
од сите нив; само не јас, туку Божјата благодат, која е со мене. И така,
било јас или тие, така проповедаме и вие така поверувавте.“
Псалм 138 (137)
„Господи, Ти си ме испитал и ме знаеш. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам; Ти оддалку ги разбираш мислите мои. Пате136
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ката моја и јажето мое – Ти си ги испитал; сите патишта мои си
ги предвидел. Уште зборови не ми дошле до јазикот мој, Ти, Господи, веќе ги знаеш: Сè што ми било и сè што ќе биде. Зашто Ти
си ме создал и си ја положил раката Своја врз мене. Се восхитувам на Твоето знаење, – тоа е превисоко, не можам да му пријдам!
каде да одам од Твојот дух, и од лицето Твое каде да побегнам?
Ако излезам на небото – Ти си таму; ќе слезам ли во пеколот, Ти си
и тука. Ако ги земам крилјата рано в зори и се преселам на крајот
од морето - и таму ќе ме води Твојата рака, Твојата десница ќе ме
држи. Па си реков: можеби темнина ќе ме покрие, но и ноќта е како
светлина околу мене; но и темнината нема да биде темнина за Тебе;
и ноќта за Тебе е светла како ден и темнината како светлина. Зашто
Ти си ја создал мојата внатрешниот и ме прифати од мајчината ми
утроба. Те прославувам затоа што сум чудесно создаден. Прекрасни се Твоите дела; душата моја тоа добро го сознава“.
Пророкот Исаија вели: „И го чув гласот на Господа, Кој рече:
,Кого да испратам и кој ќе отиде заради нас?‘ А јас реков: ,Еве ме
мене, испрати ме мене!‘“
Во текст од Првото послание до Коринтјаните, апостол Павле
вели дека воскреснатиот Христос Господ, најпрво му се јави на
Кифа, потоа на единаесетте, па на повеќе од петстотини браќа, а
потоа му се јави на Јакова и на сите апостоли и најпосле – вели
апостолот, ми се јави и мене.
Прашањата на кои е потребно секој од нас да си одговори или да
си ги потврди досегашните одговори, едноставно да се провериме во
оваа фаза на нашиот духовен растеж и присност со Бога, значи дали
го имаме слушнато и притоа исправно распознаено Божјиот повик,
дали сме одговориле навреме на истиот и дали ни се има и нам објавено Господ и го имаме стекнато искуството на општење со Него во
личносна релација, во личен опит со живиот Бог во Христос?
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На примерите на Јосиф и Давид, ќе се обидеме заедно да дојдеме
до исправниот процес на Божјиот обид да не привлече во зоната
на Неговата благодат, притоа да не опреми со сѐ потребно, за да
сите ние, извесно, пребиваме во постојана присност со Него во овој
век. Но секако, и да не подготви да издржиме на тој пат, кој сосема
извесно ќе биде обременет со многу тешкотии, премрежја и маки
како резултат на нашите слабости, но и на бројните измами, замки
и стапици од страна на лукавиот и неговите демонски сили, кои
пак, постојано ќе бидат поставувани на нашиот пат до целта, до
горното призвание од Господа.
Имено, Јосиф кој е еден од првите обрасци за тоа како Бог ги
подготвува повиканите во кои е посеано здраво семе во срцето за
носење на потврдна одлука и давање на позитивен одговор на повикот од Бога, помина низ тежок процес на подготовка, потребен за
да биде ставен во служба на остварување на целите од поширокиот
Божји план. Јосиф помина низ процес на отфрленост од неговите
браќа, значи од најблиските, помина низ процес на страдање, беше
измамен, понижен, фрлен во ропство, продаден како роб, беше подложен на тешки искушенија, помина тежок период во затвор, доживеа изневерени очекувања, одложена надеж и што ли уште не. И
замислете, за сето тоа време Бог беше со Јосиф. Како е тоа можно и
зошто беше сето тоа потребно?
За целиот период на страдање, Бог всушност инвестираше во
Јосиф, во градење на неговиот карактер, во утврдување на неговата природа на битисување, го јакнеше, го развиваше искуството
во него, потребно за трпение, долготрпеливост, кротост, смирение,
понизност и подготвеност за целосно предавање во рацете на Бога.
Зошто? Затоа што планот Божји беше токму тој да биде избраниот
кој ќе го спаси Израилот, но и околните нации, од глад и изумирање
поради недостиг на храна, во периодот на суша и масовен помор на
населението, кој пак, беше предвиден во сон и потоа се случи.
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Ние денес не сакаме да помислиме дека такво нешто е воопшто
можно. Во историјата се случувале многу често вакви или слични
масовни суши и помори од глад. На пример Украина и Казахстан
во 1932/1933 година, изгубија по околу 10 милиони жители кои
изумреа како директна или индиректна последица од глад. Ходоморот26, како што се нарекува Украинскиот случај, или Сталиновиот
политички геноцид врз Украинскиот народ е само еден од случаите. Кина, во периодот 1958-1962 година како последица на смрт од
глад, директно или индиректно изгуби 45 милиони жители. Бенгалскиот помор од глад однесе 10 милиони жители во 1769-1973
година. Дали знаеме дека и на тлото на Европа, после еден период
на силен просперитет, завладеа масовна суша и глад во периодот
помеѓу 1315-1322 година, кога беа однесени повеќе десетици милиони во смрт. Во тој период се појави и канибализам, замислете
во тогашна христијанска Европа, човек да го убие другиот, да го
изеде за да се прехрани, да се појавува на сцена инфантицид или
мајките да ги убиваат своите деца на рана возраст, а потоа ги јадат. И тоа не е сѐ, само неколку децении потоа се појави т.н. црна
смрт или чумата, која се проценува дека однесе во смрт околу 200
милиони популација од европското тло. Иако во периодот претходно, просечниот животен век во Европа опадна на 29,84 години, во
периодот на чумата падна дури на 17,33 години просечен животен
век на популацијата.
Значи, светот низ историјата не е имун на вакви масовни трагедии. Е токму таква се подготвуваше и беше предвидена во сонот на
фараонот, за претстојните седум години на суша и глад во Египет и
околните држави.
Бог поради својата безусловна љубов кон својот избран народ
Израилот, го подготвуваше Јосифа наречен сонувач, за неговата ми-

26
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сија. Тој беше вичен во толкување на соновите, беше многу мудар
и воспитан во духот на Законот и беше најомилен помеѓу синовите
на Јаков. Но, при еден сон тој покажа возгордеаност, толкувајќи им
на своите браќа дека тие еден ден ќе му се поклонат и ќе му служат,
а тој ќе им биде Господар, што предизвика завист и љубомора кај
нив, и секако последици во наредните фази од неговиот живот. Наративот од Библијата, ни е на сите нам добро познат, и претпоставувам сите знаеме што се случуваше со животот на Јосиф. Браќата го
продадоа како роб, неправедно беше обвинет и лежеше во затвор
неколку години, за да по толкувањето на сонот на фараонот биде
ослободен и го добие Царството на управување, на 30-годишна возраст. Ќе видиме подоцна, Давид исто така, стана цар на 30 години,
а Исус ја започна својата мисија на 30 години.
Јосиф, од омилен, умен и разборит млад човек, поради горделивоста и тврдото срце, беше понизен до најдолната состојба на роб и
затвореник, за по научената лекција тој да стане првенец на ниво на
премиер во тогаш најмоќното Египетско царство. По волја Божја,
тој мудро управуваше со Египет и воден од Бога носеше мудри одлуки. При една природна непогода суша, тој успешно го премости
периодот на глад, не само за Египет и народот во него, туку и за
својот народ Израилот. Тоа беше неговата животна мисија, целта
за повикот од Бога. Тој со мудрост спаси и многу други нации, со
одлуката во периодот од наредните седум родни години, 20% или
една петтина од сета жетва да ја складираат пченицата како резерви
за храна, за кризни состојби на суша и глад, кои се очекуваа во седумте години потоа. Таа одлука не само што го спаси Египет, туку
го направи и многу Богат, оти храна купуваа сите околни народи во
периодот на седумте години на суша и глад.
Ја видовме целта на Господа, за влогот во Јосифовиот карактер
и природа на битисување. Четирите теста низ кои помина Јосиф се
поучни и за нас денес и за да влечеме паралела со нашите животи,
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затоа што ништо не е променето во образецот; нели, Бог е ист, вчера, денес и во вековите пред нас ќе биде истиот.
Имено, првиот тест беше да се научи да покаже љубов кон ближните
кои му сторија зло. Предавството од најблиските повредува многу. Во
Псалм 55:12-14: „Да ме беше навредил непријателот мој, тоа би го поднел, и завидливецот мој да се беше покажал силен, јас ќе се сокриев;
но тоа беше ти, човеку, кој си како јас, сопатник мој и пријател мој, со
кого сме јале леб заедно и сме оделе заедно во Божји дом!“
Јосиф мораше да се ослободи, не само од горделивоста, туку и
од огорченоста кон браќата кои го предадоа и фрлија во ропство,
мораше да научи да опростува и повторно да сака. Нема подигање
од Господа, сѐ додека во нас има горчина и неподготвеност да се
опрости. Сѐ додека имаме нешто против братот или сестрата, нема
да има личен и семеен напредок, нема да има нови благослови, таа
пречка на патот за Господ повеќе да се вклучи во нашиот живот е
непремостлива и сѐ додека ние не ја отстраниме, Господ нема да
преземе ништо во тој поглед. Што мислите, како се чувствуваше
Исус кога на тајната вечера му ги миеше нозете на Јуда, за кого виде
јасно во срцето предавство? Знаејќи дека токму Јуда ќе го предаде,
тој понизно му ги изми нозете и ни даде пример нам, со колкава понизност треба да практикуваме пожртвувана љубов, па дури и кон
тие кои ни се омразени или од кои, а можеби и кон кои чувствуваме
непријателство.
Моралната чистота е вториот тест низ кој помина Јосиф, во случајот со жената на неговиот Господар, која се обиде да го искушува. Јосиф му сврте глава на злото и остана чист и непорочен, иако
поради тој чин беше лажно обвинет за спротивното и одлежа во затвор неколку години. Патем, овој морален тест за телесна чистота,
не беше успешно положен од Давид, и токму тој тест испречи нови
високи и непремостливи планини од страдање во неговиот живот.
Истрајноста во маките, долготрпеливоста и притоа постојаноста
во придржувањето до божествените вредносни ставови и принци141
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пи, одржливоста на стаменитиот карактер и природа, беа следните
тестови за Јосиф. На 17-годишна возраст, фрлен во ропство, продаден како роб од браќата негови, слугува како роб со години, а потоа
лажно обвинет е во затвор. Од злото во кое западнал со ропството,
влегол во уште поголемо зло. Каде е Господ за сето време на страдање на избраниот праведник Јосиф? И кога надежта дека ќе излезе
од затвор се појавила, разочарувањето следело и морал да остане
уште наредните две години. Значи, цели 13 години, во најубавата
младост, Јосиф страдал како ретко кој друг. Во Изреките 13:12 е
запишано: „Надежта, долго неостварена, го изнемоштува срцето, а
исполнетата желба е како дрво на животот“.
Тестот на издржливост е тежок за премостување, многумина не
издржуваат докрај и отстапуваат од патот Божји. Господ гледа на
срце и точно знае дали сме подготвени, но и кога сме доволно подготвени за повисоки фази на присност и благослови со и од Него
во нашите животи. Сѐ додека не ја исполни целта за нас, односно
нашата внатрешна промена и ослободување од карактерните слабости и сѐ останато кое е бреме и пречка помеѓу нас и живиот Бог, сѐ
дотогаш ќе ни се испречуваат планини и планини за премостување.
После тие 13 грозоморни години на ропство и затвор, конечно,
Јосиф е ослободен и издигнат на највисоката позиција до фараонот
лично и му е доверено управување со Египетското царство. Јосиф
мораше да се покаже дека е добар домаќин и дека совесно, мудро и
разумно ќе управува со поверените му должности од Бога. Тој мораше постојано да покажува на дело и да докажува дека мудроста
и разумот од Бога се тие кои се во основата на неговиот пристап
кон раководењето со царството. Истото е и со нас и со доверените
ни нам обврски денес, било во семејството, во работната средина,
во социјалното окружение каде општиме со пријателите и другите
околу нас, било во црковните заедници со нашите браќа и сестри.
Значи, сеедно е дали ни се доверени должности на микро ниво, во
една микро средина или пошироко, ние сме повикани да го поло142
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жиме тестот на христолико однесување и општење со другите, како
наш придонес и сведоштво за слава на Бога. Тоа е она кое Бог го
очекува од секој еден од нас и денес и сега и во секој иден момент
до крајот на нашите животи.
Колку е потврдо нашето срце и колку сме понеподготвени за понизна промена, да постанеме како глина во рацете на Господа, толку повеќе и повисоки планини за премостување ќе ни се испречуваат постојано во животот. Колку поголема цел Господ има зацртано
за нашиот живот, толку подлабоко во пустината ќе талкаме. А колку
долго таму ќе останеме, зависи од тоа колку сме подготвени за понизност, покајание и за внатрешната промена, која Бог ја бара од секој еден од нас. Сезоната на пустина во нашиот живот е потребна за
да Бог не менува, за да ги отстранува пречките на нашиот животен
пат, за да ни овозможи поприсен однос со Него. Некои, како Израилот по излезот од египетското ропство нема да добијат ниту шанса
за да влезат во ветената земја, некои пак како во случајот на Таар,
таткото на Аврам, можеби и́ до крајот на животот нема да можат да
бидат спремни да одговорат и да опстојат доследно на повикот од
Бога, ама тоа е избор и одлука во животот на секој. Следната генерација е секогаш на располагање на Бог.
Вториот пример е Давид. Исто како и Јосиф, Мојсеј, Гидеон,
Исаија, Еремиа, Езекиел, апостолите, но и многу други доајени на
верата низ вековите па се до денес, така и Давид, пред да го добие
повикот од Бога беше подложен на подготовка. Редоследот е скоро
истиот како кај Јосифа и останатите наброени, но и со тој кој апостол Павле ни го дава во Римјаните 5:3-5.
Имено, маките се првата фаза, кога како низ оган се врши
прочистување на карактерот, срцето и битието на секој кој потврдно има одговорено на повикот да Му припаѓа на единиот
Бог. Маките се потребни вели апостолот, за да во вас се роди трпението, долготрпеливоста, смиреноста, кротоста, понизноста,
покајничкиот дух и менталитет, за да можеме да смогнеме сили
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и се помириме со Бога, но и со ближниот или со кој било, со кого
немаме добри релации во нашите животи, да не речам имаме задржано некој вид на непријателство или опортунитет. Оваа фаза
е нужна за да во нас се роди искуството на општење во смирение
и кротост, потребна за да омекне срцето и за да нашиот карактер
и природата на нашето битисување постанат како глина, понизно предадена во рацете на Бога за Тој да го подготви садот за
почесна употреба. Потоа следи раѓање на надежта дека сѐ е во
рацете на Бог, дека ништо без Него не се случува, дека дури ниту
влакно од нашите глави не паѓа без знаење на Бога. Надеж која
не носи во зоната на радоста, каде што на тие кои поверувале и
кои живеат како едно со Бога, чиј што карактер и природа постанале христолики, тие на чиишто срца се запишани инструкциите, пораките, поуките и опомените од живото Слово Господово
и се извор и репер за носење на секоја животна одлука, на секоја
мисла, збор или постапка, на таквите, вели апостолот - сѐ ќе им
содејствува за добро и љубовта Божја ќе им носи неизмерна радост и во овој живот, но и во Царството небеско. Тоа го видовме
потврдено на случајот со животот на Јосиф, исто како и со сите
праведници од периодот Стариот и Новиот завет, но и на многумина други светии низ вековите, па сѐ до денес.
Давид исто така, помина низ многу премрежја во неговиот живот, низ многу маки, страдања, доживеа многу неправда, поминуваше низ процес на подеми и падови, преку многу грешки, гревови и
прегрешенија се градеше неговиот карактер и се сообразуваше неговата природа за потребите на живиот Бог. Во Псалмите тој говореше „ ...бев странец за моите браќа“, ништо поразлично од Јосиф.
Ќе бидеме странци и ние денес, можеби за нашите најблиски, а за
околината сигурно. Беше озборуван и оспоруван од сите за време
на неговото детство и младост, немаше пријатели од доверба, осаменоста го јадеше постојано, немаше љубов од никого за него.
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Малку историја за животот на Давид ќе не донесе до одговорот, зошто бил во таква ситуација. Имено, неговиот татко Јесе се
сомневаше дека Давид не беше негов син. Јесе, беше внук на Боаз
и Моавката Рут. Беше многу угледен човек во заедницата, главен
на Синедрионот, нели врховниот совет за Тора законот, еден од
најпроминентните лидери на неговата генерација, сметан за праведник, почитуван и ценет од сите. Имаше седум синови пред Давида
и сите беа горостасни, харизматични, за разлика од Давид кој беше
понизок по раст и понеугледен од браќата му. Јесе се сомневаше во
своето потекло, и законот го реметеше поради фактот што според
истиот, во Израилот нема мешање на племенска крв. Знак за тоа,
сметал дека е смртта на дедо му Боаз, кој умира само ден откако
се венчава за Моавката Рут и кога зачнува нивниот син Обед. Боаз
имал 80 години, а Рут 40. Совеста го гризела и тој крои план да ја
остави жена си. Тоа и се случува и по некое време тој и понудува
на една од неговите слугинки Хананка, да биде со него. Таа пак,
од жал за оставената Нитцевет, и́ приоѓа и и́ го открива планот на
Јесе, дека тој сака да биде со неа. Притоа предлага вечерта да си ги
заменат местата во постелата на Јесе, по примерот на Лиа и Рахела.
Тоа и се случува и Нитцевет го зачнува Давида.
Откако станува видлива бременоста, таа е презрена од околината, од синовите и од Јесе со обвинување дека била прељубница.
Иако Јесе наложува на синовите да ја прифатат, родениот Давид никогаш не бил прифатен од нивкако законски брат, ниту пак од Јесе
за законит син. Постојано отфрлен, јадел на посебна маса одделен
од семејството, негиран, оспоруван, омаловажуван до бескрај, третиран како туѓинец. Нитцевет не ја открива тајната цели 25 години
(некои извори велат 28 години), сѐ до денот кога пророкот Самуил
не го помаза Давида. Според некои писанија, Давид е помазан на
15 години, но сериозни извори се согласуваат дека возраста кога е
помазан е 25 години, а 30тата е година кога е востоличен во цар на
Израилот.
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Веднаш по помазанието, мајка му проговорува со истите зборови запишани во Псалм 118:22: „Каменот, што го отфрлија ѕидарите,
стана глава на аголот“.
Апостол Павле ги повтори овие зборови во Дела апостолски, потврдувајќи го Христос во нив. „Овој камен, што вие како ѕидари го
отфрливте, стана глава на аголот; и во никој друг нема спасение“.
Дела апостолски 4:11
Исус дојде од Давидовото колено, од Јесеевиот корен, а ова погоре беше пророштво кое после многу векови се потврди беспрекорно точно. Но, тоа пророштво е полноважно и денес и важи и за
секој еден од нас. Сите ние кои ќе се одважиме допрва или кои веќе
сме се одважиле да одговориме потврдно на повикот од Бога за покајание и присност со Него во овој телесен живот, сите ние влегуваме во генеологијата или родословието на Јесе, Давида, Христос...
како нивно духовно поколение и со тоа стануваме сонаследници во
Царството небеско.
Во Ефесјаните 2:19-22, апостолот Павле ни вели: „И така, вие
веќе не сте туѓи и придојдени, туку сте им сожители на светиите и
свои на Бога, оти се утврдивте на темелите, поставени од апостолите и пророците, имајќи Го како аголен камен на темелот Самиот
Исус Христос,врз Кого целата зграда, стројно зглобена, прераснува
во свет храм на Господа;врз Кого и вие ќе се соѕидате во живеалиштето Божјо преку Духот“.
Ова е благословен повик. Свет повик. Нашиот одговор и потврда е исто така свет. За оние кои допрва ќе одлучат потврдно на повикот патот е истиот. Доколку сакаме да сме помеѓу избраните, ако
сакаме да сме сожители на светиите, што секако не значи дека само
свештенството е помеѓу избраните, туку и секој еден кој се родил
одново во Христос и кој го примил за свој личен Господ и Спасител
и кој отпочнал чекорење во својот живот во присноста со живиот
Бог како помеѓу двајца пријатели, тогаш денешниот е наш ден. Ден,
можеби да донесеме одлука за прв пат да му го предадеме нашиот
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живот на Господа, ден, можеби за проверка на нашиот моментален
личен однос со Бога, за утврдување на сигурноста дека го имаме искусено тој личен опит за присуството на живиот Бог во нашиот живот, за проверка можеби дали е сѐ уште жива и дејствителна таа врска со Него, дали општиме активно и одржливо на извесна основа и
притоа дали го препознаваме и распознаваме Неговиот глас, повик и
водство. А притоа, додека се двоумиме дали да припаднеме целосно
на Бога, секогаш да го имаме на ум запишаното во Матеј 22:14: „...
зашто, мнозина се повикани, а малкумина избрани“. Малкумина ќе
одговорат потврдно на тој свет повик.
Во Исаија 41:8-9 е запишано: „А ти, ти Израиле, слуго Мој, Јакове, кого Јас те избрав, семе на Авраама, пријателе Мој,ти, кого го
зедов од краиштата на земјата и го повикав од краиштата нејзини и
ти реков: Ти си Мој слуга, Јас те избрав и нема да те отфрлам“. Овој
повик за телесниот Израел е истиот и исто толку полноважен како
повик до до нас денес, од кои се очекува да се оформи духовниот
Израел. Повик, кој ќе важи и за сите кои допрва доаѓаат на овој свет,
па се до крајот на вековите.Повикот е универзален, упатен е до секој еден од нас и изборот за тоа дали ќе се конфронтираме и бараме
изговори дека ние не сме достојни за таков повик да Му припаѓаме
на живиот Бог е исклучиво само наш. Во тој процес, Господ ќе ни
се претставува постојано, на најразлични начини ќе ни приоѓа во
животот, во различни ситуации ќе ни дава до знаење дека е до нас
и со нас. Неговото обраќање ќе биде секогаш кон нас лично, со цел
ние изворно да ја препознаеме пораката, поуката, изобличувањето
во правда и правичност, за да не се одлучиме за покајание, метаноја, промена на умот и срцето согласно Божјиот образец за кој и
денес говориме.
Бог е толку посветен на својата цел да не помири со Него и да
не приведе кон Него, што дури одлучи и да дојде при нас во Исуса Христа, да стана еден од нас, и за да со својата саможртва не
поттикне и охрабри да и ние дојдеме при Него и станеме едно со
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Него. Секое наше одбивање, колебање или несигурност во одлуката
да тргнеме по патот на Господа, ќе има за возврат повторен обид од
Бога за да не одврати од погрешниот пат, да не разубеди во заблудите и да не привлече кон Него, потврдувајќи ја Неговата доследност
и искрени намери за секој еден од нас. А во тој процес на привлекување, Господ секогаш ни дава и конкретни знаци дека е Тој лично
со нас, во сѐ добро и лошо.
Ете тоа е Божјата добрина и милост, да не нѐ остави сами на
ветрометината на лукавиот и демонските сили на злото, да и покрај
нашето постојано отфрлање и неодлучност, се предадеме целосно и
бескомпромисно во прегратката на Духот Негов и да влеземе трајно
во зоната на Неговата благодат.
Сѐ додека не дојдеме до посакуваната од Него состојба на Духот,
и сѐ додека не ни се открие целта која ја има живиот Бог за нас и
нашиот живот, советот на Библијата е да трагаме незапирливо, да
ревнуваме за присност со живиот Бог, да општиме со Него лично,
да сме постојано со Неговото живо Слово и дисциплинирано да
ги следиме Неговите упатства и насоки, за тоа во кој правец да го
водиме нашиот живот, на кои основи да ги носиме нашите животни
одлуки. Притоа, Тој посекако, ќе ги исправа патеките пред нозете
наши, ќе ги отстранува замките, стапиците и измамата на лукавиот
на тој пат, но и ќе го изострува алармот на нашата совест, за да успееме и ние да распознаеме со кои и какви наши животни одлуки се
оттргнуваме од Бога и влегуваме во зоната на опасност од измамата
на лукавиот и го смалуваме растојанието за дострелот на неговите
огнени стрели, кои се постојано упатувани кон нас верните. И уште
еднаш, да се потсетиме на целта од Јован 15:16: „Вие не Ме избравте Мене, но Јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод и плодот ваш да остане“.
Повторувам за да запаметиме, свет е овој повик од Господа, света е и́ Неговата Цел да принесуваме повеќе плодови, та и тие да
останат до стапување на сила на Царството небеско.
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2 Тимотеј 1:9: „Кој нè спаси и нè повика кон свето звање, не поради нашите дела, туку по Својата добра волја и благодатта, што ни
е дадена во Христа Исуса пред вечните времиња“. Ефесјаните 1:4:
„како што и нè избра преку Него, уште пред светот да се создаде,
за да бидеме свети и непорочни пред Него во љубовта“. Римјаните
8:28-30: „Знаеме дека на оние што Го љубат Бога и се призвани по
Негова волја, сè им врви добро; затоа што оние, кои ги позна порано, нив и ги определи да бидат слични по образот на Неговиот
Син, та Он да биде првороден меѓу многуте еднородни браќа. А
оние што ги предопредели, нив и ги повика; и кои ги повика, нив и
ги оправда; кои ги оправда, нив и ги прослави“.
Ова е според многумина златниот круг на спасението. Тоа е
всушност крајната цел, поради кој Бог толку многу инвестирал во
човештвото, од самите почетоци па сѐ до денес, во сите, во секој
еден од нас поединечно, па дури и во тие кои го отфрлија или сѐ
уште го отфрлаат, во тие кои се одметнаа од Него, кои се откажаа
од сите Негови добри намери, од Неговата милост и пожртвувана
љубов, во тие на кои им омиле темнината наместо светлината, злото наместо доброто, телесноста наместо Духот, омразата наместо
љубов. Значи подеднакво во секој еден поединечно.
Време е за проверка дали сме и ние во тој златен круг на спасението или дали сме се одржале до денес во него? Доколку сѐ уште
не сме, време е да размислиме дали би сакале да влеземе во тој
златен круг на спасението и да донесеме одлука за себе и за своите
најблиски, за иднината на нашите поколенија.
Радоста е голема, ако секој еден од нас, трагајќи или проверувајќи го одново одговорот, одлучи да му подаде рака на Господа, да
ја прифати Неговата силна десница и со тоа, да стекне или ја обнови својата сигурна увереност во надежта, преку нова или обновена
силна и бескомпромисна припадност кон живиот Бог.
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10. ПОСЛУШНИ ЛИ СМЕ МУ НА ГОСПОДА?
Дела Апостолски 16:9-15
„Преку ноќта имаше Павле видение: стоеше пред него еден човек, Македонец, кој го молеше и му велеше: “Премини во Македонија и помогни ни!“ По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме
за Македонија, бидејќи разбравме дека Господ нè повикал таму да
го проповедаме Евангелието. И така, откако отпловивме од Троада, стигнавме право во Самотраки, а на вториот ден – во Неапол,а
оттаму во Филипи, кој во тој дел на Македонија е прв град, римска
колонија. Во тој град престојувавме неколку дена.А во саботата излеговме надвор од градот при една река, каде што имаа обичај да се
молат, и кога седнавме, им зборувавме на собраните жени. И една
Богобојазлива жена од градот Тиатир, по име Лидија, која продаваше црвени ткаенини, слушаше; и Господ ѝ го отвори срцето да внимава на она, што зборуваше Павле. А кога се покрсти таа и нејзините домашни, нè замоли и рече: „Ако сте ме признале за верна на
Господа, тогаш влезете и живејте во мојата куќа!“ И нè принуди.“
Јован 14:23-29
„Исус одговори и му рече: „Ако некој Ме љуби, ќе го пази словото Мое; и Мојот Отец ќе го возљуби и ќе дојдеме при него и
живеалиште во него ќе направиме. Кој не Ме љуби, не го запазува
словото Мое; а словото, што го слушате, не е Мое, туку на Мојот
Отец, кој Ме прати.Ова ви го реков, бидејќи сум со вас. А Утешителот, пак, Духот Свети, кого што Отецот ќе Го испрати во Мое име,
Тој ќе ве научи на сè и ќе ви напомни за сè што сум ви зборувал.
Мир ви оставам; мирот Свој ви го давам; Јас ви го давам не како
што го дава светот. Да не се плаши срцето ваше, ниту да се бои.
Чувте дека Јас ви реков: »Одам од вас и пак ќе дојдам при вас.« Но
ако Ме љубевте Мене, ќе се зарадувавте што реков: одам при Мојот
150

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

Отец; зашто Мојот Отец е поголем од Мене.И сега ви кажав, уште
пред да се изврши, та кога ќе се изврши, да поверувате.“
Псалм 66: Благодарност кон Бога за благословот излиен врз сите
народи.
„Боже, биди милостив кон нас и благослови нè; осветли нè со
лицето Свое, и помилуј нè, за да го познаат на земјата патот Твој, и
меѓу сите народи спасението од Тебе. Да Те прославуваат народите, Боже, сите народи да Те прославуваат.Племињата нека се развеселат и да се радуваат, зашто праведно ќе им судиш на народите,
и племиња ќе упатиш на земјата. Народите нека Те прославуваат,
Боже, сите народи нека Те слават! Земјата го даде својот плод; благослови нè, Боже, Боже наш! Да нè благослови Бог и сите земни
краишта нека се бојат од Него.“
Исаија 11:9: „Нема да прават зло и штета по целата Моја света
гора, зашто земјата ќе биде полна со (знаење за Бога) познавање на
Господа, како што водите го полнат морето“.
И една Богобојазлива жена од градот Тиатир, по име Лидија, која
продаваше црвени ткаенини, слушаше; и Господ и го отвори срцето да внимава на она, што зборуваше Павле… Исус одговори и му
рече: „Ако некој Ме љуби, ќе го пази словото Мое; и Мојот Отец ќе
го возљуби, и ќе дојдеме при него и живеалиште во него ќе направиме.Кој не Ме љуби, не го запазува словото Мое.
Целта која ја бараат од нас овие стихови, е да ја апсолвираме или
евентуално провериме во сите сегменти, врската на љубовта кон
Бога со послушноста кон живото Слово Господово.
Од сите писанија во Новиот завет - евангелија, посланија, Откровение, Евангелието на апостолот Јован е најдлабоко поврзано
со темата за љубовта. Зборовите агапе и филео се појавуваат 87
пати во вкупно 28.132 зборови, а во споредба со Лука и Делата
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апостолски, од вкупно 37.965 зборови истите се употребени само
15-тина пати.
Ова секако е важно сознание, кое говори за љубовта Божја кон
своето создание од аспект на самопожртвуваност. Концептот на љубовта во ова Евангелие е фокусиран на Исус и неговата порака за
потребата од постоење и практикување на пожртвувана љубов едни
кон други. Отецот го возљуби синот (Јован 3:35, 5:20), Синот се
жртвува за нас (Јован 3:16-17), ние треба да сме пожртвувани едни
кон други, како браќа и сестри кои имаат ист небесен Отец и Спасител. Обратно, љубовта кон светот, телесното и гревовното во него е
одметнување од Бога и таквите повеќе го засакаа светот од Господа
(Јован 3:19). „Тој кој го сака својот (телесен) живот, ќе го загуби, а
тој кој го мрази, ќе се сочува за живот вечен“.(Јован 12:25)
Останатите три евангелија се т.н. синоптички евангелија, односно „видено на лице место, со свои очи“, нешто како заедничко, истоветно гледање или сумирање на настаните, и токму поради тој
момент првите три евангелија имаат висок степен на поклопување
во информациите. Евангелието на Марко со тоа на Матеј, има околу
90% поклопување, а околу 50% се поклопуваат информациите во
евангелијата на Марко и Лука. Во теологијата ваквиот висок степен на поклопување на синоптичките евангелија се образложува со
т.н. Марканов приоритет, поради фактот што Марко е првиот кој го
напишал своето евангелие, а останатите двајца користеле податоци
од неговото евангелие, секако и од други расположливи извори во
тоа време, а основно од тоа кое тие го виделе и биле просведочени
лично. За разлика од нив, Јован е 90% со нови информации во своето евангелие.
Периодот кога е напишано првото евангелие од страна на апостолот Марко се смета дека е во 60-тата година после Христа, односно
само неколку години пред големото прогонство на христијаните од
римскиот император Неро, во 64-тата година од новата ера и пред
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падот на Ерусалим под Римска власт непосредно потоа. А останатите евангелија се пишувани деценија до две подоцна.
Централен лик преку кој Господ ни ја праќа пораката за слушањето и послушноста кон Словото е жената која се смета за првата христијанка на тлото на Европа, а нејзиниот дом во Филипи се
смета за првата заедница или еклезија на тлото на Европа.
Името Лидија според повеќе извори означува жена која стои исправено и одважно, која стоички се зазема за нешто, се исправува
или во име и за нешто, значи застанува во одбрана на нешто вредно.
Лидија од Тиатир е Богобојазлива жена, вели Словото. Таа била
Богат трговец со пурпурни ткаенини и текстил, но и жена која ревносно го славела Бога. Секоја сабота, Богобојазливи незнабожци,
верувајќи во Бог кого не го познавале и само претпоставувале дека
постои, се собирале покрај реката во Филипи и се молеле на начин
на кој сметале дека е исправно по свое наоѓање или според традициите од нивните предци. Некои историчари сметаат дека Лидија
била поврзана со јудаизмот, од времето кога живеела во Тиатир,
каде што имало еврејска заедница и извесно синагога. Но, по доаѓањето на апостол Павле и откако ја слушнала внимателно неговата проповед, ни вели Словото, Господ најпрво на Лидија и го отвора
срцето и таа поверува во живиот Бог. Значи, внимателно слушајќи
ја пораката од Словото, Лидија го отвора своето срце за примање на
вистината од тоа живо слово, за да потоа таа иста вистина се вдоми
во нејзиното срце. И за да веднаш потоа, водена од Духот побара да
дојдат во нејзиниот дом, но не само на кафе, како што велиме денес,
внимавајте, таа ги покани да живеат во нејзиниот дом: „Ако сте ме
признале за верна на Господа, тогаш влезете и живејте во мојата
куќа!”
Да видиме што ни велат стиховите од вториот текст? - Кој го
љуби Бога и го пази Словото на Бога, во таквиот „ќе дојдеме при
него и живеалиште во него ќе направиме“- вели Христос живиот
Бог. Нели Словото ни вели и́ дека вашите тела ќе постанат храм на
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Светиот Дух. Во 1 Коринтјаните 6:19: „Или не знаете дека вашето
тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас и ви е даден од Бога и
дека не припаѓате само на себеси?“
2 Коринтјаните 6:16-18: „Каква сличност има храмот Божји со
идолите? Вие сте храм на живиот Бог, како што рекол Бог: „Ќе се
вселам во нив и ќе одам меѓу нив; ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат
Мој народ „.Затоа излезете од нивната средина и одделете се! Вели
Господ, и Не допирајте се до нечисто, и Јас ќе ве примам!И јас ќе
ви бидам Отец, а вие ќе Ми бидете синови и ќерки“, вели Господ
Седржителот.“
Во првиот текст рековме дека постоењето на Богобојазливост е
првиот чекор кон потребата да се слушне пораката за Бога.
Стравот од Господа е почеток на мудроста, ни вели Словото. Изреки 9:10: „Почеток на мудроста е стравот Господов и знаењето и
познавањето на Бога е мудроста, разумот“. Псалм 110:10: „Почеток на мудроста е стравот од Господа; мудрост и здрав разум имаат
сите, кои според неа постапуваат“.
Нели и Словото ни вели дека верата доаѓа од слушање на живото
Слово Господово. Слушање со внимание. Лидија ги имаше отворено ушите за слушање и го имаше отворено срцето за примање на
пораката за Бога преку апостолот Павле. Римјаните 10:13-17:
„...секој, кој го призове името Господово, ќе се спаси. Но како
ќе Го призоват Оној, во Кого не поверувале? Како, пак, ќе поверуваат во Оној за кого не чуле? А како ќе чујат без проповедник? И
како ќе проповедаат, ако не бидат испратени, како што е напишано:
„Колку им се убави нозете на оние, што благовестат мир, кои го
благовестат доброто“. Но благовестието сите не го послушаа. Затоа
што Исаија вели: „Господи, кој поверува во нашето проповедање?“
И така, верата доаѓа од слушање, а слушањето – од словото Божјо“.
Осигурителна компанија спонзорирала конференција во нејзината централа, кое патем било огромно здание во Њујорк. Осигурителни агенти од целиот свет дошле на настанот. За време на
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конвенцијата, едниот од делегатите им пристапил на неколку од
вработените во зградата, во ресторанот, во кујната, на рецепција,
операторот на лифт и некои други кои со години биле вработени во
зградата на осигурителната компанија и на истиве им продал полиси за осигурување. Случајот покажал дека вработените во зградата
не си ја завршиле домашната задача. На тие кои им се при рака, не
им понудиле полиси за осигурување.27 Па така и ние верните да си
ја завршиме нашата домашна задача. Ако бесплатно сме го добиле
дарот на спознание на вистината, должни сме според истата таа
вистина да го споделиме со сите околу нас и на тој начини ние да
сме соучесници на вистината.
Знаењето за Бога, познавањето на Бога во личносна релација како
помеѓу двајца пријатели е производ од верата која пак е резултат од
слушањето, примањето и пазењето или послушноста кон тоа живо
Слово. Пораката од Словото се прима ако е нашето срце отворено
за примање, ако нашата внатрешност бара промена, ако чувствуваме одвнатре дека имаме силна потреба од интервенција однадвор.
Отвореното срце е волева активност на умот кој бара сигурна извесност во животот, бара поткрепа во нешто извесно и доверливо.
Во светот денес, луѓето се сѐ поосамени. Осаменоста е таа која
ги убива. Во таква ситуација на секојдневен притисок, човекот немајќи за што да се „фати“ и додржи во животот, вообичаено паѓа,
тоне во неизвесност, стравот го обзема и демонското присуство
започнува да доминира со неговиот живот. Разорувањето следи во
сите правци. Силите на злото неповратно го влечат во од нив создадениот вртлог, сѐ повеќе и́ повеќе кон дното. Во таквиот, обземен
со телесното и гревовното од овој свет, подјармен од силите на темнината, готово и да нема сила да се спротивстави на состојбата на
пропаѓање. Таквиот и не е свесен или не знае дека има излез, дека
27.
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постои начин како да се направи пресврт. Но, затоа е потребно да
дојде интервенција однадвор во неговиот живот. Кај таквиот ќе
мора да се појави и внатрешен порив да се преземе нешто со сопствениот живот, да се направи промена која ќе го прекине кругот на
злото во неговиот живот. Секој денес ревнува кон подобро утре, кон
поизвесна иднина, кон подобар живот. Но, ретки се тие кои навреме
осознаваат кој е вистинскиот пат до таквата цел. И затоа Словото
вели, дека сѐ помалку верни ќе има на земјата, тоа исто Слово не
прашува: – Ќе најдам ли верен на земјата? Кога Авраам се бореше
со Бога за праведните во Содом и се пазареше дали се повеќе или
помалку од педесетина, па 45, па 30-тина, па 20-тина, сѐ до десетина, Господ го донесе до минимумот, а тоа беше само праведниот
Лот и двете негови ќерки, значи никој друг од тоа множество на
народ кој изгина во незнаење. Да, тоа Слово ни вели: Народот гине
во незнаење.
Незнаењето за Бога е изворот на сите проблеми на човештвото воопшто. Непознавањето на Бога е изворот на неверието кое го
држи телесниот и гревовен свет во примките на злото и во стапицата на лукавиот, во ропството на гревот и во вртлогот на злото.
Но, што точно значи да се знае за Бога и да се познава живиот
Бог? Секој од нас има некоја претстава околу ова.
Имено, сакам заедно да си поставиме неколку прашања. Ако
очекуваме нашите деца да нацртаат убав цртеж, уметничко дело
со маслени бои, а да притоа не сме им објасниле како се прави тоа,
како се нанесуваат маслените бои на платното, кои се правилата на
таа техника во ликовната уметност, секако дека нашите очекувања
ќе останат без одговор. Како ќе очекуваме механичарот да ни ја
одржува или поправа нашата кола, ако тој самиот не ја познава во
секој нејзин дел, како функционира? Како ќе ги водиме домашните
финансии ако претходно немаме основно знаење за принципите и
законитостите на успешно раководење со нив, со финансиите и материјалното? Значи за сѐ е потребно основно знаење или за некои
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нешта и попродлабочено знаење и познавање на областа, секако
доколку се има амбиција за достигнување на степен на одличност
во областа; или како еден врвен виолинист како нашите Олег и Ана,
ќе очекуваат од нивните деца да свират виолина, ако претходно не
им го пренесат своето врвно знаење за инструментот, музиката воопшто и за начините како се свири виолина, за принципите и законитостите во областа која ја практикуваат. Исто е и за секоја друга
област во нашиот живот.
Да одиме чекор понатаму, како очекуваме да достигнеме степен
на одличност во нашиот живот, ако не ги усогласиме нашите животни принципи, рутина и навики со очекувањата на Тој кој не создал и кој најдобро знае како ние можеме успешно и во одличност
да функционираме во овој земен живот, во овој телесен и гревовен свет. Нели Неговата намера за доаѓањето на овој свет (во Јован
10:10), беше и е да ни даде живот, но не било каков, туку живот во
полнота, живот во одличност, исполнет со радоста од полнотата на
Неговото присуство во нашето секојдневие, живот во благодатта
Божја исполнет со Неговите благослови во секоја смисла, во секој
поглед и на секој план. Авторот на нашиот живот нѐ познава најдобро и Тој најдобро знае што е потребно за нас, Тој ги познава сите
финеси на нашата внатрешност, го познава нашето срце одвантре,
секоја наша мисла е откриена пред Него, секоја наша помисла, постапка или било каква одлука е на увид пред Него, сѐ во нашиот
живот е под Негов надзор.
Секако, доколку Му дозволиме пристап и активно инволвирање
во нашето секојдневие, значи ако му го отвориме нашето срце за
тој да е активно присутен во секоја наша мисла, збор или постапка,
во секоја наша животна одлука. Како? Како што ни дава упатство
основниот стих од првиот текст кој го прочитавме. Да го слушаме
внимателно живото Слово со став на длабока Богобојазливост во
себе, да сме подготвени да го примиме тоа Слово во нашите отворени срца, но и да сме целосно послушни на тоа Слово, на Неговите
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пораки, поуки, опомени и изобличувања во правда и правичност,
да го пазиме и да се грижиме за тоа Слово да остане витално, животворно и делотворно, но и истото тоа Слово да се одразува преку
исходот во нашиот живот, со видлива промена на ставот, со нашите
рутини и навики, карактер и природа на нашето битисување на овој
свет.
Само преку послушноста во инструкцијата Господова, ние го отвораме патот за наредната фаза во нашето општење со живиот Бог,
а таа е Тој лично да се вдоми во нас, во нашите срца и животи и да
постане активен чинител на сѐ наше. Сѐ наше да постане Негово,
за сѐ Негово да постане наше. Тоа е онаа посакувана фаза, кога во
љубовта Божја пребиваме во полнотата на радоста од присуството
Божјо во нас и нашите животи, кога ние сме длабоко во зоната на
присноста со Бога, кога Неговата благодат е наше секојдневие и
кога благословите се резултат на сето тоа, и кога во таков случај
конечно, царството небеско ни е на дофат и́ нам, денес, сега и овде,
во нашава заедница, во нашите домови и семејства.
Кога мудриот Соломон ни вели, почеток на мудроста е стравот
Господов, тој всушност ни вели дека мудроста започнува оној момент кога ние ја запознаваме вистинската суштина на Бога, кога
познаваме дека Бог е Бог кој е суверен над сѐ создадено на овој свет,
кога стекнуваме знаење за Бог дека е Тој кој владее со сѐ видливо и
невидливо, дека Тој е Бог кој од љубов за своите созданија се даде
себеси како жртва, за да можеме ние да се помириме со Него и со
тоа го премостиме јазот на гревот кој не одвојува од Него. Колку ли
само, ние Неговите чеда, сме драгоцени во Неговите очи? Можеме
ли тоа да си го замислиме? Можеме ли да го сфатиме со нашиов
ограничен ум? Креаторот на вселената и на сѐ видливо и невидливо, да го сака секој еден од нас овде присутните, сега во овие мигови, во нашава заедница, овде во Скопје, во Македонија, од сите
милијарди луѓе на планетава, да бдее над нашите срца и души, да
нѐ пази од злото и да сака активно да биде присутен во сите наши
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премрежја во нашите животи, да ги исправа секојдневно патеките
пред нозете наши, да ги отстранува постојано сите замки, стапици
и измами од лукавиот на тој пат, за да нам ни биде добро. Каква е
таа грижа, каква е таа љубов? Ја имаме ли сфатено големината и
величието на Неговиот став и однос кон секој од нас поединечно?
Ќе му се предеме ли за возврат, целосно и без задршка на тоа
величие? Ќе му отстапиме ли сѐ наше Нему? Ќе му го предадеме
ли целосно нашето срце на живиот Бог, за Тој да се всели и домува
во него? Ќе му го покориме ли сиот наш карактер и природа Нему,
ќе му се поддадеме ли целосно како глина во Неговите раце, за Тој
лично да не обликува, да направи стабилни и сериозни карактери
од секој еден од нас, но и садови за почесна употреба? Да, на Бога
му е потребно најдоброто од нас. Тој има сила да направи чуда и од
нашите слабости, Тој има сила од нашата несовршеност да твори
совршеност, да создава тоа кое Нему Му е потребно за да возвратиме со исходот во нашиот живот со воздавање слава, чест и величие
Нему и никому друг.
Колку повеќе се понизиме и дозволиме живиот Бог да е вклучен
во нашиот живот, толку повеќе стекнуваме знаење за Него и Неговото величие, толку повеќе се зацврстува познанството со живиот
Бог и толку повеќе Неговата сила ќе станува стварност преку исходот во нашите животи. Ја сакаме ли таа сила во нас и преку нас?
Тоа е исто како кога не очекува некоја операција, ние прво го
бараме најдобриот хирург во кого би имале целосна доверба да се
подложиме на оперативниот зафат, со целосна надеж во умешноста
на хирургот да ја изведе операцијата успешно. А притоа, сосема
сме свесни дека сѐ е во рацете на Бога или можеби сѐ уште не сме
станале дотолку свесни?
Апостол Павле ни вели во Галатјаните 2:21, дека тој не ја остави
милоста Божја настрана, правејќи ја на тој начин неефективна во
неговиот живот. Таа за него е бескрајна и апсолутна. Иако сме спасени по милоста Божја, апостолот ни вели во Филипјаните 2:12-16
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дека ние сепак, треба да го одработиме сопственото спасение. „Затоа, возљубени мои, како што секогаш ме слушавте, не само во мое
присуство, туку многу повеќе сега, кога сум отсутен, со страв и трепет градете го вашето спасение, бидејќи Бог е Оној, кој во вас прави да сакате и да дејствувате според Неговата добра волја.Правете
сè без ропот и двоумење, за да бидете прави и чисти, непорочни
чеда Божји среде лош и расипан род, во кој светите како светила во
светот, имајќи го во себе словото на животот... “ Имајќи го во себе
живиот Бог како верен придружник и сопатник во животот, преку
тоа живо Слово, преку активно општење со истото, но и во молитва општење лично со живиот Бог, преку потполна послушност и
покорност на пораките од тоа Слово и на водството од страна на
живиот Бог во секој миг од нашите животи.
1 Коринтјаните 9:27: „Секој што се бори, од сè се воздржува:
оние – за да добијат распадлив венец, а ние – траен.Јас, пак, сè така
трчам, но не на несигурно; се борам не како оној што удира по ветар; туку го истоштувам и го поробувам телото...“
1 Коринтјаните 6:17-20: „А кој се соединува со Господа, еден дух
е со Него.Бегајте од блудството! Секој грев, што го прави човекот, е
надвор од телото, а блудникот греши против своето сопствено тело;
или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во
вас и ви е даден од Бога и дека не припаѓате само на себеси? Скапо
сте купени. Затоа прославете Го Бога во своите тела и во своите
души, кои се Божји“.
Врежете ја во умот пораката од апостол Павле во Римјаните 12:1:
„Браќа, во името на милоста Божја, ве молам подајте ги телата ваши
во жртва жива, света и благоугодна на Бога и тоа ќе биде вашата духовна служба и не управувајте се според овој век, туку преобразете
се преку вашиот обновен ум, за да можете да познавате, која е добрата, угодна и совршена волја Божја“. Само преобразени во умот и
обновени во срцето ние ќе ја имаме способноста да ја познаеме добрата, угодна и совршена волја Божја. Само во такви тела, обесси160
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лени за грев и за подложност под измамата на силите на темнината
може да пребива Светиот Дух, а ние да сме храм Негов.
Да се навратиме на вториот текст. Таму се оди чекор подалеку.
Имено, Исус директно ја поврзува инструкцијата за слушање на
Словото и послушноста кон тоа Слово со пораката за љубовта кон
Него. Но и таа порака не е крајната цел, туку преку љубовта кон Бога
ние го вдомуваме тоа живо Слово во нас, внимаваме на пораките од
тоа Слово, го пазиме, се грижиме да биде живо и дејствително во
нас, да биде животворно и да делотвори постојана промена и устројување на нашето срце со цел да постане слично на Неговото.
Дали ова ни изгледа можеби премногу недостижно, премногу сложено до степен да не обесхрабрува во нашата трка кон целта, кон
горното призвание од Господа?
Ако некој ме љуби, тој го пази Моето Слово, а кој не ме љуби,
таквиот не го пази, не се грижи за Моето Слово, ни вели Спасителот Христос. Што всушност значи да го пазиме Словото кое е во
нас вдомено, што значи да се грижиме за тоа слово да го одржиме
во живот, да го одржуваме активно во нашето секојдневие и да му
дозволиме да твори промена на нашата природа на битисување? А
кој го пази и се грижи за Словото, таквиот е возљубен од Господа и
Господ ќе се вдоми во Него, ќе пребива во Неговото срце, ќе направи живеалиште во срцето на новородениот возљубен од Господа и
ќе постане едно со верниот. Јован 14:15: „Ако Ме љубите, пазете ги
Моите заповеди“.
Оттука, љубовта повторно е центарот на збиднувањата во односот на Бог кон нас и на нашиот однос кон Бога. Ќе го направиме
ли сето претходно, од страв кон Бога, нели тоа беше почеток на
мудроста?; или сето ова ќе го сториме од љубов кон Бога? Не случајно Бог ни ги дава како редослед овие две инструкци. Ние сме
послушни и подложни на пораката од Бога, затоа што го љубиме
Бога. А го љубиме затоа што Тој нас прв не засака. А тоа го имаме сфатено и разбрано преку знаењето за живиот Бог, за Неговата
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природа и постоење и сеприсуство и преку личното познанство кое
го имаме искусено во нашите животи. Ова е кругот на доброто, на
добрината, милоста и љубовта Господови во животите на секој верен. Влеземе ли во тој круг, извесноста и сигурноста за исходот во
нашите животи стапува на сцена. Излеземе ли од тој круг, вртлогот
на злото не повлекува кон дното. Изборот е наш, лично наш. И тука
нема дилема дека одлуката ја носиме лично, со сите последици од
таквата одлука. И таквата одлука, повторно од љубов кон нас, Бог
ни ја остава нам, исклучиво нам, Тој ниту сака, ниту има намера
насилно или принудно да се инволвира во нашите животи. Не. Тој
очекува исчекор од нас, очекува отворени срца од нас, очекува од
нас отворена врата во нашите животи. Тој само ја подава Неговата
силна десница кон секој еден од нас, а дали ќе ја прифатиме или не,
останува на нас лично. Тој и Неговото живо Слово, послушноста и
грижата кон тоа Слово во нашите животи, се линкот или врската до
изворот на благодатта и благословите во нашиот живот на овој свет,
но и до царството небеско и вечниот живот.
Една случка во мал град во Тексас ќе не доближи до пораката. Имено, во едно школо избило силен пожар. Пламените јазици
го уништиле целосно школото и повеќе од 200 души ги изгубиле
животите. Во извештајот било запишано дека во зградата не бил
вграден систем за заштита од пожари, нели распрскувачи на вода
распоредени на соодветни места. Наскоро, зградата била одново изградена, овојпат со најмодерен систем за распрскување и заштита
од пожари, последен збор на техниката и достигнувањата во областа. Долги години потоа било се во ред. Но, еден ден се укажало потребата за изградба на дополнителен објект. При градбата се дошло
до сознание дека претходниот систем за распрскување и заштита
од пожари, воопшто не бил поврзан на хидрантскиот систем, значи
не бил воопшто поврзан со извор на вода и оттука, всушност, и бил
неефикасен за целиот изминат период. Значи, сите се надевале дека
се безбедни од пожар и на таа основа ја базирале својата сигурност
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во тие очекувања, но всушност надежта и очекувањата биле на лажна основа, на непостоечка основа. Истото е и со луѓето. Тие вообичаено ги водат своите животи на основа на претпоставена надеж за
подобро, на основа на надеж која во суштина и не е надеж и нивните очекувања се дека сѐ ќе им врви на добро во нивните животи
на тој и таков начин, со тие и такви навики и рутина, со тој и таков
карактер и природа на постоење. Но оние моменти кога злото си ги
покажува забите, тие запаѓаат како во жива кал и во страв и неизвесност го губат сѐ повеќе тлото под нозете, до конечната пропаст.
Излезот од вртлогот на злото и патоказот за извесен и исполнет
живот е Христос и само Христос и Неговото животворно и дејствително Слово. Тој е нашиот пат, вистина и живот, пат, вистина и
живот кој водат до целта.
Пристаниште во Александрија било многу тесно за приоѓање на
поголеми бродови. Тие вовеле систем според кој помал брод оди
испред големите бродови и ги насочува како да се движат за да поминат безбедно низ тесниот канал. „Prodomos“ е израз кој означува
претходник, извидница, некој кој прв го минува патот. Истиот израз е користен и од Римската армија која востановила специјални
трупи кои како претходница ја извидувале територијата за освојување, со цел да овозможат другите трупи безбедно да навлезат на
територијата на противникот. Истиот израз често се користи и за
Исус. Тој е нашиот претходник, кој го помина патот од телесниот
свет до небесното царство. Тој лично дојде во тело, прв го мина
патот преку страдање до смрт и од смрт во воскресение, од воскресение до вознесение на небесата, значи прв ја премости границата
помеѓу смртта и вечноста и со тоа ни го покажа патот, вистината и
животот за да ние го поминеме истиот пат побезбедно и со помалку
последици. Наше е само да го следиме на тој пат, да ја следиме таа
вистина и да го живееме тој живот кој Исус го бара од секој еден
од нас, за да стигнеме безбедно и извесно до целта, и да влеземе во
царството на севишниот, во вечниот живот.
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Дали сме ние на вистинскиот пат? Дали чекориме во вистинска
насока? Дали го движииме нашиот живот кон посакуваната цел?
Институтот Барна во САД е реномирана религиска научна истражувачка институција, која прави бројни истражувања за разни
прашања поврзани со верата. Во едно од тие истражувања во САД,
таргет група биле евангелските христијани, кои се декларирале
како новородени во Христос, и кои патем имале сигурна увереност
во своето спасение, според нивните изјави. На прашањето, дали ѓаволот е реално живо битие кое активно ровари против Бога или е
само симбол на злото, околу половината биле согласни дека сатаната е само симбол на злото.
На друго прашање, дали христијаните, Евреите, муслиманите,
будистите и останатите религии во светот, се молат на истиот Бог,
користејќи различни имиња за истиот Бог? Резултатите покажале
дека повеќе од 60% од испитаниците одговориле позитивно, односно дека сите се молат на ист Бог на кого му дале различни имиња.
(https://www.barna.com/).
Замислете, ова се одговори на верни кои себеси се сметаат за
новородени христијани, односно верни кои имаат знаење за Бога,
имаат знаење за тоа кој и каков е всушност нашиот Бог, кои, според
нивните изјави би требало да имаат лично познанство со живиот
Бог и да ја познаваат Неговите карактер и природа на постоење.
Како стоиме ние со одговорите на овие прашања. Тие се своевиден лакмус на она кое тлее во нашите срца. Имаме ли правилно
знаење за Бога? Го познаваме ли живиот Бог? Живее ли Тој во нас?
Активен ли е во нашите животи, во секоја наша мисла, збор или
постапка? Во секоја наша животна одлука, го бараме ли Него, Неговата мудрост и инструкција?
Одговорите на овие прашања треба да не освестат доколку не
сме на вистинскиот пат, а да не утврдат уште повеќе доколку имаме
сигурна увереност дека сме на вистинскиот пат.
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Да се провериме во нашето знаење и познанство со живиот Бог,
да ја провериме присутноста на љубовта Божја во нашите животи
и оттука дали сме му доследно послушни Нему. Но, и дали се грижиме и го одржуваме витално живото Слово во нас, дали сѐ уште
тоа делотвори нови промени во нашиот карактер и природа на постоење, дали имаме активен однос на општење со живиот Бог и
дали одразот на исходот во нашиот живот е Христос и Неговата
вредност.
Ефесјаните 1:13: „Во Него и вие, откако го чувте словото на вистината – Благовестието за вашето спасение – и откако поверувавте
во Него, станавте запечатени преку ветениот Свети Дух“.
И за крај, како да се заштитиме од влијанието на овој телесен и
гревовен свет и да се одржиме во живото Слово, во вистината. Да
се потсетиме, трите клучни алки во синџирот на злото беа: желбата
на очите, похотата на телото и гордоста во животот. За нив поединечно, во друга прилика, но во контекст на нашата порака од денес,
најважно е верните да умеат да стражарат над својот ум и срце,
да имаат целосна контрола над своите мисли, зборови и постапки,
како и над секоја своја животна одлука, да го имаат навиено алармот на совеста за тој да ѕвони при секој налет на огнените стрели на
лукавиот. Притоа, постојано и ревносно да бараме помош, закрила
и заштита од семоќниот Бог, за да Тој ни прати небеско воинство
кое ќе бдее нас сѐ наше, за да ние бидеме и останеме Негови до
крајната цел – горното призвание од живиот Бог.
Јован 17:14-15: „Јас им го предадов Твоето слово и светот ги замрази, зашто тие не се од светот, како и Јас што не сум од него.Не се
молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од злото.Тие не се
од светот, како и Јас што не сум од него.Освети ги со Својата вистина. Твоето слово е вистина“.
Галатјаните 5:16: „Ви велам: живејте по Духот и желбите на телото ваше нема да ги извршувате.Затоа што телото сака противни
работи на духот, а духот – противни на телото; тие се еден против
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друг, за да не го правите она, што сакате.Ако ве води Духот, вие
не сте под Законот.Делата на телото се познати. Тие се: прељубодејство, блудство, нечистотија, бесрамност,служење на идоли, магии, непријателство, кавги, ревнувања, гнев, расправии, несогласности, ереси,зависти, убиства, пијанство, срамни гостувања и други
слични работи; однапред ви велам, како што ви реков и порано,
дека оние што го прават тоа, нема да го наследат царството Божјо.
А плодот на Духот е: љубовта, радоста, мирот, долготрпеливоста,
добротата, милосрдноста, верата,кротоста, воздржливоста. Против
такви нема закон.Оние, пак, кои се Христови, го распнаа телото
свое со страстите свои и похотите.Ако живееме со Дух, по Духот
сме должни и да постапуваме“.
Нека се утврдиме уште повеќе во знаењето и спознанието за живиот Бог, нека ги осознаваме Неговите карактер и природа, нека
растеме во познанството со живиот Бог и во присноста на љубовта
Божја, во потполна послушност и ревност во градењето на таа личносна релација со Него, за да живееме извесен и плодоносен живот
за слава на Бога, а за наша поткрепа на земјата.
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11. НАНОВОРАЃАЊЕ ВО ДУХ И ВИСТИНА
Исаија 25:6-9
Откровение 21:1-6a
Псалм 24
Исаија 25:6-9
„И Господ Саваот ќе стави врз таа планина за сите народи трпеза
со добри јадења, трпеза со чисти вина, со Богати јадења од коски и
најчисти вина;врз таа планина ќе ја уништи покривката, што ги покрива сите народи, покривка, која лежи врз сите племиња.Смртта ќе
биде проголтана за секогаш, ќе ги избрише Господ Бог солзите од сите
лица, и ќе го симне срамот од Својот народ во целата земја, зашто така
вели Господ.И ќе речат во тој ден: „Еве, Тој е нашиот Бог! На Него се
надевавме и Тој нè спаси! Тој е Господ; Него Го чекавме; да се возрадуваме и развеселиме за спасението од Него!“
Откровение 21:1-6a
„И видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја помина, и морето ги немаше веќе.Тогаш јас, Јован, го видов светиот
град Ерусалим, нов, како слегува од Бога, од небото, стокмен како
невеста, променета за својот маж.И чув висок глас од небото како
зборува: „Ете ја скинијата на Бога меѓу луѓето и Тој ќе живее со
нив; тие ќе бидат Негов народ, а Сам Бог ќе биде со нив – нивни
Бог. И ќе ја избрише Бог секоја солза од очите нивни и смрт нема
да има веќе; ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има веќе, бидејќи поранешното помина. „И Седнатиот на престолот рече: „Ете,
сѐ ново создавам“. И ми рече: „Напиши, зашто овие зборови се вистинити и верни.“ Потоа ми рече: „Се сврши! Јас сум алфа и омега,
почетокот и крајот.“
Псалм 24 Молитва за заштита.
„1. Кон Тебе, Господи, ја издигнувам душата своја.
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2. Боже мој, на Тебе се надевам, да не се посрамам довека, да не
ме исмејуваат непријателите мои.
3. Да не се засрамат оние што се надеваат на Тебе; да се посрамат
оние, што вршат беззаконија без причина.
4. Покажи ми ги, Господи, патиштата Твои и научи ме да врвам
по патеките Твои.
5. Упати ме кон Твојата вистина и научи ме, зашто Ти си Бог на
моето спасение; на Тебе се надевам секој ден.
6. Спомни си ги штедростите Твои, Господи, и милостите Твои,
зашто се вечни.
7. Гревовите на младоста моја и незнаењето мое не ги споменувај; по милоста Своја сети се на мене, заради Твојата доброта,
Господи!
8. Благ и праведен е Господ, грешниците ги изведува на пат.
9. Ги упатува кротките кон правда и ги учи кротките на Своите
патишта.
10. Сите патишта Господови се милост и вистина за оние, кои го
пазат заветот Негов и откровението Негово.
11. Заради Твоето име, Господи, прости ми го гревот мој, зашто
е голем.
12. Кој човек е тој што се плаши од Господа? Нему Тој ќе му покаже кој пат да избере.
13. Неговата душа ќе почива во добро, неговото семе ќе ја наследи земјата.
14. Близок им е Господ на оние што се плашат од Него; ним им
го открива заветот Свој.
15. Очите мои секогаш се кон Господа, зашто Тој ги вади од стапица нозете мои....
21. Непорочноста и правдата нека ме учат, зашто на Тебе се надевам, Господи.“
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Црквата има определено ден кога Христијанството се сеќава на
светиите на црквата, од времето на апостолите, од периодот на раните отци, па низ вековите, се́ до денес.
За време на една Богослужба, во една англиканска христијанска
црква, пасторот ја прашува заедницата, што е тоа светија, како замислувате еден свет човек?
Едно помало дете, загледано во прозорецот на кој биле исцртани
апостолите, извикало: - Тоа се луѓе кои дозволуваат светлината да
свети низ нив. Постојат два начина да се распространи преку нас
светлината. Првиот е да се биде свеќа и да светите како светило и
осветлувате околу вас, а вториот да се биде огледало кое ја одразува
светлина. (Edith Wharton28) Христос е светлината. Кој е во Христос,
тој е во светлината. Кој ги прима и одразува делата на светлината,
во него нема темнина. Кој го прима Христос, тој е светилото на овој
свет.
Левитска 11:44-45: „Бидете свети, оти Јас сум свет!“ Тогаш, заклучивме дека да се биде свет, значи да се одвоите од светот и од сѐ
телесно и гревовно во него. Словото вели дека ние сме во светот, но
не сме дел од него.
Царството ни е на дофат и нам, денес, сега и овде помеѓу нас,
значи уште во овие телесни животи и дека можеме да го живееме
како резултат на нашата нова природа на битисување и исход во
нашите животи, кој ја одразува Божјата волја. Да се потсетиме, која
беше Божјата волја за нас, нели, тоа е нашата светост – вели Словото. 1 Солунјаните 4:3: „Ова е волјата Божја: да бидете свети (е во
оригиналот)... “, а во 7. и 8. стих Господ не опоменува: “ ... Оти Бог
не нè призва кон нечистота, туку кон светост.А кој го отфрла тоа, тој
отфрлува не човек, туку Бога, кој Го даде Својот Дух Свети во нас“.

28.

Edith Wharton , https://edithwhartonsociety.wordpress.com/faq/biography/
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Но, постои уште нешто кое ги поврзува двете теми за светоста и
за царството, а тоа не е чинот на нановораѓањето, туку знаците на
нановораѓањето кои потврдуваат дека свето чекориме на патот кон
Царството.
Вие мора да се родите одново – вели Исус, во Јован 3:7. Мора!
„Вистина, вистина ти велам: ако некој не се роди одозгора, не може
да го види царството Божјо“. Никодим Му рече: „Како може човек
да се роди, кога е стар? Зар може по вторпат да влезе во утробата
на мајка си и да се роди?“ А Исус му одговори: „Вистина, вистина
ти велам: ако некој не се роди од вода и Дух, не може да влезе во
царството Божјо;зашто, роденото тело од тело, тело е; а роденото
од Дух, дух е.Затоа, не чуди се што реков: вие мора да се родите
одново, одозгора“. (3:3-7)
Сѐ друго во Библијата е оставено на слободната волја на човекот,
според која тој самиот одлучува дали ќе Му припаѓа на Господа
со целото свое битие и со сиот свој живот или не. Во случајот со
нановораѓањето, Господ ни дава безусловна инструкција и наредба, според која секој човек мора да се нановороди, ако сака влез во
Царството небеско и присност со живиот Бог, уште во овој свет,
за да бидеме извесно во зоната на Неговата благодат, нели според
Неговата милост.
Што значи да се биде роден од Духот? Во 2 Коринтјаните 3:17-18
е запишано: „А Господ е Дух; а каде што е Духот Господов, таму
има слобода. Ние, пак, сите со откриено лице, гледајќи ја славата
Господова, се преобразуваме во ист образ, од слава во слава, како
што доаѓа Духот Господов“. Значи, примајќи го Духот Господов
ние верните, се преобразуваме во ист образ со Него, постануваме
едно со Него, одразувајќи ја Неговата волја во секоја наша мисла,
збор или постапка.
Секој од нас може да го има Духот Господов, колку што сака,
според Неговата света волја, за секој посебно. Секому е достапен
истиот тој Дух. Единствениот услов е нашата светост. Еден шкот170
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ски проповедник Мекларен, рекол дека Христос го става во нашите
раце клучот од трезорот на Духот и не упатува да посегнеме по Духот колку што сакаме. И додава, ако на човека му беше дозволено
да влезе во трезорот на некоја голема банка и оттаму да посегне по
онолку колку што му е потребно во животот, и тој оттаму да излезе
само со еден цент, тогаш вели Мекларен, чија ќе биде вината што
тој кому е дадено да земе и понатаму останува сиромав. (https://
www.studylight.org/commentaries/mac.html)
Паралелата е и со Духот. Нам ни е на дофат, а ние се колебаме да
посегнеме по полнотата од Неговото присуство во нашите животи.
Зошто? Затоа што се плашиме од мистиката на зборот светост? Затоа што нам сѐ уште не ни е сфатливо дека светоста ни е достапна
и нам и во овој телесен свет.
Но, ајде да се вратиме на знаците на нановораѓањето, за да полека се приближиме до можностите да ја досегнеме таа светост во
овој живот, денес, сега и овде.
Една илустрација околу ова. Пред вас имате две кофи и сунѓер.
Во едната кофа имате нечиста, загадена вода. Во другата имате чиста вода. Го внесувате сунѓерот во нечистата вода, потоа го истискувате и од него излегува нечистотија. Кога сунѓерот го внесувате во
кофата со чиста вода, го истиснувате и од него се цеди чиста вода.
Така е и со тоа кое ние го попримаме од светот околу нас. Ако сме
ние во светот и постанеме дел од него, ако ги прифатиме неговите
норми и стандарди на однесување и живеење, тогаш од нас ќе се
цеди, преку нашите мисли, зборови и постапки, лош карактер и расипана природа на нашето битисување. Оттука, исходот во нашите
животи ќе биде световен и место, за Бог во него, едноставно ќе
нема, секако до моментот на покајанието и евентуалната промена
која тоа ја носи со себе во животот на човекот.
Истото се случува и доколку ние велиме дека сме верни, а сепак
компромизираме со одредени ситуации во светот. На пример, не лажеме, но еве ја засноваме лагата на само еден дел од вистината; или
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на пример, во следниов случај: имено, професорот замолил една
група на студенти да ги напишат на хартија иницијалите на оние
кои не ги сакаат или дури и отворено имаат омраза кон нив. Некои
студенти имале мала листа на омразени, други поголема, но ниту
еден немало со празен лист.
Резултатот при споредувањето бил дека тие кои имале најдолга листа на омразени лица во нивните животи, токму тие биле застапени со
нивните иницијали, готово на секоја листа од колегите. Заклучокот бил
дека тие кои имаат омраза спрема повеќе луѓе се, всушност, и најомразените помеѓу повеќето од нив. Пораката е повеќе од јасна, а поуките,
секој од нас самиот ќе си ги извлече за себеси.
Првиот чекор кон промената на верниот е покајанието. Ние мораме да постанеме свесни за гревот и за тежината која истиот ни
ја носи во нашите животи. Гревот е камен на сопнување за многумина, на патот кон полнотата од радоста во овој живот. Полнота на
радоста е можна само со Бога и само при Бога во Неговата благодат.
Сѐ надвор од овој круг е измамата на лукавиот.
Многумина денес се свесни за гревот, но не сакаат да преземат
ништо во своите животи, да направат промена, а со тоа и пресврт
во исходот во истите. Една легенда вели дека кралот намерно поставил една карпа на патот и следел како ќе реагираат тие кои поминуваат на тој пат, со пречката на патот. Многу од минувачите
биле лути, агресивни, пцуеле, викале, набедувале некого за пречката, но само еден во мир и спокојство пристапил кон карпата и
ја поместил со напор, настрана од патот. На негово изненадување,
под карпата имало ќесе со златници, како награда од кралот. Истото е и со оние кои ревносно ќе одлучат да го отстранат гревот
во своите животи, на оние кои ќе одлучат да го умртват телесното
и измамливото во нивните срца, и ним им следи уште поголема
награда; нели присуството Божјо, благодатта Негова, и извесноста
и сигурноста за Царството небеско во нивниот живот, но и потоа.
Римјаните 8:13-16: „ ...но, ако преку Духот ги умртвувате работите
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на телото, ќе бидете живи.Сите оние, што се управуваат по Духот
Божји, се синови Божји;оти вие не примивте дух на ропство, за да
бидете во страв, туку Го примивте Духот на посинувањето, преку
кого велиме: Ава, Оче!Самиот Дух му сведочи на нашиот дух, дека
ние сме чеда Божји“.
Оттука, првиот и основен знак, на основа на кој верниот ја има
сигурната увереност дека е на новороден во Дух и вистина е свесноста за присутноста на гревот во светот, и уште поважно, развиената отпорност кон гревот од овој грешен и телесен свет. Тоа не
значи дека верниот не може да се соочи со ситуација да згреши и да
падне во грев, во моменти кога гардот е спуштен или кога верниот
свесно или несвесно или под притисок на околината во која општи,
подотвора некое прозорче за измамата на лукавиот и демонските
сили на злото. Да, секако тоа е можно. Но, никако не смее да остане
во ситуацијата на гревот и да продолжи да го практикува или да го
повторува истиот, во понатамошниот исход во животот; ниту пак,
да компромизира со него, да го растегнува својот одбранбен став
кон греовниот свет и да ги разводнува притоа, дефинициите за тоа
што сѐ потпаѓа под грев, според негови лични убедувања, а не според инструкцијата од Словото Господово.
Има ситуации и кога гревот, за кој некој не сака да стане свесен или да си го признае и љубоморно го има заклучено во некоја
„скришна“ одаја во неговото срце и одвреме навреме кокетира и
се дружи со него, се испречува на неговиот животен пат во сета
силина и жестокост, да тој постанува непремостлива препрека во
неговиот живот.
Тоа е исто, како кога ловецот оди на лов и изненадно пред него
се појавува голема мечка. А што друго да очекува кога оди на лов?
Тој се спрема да пука и во истиот момент мечката му се обраќа и
му вели: - Чекај, немој да пукаш...зошто би сакал да ме убиеш? Ловецот почнува да комуницира и вели дека го сака неговото крзно
за да му е топло на зима. На ова мечката му вели, ама и јас сакам
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да те изедам оти сум гладна и зошто твојата потреба за топлина да
биде пред мојата потреба за задоволување на гладта?; ајде да се договориме што ќе правиме. И одеднаш ловецот се наоѓа под мечката,
бидејќи со неа нема разумен разговор и договор, нема компромиси. Така е и со гревот, кој наеднаш се испречува на нашиот пат во
животот, а ние комуницираме и се обидуваме да се договориме во
обостран интерес, за да не го изгубиме неповратно отстранувајќи
го засекогаш од нашите животи. А притоа сме целосно свесни и
знаеме дека ѓаволот, лукавиот, според Јован 10:10, дојде на овој
свет, за да убие, украде и уништи што повеќе човечки души, да ги
оттргне од Господа.
1 Јован 3:8-9: „Кој прави грев, од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши
од почетокот. Па затоа и се јави Синот Божји, за да ги урне делата
ѓаволски. Секој што е роден од Бога, грев не прави, зашто семето
Негово пребива во него; и не може да греши, бидејќи е роден од
Бога“. Рековме дека грев е одвоеност од Бога и живот спротивен на
волјата Господова и Неговите инструкции од Словото на вистината.
Оној момент кога верниот ќе почувствува гадење и одвратност од
гревот кој му се испречува на неговиот животен пат и кога се чувствува силен да му се спротивстави и да го избегне, тогаш таквиот
верен ја има сигурната увереност дека ја извојувал битката со гревот во својот живот, но и го изострил до крајност алармот на својата
совест да реагира кога наидуваат замките, стапиците и измамите на
лукавиот на тој пат. 1 Јован 2:15-17: „Не сакајте го светот и сè што
е во него. Ако некој го сака светот, во него нема љубов од Отецот.
Зашто сè што е во светот – похотата на телото, желбата на очите
и гордоста на животот, не е од Отецот, туку од овој свет.А светот
поминува и похотите негови, а оној што ја извршува волјата Божја,
останува довека“. Затоа, колку сме подалеку од примамливоста на
овој гревовен свет околу нас и колку повеќе имаме развиено отпорност кон неговата привлечност, толку сме посигурни и е поизвесно
дека сме на вистинскиот пат, на патот Господов.
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Вториот знак кој ни дава сигурна увереност дека сме во зона на
одновораѓањето е внатрешната ревност и изразена потреба да комуницираме со Бога. Со трепет и глад за Библијата и нејзините пораки, поуки и опомени, со силна жед да го престроиме нашиот живот
на тие основи. Потребата за комуникација со Бог ни носи способност за распознавање на Божјиот глас, ни дава сила за послушност
и промена кон поголема присност со живиот Бог, во Духот Свети.
Јован 10:27,28: „Моите овци го слушаат Мојот глас и Јас ги познавам; и тие одат по Мене и Јас ќе им дадам живот вечен; и никогаш нема да загинат; и никој не ќе ги отме од раката Моја“. Словото
е здраво семе посеано во нашите срца, на основа на кое ние ќе ги
жнееме плодовите во нашите животи. Здраво семе кое го зачнува Христос во нас, семе кое растејќи во нашите срца, го породува
новиот човек во нас. Нели рековме дека од срцето произлегуваат
зборовите, постапките, навиките и рутината во животот, нашиот
карактер се оформува оттаму, нашата природа се гради на тие основи во нашето срце, и исходот во нашиот живот е производ на сето
она кое постои, како новородено и на нови основи во срцата наши.
Внатрешниот порив на нашите срца да бидат отворени за сеење на
здраво семе од Словото во нив е посакуваниот знак дека навистина
сме нановородени. Таа комуникација со Бога преку живото Слово,
подразбира не само да го читаме или слушаме, туку и да му бидеме
послушни, оти нели љубовта кон Бога се состои во послушноста
кон Него. Послушноста подразбира и да го следиме, да чекориме
по Неговиот пат, вистина и живот. Сѐ наше да подредиме под сѐ
Негово, така што сѐ Негово, да постане сѐ наше, во секој сегмент од
нашите животи.
Третиот знак кој ни дава сигурна увереност во одновораѓањето
е внатрешната потреба да се сака братот свој. Сакајте го братот, кој
Словото го нарекува ближен. Тој кој верува во Отецот е брат со оној
кој исто така верува во истиот Отец. Ако имаме ист Татко, нели сме
браќа и сестри по татко.
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1 Јован 3:15: „Секој, што го мрази братот свој е човекоубиец; и
познато ви е дека ниеден човекоубиец нема живот вечен, што ќе
пребива во него“.
1 Јован 4:7-8: „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, бидејќи Бог е љубов“.
Значи, не само омразата, туку и едноставното несакање некого од
еклезијата, потпаѓа под грев. Оти тој кој сака е роден од Бога, нели
новороден во Дух и вистина. А кој не го сака братот свој, тој не го
сака ниту Бога, оттука не му е послушен и си тера по свое, по човечки
во неговиот живот. Правдата и правичноста, секако се дел од знаците, изразеното чувство да не се повреди другиот до нас, да не се рани
Божјото во некого, да му се нанесе штета некому, свесно или несвесно.
Четвртиот знак за нановораѓање е внатрешниот порив и изразена потреба да носите нови човечки души при Бога, вашата
внатрешност да гори од љубов кон тие околу вас до степен да немате мир, сѐ додека и тие не се одновородат, па да заедно со нив
споделите заедничката увереност во спасението. Притоа, во вас ќе
гори силна желба да го евангелизирате секого кого Бог на пречудни
начини го испраќа во вашите животи.
Дела апостолски 1:8: „но ќе примите сила, кога врз вас ќе слезе
Светиот Дух; и ќе Ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја
и Самарија и дури до крајот на земјата“.
Одете насекаде и разнесете ја радосната вест за спасението.
Марко 16:17: „Па им рече: Одете по сиот свет и проповедајте го
Евангелието на секое создание“.
Јован 28:19: „Одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во
името на Отецот, Синот и Светиот Дух и учејќи ги да пазат сè што
сум ви заповедал; и ете, Јас сум со вас преку сите дни до свршетокот
на светот. Амин!“ Ова е големиот аманет од Христос, до секој верен, новороден во Него. И секој кој има внатрешна ревност и горлива
потреба и желба да ја шири радосната вест за Царството, за споде176
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лување на неговото лично спознание на Бога, на основа на личниот
опит во општењето со живиот Бог, буквално секој кој го има ова изразено чувство за сведоштво за слава на Бога и за ширење на вистината
за Него е на вистинскиот пат, го има знакот за нановораѓањето и е на
тесниот пат кон Царството Божјо.
И петтиот знак за нановородениот верен се присуството на даровите на Духот. Во Марко 16:17: „А знаците, на оние што ќе поверуваат, ќе им бидат овие: со Моето име ќе истеруваат бесови;
ќе говорат нови јазици; ќе фаќаат змии и ако нешто смртоносно
испијат, нема да им наштети; на болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат“. Овие беа последните зборови изговорени од Исус пред
да се вознесе на небото и седне оддесно на силата.
Значи, видливите знаци на новораѓањето се изгонување на демони,
власт над демонските сили и злото, исцелението или власт над болестите,
власт над секој обид на лукавиот да не внесе во неговите замки и стапици
на злото, да не покори, пороби и врати под негова власт. Овие дарови се
некако запоставувани од денешната црква, можеби се и најмалку практикуваните, посебно на овие простори. Дали можеби заради преголемото
неверие на народот?; или нешто друго е во прашање? Дали тоа значи дека
ги нема овие видливи знаци на одновораѓање во Христовата црква денес,
овде кај нас во Македонија? Дали ова значи дека сѐ уште сме далеку од
потребната светост, која Бог ја бара од секој од нас верните? За ова треба
многу промислување, многу молитва и отворено соочување со стварноста за силината на верата во секој еден од нас. Потребно е охрабрување во
Духот, потребно е да се одважиме и во ревност да го грабаме Царството
небеско, нели силните го грабаат Царството за себе.
Никако не смееме да останеме со само еден цент во рацете, оти ризницата Божја ни е на дофат без ограничувања. Духот Свети ни е на
дофат без препреки, освен фактот дека секој ќе мора да се роди одново, во Дух и вистина, наново да го прими Духот Божји во своето срце
и Тој Дух Божји да стане новата основа на која верниот ќе го темели
сиот свој живот и преку исходот ќе го одразува Божјото во себе, ќе го
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манифестира во сѐ, новиот сообразен карактер со Божјиот, новата променета природа на битисување која е всушност Божјата природа, сѐ
наше сообразено со сѐ негово, нашата со Неговата света волја. Има ли
нешто поубаво и поизвесно на овој свет, од тоа да биде човек со Бога
во присност и да се надева на извесност во полнотата на радоста од
овој живот во присуството на Светиот Дух во него. А за сето тоа да го
има, потребно е да даде само жртва на сѐ старо, телесно и измамливо
од себе, и на тој начин, стариот телесен дух да го замени со новиот
Божји Дух, нановораѓајќи се преку таквиот чин на давање и примање.
Знаците на одновораѓањето ќе мора да ги распознаваме, за да знаеме како да се движиме по животниот пат. Сообраќајните знаци не
упатуваат како да се однесуваме во сообраќајот, во нив има забрани,
има известувања, има насочување и патоказ во која насока се движиме, кон која дестинација. И според тие информации ние го почитуваме редот во сообраќајот. Исто е и со знаците за нановораѓањето
помеѓу верните, во заедницата Христова. Секој од нас ќе мора да се
преиспита во молитва и присна комуникација со живиот Бог, да ја
преоцени својата состојба на одновораѓање, да провери преку знаците за кои денес говоревме, дали се наоѓа на тесниот пат кон Царството
небеско. Дали ја имаме потребната сигурна увереност, во оваа фаза
од нашите духовни животи, дека навистина сме нановородени и дека
навистина чекориме во потребната светост која Бог ја бара од секој
еден од нас, како заповед и услов за спасението и Царството небеско.
Нека секој од нас вечерва, осамени во нашите тивки соби, се
преиспитаме каде одиме, по кој пат чекориме и дали на тој пат го
имаме живиот Бог за свој пријател, дали сме уверени дека имаме
личносна релација со Него, дали го имаме тој личен опит во нашите
животи кој ни дава сигурност во нашето спасение. Одновораѓањето
е услов, тоа мора да се случи за да влеземе во Царството на благодатта, а знаците на истото ќе мора да бидат наш дневен потсетник
и насочувач, за тоа по кој пат се движиме и дали сме на тесниот пат
кон спасението и Царството на Бога.
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12. СВЕТОСТА НА ХРИСТИЈАНИТЕ
Темата светост е една од најтешките за поимање, примање и применување во животите на верните во Христа.
Најчестото поимање на зборот светост, најверојатно поради силното влијание на православието на овие простори е аскетско живеење со бројни одрекувања, мистични објави и доживувања, како
и страдање до крајност, односно т.н. мачеништво, како краен израз
на највисока припадност во верата.
Ова раширено сфаќање за светоста како чин, дело или континуирана активност или живеење на верниот е позиционирана доминантно на страната на делата.
Но, Словото вели дека делата не се тие кои спасуваат, туку верата, потврдена со делата како производ на истата. Сите знаеме дека
верата без дела е мртва, но знаеме и дека делата сами по себе не
значат ништо за спасението на верниот.
Имено, во Ефесјаните 2:8-9 се вели: „зашто по благодат сте спасени преку верата; и тоа не е од вас - Божји дар е; не е од дела, да не
би некој да се пофали“. Овој стих е клучен за разбирање на односот
помеѓу верата и делата.
Но апостол Јаков вели и нешто плус, кое оди во полза на делата
кои се производ на верата, а не на човековата волева активност и
одлука, а сходно претходните негови знаења и животни искуства.
Имено, во Јаков 2:14-20 се вели: „Каква е ползата, браќа мои, ако
некој рече дека има вера, а нема дела? Може ли таквата вера да го
спаси?...верата: ако нема дела, мртва е сама по себе. Впрочем, некој
ќе рече: ти имаш вера, а јас имам дела; покажи ми ја својата вера
без дела, а јас ќе ти ја покажам верата преку моите дела. Сакаш ли
да разбереш, о суетен човеку, дека верата без дела е бесплодна? Ете
човекот се оправдува и преку дела, а не само преку вера“.
Денес ќе слушнеме тврдења од бројни наши соседи и пријатели, познати и непознати, дека се верни, а на прашањето во што се
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состои нивната вера тие ви одговараат...па не правам лоши дела,
не правам зло никому, добра личност сум и слично. Сево ова говори дека верата и навидум побожноста се две сосема спротиставени
крајности, неспоиви една со друга.
За да се биде верен, сите знаеме дека е потребна сигурна увереност во надежта за спасение и подготвеност и храброст да се влезе
во битката за докажување на тоа кое не се гледа, а е вгнездено длабоко во срцето на верниот и е во сферата на духовното. Тоа е она
лично спознајно чуство и искуство кое е резултат на личносната
релација со нашиот Господ и Спасител Исус Христос. И доколку
делата на верниот се производ и директен одраз на оваа состојба во
срцето и животот на истиот, тогаш сме подготвени да се одважиме
за исчекор во наредната фаза во верата на христијанинот. Која е таа
наредна фаза?
Доколку стоиме во место и не напредуваме во Божјото присуство
и во освојување на поголема територија за Бога во нашите срца и
животи, ние сме во зона на сериозна опасност да се вратиме назад
или да потпаднеме под влијание на секојдневните напади од лукавиот и злото како негов производ. Дури и една вода ако стои во место и нема проток од ниту една страна, таа постанува мочуриште,
бара и во неа не вирее ништо корисно, таа замирисува, не е повеќе
пријатна ниту за консумирање, ниту за гледање.
Оттука и прашањето кое нужно следи во тој контекст.
Дали сме подготвени за повисоки нивоа на општење со живиот
Бог во Исуса Христа? Дали го имаме искристализирано вистинското спознание за Бога во Исуса Христа? Дали во нас има доволно
сила да ја освоиме тврдината на светоста која Бог ја бара од секој
од нас? И дали сме убедени дека воопшто постои таква можност за
верниот во Христа да биде совршен или свет, значи да живее совршено или свето?
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Да, овие два термина се едно исто и се нераздвоиви. Имено, да
се биде совршен е исто што и да се биде свет или да се биде во светоста, според Весли.
И тука повторно доаѓаме до состојба на т.н. тесно грло, да не
можеме да проголтаме евентуална позиција на верниот која ја одразува неговата светост и совршен живот со вера во Христа. Заповедите и инструкциите од Бога лично за потребата од нашата светост
пред Бога се престорени во една голема кнедла која стои на прагот
на грлото. И оттука, верните се деморализираат, се демотивираат
и запаѓаат во состојба на т.н. дефетизам, односно неверување во
можноста да ја освојат зоната на светоста и совршениот живот во
Христос, па така се самозадоволуваат со просечност.
Аргументите на телесните околу нас се движат во следниве насоки: Имено, верните христијани не се и никогаш нема да бидат
совршени, затоа што само еден е совршен, нашиот Господ и Спасител Христос. Потоа, дека христијаните совршеноста не можат
да ја постигнат во овој живот и се додека се во тело кое е склоно
кон гревот, туку само после смртта кога ќе се соединат со Бога во
Царството небеско. И тврдењето дека милоста и љубовта Господови се бескрајни и немаат граници, така што верниот колку и да греши, свесно или несвесно, тој може повторно да се врати при Бога,
да се покае за стореното и да го обнови односот со Бога.
Како поткрепа во Словото тие ги наведуваат гревовите на доајените на верата во Стариот завет, како Авраам и лагата за неговата
сопруга како сестра, потоа Мојсеј како убиец, но и нетрпеливоста
при чинот на чудото со водата, па Давид и измамата и прељубата
со Уриј и Витсаида, идолатријата на Соломон, но и скоро на сите
патриарси на верата. Исто така, многумина го користат во таа полза
и тврдењето на апостол Павле од Посланието до Римјаните 7:1620, каде ни е прикажана личната борба која апостолот ја водел за
да остане во светоста Господова: „не знам што правам; зошто не
го правам она, што го сакам, туку го правам она, што го мразам...
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Зошто тоа веќе не го правам јас, туку гревот, кој живее во мене...зошто не го правам доброто, што го сакам, туку го правам злото, што
не го сакам. А ако го правам она што не го сакам, не го правам веќе
јас, туку гревот, кој живее во мене...“ Тука апостолот ни дава увид
одблиску што се случувало во неговата психа и колкав бил интензитетот на неговата внатрешна борба, како една нужна преодна фаза
до повисоките нивоа на општење со Бога. Секако, таа внатрешна
борба не ја исклучува неговата светост како апостол, ниту пак ја доведува во прашање неговата вера и посветеност во трката кон целта, како што тој ја нарекуваше – кон горното призвание од Господа.
Но, дали сево ова може да постане повод за себеоправдување?
Дали употребата на овие стихови како аргументи во овој контекст
се само човечка потреба и желба да се избегне навидум напорниот
живот во совршенство и светост пред Бога? Па така, уште додека не
сме се ни обиделе да исчекориме кон повисоките нивоа на релација
со Бога, ние однапред се откажуваме и Му покажуваме на Бога маловерие, млакост во верата и несигурност која има белег на колебливост. А за таквите словото вели, се како морски бран, кого ветрот
го разнесува и фрла во карпите, се распрскува од нив и го снемува.
Ајде да видиме, што се подразбира под терминот светост.
Имено, зборот свет, произлегува од староеврејскиот збор
„qadosh“ кој означува „да се биде одвоен за Бога“, „да се биде одвоен од“ или „оттргнат од“, се мисли на световното и телесното или
она за кое апостолот Павле велеше да се одвои и оттргне верниот
од измамливите желби на телесното, кои тлеат во неговото срце и
оттаму се одразуваат во неговиот живот. Зборот „свет“, во различни варијации се појавува околу 600 пати во Библијата. За прв пат
се појавува како директно барање и заповед од Бога во Левитска
11:44: „зашто Јас сум Господ, вашиот Бог, осветувајте се и бидете
свети, бидејќи Јас сум свет; и немојте да се осквернувате...“ Истава
заповед се повторува и во Новиот завет, во 1 Петрово 1:15-16: „
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...како и Светиот кој ве повика, бидете и самите свети во сето свое
поведение, зашто е напишано: „Бидете свети, бидејќи Јас сум свет“.
Да се биде свет, основно значи да бидеме морално без дамка, одвоени од гревот и оттука посветени на и осветени во Бога. Знаците
на светоста не се апсолутна перфекција, туку верниот безрезервно
да е предаден на Бога, да се довери целосно во Неговите раце, во
потполност да ја сообрази својата со Божјата волја и да избрише се
свое во линкот со Христос. Светоста не се состои само во големи
нешта, мистични шпекулации, ентузијастички откровенија или во
незаповеданиот аскетизам, туку во размислување според Бог и во
повинување и практикување само и само на Неговата волја, а не на
својата.
Осветувањето е предворје на светоста, нејзина претфаза. Таа е
слична на чинот на стерилизација на хирушките и другите медицински инструменти, кои после употребата се ставаат во стерилизатор и на висока температура се уништуваат сите опасни микроби
и патогени, значи вируси и бактерии.
Можеби најпластичниот опис за светоста го имаме во 1 Солунјаните 4:3-7 стих: „Божјата волја е вашата светост: да се воздржувате
од блудство, секој од вас да знае да го држи својот сад во светост и
чест, не во похотна страст...Имено, Бог не не повика кон нечистотија, туку кон светост“.
Апостолот ја повторува инструкцијата во ново светло и во
Ефесјаните 4:22-24: „да го отфрлите од себе стариот човек според
вашето поранешно живеење, кој се распаѓа во измамливите желби,
да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога во правда и светост во вистината“.
Во 1 Петрово 1:13-14 е запишано: „соберете си го умот, бидете трезвени, утврдете ја вашата надеж целосно во благодатта која
ќе ви биде донесена при откровението на Исус Христос. Како послушни чеда, не сообразувајте се според некогашните похоти што
ги имавте за време на незнаењето...“
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Апостолот Јован во Откровението 22:11 говори: „Кој чини
неправда, нека чини неправда уште; и кој е осквернет, нека се
осквернува уште; и кој е праведан, нека чини правда уште; а кој
е свет, нека се осветува уште“. Тоа е исто како и сијалиците со
различна ватажа. 25 вати светат со еден опсег на светлина, 100
вати со друг, но 1000 вати со сосема подруг опсег на светлина и
опфат на осветлен простор. Колку повеќе се осветува светиот,
толку е поголем опфатот на осветлената територија за Божјата
вистина и исто толку е помал опсегот на темнината и нејзините
дела.
Внимавајте, тројцата апостоли говорат жестоко во полза на светоста како директна заповед и инструкција од Бога, за животот на
верните.
Оттука, ако светоста е толку базична за христијанскиот живот,
зошто таа толку се запоставува денес, во современото живеење, зошто се разводнува нејзината цврстина и компактност како поимање
и практикување во секојдневието, зошто ја снемува се повеќе како
искуство на христијанско живеење?
Напоредно со овие состојби, бројот на верните во Христа кои
се соочуваат со сериозни предизвици и со навидум непремостливи
проблеми во животот и кои притоа се поразени во битката со гревот
е сѐ поголем и поголем. Зошто е тоа така? Зошто црквата и верните
христијани денес, се чуствуваат полагодно и покомфорно во светот,
зошто сјајот на световното е попривлечен и за верниот во Христа?
Весли ја поима светоста истоветно со совршенството, во карактер и живеење. Како поим, сублимирано, совршеноста означува понизност, милостивост, трпеливост, опстојување на љубовта кон Бога
која се состои во исполнување на Неговите заповеди и инструкции,
но и кон ближниот, управување со нашите емоции, контрола над
нашиот карактер, над секоја наша мисла, збор и постапка, водејќи
строга сметка да бидат во содејство, значи во интегритет. Тоа кое го
мислиме – да го говориме, тоа кое го говориме – да го практикуваме
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секојдневно и без и најмали исклучоци или компромиси со светот и
ситуациите околу нас.
Дали сме подготвени за ваква безрезервна послушност кон Бога?
Дали сме доволно силни да се избориме во битката со самите себеси и со нашата тековна состојба на лагодност од очекуваното
спасение? Распознаваме ли доволно што е свето а што не? Нели
имаме и таква инструкција во Левитска 10:10: „ ...за да можете да
распознавате што е свето, а што не е; и што е чисто, а што не“. Или
и ние си мислиме дека и вака си е во ред, дека достаточна е нашата
моментална вера и досега усвоеното ниво на општење со Бога?
Во Броеви 16:5, веќе ја имаме видено таа разводенета состојба на духот: „востанаа против Мојсеја заедно со двесте и педесет
мажи од синовите Израилеви, началници на народот, повикувани
на собранието, мажи познати. И се собраа против Мојсеја и Арона
и им рекоа: „Доста ви е толку; целото општество, сите се свети, и
меѓу нив е Господ! А вие зошто се поставувате погоре од народот
Господов?" Кога го чу тоа, Мојсеј падна ничкум и му кажа на Кореја и на сите негови соученици, велејќи: „Утре ќе покаже Господ,
кој е Негов, и кој е свет, за да го приближи кон Себеси; и кого Тој ќе
го избере, него и ќе го доближи до Себеси“.
Или во Езекиел 22:26: „Свештениците нејзини го нарушуваат
Мојот закон и ги осквернуваат Моите светии, не одвојуваат свето од несвето и не прават разлика меѓу чисто и нечисто“. Да се
провериме сите заедно, дали доволно разликуваме „свето“ од „несвето“ и дали препознаваме разлика во нашето секојдневие? Дали
имаме доволно изострено чуство и навиен аларм во нашата совест
кој силно ќе се активира при секое и најмало наближување кон нас,
на измамите од злото и лукавиот, на огнените стрели на неговите
демонски сили?
Библиската практична инструкција за светоста е следнава:
Во Римјаните 11:16: „Кога е квасот свет, тогаш свето е и тестото:
и ако е коренот свет, свети се и гранките“; 12:1-2; 9-21: „Браќа, во
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името на милоста Божја, ве молам подајте ги телата ваши во жртва
жива, света и благоугодна на Бога и тоа ќе биде вашата духовна
служба и не управувајте се според овој век, туку преобразете се
преку вашиот обновен ум, за да можете да познавате, која е добрата,
угодна и совршена волја Божја...Љубовта нека не биде лицемерна;
отстранувајте се од злото, прилепувајте се кон доброто; еден спрема друг бидете љубезни со братска љубов: натпреварувајте се во
почитувањето еден кон друг. Во усрдноста да не сте мрзеливи; духот да ви биде пламенен; служете му на Господа; бидете ревносни
во надежта; во маката бидете трпеливи, а во молитвата постојани;
помагајте им на светиите во нивните нужди; трудете се да бидете
гостопримливи; благослувајте ги оние што ве гонат; благослувајте
ги, но не и да ги колнете. Радувајте се со радосните и плачете со
расплаканите! Бидете помеѓу себе едномислени; не мислете за високи работи, туку држете се смирено; не мислите дека сте мудри;
и никому не враќајте зло за зло, а размислувајте за тоа што е добро
пред сите луѓе. Ако е можно, доколку тоа зависи од вас, бидете во
мир со сите луѓе. Не одмаздувајте се, возлубени, за себе... Не позволувај злото да те победи, туку победи го злото со добро“. Дали
апсолвирањето само на овие стихови не е доволно да се покренеме
од место и да се приближиме кон Бога?
Послушноста кон Бога е услов за било какво приближувања во
Божјата благодат: Во Римјаните 6:19 се вели: „Откако се ослободивте од гревот, вие станавте робови на правдата. Ви зборувам како
човек, за вашата плотска слабост... додека му бевте робови на гревот, бевте слободни од правдата. А каков плод имавте тогаш? Дела,
од кои сега се срамувате, бидејќи нивниот крај е смртта. Но сега,
кога се ослободивте од гревот и му станавте служители на Бога, вашиот плод е светост, а крајот животот вечен“. и во Римјаните 8:13
(8-14) „Оние, кои се во телото, не можат да Му угодат на Бога. Но
вие не сте во телото, туку во Духот, ако Божјиот Дух навистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот Дух, не е Негов. А ако
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е Христос во вас, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив
заради правдата...Според тоа, браќа, не сме му должници на телото,
за да живееме по телото. Зашто, ако живеете по телото, ќе умрете;
но ако преку Духот ги умртвувате телесните дејства - ќе „живеете“.
А во Колосјаните 3:5-10 се потврдува претходното: „И така, умртвете ги своите членови што се на земјата: блудството, нечистотата, страста, лошата желба и лакомството што е идолопоклонство,
заради кои доаѓа Божјиот гнев на непослушните синови. Меѓу кои
и вие некогаш одевте, кога живеевте во нив. Но сега, отфрлете го и
вие сè ова: гневот, јароста, злобата, хулењето, срамните зборови од
својата уста. Не лажете се еден друг, зашто го соблековте стариот
човек со неговите дела и облековте нов, кој се обновува во полно
познавање по образот на Оној, кој го создал“.
И во Ефесјаните 1:4: „како што и не избра преку Него, уште пред
светот да се создаде, за да бидеме свети и непорочни пред Него...“
5:27: „та да ја претстави пред Себе како славна Црква, која нема
осквернение, или порок или нешто слично, туку да биде света и непорочна“ и во Колосјаните 1:22-23: „ ...сега ве помири во телото на
Неговата плот, преку Неговата смрт, за да ве претстави пред Себе
свети, непорочни и без вина, само ако останете во верата тврди и
непоколебливи и бидете неотклонливи во надежта на Евангелието,
што го чувте...“
Весли е идеологот на доктрината за светоста29. Споредувајќи ја
со совршенството, тој појаснува дека таа не е ниту оправдување,
ниту осветување како процес. Тој вели дека апостолот Павле во
Филипјаните 3:13-15 говори за живи луѓе во верата кои се совршени, значи дека светоста и совршенството кое го бара Бог од нас
верните се достапни и остварливи. Секако, не станува збор за апсолутна совршеност, вели Весли, зашто таа Му припаѓа само на Бог.
29.

https://www.methodist.org.uk/downloads/wc_Eur_Wesley_on_Personal_Holiness_
Lars_Svanberg.pdf
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„Браќа, јас не мислам дека сум го достигнал тоа; 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 горното призвание од Бога
во Исуса Христа. Ние, кои сме совршени, мислиме така; ако, пак,
нешто поинаку мислите, Бог и тоа ќе ви го открие“. Значи, светоста
не е недостижна категорија и затоа ни е толку заповедана низ Библијата. Во 1 Солунјаните 5:23: „А Самиот Бог на мирот да ве освети
и направи свети!“ Евреите 12:14: „Грижете се да имате мир со сите
и светост без која никој нема да го види Господа“.
Зборот совршенство е преведен од Новозаветниот коине збор
„teleiotes“, кој означува состојба на повисока интелигенција, морална и духовна перфекција. Во Колосјаните 3:14 се вели: „А над
сето тоа облечете се во љубовта, која е врска на совршенството“.
Термиот „свет“ е воведен и за Духот во НЗ. Во Стариот завет Бог
е Дух кој ја опкружуваше земјата и се создадено на неа, секако и
универзумот. Во Новиот завет на сцена е Светиот Дух. Многумина
не ја прават разликата. Дали Бог како Дух во СЗ не беше свет, туку
постана свет во НЗ? И оттука дали станува збор за истиот Дух?
Терминот Дух, од коине зборот „pneuma“ (пнеумах), во оваа
смисла е Духот Христов или Духот Божји, но и оној рационален
дел во човекот кој не води во распознавање на доброто од злото,
суштински елемент за постоење на човекот како живо суштество,
мисловниот потенцијал, умот, кои пак се елементи кои произлегуваат од тој ист Дух Христов или Дух Божји и го одразуваат истиот
тој Дух.
Едно од теолошките објаснувања за воведувањето на терминот
„свет“ за Духот е следново: Во СЗ Бог беше директно поврзан со телесниот Израел и оттука тој беше посветен на него. Во НЗ веќе Бог
се одвојува од телесниот Израел и се приклонува кон „духовниот Израел“, кој ќе биде подготвен од незнабожците, од нееврејските народи. Значи Духот на Бога одвоен од телесниот Израел, во Новиот Завет
(НЗ) постанува Свет Дух, затоа што е „одвоен од...нешто телесно“ и
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со тоа ја добива придавката „свет“. А станува збор за истиот Дух на
единиот Бог во Исуса Христа, за истиот Бог кој е Дух, кој беше, исто
така, свет и во Стариот Завет (СЗ), а кој е всушност нашиот Господ и
Спасител Исус Христос; кој пак откако се одвои од светот и вознесе на
небесата (значи повторно имаме „одвојување од“)...ни го остави својот
Дух кој го нарече Свети Дух, кој го одвои од себе (додека беше во тело
на земјата – значи имаме трето одвојување од...нешто во тело) и нам
ни го даде.
Исполнувањето со Светиот Дух е задача на христијаните. Светиот Дух не доаѓа на нечисто. Ние мора да сме осветени и да
постанеме свети за да го примаме Светиот Дух во поголема полнота од претходно (оти нели Бог го дава кому сака и кому колку
сака...според утврдените ни правила за свет живот во Христа).
Во една рекламна порака на светскиот бренд за енергетски пијалоци Геторејд, познатиот кошаркар Мајкл Џордан се појавува напрегнат и испотен со жолто-портокалови капки пот, сакајќи да ја
пренесат пораката дека е потребно многу пијалок за да поднесете
толкав напор, толку многу пијалок, дури да излезе преку потта, значи да сте преполни со пијалокот. (LBS/GSI/BSP)
Така е и со верните светии во Христа, колку сме повеќе исполнети со присуството на Светиот Дух, толку истиот ќе се одразува од
нас кон околината, нашата светост постанува се повидлива за сите
околу нас. Ако исцедите лимон, ќе излезе од него сок од лимон, кај
јаболкото – сок од јаболко. Така и од светиите во Христа, животните околности мора да истиснат светост, доколку тие се преполни со
Светиот Дух. Кои се пак знаците за ова?
Галатјаните 5:27: „А плодот на Духот е: љубов, радост, мир,
долготрпеливост, љубезност, добрина, вера, кроткост, воздржливост; против овие нешта нема закон“. Таму каде што се видливи
овие плодови на духот, во секоја ситуација без исклучок, таму коренот е свет и гранките се полни со овие плодови.
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Тоа е исто како и кај хидроцентралите - нема да има електрична
енергија доколку нема силен проток на вода, од преполна брана до
трафостаницата.
Во 1848 година, водопадите на Нијагара секнале цели 30 часа.
На неколку километри од нив, големи санти мраз и снег се одрониле од планината поради силен ветер и затрупале еден дел од реката
пред водопадите. Протокот на вода секнал30. Иста е паралелата и
со присуството и дотокот на Светиот Дух во верните во Христа.
Доколку ние дозволиме светот да го секне присуството на Духот во
нас или кога ќе олади љубовта Божја во нас, тогаш се губи полнотата од присуството на Духот.
Слободно можеме да сублимираме неколку базични чекори за
светоста:
1. Да се одвоиме од светот, целосно, бескомпромисно и непоколебливо - 2 Коринтјаните 6:17: „Затоа излезете од нивната
средина и одделете се!“ - вели Господ, и „Не допирајте се до
нечисто, и Јас ќе ве примам!“
2. Да бидеме и останеме различни од светот – Колосјаните 3:2-5:
„мислете на небесното, а не за земното. Зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога...Затоа умртвете ги своите земни членови, односно пороците: блудството, нечистотијата,
сласта, лошата желба, лакомството, кое е идолопоклонство! И во
1 Солунјаните 4:7: „Имено, Бог не нѐ повика кон нечистота, туку
кон светост“.
3. Да бидеме свесни дека светот гледа на нас, постојано не
набљудува – Колосјаните 4:5-6: „Спрема надворешните однесувајте се благоразумно, ползувајќи го времето! Зборот ваш
секогаш да биде благодатен, зачинет со сол, за да знаете како
треба на секого да му одговарате!“ и во 2 Коринтјаните 5:17:
30.

LBS/GSI/BSP
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„И така, кој е во Христа, тој е ново создание; старото помина;
ете, се стана ново“.
Светот во нас треба да види ново создание, променет живот кој
ја одразува светоста во вистината, за да не познаат дека сме Христови. 1 Тимотеј 4:4: „Оти секое творение Божјо е добро и ништо
не е за отфрлување, штом се прима со благодарност, бидејќи се осветува преку словото Божјо и со молитва“.
Значи, Словото и молитвата со вера се алатки кои можат да не
осветат и преку нив да станеме свети по благодатта, која ни е нам
дадена во Христос. Во Јован 17:14-19 се вели: „Јас им го предадов
Твоето слово и светот ги замрази, зашто тие не се од светот, како и
Јас што не сум од него. Освети ги со Својата вистина. Твоето слово
е вистина...та и тие да бидат осветени преку вистината“. По тоа се
разликуваат и Божјата со световната математика. Имено, во математиката на светот, кој било позитивен број помножен со негативен –
дава негативен. А во Божјата математика – негативното помножено
со позитивното секогаш дава позитивно.
Секако, таа повисока фаза на општење со Бога во светоста која
се бара од нас е постојан предизвик за сите верни. Таа трка кон
горното призвание во Господа, јас ја нарекувам „маратон на зрелоста“. Во 1 Коринтјаните 9:27:24 се вели: „Не знаете ли дека оние
што се натпреваруваат на тркачка патека трчаат сите, но само еден
добива награда? Па така трчајте и вие, за да добиете. Секој што се
бори, од сѐ се воздржува да добие распадлив венец, а ние - траен.
Јас, се така трчам, но не на несигурно; се борам - не како оној што
удира по ветар; туку го истоштувам и поробувам телото, да не би
ненамерно, проповедајќи им на другите и сам да станам негоден“.
2 Коринтјаните 7:1: „И така, возљубени, имајќи вакви верувања, да
се очистиме од секаква скверност на телото и на духот, па да твориме дела свети и со страв Божји“.Филипјаните 2:13: „со страв и
трепет градете го вашето спасение. Оти Бог е оној, кој во вас прави
да сакате и да дејствувате според Неговата добра волја. Правете се
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без ропот и двоумење, за да бидете прави и чисти, непорочни чеда
Божји среде лош и расипан род, во кој светите како светила во светот, имајќи го во себе словото на животот“.
Да си поставиме задача, по милоста Божја да светиме како светила во светот, за да не познаат дека навистина сме Христови.
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IV
КАКО ДА ГО ОДРЖИМЕ БОЖЈОТО
ПРИСУСТВО ВО НАШИТЕ ЖИВОТИ
13. ДАЛИ Е ГОСПОД ПОМЕЃУ НАС ИЛИ НЕ?
2 Мојсеј 17:1-7:
„И се крена целото општество на синовите Израилеви, од пустината Син, по заповедта Господова и се задржаа во Рафидин; а таму немаше вода да пие народот.И народот го укори Мојсеја, велејќи: „Дај
ни вода да пиеме!“ А Мојсеј им рече: „Зошто ме укорувате мене? Зошто Го искушувате Господа?“ и жеден беше за вода народот таму, па
викаше против Мојсеја и велеше: „Зошто нѐ изведе од Египет и нас и
синовите наши и добитокот наш, за да нѐ помориш со жед?“А Мојсеј
се обрна кон Господа и рече: „Што да правам со овој народ? Уште
малку, па ќе ме каменуваат.“ Но Господ му рече на Мојсеја: „Излези пред народот и поведи ги со себе старешините народни, земи го
во раката и стапот свој, со кој го раздвои морето, па појди.А Јас ќе
стојам онаму кај карпата на Хорив пред доаѓањето твое; а ти тогаш
удри во карпата, и од неа ќе потече вода и народот ќе пие.“ И направи
Мојсеј така пред синовите Израилеви.И тоа место го нарече Маса и
Мерива, поради подбивот на синовите Израилеви што Го искушуваа
Господа, велејќи: Дали е Господ меѓу нас, или не е?“
Броеви 20:1-11: „Тогаш синовите Израилеви, целото општество,
дојдоа во пустината Син во првиот месец и народот се задржа во
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Кадес; таму умре Маријам, каде што беше и погребана. За народот
немаше вода, и тие застанаа пред Мојсеја и Арона; и роптаа против
Мојсеја и велеа: „О, да бевме умреле и ние тогаш кога умреа нашите
браќа пред Господа! Зошто го доведовте народот Господов во оваа
пустина, па да изумреме тука ние и добитокот наш? И зошто ни изведовте од Египет, па ни доведовте на ова лошо место, каде што не
може да се сее, каде што нема ни смокви, ни лозја, ни јаболка, дури
ни вода за пиење?“ Тогаш Мојсеј и Арон се повлекоа од народот, кон
влезот од скинијата на сведоштвото, и паднаа ничкум и им се јави
славата Господова. И му рече Господ на Мојсеја, велејќи: „Земи го
жезалот свој и собери го народот, ти и братот твој Арон и пред очите
нивни кажете и на карпата пред нив и таа ќе пушти од себе вода: и
така, ти ќе им дадеш вода од карпата и ќе го напоиш народот и добитокот негов. „Го зеде Мојсеј жезалот што е пред Господа, како што му
заповеда Он. И го собраа Мојсеј и Арон народот кај карпата и тој им
рече: Чујте ме, непокорници, зар може од оваа карпа да ви извадиме
вода?“ И ја крена Мојсеј раката своја и удри двапати на карпата со
жезалот свој и потече многу вода и народот се напи, а и добитокот
негов. И им рече Господ на Мојсеја и Арона: „Поради тоа што не Ми
поверувавте и не ја пројавивте Мојата светост пред очите на синовите Израилеви, вие нема да го воведете тој народ во земјата, која
Јас му ја давам“. Тоа е водата кај која синовите Израилеви возроптаа
пред Господа, и Тој се освети пред нив...“
Псалм 25:1-12: „Суди ме, Господи, бидејќи одев непорочно и надевајќи се на Господа, нема да се поколебам. Искушај ме, Господи,
испитај ме; отвори ги утробата моја и моето срце. Твојата милост е
пред очите мои, а јас одам во Твојата вистина, со луѓе суетни не седев и со престапници на законот Твој нема да отидам; го намразив
собиралиштето на злонамерните; со нечестивите нема да седнам;
ќе ги мијам рацете свои во невиноста и ќе го заобиколувам жртвеникот Твој, Господи, за да ја разгласувам похвалата Твоја и да ги
194

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

раскажувам сите Твои чудеса. Господи, го засакав живелиштето на
Твојот дом и местото каде што пребива и славата Твоја. Не погубувај ја душата моја со грешници и животот мој со луѓе крвници, во
чии раце има беззаконие, чија десница е полна со поткупи. Јас, пак,
одам во својата непорочност, избави ме, Господи и помилуј ме.
Ногата моја стои на прав пат, во собранијата ќе Те благословувам,
Господи“.
По Божја промисла, во овој дел, заедно ќе размислуваме на една
интригантна тема, која произлегува од замката и стапицата на лукавиот да го искушуваме Господа или да го ставаме на тест, можеби
свесно, а можеби и несвесно. И самиот наслов од денес: Дали е Господ помеѓу нас или не, е исто така еден вид на искушување на Господа, еден вид на тест на кој ние го распнуваме Господа честопати
во нашите животи, поставувајќи си го истото прашање. Затоа и насловот е во наводници, бидејќи е цитат од текстот на кој Израилот
го подложуваше Господа при секој препрека во нивниот живот кога
талкаа низ пустината.
Во драмата која се случуваше во споменатиот текст од книгата
Излез, народот преморен од бескрајното талкање низ пустината,
под силното сонце, соочени со состојба на незамислив очај и изгубена надеж дека што било ќе се промени во нивните животи, беше
постојано раздразлив, нервозен, лесно влегуваше во расправии,
меѓусебни обвинувања и раздори.
И во таков случај, нормално Мојсеј кој беше нивниот водач, беше
тој кој беше обвинуван постојано. Тој во случајов дури се исплаши
дека ќе биде и каменуван. И во една таква ситуација на страв за
својот живот, Мојсеј упати крик кон Бога: Што да правам со овој
народ, уште малку и ќе ме каменуваат? Во другиот текст пак, се
вели, Мојсеј и Арон свештеникот паднаа ничкум пред Бога на колена и повикаа со ревност кон Бога, Тој да се објави по кој знае кој
пат помеѓу нивниот народ. И се вели, славата Божја одново се јави.
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Тие добија упатство директно од Бога. Стапот кој го окрваве Нил,
стапот кој го раздвои морето и кој го потопи разјарениот фараонов
корпус на војска, стап кој беше алатка во рацете Мојсееви и Аронови преку која Господ делуваше и чинеше чуда, повторно беше предмет на употреба од Бога. Во првиот текст, Мојсеј се упатува да удри
по карпата за да од неа потече вода. А во вториот, упатството беше
да се проговори на карпата со заповед за таа да даде вода. Оваа разлика во исказот, некои рабини ја толкуваат дека, во првиот случај,
во текстот од Излез, пораката да се удри по карпата беше со акцент
ставен на водачите и старешините на народот, а во вториот случај,
во текстот од Броеви, акцентот беше ставен на целиот народ.
Во Излез 17:5, Мојсеј ги повика старешините на народот да бидат сведоци на настанот. А во Матеј 27:41-42, старешините на народот, свештенството од Синедрионот, фарисеите беа сведетели на
распнувањето Христово.
Апостол Павле, во 1 Коринтјаните 10:1-6, вели: „Браќа, не сакам
да не знаете дека татковците наши сите беа под облак и сите минаа
преку морето;и сите во Мојсеја се крстија во облакот и во морето; и
сите јадеа иста духовна храна;и сите пиеја исто духовно пиење; оти
пиеја од духовниот камен, што идеше по нив; а каменот беше Христос. Но, повеќето од нив не беа по волјата Божја, бидејќи загинаа во
пустината. А тоа беа примери за нас, за да не бидеме похотливи на
злото, како што тие беа похотливи“.
Ударот во карпата е парафраза за бичувањето кое Исус го доживеа пред распнувањето на крстот. Исус беше осуден токму од старешините свештеници, од првосвештеникот и од првенците во Синедрионот, тие го потпалија народот и побараа смрт на крст, но и́
беа сведоци на распнувањето на Голгота. Оттука, во првиот текст,
старешините на народот беа сведоци на т.н. христофанија или објавата на Христос во Стариот завет, но немаа сила да распознаат за
што станува всушност збор. А кога во вториот текст се споменува
упатство според кое Мојсеј треба да и́ проговори на карпата и од
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неа да потече вода, тоа значи дека со збор или со слово народот, на
кого е ставен акцентот во вториот текст, треба да добие Слово од
кое ќе тече само жива вода од која никој нема да ожедни. Тоа што
Мојсеј не ја препозна вистинската порака со упатството за карпата
и водата, прашање е дали воопшто можеше во такви околности,
после 40 години безнадежност во пустината и на тоа ниво на Божја
објава. Мојсеј водеше народ кон ветената земја, не знаејќи дека за
истиот тој народ беше предвидено да изгине во пустината уште првиот ден кога дојдоа до ветената земја, првите три недели по излезот од ропството.
Карпа или аголниот камен е синонимот кое честопати во Библијата го сретнуваме како име за Господ.
2 Самоил 23:1-3: Еве ги последните Давидови зборови: „Духот
Господов говори во мене и словото Негово е на јазикот мој. Рече
Бог Израилев, говори за мене карпата Израилева: Оној што Господари со луѓето, нека биде праведен, да Господари со страв Божји“.
Исаија 17:10а: „Зашто ти Го заборави Бога на твоето спасение,
не се сеќаваше на карпата на твоето засолниште“.
1 Петрово 2:4,6-8: „Кога пристапувате кон Него, живиот камен,
од луѓето отфрлен, но од Бога избран, драгоцен и вие сами, како
живи камења, изградувајте од себе духовен дом, свештенство свето, за да принесете +духовни жртви, кои Му се на Бога пријатни
преку Исуса Христа; зашто во Писмото стои напишано: „Еве, на
Сион клавам аголен камен, одбран и скапоцен; и кој верува во Него,
нема да се посрами!“ Вам, пак, кои верувате, Тој ви е чест, а за неверниците – „камен, кого го отфрлија ѕидарите, но кој стана глава
на аголот“ и „камен за сопнување и камен за соблазнување“, на кој
тие се сопнуваат, не покорувајќи му се на словото; за тоа се тие и
одредени.
Исаија 28:16 и 8:13,14: „ ...затоа вака вели Господ Бог: „Ете, Јас
полагам во основата на Сион камен, – камен испитан, аголен, скапоцен, темелен: кој верува во него, нема да се посрами...“ Господа
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Саваота – Него свето почитувајте Го и Тој да биде ваш страв и ваш
трепет! Тој ќе биде осветување и камен за сопнување и карпа за
соблазна на двата дома Израилеви, стапица и мрежа за жителите
ерусалимски“.
Матеј 21:42-44: А Исус им рече: „Зар не сте читале во Книгите:
»Каменот, што го отфрлија ѕидарите, стана глава на аголот: Тоа е од
Господа и чудесно е во очите наши.« Затоа ви велам дека царството Божјо ќе се земе од вас и ќе се даде на народ, што ги принесува
неговите плодови.И кој падне врз тој камен, ќе се разбие; а тој врз
кого падне, ќе го здроби“.
Римјаните 9:31-33: „И Израилот, кој бараше закон на правдата,
не достигна до Законот на правдата.Зошто? Затоа дека бараше не
од верата, а од делата на Законот. Оти се сопнаа од каменот за сопнување, како што е напишано: ,Еве, го полагам на Сион каменот за
сопнување и каменот на соблазан; и секој, кој верува во Него, нема
да се посрами‘ “.
Дела 4:11: „Овој камен, што вие како ѕидари го отфрливте, стана
глава на аголот; и во никој друг нема спасение“;
Псалм 117:22: „Каменот, што го отфрлија ѕидарите, стана глава
на аголот“.
Во секое споменување на карпа и камен во Словото е пресликан Христос. Ударот во карпата беше, всушност, навестување дека
Христос ќе биде распнат и на крстот на Голгота ќе потече крв и вода
од него. Со ударот во карпата потекоа реки на жива вода. Христос
за себе рече дека Неговото Слово е жива вода од која тие кои пијат
никогаш нема да ожеднат.
Првиот пат кога Израилот се соочи со жед во пустината беше
само три дена после излезот од ропство. Имено во Излез 15:22-27
стои запишано: „ ... ги изведе Мојсеј синовите Израилеви од Црвеното Море и тие се упатија во пустината Сур; и одејќи низ пустината три дена не најдоа вода за пиење. Дојдоа во Мера, но не можеа
да пијат вода во Мера, зашто беше горчлива; затоа и го нерекоа тоа
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место Мера.Тогаш народот почна да вика против Мојсеја, велејќи:
„Што ќе пиеме?“ Извика Мојсеј кон Господа и Господ му покажа
дрво. Тој го фрли дрвото во вода и водата стана слатка. Таму му
даде наредби и закони и таму го подложи на испитание. И му рече:
„Ако го послушаш добро гласот на Господа твојот Бог, ако правиш
што е угодно пред очите Негови, ако ги слушаш заповедите Негови,
ако ги пазиш сите наредби Негови, нема да ти пратам ниедна од болестите, што ги пратив над Египет. Зашто Јас сум Господ Бог, твој
целител.“ Потоа стигнаа во Елим; таму имаше дванаесет извори и
седумдесет палми; и сите се утаборија тука крај водите.
Но, тоа не беше единственото сведоштво за чудесата Божји, да
лично Тој, живиот Бог интервенира со обезбедување вода за пиење.
Во Битие 21:19, во случајот со Агара: „И Бог ѝ ги отвори очите и
таа виде извор на жива вода; и отиде, па го наполни мевот со вода и
го напои детето“. Извор на жива вода беше истиот израз кој Христос го употреби со Самарјанката кога и ја понуди живата вода од
која никој нема да ожедни.
Значи Израилот многупати во својата историја претходно ја има
видено добрината, милоста и љубовта од Бог за нив. Второзаконие
32:13: „зашто делот на Господа е Неговиот народ; Јаков е наследството Негово. Тој го најде во пустина, во земја безводна, го заштитуваше, се грижеше за него, го чуваше како зеница на окото свое;
како што орелот го покрива гнездото свое и сакајќи ги орлињата, ги
раширува крилјата свои, ги зема и ги носи на пердувите свои, така
Господ сам ги водеше нив и немаше со Него туѓ Бог. Тој ги искачи
на земната височина, ги заситуваше со полски жита и ги хранеше
со мед од камен и елеј од тврда карпа; со кравјо масло и овчо млеко
и со лој од јагнињата, од овците, од јунците и од козлите, со најдобро жито и тие пиеја вино, крв од грозје“.
Во случајот на Израилот, уште веднаш, првите денови непосредно после излезот од ропство, кога добија само една и единствена
заповед, да Му бидат послушни на Господа, да се послушни на за199
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поведите Негови и да прават тоа кое Му е угодно на Бога. Израилот,
за жал ниту таа проста операција не можеше да ја заврши Богоугодно, без мрморење и негодување. Но, многу поважно, дали ние
денес сме доволно силни и предадени на Бога со вера и надеж во
Неговите ветувања и дали сме доволно просведочени со Неговите
добрина, милост и љубов досега во нашите животи, за да ние денес
без мрморење и негодување за секоја дури и најмала ситница на
незадоволство од што било во нашите животи, веднаш го доведеме
под знак прашање присуството Божјо.
Ова се сериозни предизвици пред секој еден од нас. Оти последиците не се и нема да бидат ништо поразлични од тие кои ги преживеа Израилот со секое искушување на Господа во пустината и
низ вековите до денес.
Израилот мрмореше постојано, немаше вера и надеж во својата
иднина, народот беше гневлив, агресивен, беа во раздори постојано, заблуди и расправии на секој чекор, раздразливи до крајност,
идолопоклоници, скоро за сиот период од 40-те години талкање во
пустината.
Таткото имал проблем со својот мал син поради гневливиот карактер. Немало ден, а малиот да не се гневи на било што, па и на
најмалите можеби и наизглед неважни нешта. Гневливоста била
на моменти дури и агресивна, пламени јазици од устата на детето
излегувале постојано кон сите околу него, имало причина или не.
Гневот растел со годините. Таткото решил да промени нешто. Го
повикал синот, му дал кутија со шајки и му рекол секој пат кога
ќе се разгневи за нешто да појде и да закова една шајка на дрвената ограда во дворот. Детето послушало. Првиот ден заковало 37
шајки. Вториот нешто повеќе, но заморот и досадата почнале да му
го менуваат ставот во животот. Од ден на ден започнал се помалку
шајки да кова на оградата. Сѐ до еден ден кога успеал да не закова
ниту една шајка. Радосен од успехот отишол кај татка си и му рекол
дека дента не заковал ниту една шајка. Таткото го повел до ограда200
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та и му рекол да започне да ги вади шајките една по една, за да го
извежба трпението и гневот да не се поврати назад. Детето послушало и му биле потребни неколку недели да ги откова сите шајки.
Видно задоволен, отишол кај татка си да му каже дека успеал да ги
извади сите шајки. Татко му, му честитал, го пофалил за трпението
и го земал за раката, го повел до оградата и му рекол: сине, ти успеа
да ги отковаш сите шајки, но погледни ја сега оградата, таа е полна со дупки и никогаш нема да биде истата. Така е и со душите на
сите околу тебе кои ти си ги повредил со твојот гневлив карактер,
со секое пламнување со јазикот твој, со секоја твоја постапка на
нервоза и агресивност спрема другиот до тебе, со секоја неправда
која некому си ја предизвикал. Можеш сто пати да се извинуваш, но
раните во душата на тие околу тебе ќе си останат. Синот ја научил
животната лекција, дека душите на тие околу него се како стакло,
ако еднаш го скршите, тоа тешко се лепи и рацете крварат притоа.
(LBS/GSI/BSP)
Израилот постојано мрмореше против Бога, беше постојано незадоволен, не знаеше што со себе во услови на слобода, ропскиот
менталитет ги притискаше нивните срца да ревнуваат против Бога
и да не бидат задоволни со ништо, а Бог им даде многу, Бог им даде
слобода, им даде ветување за влез во ветената земја, земја на мед и
млеко, ветување за блескава иднина. Која беше причината што таа
генерација изгуби сѐ? Дали тоа не беше нивниот став да бидат незадоволни со тоа кое им го дал Бог во свое време, нивниот став да
мрморат постојано, нивната гневливост поради новонастанатата ситуација, без притоа да се задлабочат во нивните срца и да видат која
е пречката зошто сѐ уште талкаат низ пустината и зошто сѐ уште ја
нема ни на повидок ветената земја.
Па така и ние денес, тие кои претендираме да го заземеме местото кое беше ветено на Израилот, нели новиот, духовниот Израел кои
сме всушност ние верните во Христа, доколку постојано пројавуваме незадоволство за секоја ситуација на евентуално одолковлекува201
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на надеж, за неуслишаните молитви, за неостварените соништа во
овој живот досега, за незадоволството од постигнатото во него, за
честите маки и страдања можеби, за незавидната финансиска состојба, за можеби проблематичното здравје, за евентуалниот немир
и за сите претрпени неправди во животот, тогаш и ние не сме далеку од судбината која ја доживеа Израилот во пустината.
За влез подлабоко во зоната на благодатта потребна е итна промена на личниот став кон животот и присуството на живиот Бог во
него. Потребна е нова метаноја, која како перпетууммобиле ќе не
менува постојано во карактерот и природата на нашето општење со
луѓето околу нас, но и со живиот Бог.
Апостолот ни вели дека Христос бил постојано со Израилот, во
текот на сите 40 години талкање во пустината. Кога Исус беше искушуван од ѓаволот лично, Тој даде изјава која важи и за самиот
ѓавол, а таа е да не го искушува Господа својот Бог давајќи му до
знаење дека Бог е Господ и за него лично, како и за секој друг. „Напишано е исто така - »Не искушувај Го Господа, Твојот Бог«“. Матеј 4:1-11. Тие кои тоа не го признаваат и кои и понатаму го ставаат
на тест присуството Божјо во нивните животи, остануваат сопатници на ѓаволот и неговите демонски сили на злото. А каде што е
темнината, таму нема светлина, каде што е гревот таму светлината
ја нема. А нели Исус е светлината.
1 Коринтјаните 10:9-11: „Ни, пак, да го искушуваме Христа, како
што некои од нив Го искушуваа и загинаа од змии. Не роптајте,
како што некои од нив роптаа, па загинаа од Истребителот.Сето тоа
стануваше, та да служат како пример, а беше напишано за поука на
нас, до кои стигна крајот на вековите“.
Излез 16:8: Потоа рече Мојсеј: „Вечерва Господ ќе ви даде месо
да јадете, а утре изутрина леб до наситка; оти го чу Господ повикот
ваш што го дигнавте против Него. Кои сме ние? Вашиот повик не е
против нас, туку против Бога“.
202

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

Броеви 14:22,23: „ ... бидејќи оние луѓе, што ја видоа славата
Моја и делата Мои, што ги извршив во Египет и во пустината и Ме
искушуваа веќе десетпати и не го послушаа гласот Мој, нема да ја
видат земјата, која со клетва им ја ветив на татковците нивни; само
на децата нивни, кои се тука со Мене, кои не знаат, што е добро,
што е лошо, на сите малолетни, кои ништо не разбираат, ним ќе им
ја дадам земјата, а сите оние што Ме огорчуваа, нема да ја видат“;
Второзаконие 6:15-18: „ ... зашто Господ, твојот Бог, кој е покрај
тебе е Бог ревнител; за да не се разгори гневот на Господа, твојот
Бог, против тебе и да не те истреби Тој од лицето на земјата. Не
искушувајте Го Господа, вашиот Бог, како што Го искушувавте во
Маса. Пазете ги цврсто заповедите на Господа, вашиот Бог и законите Негови и наредбите, што ти ги заповедав тебе; и вршите го
она што е право и добро пред очите на Господа, твојот Бог, за да ти
биде добро...“
Сериозни се овие опомени против искушувањето на Господа и
против секое мрморење и негодување за секое незадоволство од
развојот на настаните во нашиот живот. Исус даде уште една изјава, а таа е дека човекот нема да живее само од леб (читај и само од
вода), туку и од духовниот леб и од духовната жива вода, која пак,
е Тој самиот. („Напишано е – »Не само од леб ќе живее човекот,
а од секој збор што излегува од устата на Бога.«“), и напишано е:
„На Господа, твојот Бог, да Му се поклонуваш и само нему да Му
служиш!“
Дали овие три пораки, таа да не се искушува или става на тест
Господа, потоа таа да се води животот на основа на живото Слово
Господово или на секој збор излезен од устата Господова и запишан
во Библијата, како и пораката да му се поклониме и само на Бога да
му служиме и одаваме, слава, почит и чест, значи дали овие три пораки не беа истите кои Бог им ги упати на Израелците во пустината,
при тие настани од прочитаниот текст во книгата Излез?
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Дали во текот на 40-те години во пустината Израилот не ја примаше постојано во сите ситуации и во случајот со мрморењето и
барањето на леб и во трите случаи со барањата за вода, како и во
случаите на барање за месо, истата порака која Исус ни ја упатува
и нам, на духовниот Израел, при Неговиот престој во пустината
во тие 40 денови подложен на искушенијата на ѓаволот? И дали
со овие три пораки Исус не ни покажа и нам денес, како всушност
требаше да постапува Израилот во пустината во тие 40 години?
На примерот на телесниот Израел, од текстот од Стариот завет,
ние гледаме како не требало да се постапува, како не е дозволено
да се мрмори против Бога, како не е дозволено да се става на тест
Божјата добрина, милост и љубов, како не е во ред да се искушува
Бог со поставување на прашања од типот - па каде е Бог во мојот
живот, зошто не ми одговара на молитвите, зошто сево ова ми се
случува? А се сметам себеси за верен, во молитва сум, читам редовно Библија, се трудам да не грешам во животот, се клонам од
гревови и од секое зло, едноставно се сметам себеси за добар и
праведен.
Ајде заедно отворено да си поставиме некои прашања и чесно
да си дадеме одговор на истите пред живиот Бог, кој е тука помеѓу
нас и денес, и сега и овде во оваа наша заедница. Да се запрашаме
и задлабочиме до крајните одаи во нашите срца, дали сме доволно
искрени во комуникацијата со Бог, дали доволно чесно постапуваме во личната релација со Него?; или при најмала потешкотија или
да не дозволи Господ при првата посериозна турбуленција во нашиот живот, ние веднаш го обвинуваме најпрво Бога за тоа што Тој
тоа го дозволил и притоа не ставил на мака?; или останал пострана
при некое наше страдање, било здравствено, било финансиско или
пак можеби дозволил состојба на немир, расправии, раздори во семејството или со нашите блиски или во заедницата, браќа и сестри
едни против други? Колку пати досега сме се нашле во ситуација
да покажеме со прст кон Господа и да Му се налутиме затоа што
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не довел во ситуација да не знаеме дали воопшто е присутен во нашиот живот на дневна основа? Колку пати сме си помислиле дека
е Бог отсутен од нашите животи?; или дека бескрупулозно нѐ притиска до крајни граници на издржливост за некоја одолговлекувана
надеж, а притоа во Словото ни вели дека секоја одолговлекувана
надеж го истоштува срцето? Го искушуваме ли ние Господа?
Во книгата „Во утробата на земјата“31, авторот раскажува приказна за градот Месина во Сицилија, Италија, град во кој владеел
разврат, расипаност и како да немало воопшто вера кај жителите на
градот. На 25 декември 1908 година, водечкиот дневен весник објавил статија која била пародија против Бога. Пораката од пародијата
била ако сака да покаже Бог дека постои и да стане познат на луѓето
во градот, тогаш Тој нека им прати силен земјотрес. Три дена подоцна, на 28 декември, градот и околината биле целосно разурнати
од катастрофален земјотрес, кој убил во еден момент преку 84.000
луѓе. Еве го проклетството за оние кои не Му се послушни на Бога
и на живото Слово Господово, кое вели да не се искушува или става
на тест Господ.
Колкава ли е милоста Господова, што нам денес како на тацна ни
ја става на располагање Неговата премудрост и откровение за вистината, запишаниот спомен и сведоштво за омразеноста кон искушувањето на Господа, преку ова живо Слово, Библијата? Зарем Бог
повеќе нѐ сака и се грижи за нас денес, отколку за Неговиот избран
народ, тогаш во пустината?
2 Петрово 1:16: „Зашто ние ви ја покажавме силата и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос не преку измислени параболи,
туку откако станавме очевидци на Неговото величие“.
Дела апостолски 1:21-21: „И така, потребно е пак еден од оние
луѓе, што беа со нас за сето време, додека пребиваше и општеше со
31,
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нас Господ Исус,почнувајќи од крштавањето Јованово, па до денот
кога се вознесе од нас, да биде сведок со нас за Неговото воскресение“.
Евреите 3:7-19: Поради тоа, како што вели Светиот Дух: „Денес,
кога ќе го чуете гласот Негов, да не ги ожесточите срцата свои, како
кога се прогневивте во денот на искушувањето во пустината, каде
што татковците ваши Ме искушаа, Ме испитаа и ги видоа делата
Мои преку четириесетте години.Затоа се расрдив на тој род и реков: секогаш се заблудуваа во срцата свои и не ги познаа патиштата
Мои. Затоа се заколнав во Својот гнев дека нема да влезат во Мојот
покој“ ... зашто некои, откако чуја, се побунија...И така, гледаме
дека тие не можат да влезат поради неверието.
Дали истото нема да се случи и со нас духовниот Израел денес,
доколку се однесуваме со истото неверие, доколку непоправливо
мрмориме постојано против Бога и против секоја наша животна
ситуација која нам не ни се допаѓа, според наше сопствено убедување? Дали и нас денес, Бог ќе не отстрани од Неговата благодат,
доколку упорно Му се противиме и негодуваме за сѐ што ни пречи
во секојдневието и не е по наша волја или за што било за кое мислиме дека ни недостасува во која било смисла, па и материјалната?
Ставот за сѐ да ни е виновен другиот е став на умисленост и гордост, став кој Му покажува на Бога состојба на длабока непокајаност во нашето срце, став со кој ние го одбиваме Бога и Неговата
благодат и не Му дозволуваме повеќе да се вклучи во нашиот живот
и секојдневие.
Знаете, можеби не беше лесно да се извади Израилот од Египет
и од ропството под фараоновата тиранија, но секако било многу
повеќе и многу потешко да се извади Египет и ропскиот менталитет од срцето на Израилот. Тоа е оној камен кој е толку голем што
дури ни самиот Бог не може да го подигне, нели, тврдото скаменето
срце на човекот. Бог процени дека во таа генерација нема ниту сила,
ниту верба, ниту надеж дека Бог е помеѓу нив, од самиот почеток на
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излез од ропството. Во една прилика мајката на Витни Хјустон, за
нејзиниот сопруг и пропаднатиот брак, изјави дека нејзината ќерка го извадила нејзиниот сопруг Боби Браун од гето, но никогаш
не успеала да го извади гетото од неговото срце. Зошто? Зато што
никогаш Бог не се всадил во неговото срце и помеѓу нив двајцата
на начин на кој тоа е Божја инструкција од Словото Господово. Па
така и ние, никогаш нема да ги исцелиме односите помеѓу нас, ниту
да ги залечиме раните кои сме си ги создале едни на други, доколку
не го внесеме Бог во големата слика и не го поставиме во центарот
на односите едни помеѓу други, било во семејството, било бо црквата, во заедницата Христова, било во работните средини, било со
сите во нашето социјално окружение со кои општиме секојдневно.
Ние можеме да се клониме од средината во која царува гревот и
злото, но можеби никогаш нема да успееме целосно да се ослободиме од тоа да му робуваме на гревот, од ропскиот менталитет во
нас или можеби од некоја наша лоша навика и рутина во животот, од лошиот и гневлив јазик и говор можеби, од ставот на осудување на другиот и постојано покажување со прст кон него, од
тврдото срце кое не е подготвено да се помири со братот во вера
и од бројни други слабости и гревови кои секојдневно нѐ двојат
и оддалечуваат од поголема присност со Бога и нѐ внесуваат се
подлабоко во зоната на злото каде што опасностите од огнените
стрели на лукавиот се со посилно, но и со убиствено дејство.
Дали сме свесни за огромната разлика? Да се биде со Бога во
личносна релација на дневна основа, без да се сомневаме дека е
Тој, живиот Бог, лично присутен во нас и нашите животи во секој
момент од нашето постоење, во арно и во лошо, во радост и во тага,
во сон и на јаве е посакуваниот став од Бога за нас.
Тие кои имале куче или некој домашен миленик, сигурно забележале каква е радоста на животното кога стопанот ќе се врати дома,
после подолго отсуство. Можеме ли да замислиме која е таа радост
при средбата. А замислете станува збор за животно, па дури и тие
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знаат да покажат радост и за најамалите мигови на среќа предизвикана од присуството на стопанот на домот. Можеме ли ние да се
споредиме со нивниот начин во оддавање на радоста, кога влегуваме во домот Господов свесни дека влегуваме во Божјо присуство
и осознаени дека се среќаваме лично со живиот Бог? Ја има ли таа
радост во нас од средбата со живиот Бог?; или и ние како и Израилот, се сомневаме дека тука навистина е присутен живиот Бог, дека
не е помеѓу нас, денес, сега и овде во нашата заедница?; или си го
поставуваме прашањето, дали е Бог помеѓу нас или не е?
Ја има ли во нас таа радост од животот на овој свет, имаме ли
радост за животот кога наутро ги отвораме очите, радост што и ова
утро Господ не разбуди и ни го подари овој ден на живот, што ни
дава уште една шанса да се преиспитаме и приклониме повеќе од
кога било досега во зоната на присност со Него, подлабоко во зоната на благодатта и подалеку од дострелот на огнените стрели на
лукавиот?
Пораката е да го преиспитаме нашиот став во однос на општењето со живиот Бог. Го имаме ли апсолвирано присуството на живиот
Бог во нашиот живот или сѐ уште се бориме со некакво сомневање
во нас, со некакво колебање дали е Господ навистина присутен во
нас и нашиот живот. А знаеме дека колебливиот е како морски бран
кого ветерот го подига, го удара во карпите и го распрскува и снемува како и да не постоел.
Минатиот пат рековме дека Бог на секој од нас ни дава да носиме
онолку колку што има сила во нас за носење, било товар или бреме,
било благослов или благодат, било мака или страдање, било радост
или среќа. Но, тоа не значи дека во моментите кои не се баш посакувани во нашиот живот, Бог не е присутен и во нив. Со која цел е
прашањето? Одговорот лежи во нашите срца и истиот е предмет на
лично општење и однос помеѓу нас и живиот Бог.
Оттука, наша света задача е да се престројуваме постојано на патеката Господова. Телесниот и гревовен свет ревносно ќе бдее над
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секој од нас верните и ќе подготвува постојано замки, стапици и
измама за да не измести од Христовата траекторија. Но ние ќе останеме посветени во молитва и општење со живото Божјо слово кое е
Библијата и непоколебливо и без сомневање ќе чекориме цврсто на
зацртаната траекторија до крајот на нашите животи и бескомпромисно ќе го следиме нашиот Продомос, нашиот водач, патот, вистината и животот, нашиот единствен Бог, Господ и Спасител Христос.
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14. ХРИСТОФАНИЈА
Од моментот кога Исус, после 40 денови на пост и искушенија
во пустината, ја започна својата епопеја со човештвото, еве скоро
повеќе од 2000 години, континуирано се случуваат знаци и чудеса
кои укажуваат на Неговото присуство низ вековите, но и денес, и
овде помеѓу нас во Македонија. Неговата добрина, милост и љубов се постојано присутни помеѓу нас, ние можеме да го заборавиме под притисокот на дневните обврски и задолженија, но Тој
нас никако. Од тие моменти кога Исус лично започна да ја спроведува својата мисија на земјата, тој се фокусираше на поучување,
проповедање и исцеленија: Матеј 4:23: „И одеше Исус по цела Галилеја и поучуваше по синагогите, го проповедаше Евангелието
на царството и лекуваше секаква болест“
Секоја проповед ја започнуваше со пораката: Покајте се оти наближува Царството небеско.
Но, дали Исус е присутен во човештвото само од Неговата телесна објава до Неговото вознесение? Дали Исус е присутен и после Неговото вознесение?; или да одиме чекор понатаму, дали Исус
беше присутен во човештвото и пред Неговата физичка објава нам,
на луѓето?
Пријател го прашува Исидор Раби, нобеловец, научник, околу тоа
како станал научник. Раби му одговорил, секој ден кога се враќав од
училиште, мајка ми не беше заинтересирана што сум научил, туку
дали сум прашал добри прашања. Прашувањето добри прашања ме
направи научник. Исто е и во теологијата. Да си поставувате добри
прашања, за сите подробности во Библијата, особено за тие кои ви
изгледаат посложено, но и да се обидете да го пронајдете соодветниот одговор во Словото е одличен метод за да дојдете поблиску до
вистината.
Секако, одговорот на поставените прашања е дека Христос беше
присутен во секој момент од постоењето на овој свет, од Неговото
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предвечно постоење, па до крајот на вековите и потоа. Исус нема да
се откаже или да напушти ниту една душа човечка која Му е Нему
предадена, посветена и е соединета со Него, во текот на својот живот овде на земјата. Неа Тој ќе си ја прибере со Него во Царството
небеско, во вечноста.
Во теологијата, постојат два термини поврзани со темава, теофанија и христофанија.
Теофанијата е поширок поим кој ги опфаќа сите објави или манифестации на Бога во Библијата, а кои се приемчиви за човечките сетила,
значи кои го допираат човекот физички; или ако сакате, на еден поедноставен начин, тоа е видлива присутност на Бог во периодот на Стариот
завет, најчесто, но не и секогаш во човечки облик.
Христофанија пак е појавност или нефизичка манифестација на
Христос, како во Новиот завет после вознесението, така и во периодот на Стариот завет.
Една од највпечатливите појави на Христос е директната објава
од небесата на Савле. Дела апостолски 9:3-6: „Но, кога беше на пат
и наближуваше до Дамаск, наеднаш го обзеде светлина од небото,
и откако падна на земја, чу глас што му зборуваше: „Савле, Савле,
зошто Ме гониш?“ А тој одговори: „Кој си Ти, Господине?“ А Господ му рече: „Јас сум Исус, Кого Го гониш ти. Тешко е за тебе да
се риташ против бодило“. Тресејќи се од страв и ужас, тој праша:
„Господи, што сакаш да направам?“
Импресивна е пророчката паралела, помеѓу Мојсеј и Христос,
помеѓу настани во старозаветниот период и настани во новозаветниот период, но и со поуките кои треба да се однесуваат на нас
денес, како и пораките кои ни се праќаат и нам денес со овие пророчки паралели.
Сиот Стар Завет е најава за Христос и Негова објава во секвенци,
во делови, од периоди во периоди низ целата историја на човештвото. Секој позначаен настан во Стариот завет, секој повпечатлив лик
од тој период е своевидна објава и најава за Христос. Со внимател211
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но влечење на паралели од настаните и ликовите во старозаветниот период нам, всушност, ни се открива вистината во сета нејзина
полнота, така што на тој начин и нам ни е на дофат разбирањето
за Христос, живиот Бог Кој е сѐ во сѐ, и во кого е сета полнота на
Божјото.
Имено, во Излез 1:15-22: „Освен тоа, царот египетски им се обрати на бабиците еврејски, од кои на едната ѝ беше името Сепфора, а на другата Фуа; и им рече: „Кога ќе бабувате кај Еврејките и
при породувањето, ако видите дека е машко, убијте го, а ако биде
женско, запазете го!“ Но бабиците се плашеа од Бога и не правеа
така, како што им заповеда царот египетски, туку ги оставаа децата од машки пол. А царот египетски ги повика бабиците и им
рече: „Зошто правите така и ги оставате машките деца во живот?“
А бабиците му одговорија на Фараонот: „Еврејките не се како жените египетски: зашто пред да дојде бабицата, тие веќе родиле“.
Бог, пак, им правеше на бабиците добро; а народот се множеше и
многу се засилуваше. И бидејќи бабиците се плашеа од Бога, Бог
им правеше добро за да преуспеваат во животот. Тогаш му заповеда
Фараонот на целиот народ свој, велејќи: „Секое машко кое ќе се
роди кај Евреите, фрлете го в река: само женските деца оставајте
ги во живот“.
Фараонот на Египет нареди да се убијат сите машки новородени
деца. И Мојсеј требаше да биде убиен, но беше пуштен во корпа
низ Нил. Заврши во Египет, како бебе при фараонот.
А во Матеј 2:12-18 стои: И кога примија в сон вест, не се вратија
веќе при Ирода, а си заминаа по друг пат за својата земја. А штом
си отидоа тие, ете, ангел Господов му се јави на Јосифа в сон, велејќи: „Стани, земи Го Младенецот и мајка Му, па бегај во Египет
и остани таму дури не ти кажам, бидејќи Ирод ќе Го бара Младенецот за да Го погуби“. И тој стана, Го зеде Младенецот и мајка Му
ноќно време, па отиде во Египет. И таму беше до смртта Иродова,
за да се исполни реченото од Господа преку пророкот, кој вели: „Од
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Египет Го повикав Синот Свој“. Тогаш Ирод, кога виде дека мудреците го измамија, се разгневи многу и прати, та ги уби сите младенци во Витлеем и по целата негова околина од две години и помали,
според времето што точно го беше узнал од мудреците. Тогаш се
исполни кажаното преку пророкот Јеремија, кој говори: Глас се слуша во Рама, плач и ридање, и пискот голем: Рахил плаче за своите
деца и не сака да се утеши, зашто ги нема“.
Херод, исто така, нареди да се убијат сите машки новородени,
така што и Исус како бебе заврши во Египет.
Следно. Излез 2:11-15: „По многу време, кога Мојсеј стана возрасен, отиде меѓу браќата свои, синовите Израилеви, и ја виде маката нивна. И забележа како еден Египтјанин бие Евреин – еден
од браќата негови. Се обѕрна на сите страни и кога виде дека нема
никој, го уби Египтјанинот и го закопа во песокта. Утредента излезе пак и виде двајца мажи Евреи како се тепаат и му рече на оној,
кој беше виновен: „Зошто го биеш ближниот свој?“ А тој одговори:
„Кој те постави тебе за старешина и судија над нас? Да не сакаш и
мене да ме убиеш, како што го уби Египтјанинот?“ Тогаш Мојсеј се
уплаши и рече: „Значи, се разбрало за ова?“ И фараонот беше чул за
ова, па сакаше да го погуби Мојсеја. Но Мојсеј избега од фараонот
и се насели во земјата Мадијамска. Кога дојде во земјата Мадијамска, седна крај еден извор“.
Мојсеј го напушти кралскиот статус, го напушти тронот кој му
следуваше, за да го спаси својот народ и да го ослободи од ропството на фараонот.
За да во Филипјаните 2:5-8 ја читаме пророчката паралела со
Христос: „Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли, што ги има
Исус Христос, Кој, иако беше во обличје Божјо, сепак не држеше
многу до тоа што е еднаков со Бога; но Сам Себе се понизи, откако
зеде обличје на слуга и се изедначи со луѓето; и по вид се покажа
како човек; Сам се смири, откако стана послушен дури до самата
смрт, и тоа смрт на крст“.
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Исус го напушти Божјиот трон и се вмеша во човештвото за да
не ослободи од ропството на гревот и за да не спаси. Ако Мојсеј го
спасуваше телесниот Израел од ропството на Египет, Исус го спасува духовниот Израел од ропството на гревот.
Излез 34:28-29: „И остана Мојсеј таму пред Господа четириесет
дена и четириесет ноќи, не јадејќи леб и не пиејќи вода; и ги напиша врз плочите зборовите на Заветот, Десетте заповеди. Кога Мојсеј слезе од планината Синајска, ги држеше во рацете свои двете
плочи, но слегувајќи од планината, Мојсеј не знаеше дека кожата
на лицето му зрачи кога Бог разговараше со Него“.
Значи, во оваа пророчка паралела Мојсеј постеше 40 дена на планината.
А во Матеј 4:1-2: „Тогаш Духот Го одведе Исуса во пустината за
да биде искушуван од ѓаволот. И како постеше четириесет дни и
четириесет ноќи, најпосле огладне“.
И Исус постеше 40 денови на планината. И во едната ситуација и
во другата имаме пророчка паралела помеѓу постот на Мојсеј и постот на Исус, 40 дена не јадеа ниту леб, ниту пиеја вода.
Да продолжиме понатаму и од малку поинаква перспектива, но
со истиот фокус – Христос.
Мојсеј почна да извршува знаци и чудеса и луѓето почнаа да му
веруваат. Потоа Мојсеј го немаше долго време, така што луѓето
почнаа да не веруваат и да се враќаат на гревот.
Истото се случи со Исус, после искушувањата од ѓаволот лично,
Тој предвиде дека луѓето бараат знаци и чудеса. А Исус им кажа
дека единствениот знак кој ќе го добијат е знакот од Јона, а тоа е
знакот за неговото воскресение и враќање, „знакот над сите знаци
ќе биде моето воскресение и моето враќање“.
Излез 32:25-35: „Кога виде Мојсеј дека тој народ станал необуздан – бидејќи Арон беше допуштил да падне во распојасаност за
радост на непријателите свои, застана Мојсеј на вратата од таборот
и рече: ,Кој е Господов, нека дојде при мене!‘ И се собраа кај него
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сите синови Левиеви. И тој им рече: ,Еве што вели Господ, Бог Израилев: опашете го секој својот меч на бедрото свое и појдете по
таборот, па навратете од врата до врата, и секој нека го убие братот
свој, ближниот свој и соседот свој‘. И постапија синовите Левиеви
според заповедта Мојсеева: и во тој ден изгина народ до три илјади
души. И Мојсеј им рече: ,Денес Му ги посветивте рацете свои на
Господа за служба: кој на синот свој, кој на братот свој, за да ви даде
денес благослов‘. А утредента му рече Мојсеј на народот: ,Направивте голем грев; и сега ќе појдам горе при Бога, за да молам да ви
се прости вашиот грев‘. И се врати Мојсеј при Господа и рече: ,Ти
се молам, Господи, овој народ направи голем грев, оти си направи
Бог од злато. И сега прости им го гревот нивни; ако ли, пак, не, тогаш избриши ме и мене од книгата Твоја, во која си ме запишал‘.
А Господ му рече на Мојсеја: ,Оној, што згрешил пред Мене, него
ќе го избришам од книгата Моја. Но сега оди, слези и поведи го тој
народ во местото, каде што ти реков. Еве, Мојот Ангел ќе оди пред
тебе, а кога ќе ги посетам, на нив ќе го навртам гревот нивен‘. И
го порази Господ народот, затоа што направеното теле го излеал
Арон“.
Кога Израилот се сврти кон идолопоклонството и кон гревот, кон
идолите и идолските жртви, Мојсеј падна на колена и се молеше за
својот народ, Бог да му прости. Притоа самиот се понуди за жртва
наместо неговиот народ. Излез 32:30-32
А во Евреите 4:15, 9:13-15: „Зашто, ако крвта на јунче и јарец и
пепелта од јуница преку попрскување ги осветуваат осквернетите,
за очистување на телото, тогаш, колку ли повеќе крвта на Христа,
Кој преку Светиот Дух се принесе Себе на Бога непорочен, ќе ја
очисти совеста наша од мртви дела, за да Му служиме на живиот и
вистински Бог. Затоа е Он посредник на Новиот завет, та по Неговата смрт, што стана за откуп на престапите од времето на првиот
завет, призваните да го добијат ветеното вечно наследство“.; 10:12:
„Според таа волја сме осветени со приносот на телото на Исуса
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Христа еднаш засекогаш. И секој свештеник стои секој ден, служејќи и принесувајќи многупати едни и исти жртви, кои што никогаш не можат да ги премавнат гревовите; а Он, принесувајќи само
една жртва за гревовите“.
Колосјаните 1:22: „ ... сега ве примири во телото на Неговата
плот, преку Неговата смрт, за да ве претстави пред Себе свети, непорочни и без вина“.
1 Јованово 2:2: „ ... Исуса Христа, праведникот: а Он е очистување за нашите гревови, и не само нашите, туку и гревовите на
целиот свет“.
Исус, исто така, го понуди својот живот за нас и стана жртва за
нашите престапи, постапи според тоа кое го вети. Тој постана жртва за гревовите на човештвото.
После разговорот со Бога, Мојсеј доби насоки да појде кај фараонот и да му каже да го пушти Неговиот првороден син, нели
Израилот беше првородениот син на Господа.
Излез 4:22-23 „И му рече Господ на Мојсеја: Кога ќе отидеш и се
вратиш во Египет, гледај да ги направиш пред фараонот сите чудеса,
за кои ти дадов моќ во рацете твои. А Јас, пак, ќе го ожесточам срцето
негово, да не го пушти народот. А ти кажи му на фараонот: ,Вака вели
Господ Бог еврејски: Израил е Мојот првороден син‘. ,Ти реков да го
пуштиш народот Мој да ми послужи. Ако одбиеш да го пуштиш, внимавај Јас ќе го убијам твојот првороден син‘ “.
Првородениот син на фараонот на Египет пострада, му беше
одземен животот, како опомена за да Израилот биде ослободен од
ропството. Исус го стори истото, се даде себеси за жртва, и тоа не
било каква туку со смрт на крст, за да нѐ ослободи нас грешните од
ропството на гревот.
Колосјаните 1:15-19; 2:9: „ ... и Кој е образ на невидливиот Бог,
првороден пред секоја твар; бидејќи преку Него е создадено сè што
е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо; било престоли, било Господства, било началства, било власти – сè е преку Него
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и за Него создадено. Он е пред сè, и сè преку Него се држи. И Он
е глава на телото, односно на Црквата; Он е почеток, ,првороден‘
меѓу мртвите, за да има првенство во сè...оти во Него телесно живее сета полнота на Божеството“.
Мала поука околу терминот – првороден. Коине изразот е
Πρωτότοκος – значи преемство, предимство по важност, прв по значење, а никако не означува идеја за првенство по време на раѓање
пред другиот, никако физичко раѓање или зачнување. Значи првенство по ранг, и тоа се однесува на нешто кое е едносушно, од иста
есенција. Тоа е одамна расчистено во теологијата. Пандан на овој
термин е prōtoktistos – „first-created“ што де факто означува прв роден во физичка смисла и временски испред другиот.
Римјаните 8:29: „ ... оти оние, кои ги позна порано, нив и ги определи да бидат слични по образот на Неговиот Син, та Он да биде
првороден меѓу многуте еднородни браќа“.
Но, внимавајте пророчката паралела оди и до нас денес, кои сме
првородени, исто така, и кои и́ припаѓаме на Црквата на првородените,
нели оправданите, очистените и осветените, новородени во Христос.
Евреите 12:23: „ ...кон соборот и Црквата на првородените, кои
се напишани на небесата, и кон Бога, Судијата на сите, и кон духовите на праведниците, што достигнаа совршенство“.
Пророштвата се фасцинантна појава. Но, колку што Библијата
има прецизни пророштва, толку светот има сериозни промашувања. Една мала дигресија, за да не доближи до важноста на овие
пророчки паралели помеѓу Стариот и Новиот завет и конкретно помеѓу Мојсеј и Христос и нас денес.
Имено, Кралот Џорџ 232, во 1773 година рекол дека Американските колонии немаат потенцијал за револуција. Од Американската
историја знаеме што се случило набргу; или во 1939 година, Њујорк
32.

https://www.britannica.com/biography/George-II-king-of-Great-Britain
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тајмс магазинот, анализирал дека проблемот со телевизијата е што
луѓето треба да ги залепат очите на кутија со екран, а тоа просечниот презафатен Американец не може да си го дозволи и затоа предвидувале пропаст на телевизијата како изум. И уште една, англиски професор астроном, во раниот 19-ти век предвидувал со голема
доза на самоувереност дека авионскиот превоз со таа брзина со која
бил планиран е невозможно да се случи, затоа што патниците би
умреле, како последица од немање здив или неможност да дишат
во такви услови. И обратно.
Д-р Џорџ Свитинг33 пресметал дека повеќе од една четвртина од
Библијата е предвидено пророштво. Заедно Стариот и Новиот завет
се полни со ветувања за враќањето на Исус Христос. Околу 1800
референци се од Стариот завет, а 17 книги од СЗ придаваат важност на таа тема. Околу 260 глави во НЗ, и околу 300 референци се
однесуваат на враќањето на Христос или еден на секои 30 стихови.
23 од вкупно 27 книги на НЗ се однесуваат на тој настан. На секое
едно пророштво за Христовото доаѓање на овој свет во тело, има 8
пророштва за Неговото второ доаѓање.
Но, да се вратиме на темата. Сите чудеса кои ги правеше Мојсеј
по заповед Божја се знаци кои го најавуваат Христос.
Имено, едно од првите чуда кои ги направи Мојсеј, беше претворањето на водите на реката Нил во крв. Излез 7:20: „ ... водите
египетски: над реките нивни, и над езерата нивни и над сите нивни
собиралишта на води; и тие ќе се претворат во крв. И се’ ќе стане
крв по целата земја египетска и по дрвјата и по камењата.“ А првото чудо кое го стори Исус беше на свадбата во Кана, каде што
водата ја претвори во вино, кое е крвта од гроздовите. (Јован 2:6-9)
Потоа, првата Пасха беше извршена од пророкот Мојсеј, во Излез
12 кога беа заштитени сите првородени синови на Израилот, на на33.

https://bible.org/illustration/predictive-prophecy
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чин што беа попрскани со јагнешка крв надвратниците на домовите
на Израелците кои имаа првородени машки деца во домот, при што
им беше заповедано да јадат и бесквасен леб. Исус, во Јован 1:29
беше наречен од Јован крстител – „јагне Божјо“: „На другиот ден, Го
виде Јован Исуса како доаѓа при него и рече: ,Еве Го Јагнето Божјо,
Кое ги зеде гревовите на светот врз Себе! ‘ “
Понатаму, Господ преку Мосеја направи чудо со хранење на Израилот со мана од небото. Повторени закони 8:3: „Он те смируваше, те мачеше со глад и те хранеше со мана, која ти не ја знаеше, не
ја знаеја ни твоите татковци, за да ти покаже, дека човекот не живее
само од леб, но човекот живее и од секој збор што излегува од устата на Господа;“ (Излез 16 глава)
Оваа изјава дека човекот нема да живее само од леб, туку и од секој збор од устата Господова е всушност изјавата на Исус од Матеј
4:3-4: „А кога се приближи до Него, искушувачот Му рече: Ако си
Син Божји, кажи овие камења да станат лебови“. А Он му одговори
и рече: „Напишано е – »Не само од леб ќе живее човекот, а од секој
збор што излегува од устата на Бога.«“
А поврзано со чудото мана од небесата и хранењето на Израилот
во пустината, во Јован 6:9-13 стои следново: „Овде се наоѓа едно
момче, кое има пет јачменови лебови и две риби; но што е тоа за
толку души? Исус рече: „Кажете им на луѓето да поседнат!” А на
тоа место имаше многу трева. Тогаш поседнаа луѓето, на број околу
пет илјади. Исус кога ги зеде лебовите, заблагодари и им ги подаде
на учениците, а учениците на оние што поседнаа; исто така и од рибите, по колку кој сакаше. А кога се наситија, им рече на учениците
Свои: „Соберете ги останатите парчиња, за да не се загуби ништо!“
И од петте јачменови лебови собраа и наполнија дванаесет кошеви
парчиња, што им преостанаа на оние што јадеа“. Тоа се знаците за
12-те Израелеви племиња, кое нема да бидат загубени во последните времиња и од секое од нив ќе бидат избрани светиите кои ќе ги
сочинуваат тие 144.000 запечатени за денот на спасението, а спо219
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менати во Откровението 7 и 14 глава. По 12.000 од секое од 12-те
Израелеви племиња.
Одиме понатаму, во Излез 25:1 и 31:11, како и во 35:1 и 40:33,
Мојсеј прими инструкција како да направи светилиште во кое
ќе пребива Бог, заповед која после неколку векови ја исполни во
Ерусалим, Давидовиот син Соломон. А во Јован 2:16-22, Исус „
... им рече на оние што продаваа гулаби: ,Носете го тоа одовде,
и од домот на Мојот Отец немојте да правите дом за тргување!‘
Учениците, пак, Негови тогаш се сетија дека е напишано: ,Ревноста за Твојот Дом Ме изеде‘ “. А Јудејците одговорија и Му
рекоа: ,Со каков знак ќе ни докажеш дека можеш да го правиш
тоа?‘ И им одговори Исус и рече: ,Урнете го овој храм и за три
дена ќе го подигнам‘. А Јудејците рекоа: ,Овој храм е граден
четириесет и шест години, а Ти за три дена ли ќе го подигнеш?‘
Но Он говореше за храмот на Своето тело. А кога воскресна од
мртвите, се сетија учениците Негови дека за ова беше говорел,
и поверуваа на Писмото и на зборот, што го беше рекол Исус“.
Во овие стихови, пророчката паралела, од светото пребивалиште
на ковчегот Господов и славата Божја, преку Господовиот дом и поистоветувањето на истиот со телото Христово, а тоа сме и ние, Неговата црква денес, всушност, продолжува и најавува порака и за нас
денес, дека нашето тело е храмот на Светиот Дух и дека мора да ги
очистиме и одржиме нашите тела неосквернети и чисти до крајот на
вековите, за да во нив пребива славата Господова.
Секој настан и секоја инструкција преку Мојсеја во Старозаветниот период упатува на Христос, а сѐ што потврди Христос во Новозаветниот период упатува на нас денес, Неговата црква. Нам ни
се праќа порака дека, всушност, ние верните сме крајната цел на
сиот заплет во Старозаветниот период, ние сме целта и на сиот расплет во Новозаветниот период сѐ до крајот на вековите и објавата
на Царството небеско.
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Бронзената змија на стапот на Мојсеј, од Броеви 21:8-9: „И му
рече Господ на Мојсеј: Направи бакарна змија и закачи ја на знамето како знак, и ако касне некого змија, каснатиот, штом ќе ја погледне, ќе остане жив“.
9. И направи Мојсеј бакарна змија и ја закачи на знамето како
знак, и кога некоја змија ќе каснеше некој човек, тој штом ќе ја погледнеше бакарната змија, остануваше жив, е врската со спасението која Исус ни ја објаснува во Јован 3:14-15: „И како што Мојсеј
ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот
Човечки, та секој што верува во Него, да не загине, но да има живот
вечен“.
Мојсеј е пророк, го постави Законот и е посредник на Заветот.
Исус е најавениот пророк од Второзаконието 18:14-22, Тој го постави новиот Закон и уште посовршениот Завет. Евреите 8:6: „...
посредник на подобар завет, кој е утврден врз подобри ветувања“.
12:24: „ ... и кон Исуса, Посредникот на Новиот завет“.
Одиме натаму, внимавајте на оваа паралела. Мојсеј го водеше
Израилот низ пустината поради тоа што Израилот беше парализиран со неверие, со дефетизам дека ќе влезат во ветената земја. 38
години талкаа низ пустината, за кое време цела една генерација неверници требаше да одумре, а на нејзино место да настапи следната
генерација Израелци кои ќе бидат задоени со ставот и храброста
на Калеб и Џошуа. Второзаконие 2:14: „Откако отидовме во Кадес-Варни и ја минавме долината Заред, поминаа триесет и осум
години, додека во таборот не изгинаа сите мажи, години за војна,
според она како што им се беше заколнал Господ Бог;“ Добро е во
оваа прилика секој од нас, во деновите пред нас да ги препрочита
двете глави од Броеви 13. и 14. каде што се опишува драмата која
му се случуваше на Израилот, драма која им донесе несогледливи
последици, неверие кои покоси цела една генерација на Израилот,
луѓе кои имаа слаба вера, кои мрмореа без причина, кои неверуваа
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во ветувањата на Бога. Имаме ли слични на нив и овде помеѓу нас
денес?
Внимавајте на пораката која ја испраќа оваа пророчка паралела
со случајот во Јован 5:5-9, каде што стои: Имаше таму и еден човек,
кој боледувал триесет и осум години. Исус, кога го виде како лежи
и штом узна дека од многу години боледува, му рече: „Сакаш ли
да оздравиш?” Болниот Му одговори: „Да, Господи! Само немам
човек што ќе ме спушти во бањата кога ќе се замати водата; додека, пак, јас дојдам, друг слегува пред мене“. Исус му рече: „Стани,
земи ја постелката своја и оди си!“ И веднаш оздраве човекот, ја
зеде постелката своја и одеше.
И одиме уште еден чекор понатаму. Веруваме ли ние денес, сега
и овде во исцелителната моќ на зборовите Христови? Веруваме ли
дека сите наши болести, секоја наша болка, телесна или душевна,
секој немир, неспокој, неуспех, секоја нелагодност, несигурност и
неизвесност во некоја животна ситуација, сѐ што е производ на злото и демонските сили на темнината, а како резултат на наша одметнатост или недоследност од и во релација со Бога, значи, веруваме ли дека и денес и сега и овде и нам ни е на дофат на дланката
исцелението, по сите основи и во секоја смисла од нашите животи?
Сакаме ли да оздравиме? Сакаме ли исцеление од сѐ лошо? Сакаме
ли, и веруваме ли со истата ревност како таа на болниот кој цели
38 години бил закован на постелата, дека Исус со само еден збор на
заповед ќе не ослободи од секое бреме и тежина во нашите животи?
Имаме ли можеби некој кој сѐ уште се сомнева дека неговото
бреме може да биде симнато од неговите нејаки плеќи? Се сомневаме ли сѐ уште дека болестите немаат место во телото и животите на верните, затоа што верата со ревност и непоколебливо, без и
најмало сомневање исцелува? Дека и во секој од нас тлеат исцелителски способности, со силата Христова?; или сѐ уште сме слаби
и нејаки и си мрмориме самите на себеси, ако е така зошто вчера
ме болеше глава цел ден или притисокот ми е висок, зошто боле222
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стите земале толкав замав помеѓу луѓето, но и помеѓу верните, во
стадото Христово? А никој притоа, не се прашува зошто неверието е толку распространето, зошто гревот царува насекаде наоколу нас, зошто гревот е присутен и́ во црквите и́ овде помеѓу нас;
или никој никого не го засега тоа што домот Господов е нечист
одвнатре, дека „трговците со гулаби“ се внатре во црквата Христова и денес, дека никој не се грижи за чистотата на стадото?;
или си велиме, секој за себе, кој што дробел – тоа и нека си срка.
Во ред, ако така мислиме, и тоа е легитимно и дозволено, ама немојте после да се прашуваме каде е Христос, каде е исцелението.
Излез 15:26: „Ако го послушаш добро гласот на Господа твојот Бог,
ако правиш, што е угодно пред очите Негови, ако ги слушаш заповедите Негови, ако ги пазиш сите наредби Негови, нема да ти пратам ниедна од болестите, што ги пратив над Египет. Зашто Јас сум
Господ, Бог твој исцелител“.
Мојсеј во молитва подигна ветар, Господ го послуша Излез 10:19:
„И сврте Господ ветар од морето, многу силен и тој ги крена скакулците и ги фрли во Црвено Море; и не остана ниту еден скакулец во целата
земја Египетска“ ... го раздвои Црвеното Море и Израилот помина низ
него. Излез 14:21-22: „И ја подигна Мојсеј раката своја над морето, а
Господ го разбрануваше морето со јужен ветар, кој дуваше силно цела
ноќ, па се направи во морето суво и водата се раздели. И појдоа синовите Израилеви среде море по суво, и водата им стоеше како ѕид од
десната страна и од левата страна“.
Дури и овој настан упатува на Христос, ако на молитва на Мојсеј
Господ подигаше и смирување ветрови и мориња, исто така и Исус
лично, ги смируваше морето и ветровите на Негова заповед. Марко
4:37-41: И се подигна голема бура, и брановите се префрлуваа во
коработ – така што тој веќе пропаѓаше. Он, пак, беше на кормилото
и спиеше на возглавница; Го разбудија и Му рекоа: „Учителе, зарем
не Ти е жал што загинуваме?“ А кога стана, му забрани на ветрот и
му рече на морето: „Молкни, престани!“ И ветрот стивна и настана
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голема тишина. Па им рече: „Што сте така плашливи? Како немате
толку вера?“ И ги опфати голем страв, и говореа еден на друг: „Кој
е, пак, Овој, што и ветрот и морето Го слушаат?“
Пророчките паралели со водата и со карпата која за заповед од
Бога дава вода се исто така фасцинантни сами по себе.
Броеви 20:8: „Земи го жезалот свој и собери го народот, ти и братот твој Арон и пред очите нивни кажете и на карпата пред нив и
таа ќе пушти од себе вода: и така, ти ќе им дадеш вода од карпата и
ќе го напоиш народот и добитокот негов“.
1 Коринтјаните 10:1-4: „Браќа, не сакам да не знаете дека татковците наши сите беа под облак и сите минаа преку морето; и сите
во Мојсеја се крстија во облакот и во морето; и сите јадеа иста духовна храна; и сите пиеја исто духовно пиење; оти пиеја од духовниот
камен, што идеше по нив; а каменот беше Христос“.
... или следнава паралела помеѓу Мојсеј и Исус.
Излез 15:22-25: „Потоа ги изведе Мојсеј синовите Израилеви од
Црвеното Море и тие се упатија во пустината Сур; и одејќи низ
пустината три дена не најдоа вода за пиење. Дојдоа во Мера, но не
можеа да пијат вода во Мера, зашто беше горчлива; затоа и го нарекоа тоа место Мера. Тогаш народот почна да вика против Мојсеја,
велејќи: ,Што ќе пиеме?‘ Извика Мојсеј кон Господа и Господ му
покажа дрво. Тој го фрли дрвото во вода, и водата стана слатка“.
А во Јован 4:13-14: „Исус ѝ одговори и рече: ,Секој што пие од
оваа вода, пак ќе ожедни; а кој пие од водата, што ќе му ја дадам Јас,
нема никогаш да ожедни; таа во него ќе стане извор на вода, што
ќе тече во живот вечен‘“.
Јован 19:16: „И тогаш им Го предаде, за да биде распнат. И Го
зедоа Исуса, и Го поведоа“; 19:34: „ ...но еден од војниците со копје
Му ги прободе ребрата, и наеднаш истече крв и вода“.
И за светлината имаме одлична пророчка паралела.
Во Излез 34:29: „Кога Мојсеј слезе од планината Синајска, ги
држеше во рацете свои двете плочи, но слегувајќи од планината,
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Мојсеј не знаеше дека кожата на лицето му зрачи (сјае, свети) кога
Бог разговараше со Него“. Исто и во 40:34-35: „Тогаш облак ја покри скинијата на сведоштвото и се исполни скинијата со слава Господова; и Мојсеј не можеше да влезе во скинијата на сведоштвото,
зашто облакот го засенуваше, и славата Господова ја исполнуваше
скинијата“.
Исаија 2:5: „О, доме Јаковов! Дојдете, ќе одиме во Господовата
светлина“.
За да во Јован 8:12 фокусот оди на Исус: „И пак им рече Исус,
велејќи: „Јас сум Светлина на светот; кој врви по Мене, нема да оди
во темнина, а ќе има светлина во животот“.
Но, оттаму фокусот преминува на нас верните, низ вековите па
сѐ до денес.
Имено во Матеј 5:14-16: „Вие сте светлината на светот. Не може
да се сокрие град, што се наоѓа на врв планина. Ниту, пак, светило
се пали и клава под поклоп, туку на свеќник и им свети на сите в
куќи. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги
видат вашите добри дела и да Го прослават вашиот Отец небесни“.
Сите споменати пророчки паралели упатуваат беспрекорно и без
грешка на Христос. Во медицината е популарен изразот, медицина
базирана на докази, значи секоја дијагноза да е поткрепена со квалитетна и доверлива дијагностика, со мерливи квантитативни параметри кои укажуваат на некое заболување. Па така и во теологијата,
можеме да користиме сличен израз, теологија базирана на докази,
на факти и здрави аргументи кои се несоборливи.
Јован 5:46-47: „Оти, ако бевте му верувале на Мојсеја, и Мене ќе
Ми поверувавте, зашто тој пишуваше за Мене. Ако, пак, на неговите напишани работи не поверувавте, како тогаш ќе им поверувате
на Моите зборови?“
Сѐ што правеше Мојсеј беше писание за Христос, сѐ што Мојсеј
следеше, беше Христовата инструкција која го подготвуваше патот
на човештвото за доаѓањето на живиот Бог во тело.
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Погледнато од оваа перспектива, сведоштвото на Мојсеј со фокусот на Христос во текот на целиот период на избавување на телесниот Израил од Египетското ропство, претставува всушност
најава за духовно избавување на духовниот Израел од ропството на
гревот и лукавиот. Цел и задача која Бог си ја постави и дојде лично
во овој свет за да ја изврши, не оставајќи простор за сомневање во
ниту еден поглед. Оваа сложена и обемна операција е печат на целата Библија, на сиот старозаветен и новозаветен период на постоење
на човештвото.
Муди34 еднаш рекол дека никогаш не проповеда проповед без да
помисли дека е можно Господ да се врати пред да проповеда наредниот пат. Па, така и ние да помислиме денес, дека враќањето на
нашиот Господ и Спасител Христос е сосема возможно. Времињата
и приликите се од Него. Наше е да мислиме постојано и сходно на
тие очекувања и да се подготвуваме за средбата со Него.
Во Ефесјаните 1:10 ни се порачува: „ ... во уредувањето и извршувањето на времињата, за да соедини сè небесно и земно под една
глава – во Христа“.
Откровение 1:5,8; 21:5-7; 22:12-14: ... и од Исуса Христа, Кој е
верен сведок, Првороден од мртвите и Господар на земните цареви. Нему, Кој нѐ возљуби и изми од нашите гревови преку Својата
крв... Јас сум алфа и омега, почеток и крај – вели Господ, Кој е,
Кој бил, и Кој иде, Седржителот; ... и Седнатиот на престолот рече:
„Ете, сѐ ново создавам“. И ми рече: „Напиши, зашто овие зборови
се вистинити и верни“. Потоа ми рече: „Се сврши! Јас сум Алфа и
Омега, почетокот и крајот. На жедниот ќе му дадам Јас од изворот
на жива вода дарум. Кој победува, ќе наследи сѐ, и ќе му бидам Бог,
а тој ќе Ми биде син...»И еве, ќе дојдам скоро, и отплатата Моја е
со Мене, за да му дадам на секого според делата негови.«...Јас сум
34.
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Алфа и Омега, Почеток и Свршеток, Првиот и Последниот! Блажени се оние, што ги исполнуваат заповедите Негови, за да бидат
достојни за дрвото на животот и да влезат во градот низ портите“.
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15. СЛАВА, ПОЧИТ И ЧЕСТ, КОМУ?
Исаија 43:16-21: „Така вели Господ, кој отвори во морето пат, по
разбранувани води – патека. Кој изведе бојни коли и коњи, војска и
сила; сите легнаа наедно, не станаа; угаснаа, како фитил истлееја.
Но вие не се сеќавате за поранешното и за некогашното не помислувате. Ете, Јас правам нешто ново; еве сега ќе се јави; зар и тоа не
сакате да го знаете? Ќе направам пат низ степи, реки – преку пустина.Полските ѕверови ќе Ме прослават, шакали и ноеви, зашто ќе им
дадам вода во пустината, реки – во суви степи, за да го појам Мојот
избран народ.Овој народ го создадов за Себеси; тој ќе ја разгласува
славата Моја“.
Јован 12:1-8: „На шест дни пред Пасха дојде Исус во Витанија,
каде што беше умрениот Лазар, кого го воскресна од мртвите. Таму
Му приготвија вечера и Марта послужуваше, а Лазар беше еден од
оние што седеа на трпезата. А Марија, како зеде литар чисто скапоцено миро, ги помаза нозете Исусови, и ги избриша со косата своја
нозете Негови; и куќата се исполни со мирис од мирото. Еден од учениците Негови, Јуда Симонов Искариот, којшто подоцна Го предаде,
рече: Зошто не се продаде ова миро за триста динарии и да се раздадеше на сиромаси? Ова тој го рече не дека се грижеше за сиромасите,
туку зашто беше крадец. Тој го чуваше ковчежето и крадеше од она
што пуштаа во него. А Исус рече: „Оставете ја! Таа го запазила тоа за
денот на Моето погребение; оти сиромасите ги имате секогаш покрај
себе, а Мене Ме немате секогаш“.
Псалм 124. Господ го заштитува својот народ.
„Кои се надеваат во Господа, тие се како гората Сион; кој живее
во Ерусалим, нема да се поколеба, ќе живее вечно. Околу Ерусалим
има гори, а Господ е околу својот народ отсега и засекогаш. Зашто
Господ нема да го остави жезлото на грешниците врз земјата на
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праведните, за да не ги посегаат праведниците рацете свои кон беззаконие. Господи, направи им добро на добрите и на оние со чисто
срце. А оние што свртуваат кон крив пат, нив Господ ќе ги одведе
со оние што вршат беззаконие. Мир на Израилот!“ (Мир вам! Оти
вие сте духовниот Израел денес.)
Пророкот Исаија, во текстот од погоре, запишал Господови зборови: „ ...Полските ѕверови ќе Ме прослават, шакали и ноеви, зашто
ќе им дадам вода во пустината, реки – во суви степи...“; а во Јован
прочитавме: „А Марија, како зеде литар чисто скапоцено миро, ги
помаза нозете Исусови и ги избриша со косата своја нозете Негови;
и куќата се исполни со мирис од мирото“.
Господ, во првиот случај, преку пророкот ни вели дека целиот
животински свет го прославува Него, Словото потврдува дека сѐ
што дише ќе го слави Бога, и ќе му оддава слава, почит и чест. Дури
и природата ќе воздивнува за слава на Бога: „ ... и горите и ридовите ќе пеат песна пред вас и сите дрвја во полето ќе ракоплескаат.
Место трн ќе израсне кипарис; место коприва ќе израсне мирта; и
тоа ќе биде за слава на Господа, за вечен знак, неразрушив“. Исаија
55:12-13
А во вториот случај, Марија од Витанија е таа која на дело покажува како се оддава слава, почит и чест на Господа. Таа препознава дека Христос е Тој кој прави нешто ново, таа е просведочена
лично, кога Христос го имаше воскреснато од мртвите нејзиниот
брат Лазар, само неколку денови предходно.
Прашањата за кои сакам заедно да размислуваме, се дали ние сме
доволно осознаени дека Бог е Тој кој прави ново во нашите животи,
дека Тој прави пат во степата на овој наш телесен живот, дека Тој прави река во пустината на овој греовен свет, кој е насекаде околу нас?
Дали сме свесни за степите, и за пустината околу нас? Дали го гледаме
и распознаваме делото Господово, и поважно дали чекориме на тој пат
и се напојуваме од изворот на таа жива вода, тоа живо Слово Госпо229
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дово? Но, и дали секој од нас поединечно Му оддаваме доволно слава,
почит и чест на Господа, во знак на благодарност за сѐ што сторил Тој
за нас, во нашите животи, било добро или не толку добро, за секоја
Негова инвестиција во нас, во нашиот карактер и природата на нашето
битисување, со што Тој сака да ја зголеми нашата вредност воопшто, а
во Неговите очи посебно, а за наша поткрепа и за Негова слава.
Целта е преку одговорите на овие прашања, одново да се преиспитаме сите заедно, во предвечерјето и на овој Велигден, кога го
празнуваме одново споменот за воскресението Христово, споменот
дека старото помина и дека сѐ ново станува, дека нов живот после
смртта доаѓа, за да обновени во Духот повеќе од било кога досега,
и со уште поголема сигурна увереност од било кога досега, да Му
пристапиме на Христос живиот Бог и да ја освежиме нашата личносна релација и со тоа го зБогатиме нашето искуство во личниот
опит со Спасителот.
Една мала дигресија, преку која на примерот на скакулците ќе се
обидеме да видиме која е целта на Бога и ќе најдеме потврда за вистинитоста на текстот од пророкот Исаија. Имено, името скакулец,
во одредени референци го означува Израелевиот народ, а во други
обратените незнабожци. Има делови во кои се поистоветуваат со
лошиот и лажлив јазик, а се среќава и како споредба со воскресението на Господа, но и со животот на светиите и проповедниците.
Преку животот на Јован крстителот, нам ни е посочено во Марко 1:6, дека тој јадејќи скакулци и див мед, всушност ни најавува
пророштво. Скакулците рековме, се синоним за Израилот. Тие се
движат со скокови, кратко се задржуваат во воздух, а потоа пак на
земја. Исто како и Израилот, час се егзалтирани за величието Божјо
и во радост од Неговите ветувања потскокнуваат и ветуваат пред
Бога дека ќе исполнат сѐ што ќе им биде заповедано од Бога преку пророците, час под товарот на гревот и погрешните постапки и
одлуки, неисполнети и заборавени ветувања се притиснати да се
вратат на земја.
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Притисокот на гревот, бремето кое тој ни го носи во животот и
нам на верните, не ни дава подолго да сме повисоко во присноста Божја. Тоа бреме на гревот, на телесното од овој свет, и нас не
притиска надолу и не ни дозволува да останеме подолго, поблиску
до Бога. Се смета дека Јован делумно, самиот со своето тело беше
исполнување на најавеното пророштво за обраќање на Израилот.
Дивиот мед е синоним за сладоста која извира од бесполодните
незнабожци и е најава за обратувањето на незнабожците. Тие на
кои не им беше дадено, сега бесплатно добиваат. А тие на кои им
беше обилно дадено сѐ, сега губат скоро сѐ, а посебно сладоста оти
стануваат сега пак тие бесплодни. Еве потврда за ова и во Словото.
Излез 19:5-8: „Па сега, ако го слушате гласот Мој и го пазите
заветот мој, ќе ми бидете народ избран меѓу сите народи, зашто
Моја е земјата цела. И вие ќе ми бидете царство на свештеници
и народ свет. Тоа се зборовите, што ќе им ги кажеш на синовите
Израилеви.“ Потоа Мојсеј дојде и ги повика старешините народни;
и им ги изложи сите овие зборови, што им ги заповеда Господ. И
сиот народ одговори еднодушно и рече: „Сѐ што рекол Господ ќе
направиме и ќе послушаме“.
За да во Броеви14:1-3 настане пресврт: „Тогаш целиот народ
почна да вика и плачеше целата таа ноќ;и сите синови Израилеви
роптаа против Мојсеја и Арона, и целиот народ им велеше: О, да
бевме умреле во Египетската земја или да бевме изумреле во оваа
пустина!И зошто Господ не води во таа земја, за да паднеме во борба! Жените наши и децата наши ќе станат плен; не е ли подобро да
се вратиме во Египет“.
Колкупати во нашиот живот, и ние денес, сме постапиле исто или
слично. Притиснати од бремето на секојдневието, можеби од некој
тежок здравствен проблем или некоја непријатна домашна ситуација, од раздор и расправии во семејството, од кој било проблем кој
ни изгледал преголем и нерешлив или од бројните разочарувања во
животот, од неисполнетите очекувања и надеж за промена кон по231
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добро, значи колкупати ние сме биле храбри и издашни во нашите
ветувања за покајание и промена пред Бога, во молитва. Колку ли
само неброен број пати сме Му ветувале на Бога дека ќе смениме
некоја наша лоша навика или рутина во животот, дека ќе сториме
сѐ за да надминеме некоја наша слабост, дека ќе му свртиме одлучно грб на некој наш грев или лоши постапки, лош јазик можеби,
а сепак, откако опасноста ќе помине и благословот ќе зазори, ние
одново си тераме по старо, и по свое, заборавајќи на нашите дадени
ветувања кон Бога. Некако како самоволно да го омекнуваме и растегнуваме нашиот став кон присноста со Бога.
Дали во таков случај, ние навистина сме осознале дека пророштвото од Јован, со кое тој јадејќи скакулци и див мед во пустината е,
всушност, пророштво за нас незнабожечките народи кои ќе влеземе
во ветеното спасение?
Според Џејмс Џордан и неговата студија за храната и верата, храната во Библијата, всушност, означува инкорпорирање или вклучување, соучество или соединување. На причест, земајќи леб и вино,
ние стануваме учесници во заветот или се соединуваме со телото и
крвта Христови. Па така и Јован крстител, земајќи скакулци и див
мед, го објави пророштвото дека новиот Израел ќе произлезе од незнабожечките народи, дека тие всушност ќе се стопат или претопат
во новиот, духовниот Израел, составен од нас верните новородени во
Христос. (https://shawnjack.wordpress.com/2010/03/29/studies-in-foodand-faith-wrong-views-of-the-mosaic-dietary-laws/)
Значи и скакулците и дивиот мед имаат порака од Бога до нас и
тие се создадени да го прослават Бога, секое создание, сѐ што дише
ќе го слави Бога и ќе ја објавува Неговата порака. Па така и ние,
секогаш кога ќе сретнеме или кога ќе помислиме на скакулец, да се
сетиме на нашите ветувања кон Бога и да се провериме дали се држиме до збор и дали ги исполнуваме дадените ни ветувања, или под
притисок на секојдневието лесно се откажуваме и си ја вртиме главата од Бога, вообичаено до наредното страдање во нашиот живот.
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Во Проповедник 12:5 стои. „И спомнувај си за твојот Творец во
дните на младоста своја, додека не дошле тешки денови и не настанале години, за кои ќе речеш: Не ми се мили; додека сонцето и
светлината на месечината и на ѕвездите не потемнеле и не дошле
пак црни облаци по дождот;...кога ќе процути бадемот, и скакулецот ќе стане тежот...“ Бадемот цвета прв од дрвјата, а неговиот цвет
ја симболизира црквата, а бесплодните незнабожци ќе бидат напоени со небесната милост, нели спасението дојде по милоста Божја.
Бројни компарации за скакулците има низ Библијата и сите
имаат свое значење и носат некоја порака од Бога кон човештвото.
Во Псалмот кој го прочитавме пак, се споменати три врсти на
луѓе, тие кои Му веруваат на Бога, кои сѐ уште и повикани за праведници, потоа тие кои компромизираат со злото и се одвраќаат од
патот Господов, како и тие кои своеволно чекорат на патот на злото,
односно грешниците.
Во првите два стиха имаме порака дека верата нѐ одржува исправени пред сите предизвици. Духовната сигурност и стабилноста
ја имаат оние кои чекорат во Бога. Исто како Ерусалим, опколен и
заштитен од високи планини, поставен на цврсти темели, на силна
карпа длабоко распострана. Исто како и ние верните, кои стоиме на
аголниот камен, на карпата Христос.
1 Коринтјаните 3:11-13: „Зашто никој не може да постави друга
основа, освен положената, која е Исус Христос.Ако некој ѕида врз
таа основа со злато, сребро, драгоцени камења, дрва, сено или слама,делото на секого ќе стане јавно“; Затоа да внимаваме на што го
градиме нашиот живот и строго да се држиме до пораката на живото Слово Господово. Внимавајте, во 1 Петрово 2:4-8 ни се дадени
можеби најубавите стихови за поука, опомена и изобличување во
правда и правичност: „Отфрлете, пак, од себеси секаква пакост и
секаква измама и лицемерство и завист и секакво напаѓање и како
новородените деца, бидете желни за вистинско и разумно млеко, та
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во него да пораснете за спасение, бидејќи вкусивте дека е Господ
благ. Кога пристапувате кон Него, живиот камен, од луѓето отфрлен, но од Бога избран, драгоцен и вие сами, како живи камења, изградувајте од себе духовен дом, свештенство свето, за да принесете
духовни жртви, кои Му се на Бога пријатни преку Исуса Христа.
Зашто во Писмото стои напишано: „Еве, на Сион клавам аголен
камен, одбран и скапоцен; и кој верува во Него, нема да се посрами!“ Вам, пак, кои верувате, Тој ви е чест, а за неверниците – „камен,
кого го отфрлија ѕидарите, но кој стана глава на аголот“ и „камен
за сопнување и камен за соблазнување“, на кој тие се сопнуваат, не
покорувајќи му се на словото; за тоа се тие и одредени. Но вие сте
род избран, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени, за
да ги возвестите совршенствата на Оној, кој ве повикал од темнина
во Својата чудна светлина; Излишен е секој збор после ваква поука,
директно од Бога до секој еден од нас.
Сион е местото кое е, всушност, синоним за Ерусалим. Планината над Ерусалим е Сион, на неа беше градот на Давида, таа постана
метоним за Соломоновиот храм во Ерусалим, Свето место на кое
е изграден првиот и вториот храм Господов, и на кое се очекува да
биде изграден и третиот храм, според јудеизмот. Сион е дом на светиот храм на Бога и внимавајте на него е поставен аголниот камен,
одбран и скапоцен, кој стана глава на аголот. Новиот храм сме ние
верните во Господа, нашите тела со новораѓањето стануваат храм
на Светиот Дух. Во нас пребива живиот Бог, кој не повикал од темнина во својата чудесна светлина. Наше е само да останеме во неа,
да достоинствено пребиваме во таа светлина, каде е и Тој, оти Тој
е светлината. Пребивајќи во светлината, ние всушност пребиваме
во Бога.
Потоа, во наредните стихови од Псалмот, заклучуваме дека верата е таа која нѐ чува во послушност кон Бога и нѐ закрилува и
заштитува од искушенијата, од замките, стапиците и измамата на
лукавиот. Матеј 24:12: „и бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај
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мнозина љубовта ќе се олади“.Измамите на лукавиот ќе се преумножуваат и во обем и во интензитет, колку повеќе расте нашата
присност со Бога. Нели, колку сме повисоко на тоа скалило во релацијата со Бог, толку ветровите се посилни.
И во 1 Коринтјаните 10:13 е запишано: „Друго искушение вас не
ве постигна, освен човечкото; но верен е Бог, кој нема да позволи да
бидете искушувани повеќе од силата ваша, а заедно со искушението ќе ви даде и излез, за да можете да трпите“. Злото надвладува,
станува многу едноставно да се влезе во вртлогот на гревот, гревот
станува достапен и ни се поттура пред нос на секој еден од нас, во
секојдневието, преку ТВ екраните, со нашата сурова греовна реалност...сѐ потешко се одолева на искушенијата...Затоа, кога велиме,
чувајте го срцето од измамата на злото, тогаш верата е таа која преку послушноста кон Бога не води на исправниот пат, поблиску до
Бога, а подалеку од дострелот на огнените стрели на лукавиот.
Во следниот стих од Псалмот, пак ни се открива дека верата е таа
која нѐ одржува во молитва. Исус не учи да бидеме постојани во молитва, да не се обесхрабруваме при одолговлекувана надеж или кога
немаме одговор на нашите молитви. Лука 18:1-8: Им кажа и парабола за тоа, бидејќи секогаш треба да се молат да не паѓаат со духот. И
рече: „Во еден град имаше судија, кој од Бога не се плашеше, ниту од
луѓето се срамуваше. Во истиот град живееше една вдовица и доаѓаше кај него, велејќи: „Заштити ме од мојот противник!“... Та Бог ли
нема да ги заштити своите избраници, што викаат кон Него дење и
ноќе; макар и да забави? Ви велам, ќе ги заштити набргу...“
Да се живее во верата значи да се држи окото постојано на Господа и Неговото Слово. Псалм 122:1: „Ги кревам очите мои кон
Тебе, кој живееш на небесата“. А во претходниот 121 псалм, првиот
стих, вели псалмистот: „Се зарадував кога ми рекоа: ,Ќе одиме во
домот Господов‘ “. Се зарадувавме ли ние утрово кога станавме со
сознанието дека денес ќе одите во домот Господов? Има ли радост
во нас кога доаѓаме во домот Господов? Има ли радост во нас кога
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општиме во домот Господов со Бога лично и во Духот со нашите
браќа и сестри? Дали изразот на нашите лица ова утро ја одразува
таа радост?; затоа што нели, по изразот на нашите лица Господ препознава што тлее во нашите срца, радост ли, тага ли, меланхолија
ли, што ли?
Евреите 12:1-2: „Затоа и ние, имајќи толку многу сведоци, да
отфрлиме од себеси секакво бреме и грев, што лесно нè окружува и со трпеливост да побрзаме кон претстојната борба, имајќи Го
пред очи началникот и завршителот на верата – Исуса ... „ Очите
наши постојано да бидат вперени на Исус, кога заспиваме Тој да
е последната мисла пред да настапи сонот, непомирени со Него да
не заспиваме, наутро при будење, или во текот на ноќта при секое
отворање на очите наши, Исус да е нашата прва помисла, благодарноста и надежта кон и во Него да бидат првата мисла, првиот збор
кој ќе излезе од нашата уста да биде за слава на Бога и првата постапка кон нашите ближни да ја одразува инструкцијата Господова
– љуби го ближниот како себеси. Нека тоа кое ќе извира од срцето
наше биде Божјо, а ќе биде, ако нашето срце е престроено да биде
Божјо. Тоа значи да се држи силна надежта во ветувањата од Неговото живо Слово, но и да се прави тоа кое е исправно, без разлика
што другите говорат или прават.
Верата не одржува во надежта. Без жива вера нема жива надеж.
Во 5от стих од Псалмот, јасно ни се дава до знаење дека оние без
вера ќе западнат во непослушност и грев, а таквите непослушни и
грешници ќе потпаднат под судот Господов. Псалм 36:37-38: „Чувај
ја незлобивоста и пази ја правдата, зашто наследството на таков
човек е мир; а безбожниците сите ќе бидат истребени, нивното наследство ќе се затре. Спасението, пак, на праведниците доаѓа од
Господа и Тој е нивни заштитник во тешко време; и ќе им помага
Господ и ќе ги избави; ќе ги одбере од грешниците и ќе ги запази,
зашто на него се надеваат“.
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Верата носи радост во слободата која ја дава Христос и тоа е силно ветување, но ни го носи и ветувањето за вистинскиот живот и ја
обновува полнотата на радоста од истиот. Дождови од благослови
ни се ветени нам верните во Езекиел 34:26. Многу е важно верните
да се молат за благослови од Бога, но и да се подготват за примање
на истите.
2 Летописи 7:14-16: „ ... и Мојот народ, кој се именува со Моето име,
се смири, почне да се моли, да го бара лицето Мое и се одврати од своите лоши патишта, Јас ќе чујам од небото и ќе му ги простам гревовите
негови и ќе ја излекувам земјата негова. И сега очите Мои ќе бидат отворени и ушите Мои внимателни кон молитвата во ова место. И сега јас
го избрав и го осветив овој дом, та името Мое да биде таму засекогаш; и
очите Мои и срцето Мое ќе бидат таму во сите дни“. Гледаме ли колку
е важна молитвата за Господа. Очите Господови се отворени и ушите
Негови внимателни кон молитвата на твојот дом, на сѐ што дише и го
слави Бога во твојот дом, во вашиот дом. Свесни ли сме за силината на
ова ветување. И уште поважно, дали во нашите домови ревносно царува
молитвата, дали сме молитвени семејства, во арно и во лошо? Дали надежта и очекувањата ги полагаме исклучиво во рацете Господови?
Марија пребиваше во молитва постојано, нејзината душа ревносно копнееше за Бога, можеби и поради тоа Господ ја покрена
Марта да истрча во пресрет на Исуса и тој навреме да отиде при
Лазара брат и́ да го воскресне од мртвите. Можеби вашите молитви
ќе го пресретнат Господа и ќе ги слушне и услиша, според Неговата
света волја. Затоа молете се постојано, со ревност како да е самиот Бог пред вас, оти Тој и навистина стои пред вас, во секоја ваша
потреба и надеж. Покажете ревност во молитва кон Бога и бидете
послушни и исполнителни кон Неговите инструкции и заповеди и
благословите се тука, на дофат до вас.
Во Малахија 3:8-12, пак е запишано: „ ... зар нема да ги отворам отворите небески за да излијам благослов на вас, па да имате
и на претек? Заради вас ќе им забранам на оние, што ги изедуваат
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плодовите земни и лозата ваша во полето нема да остане без плод,
вели Господ Саваот. И блажени ќе ве наречуваат сите народи, оти
ќе бидете земја пожелувана...“
Рековме дека треба и да сме подготвени за примање и пребивање
во зоната на благословите од Бога. Да влеземе во неа неподготвени
е исто така опасност, затоа што понекогаш, пребивањето во зоната
на нагласени благослови во животот на верниот може да стане стапица и да се појави бреме на искушение. Најчесто кога ни е арно во
животот и кога сѐ ни врви на добро, ние сме склони да ја отапиме
острицата на верата, да подзаборавиме на Бога, да ја омекнеме нашата ревност во молитва, да проретчиме општење со Словото, па
лека полека да почнеме и со мали компромизирања со светот околу нас. Олабавувајќи го на тој начин нашиот став кон сериозноста
на пораката од инструкцијата Господова, ние всушност од ден на
ден го подотвораме прозорчето низ кое демонските сили на злото и
лукавиот, сосема извесно ќе започнат процес на враќање кај стариот стопан, како не би завладеале повторно во животот на верниот.
Ниваната света задача е да се вратат кај стариот стопан, да си ја
повратат изгубената територија во срцето на верниот, да ја повратат
власта над него и над неговиот живот, за да зацари повторно ропството на гревот во него. (Матеј 12:44).
Но, Бог е тука да не дозволи да дојде до таа крајност, секако ако
ние го имаме доволно изострено алармот на нашата совест за да ја
препознаеме и да се клониме од измамата и замката на лукавиот.
Молитвата е повторно, алатката која ќе не држи будни и присебни
во верата.
И сето ова, во 5. стих завршува со делата. Верата без дела знаеме
дека е мртва. Јаков 2:26. После молитвите и славењето на Бога, потребно е преземање акција. Да знаете да правите добро, а да не го
правите доброто е грев, вели Библијата, во Јаков 4:17: „И така, грев
е за оној, кој знае да прави добро, а не го прави“.
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Секој од нас има по некоја професија која е неговата животна
преокупација. Повикот од Бога не значи дека треба и да се откажеме од неа. Иако волјата Божја за некои од избраните можеби е
и таква. Но, генерално, Бог сака ние верните да бидеме присутни
насекаде каде не повикал, па и во своите професии да го одразуваме доброто, да покажеме милост, самопожртвуваност, добрина,
човечност, почит кон другиот, кон неговите слабости можеби, да
одразуваме правда и правичност во секоја ситуација, со исходот во
нашите животи да покажеме и докажеме на сите околу нас дека
може и поинаку и подобро. Ние верните сме повикани да ја внесеме
Божјата вредност насекаде каде сме распоредени во светот. Нели
ние сме во светот, ама не сме дел од него. Не сме дел ниту од неговите правила и начини на постоење. А сепак, сме ставени во ситуација да бидеме, да делуваме и твориме во таков свет. Но и да го
менуваме, со менување на нашиот начин на живеење, така што со
исходот во него да покажеме дека сме Христови и дека сепак може
Неговата вредност да царува во секоја сфера на нашиот професионален ангажман, како наше сведоштво за слава на Бога.
Бројни случаи во Библијата говорат за повикот од Бога за Божјите луѓе во моментите кога тие ги извршувале секојдневните работни обврски. Мојсеј се грижеше за овците од дедо му Џетро, а потоа
доби поголеми задолженија од Бог. Гидеон, млад човек од племето
Манасиево мелеше пченица, па беше повикан во голема мисија да
го ослободи Израилот и да ја осуди и жигоса идолатријата заради
која се вратија во проблеми, после 40 годишен мир кој им го донесе
Дебора. Потоа, тој стана судија во Израилот, за да кога ја извојува
финалната победа над Мидијамците и Амаликијците со само тристотини војници наспроти 135-илјадна војска (Судии 8:10) и кога
Израилот му понуди тој да биде нивниот цар, Гидеон да одбие и
изјави дека само Господ е Тој кој може да владее над Изарилот.
Потоа, Давид ги пасеше овците од стадото на татка си, кога беше
помазан и подоцна повикан да биде цар над Израилот. Неемија слу239
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жеше на царот, Петар, Андреј и Јаков без зафатени со риболов, па
станаа апостоли, а Матеј беше даночник, Лука лекар, Павле беше
администратор и воен заповедник при Царот и тие, исто така, станаа апостоли.
Зошто 25от псалм е важен во контекст на текстот од Јован и улогата на Марта и Марија? Каква е врската?
Претседателот на Конзервативен баптистички теолошки семинар во САД, Вернон Граундс35, сакајќи да ги предизвика дипломците на семинарот, им кажал дека ќе им подели предмет како симбол,
кој многу ќе им помогне во нивните идни мисиски служби. Дипломците се прашувале што може да биде тој симбол. Дали можеби
еден посебен библиски стих, мала книга и медал со натпис за почести? Но, секој од нив добил по едно мало парче пешкир или крпа за
бришење, за да ги потсетува на чинот со кој Исус им ги миеше нозете на апостолите, како највисок чин на понизност во службата за
слава на Бога, за да можат да развијат став на понизност и служење.
Марија беше посветена на верата, беше постојано во молитва и
пребиваше во надежта од Бога. Таа покажуваше голема истрајност
во страдање и маки, беше понизна и постојано пребиваше во љубовта на Бога. Кога брат и́ Лазар беше во гроб четири дена, таа страдаше. Но, истовремено во голема понизност тагуваше и се надеваше
на Бога. Верата и́ даваше сила да истрае. Марта, пак, беше жена од
акција, верна, но многу вредна и посветена на работата. Иако Исус
во таа прилика ја укори и и́ даде предимство на сестра и́, таа сепак
имаше клучна улога и со таквиот нејзин став, во остварување на
Божјиот план. Кога брат и́ Лазар лежеше умрен, а сестра и́ Марија
се молеше во голема тага, не напуштајќи го домот, Марта истрча да
го пресретне Исус и да бара Тој да помогне и стори нешто со смртта
на братот. Ако и́ Марта го имаше истиот став и однос кон верата
35.
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како Марија, дали можеби немаше да го пропушти Исус и братот
Лазар да остане во мртвите, погребан. Еве ги делата на сцена.
Јован 11:20-22: „Кога чу Марта дека доаѓа Исус, излезе пред
Него; а Марија седеше дома.Тогаш Марта Му рече на Исуса: ,Господи, ако беше Ти овде, немаше да умре брат ми. Но и сега знам
што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде‘ “.
Марија, пак, во споменатите стихови покажа нешто друго плус.
Имено, таа беше ревносна во покажување на почит и оддавање на
слава и чест на Исус. Тој беше гостин во нивниот дом и додека
Марта служеше наоколу, таа внимателно беше посветена на тоа кое
Исус го говори. За да во еден момент таа истури скапоцен мирис на
нозете на Исус и да ги брише со нејзината коса. Се препоставува
дека истиот чинел повеќе од 300 денари, што за тоа време споредено, било околу цела едногодишна заработка. Марија знаеше дека
треба достојно да се понесе кон Христос, дека треба да покаже почит и чест и безрезервно да го даде на Бога, најдоброто од себеси и
од тоа кое го има. Маслото служи за помазание. Таа можеби несвесно, сепак го помаза Спасителот, пред неговото погребение. Сцената
е полна со многу емоции, со силни дејствија и со важни пораки и
за нас денес.
Верата, надежта и љубовта кон Бога произведуваат дела на прославување на Бога, дела на чест и почит кон Христос. Верата не
може да се одразува поинаку, освен преку слава, почит и чест кон
Спасителот. А можно ли е да одадеме некому слава, почит и чест,
доколку не сме длабоко понизни. Во светот, младите имаат свои
фанови, па дури и идоли, склони се да следат човек. И повозрасните исто така. Во православието, ништо поразлично не е да се оддава слава, почит и чест на светиите, преку иконите и фреските. Но
дали е тоа понизност или е само незнаење. Мојот народ гине во
незнаење, ни вели Словото. Идолатријата е смртен грев. Развиен
став на понизност, пак, е одраз на длабоко покајана душа и очистено срце од гревот.
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Во 1878, Вилијам Бот од организацијата Армија за спасување,
правел список на активисти за претстојната мисиска служба. Еден
човек, кој патем бил пастор, го преминал Атлантикот и дошол во
Велика Британија да се пријави за мисијата. Генералот ја забележал
горделивоста на пасторот, му пришол и му рекол: Досега премногу
долго си бил шеф на самиот себе и му дал задача да ги чисти кондурите на останатите учесници во мисијата, сакајќи на тој начин да
развие понизност кај пасторот за служење на другите. На ова пасторот реагирал неволно, но во истиот момент добил визија и го видел
Христос како им ги мие нозете на апостолите. Ја неведнал главата и
во послушност кон инструкцијата Господова, ја прифатил задачата36.
Дали сме доволно понизни и длабоко покајани, за да во нашето секојдневие посветуваме доволно внимание на нашиот став кон
Бога? Дали покажуваме доволно длабока почит и дали оддаваме
доволно чест и слава на Бога? Со секоја наша мисла, збор или постапка, ние всушност покажуваме став кон Бога, го објавуваме јавно нашиот однос кон Него, го одразуваме нашиот карактер и природата на нашето битисување, основите на кои пребива нашето срце,
темелите на кои го градиме нашиот живот, со сѐ наше ние покажуваме дали имаме доволно или не почит и чест кон Спасителот. Со
секоја лоша помисла кон другиот, со секој збор на навреда, омаловажување или гневливост кон другиот до нас и околу нас, со секоја
наша постапка, навика или рутина во животот ние одразуваме став
кон Господа. Нашите ставови во животот, основно ја градат нашата
релација со Бога, но и со луѓето околу нас. Ако се претежно негативни, тогаш можат да станат соблазна за другите. А соблазната е
смртен грев.
Затоа е потребно да се внимава, со должна свесност и грижа
за тоа што се слева во нашите срца, со постојано стражарење над
36.
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нив, во молитва и општење со Бога преку Словото, со ревност за
послушност кон Неговите инструкции и со сигурна увереност во
надежта за Неговите ветувања, како не би дозволиле измамата на
злото да се всади во нашите срца и животи и како не би постанала
реалност која ќе не одвои од Бога. А рековме, секоја одвоеност од
Бога е состојба на грев, и тоа не било каков, туку грев кој носи последици, но и кој води во смрт.
За време на Американската револуција, човек во цивилна облека, јавајќи среќава една група на војници, кои поправале некоја
барикада за одбрана. Воениот заповедник, издавал инструкции, но
не правел ништо да им помогне на војниците и да им олесни во напорот со барикадите. Човекот го запрашал, зошто не им помогне на
војниците? А овој одговорил, дека е командир. Странецот во цивил,
се извинил, го симнал палтото и им помогнал на војниците. Откако
завршило поставувањето, човекот се свртел кон командирот и му
рекол: Следниот пат, кога ќе имаш слична работа, а недоволно луѓе
да ја извршат, слободно викни го твојот врховен командант и јас ќе
дојдам да ти помогнам повторно. Човекот бил, Џорџ Вашингтон.37
Ваков став на понизност и подготвеност за служење, може да
има само силен верен во Бога. Ништо поразлично од нашите хероини од настанот во Витанија, Марија и Марта.
Марија имаше развиено понизен и милозлив карактер кој оддава послушност кон Бога, пример поучен за секој од нас денес. Таа
одаваше слава, почит и чест на Бога, со сѐ свое. Таа беше верна и
истрајна во сите предизвици кои и́ ги носеше времето, со постојана надеж во Бога и Неговите ветувања, таа го даде најскапоценото
нешто кое го имаше во тој момент за помазание на Спасителот и
покажа и докажа на дело, дека ја има освоено милоста и љубовта
од Спасителот, Неговата благодат и благослови. Дали и ние денес,
37.

LBS/GSI/BSP
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ја имаме освоено или заслужено наклоноста и љубовта на Спасителот, иако Тој нели прв не засака незаслужено, а по милост. Дали сме
достојни за таа незаслужена љубов?
Нека одговорите на овие прашања кои ќе ги добиеме од Бога,
вечерва на колена во молитва во нашата тивка соба, осамени и соочени очи во очи со Спасителот, живиот Бог, нѐ отрезнат во оваа
фаза од нашиот од со Бога и нека донесат освежување и промена
достојна за носење со предизвикот за љубовта Божја во нас и нашиот живот.
Сето создание на Бога и природата и сѐ што дише и животните
и ние луѓето, сѐ е создадено за да одава слава и да покажува со сѐ
свое, почит и чест кон Создателот. Да покажеме и ние, слава, почит
и чест на живиот Бог, повеќе од било кога досега во нашите животи.
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16. ЗАВЕТ
Еремија 31:21-34
„Постави си знаци по патиштата, постави си купишта камења,
запомни го патот, по кој си врвела; враќај се, девојко Израилева,
враќај се во тие твои градови.Уште ли ќе скиташ, ќерко отстапничка? Оти Господ ќе направи нешто ново на земјата: жената ќе го спаси мажот.Така вели Господ Саваот, Бог Израилев: во иднина, кога
ќе ги вратам робовите нивни, тие по земјата на Јуда и во неговите
градови ќе го кажуваат овој збор: „Господ нека те благослови, живеалиште на правдата, света горо!“ И ќе се насели во неа Јуда и
сите негови градови заедно, земјоделците и они што пасат стада;
бидејќи Јас ќе ја напојам изморената душа и ќе ја наситам секоја
малаксана душа. Потоа се разбудив и погледнав и сонот ми беше
пријатен. Ете, идат дни, вели Господ, кога ќе посеам во домот Израилев и во домот на Јуда семе човечко и семе од добиток. И како
што внимавав за нив, кога ги искоренував и ги уништував, кога ги
разрушував, погубував и повредував, така ќе внимавам на нив, кога
ќе ги издигнувам и насадувам, вели Господ.И тогаш, нема да велат
веќе: „Татковците јадеа кисело грозје, а забите на децата нивни им
фаќаат оскомина“. Но, секој умира поради своето сопствено беззаконие; кој ќе јаде кисело грозје, нему забите ќе му фаќаат оскомина.
Еве настапуваат дни, вели Господ и ќе склучам со домот Израилев
и со домот на Јуда нов завет.Не онаков завет, каков што склучив со
татковците нивни во денот, кога ги фатив за раце, за да ги изведам
од Египетската земја; тој Мој завет тие го нарушија, иако останав
во сојуз со нив, вели Господ.Но еве го заветот, што ќе го склучам
со домот Израилев по оние дни, вели Господ: ќе го вложам Мојот
закон во утробата нивна и ќе го напишам во срцата нивни, па Јас ќе
им бидам Бог, а тие ќе бидат Мој народ.И нема повеќе да учат еден
друг, брат брата и да зборуваат: „познајте Го Господа“, бидејќи сите
тие, од мал до голем, сами ќе Ме знаат, вели Господ, бидејќи ќе им
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ги простам беззаконијата нивни и за гревовите нивни нема веќе да
се сеќавам“.
Евреите 8:8-13; 9:13-26:
„Но укорувајќи ги, вели: „Ете настапуваат деновите, вели Господ и со домот Израилев и со домот Јудин ќе заклучам нов завет,но завет не таков, каков што заклучив со татковците нивни во
денот, кога ги фатив за рака за да ги изведам од земјата Египетска
– зашто тие не останаа во Мојот завет и Јас ги изоставив, вели
Господ.Но овој е заветот, што ќе му го дадам на домот Израилев
по оние дни, вели Господ: ќе ги вложам законите Свои во мислите
нивни и во срцата нивни ќе ги напишам и ќе бидам нивни Бог, а
тие ќе бидат Мој народ. И ниеден нема да го учи својот ближен и
ниеден братот свој: познај Го Господа, зашто сите, од мал до голем
меѓу нив, ќе Ме знаат, бидејќи ќе бидам милостив кон нивните
неправди, а за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да се
сеќавам. „А кога вели ,нов‘, првиот го направи ветов; а она, што е
ветво и остарено, близу е до својот крај“. ...
„Зашто, ако крвта на јунче и јарец и пепелта од јуница преку
попрскување ги осветуваат осквернетите, за очистување на телото,тогаш, колку ли повеќе крвта на Христа, кој преку Светиот Дух
се принесе Себе на Бога непорочен, ќе ја очисти совеста наша од
мртви дела, за да Му служиме на живиот и вистински Бог.Затоа е
Тој посредник на Новиот завет, та по Неговата смрт, што стана за
откуп на престапите од времето на првиот завет, призваните да
го добијат ветеното вечно наследство,бидејќи каде што има завет, таму е неопходно да следува смртта на заветувачот, бидејќи
заветот добива сила само по смртта; тој нема никаква сила додека
е заветувачот жив.Поради тоа ни првиот завет не беше утврден
без крв; зашто Мојсеј, откако ги прочита сите заповеди од Законот поред сиот народ, зеде крв телешка и јарешка со вода и со
црвена волна и со исоп ја пороси како самата книга, така и сиот
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народ, велејќи: „Ова е крвта на заветот, што ви го вети Бог“. Исто
така, со крв ги попрска и скинијата и сите садови за служење на
Бога. И скоро сè според Законот со крв се очисти и без проливање
крв проштевање не станува. И така, образите небесни требаше
да се очистат на таков начин, а самото небесно со подобри жртви
од овие.Зашто Христос влезе не во ракотворно светилиште, кое
е само образ на вистинското, туку во самото небо, за да се јави
сега пред лицето на Бога за нас;и не да се принесува Себе како
жртва повеќепати, како што првосвештеникот влегува во Светилиштето секоја година со туѓа крв. Инаку, Тој би требало многупати да страда од созданието на светот. А сега еднаш за секогаш,
до крајот на вековите, се јави за да го премавне гревот, откако се
принесе Сам Себе како жртва“. и 10:15-23: „А ни посведочи и
Светиот Дух; бидејќи откако порано рече: Тоа е заветот, што ќе им
го дадам по оние дни, вели Господ: ќе ги вложам законите Свои
во срцата нивни и во мислите нивни ќе ги напишам, Он додава:и
за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да се сетам.А каде
што има проштавање за нив, таму веќе нема приноси за грев. И
така, браќа, кога имаме слобода да влегуваме во Светилиштето
преку крвта на Исуса Христа, по нов и жив пат, што одново ни го
отвори Тој низ завесата, односно преку Своето тело и кога Го имаме Големиот свештеник над домот Божји,тогаш да пристапиме со
искрено срце, во полна вера, откако ги очистиме срцата од лукава
совест со попрскување и откако го измиеме телото со чиста вода;
та да го држиме исповеданието на надежта цврсто, оти верен е
Оној, кој се заветувал“.
Реткост е кога првиот ден од седмицата - неделата, но и́ од годината, според волјата Божја, се поклопуваат. И како што е вообичаено, согласно инструкцијата библиска, ние верните сме повикани
да даруваме од првините кои Бог ни ги дарил, да дадеме назад дел
од благословот кој Бог ни го доверил по милоста Негова. А има ли
поголем дар и благослов на овој свет и во овој телесен живот, од
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тоа Бог да ни даде уште еден ден да ги отвориме очите наутро, на
самиот почеток на денот да ја видиме и почуствуваме светлината и
убавината на животот. Секој нов ден е нова шанса за покајание на
некоја нова човечка душа, шанса и можност да преумножиме некоја
добрина кон другите околу нас, шанса да освоиме нова територија
за слава на Бога, шанса да проживееме уште еден ден во живо единство со Бога, во присноста на Неговата благодат и во полнотата на
радоста од Неговото присуство во нас и околу нас. Неделата е ден
кога сме повикани да Му го посветиме целосно на Бога, повикани
сме да се дружиме со Него и со Неговото живо Слово во Неговиот дом, имаме отворена покана да бидеме со Него, со живиот Бог,
создателот на сѐ видливо и невидливо, имаме отворена покана, во
Неговото присуство да се поучуваме од Неговата божествена премудрост, и со отворени срца и умови да примаме поука, порака и
изобличување во правда и правичност.
Токму поради ова, неделата е првиот ден, кој како прв дар на
животот од Бога за нас секоја седмица, ние сме должни да Му го
посветиме Нему, должни сме во радост и со ревност да дојдеме
во Господовиот дом и да Му го посветиме целото наше внимание,
да дадеме дел од себеси за Негова слава. Со нашето доаѓање во
домот Господов да Му направиме чест на нашиот небесен татко,
да го удостоиме со нашето присуство и внимание, со нашата посветеност Нему. Нели, ако велиме дека го сакаме Бога, со сето наше
срце, сила душа и разум, тогаш да се запрашаме, дали од љубов
кон нашите деца ние им се посветуваме целосно? Дали на нашите
најмили им го даруваме нашето целосно внимание, дали доволно
се жртвуваме за нив за да им биде добро во животот?
Клучното прашање е дали имаме рамноправен пристап и однос
кон Бога споредено со пристапот и односот кој ние го негуваме кон
нашите деца и кон нашите најмили по дома? И оттука, преку одговорот на ова прашање, секој од нас да ги преиспита приоритетите
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во својот живот и да постави равенство во пристапот и односот кон
Бога со пристапот и односот кон своите најблиски и најсакани.
Волјата Божја сакаше да оваа година започне со првиот ден во
седмицата. Оттука, во методистичката црква низ светот, првиот ден
во седмицата и годината е посветен на обновата на заветот со Бога.
Крајот на секоја година е идеален период за проверка и проценка
до каде сме на патот Господов, до каде сме во присноста со Спасителот, до каде сме во устројувањето на нашиот живот согласно Христовата инструкција за тоа како да живееме во овој телесен и гревовен
свет, потоа до каде сме со понизноста, со покајничкиот менталитет и
подготвеноста да се менуваме одвантре, да го сообразуваме нашиот
карактер и природата на нашето битисување на овој свет со Христовиот карактер и природа, па оттука да се провериме до каде сме
со омекнувањето на нашето срце и негово преобразување со цел да
постане слично на Христовото.
Очекувањето за кое Бог чезнее е да види, да пронајде во некого
од нас срце слично на Неговото. Тоа е Неговата ревност, Негова
желба, нешто за што Тој чезнее, ништо повеќе или помалку од нашата желба и ревност со кои ние чезнееме да имаме благословен
живот на земјата, за нашите деца и најблиски да имаат живот во
благодатното присуство Божјо во овој живот.
И доколку навистина сакаме да успееме во нашите намери и очекувања, тогаш мора да поставиме знак на равенство на тие наши надежи и очекувања во однос на исходот во нашиот живот со Божјите
намери и очекувања за секој еден од нас. А рековме, намерите на
Бога за нас се Тој да пронајде во некого од нас срце слично на Неговото, но и според Јован 10:10 - да ни дари живот, и тоа не било
каков, туку живот во полнота, живот во полнотата на радоста од
присуството Божјо во нас и нашите животи.
Ќе се сложите дека нема поголема цел во животот на еден верен
од таа да постане навистина Богоугоден и сличен во карактер на
Христовиот, да го омекне своето срце до степен на глинено срце, та
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понизно да го препушти во доверие во силната десница Господова
за Тој лично да направи од тоа срце сад за почесна употреба.
Секој од нас на свој начин е сведок за добрината, милоста и љубовта Божја која ни беше ставена и нам на располагање, бевме сведоци на Божјата милост со која се смири тлото под темелите на
нашите домови, таа беше при секој од нас во разни животни ситуации, било во добро или лошо, таа никогаш не нѐ напушти. Изминатава година можеби бевме изложени на поголемо и посилно
влијание на демонските сили на злото и темнината, можеби беше
засилен нападот врз нашата вера и врз нашиот Христов идентитети интегритет. Можеби огнените стрели на лукавиот фрчеа околу
нас, можеби некоја од нив и ни нанела некоја рана која можеби сѐ
уште крвари во нашите срца, души и тела, можеби по наша или не
по наша вина бевме изложени на бројни опасности, свесни или несвесни дека злото хара околу нас за да не проголта, да ни подметне
уште некоја лукава замка, стапица и измама. Да, силите на злото
и темнината кои се слуги на ѓаволското лукавство на овој свет се
насекаде околу нас. Свесноста за ова мора да го држи нашиот одбранбен гард постојано на готовс.
Кога ние би биле исто толку ревносни и исто толку постојани
во обидите да правиме добро, во обидите да струи низ нас Божјата милост и љубов кон сѐ околу нас, кога ние би биле навистина
солта и светлината на овој свет и кога би биле исто толку силни во
освојување на нови души за Господа колку што се демонските сили
ревносни во нивните обиди да украдат, убијат и освојат што повеќе
човечки души и да ги оттргнат од Господа, тогаш ние навистина би
биле успешни борци за Бога и тогаш силата на Божјото влијание
преку нас незапирливо и нескортливо ќе расте сѐ повеќе во секој
од нас. Но, исто така, што е не помалку важно, порој дожд од благослови ќе струи незапирливо низ нас и од нас кон сите околу нас.
Но, да се вратиме на заветот. Денес нема да навлегуваме во теологијата за заветот. Нема да ги набројуваме сите завети, од Бога
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кон Израилот и кон духовниот Израел, нема да ги анализираме поединечно целите и принципите на секој од заветите поединечно. Тоа
можеби во друга прилика е и добро за да го направиме и посветиме
неколку Богослужби на таа тема. Во оваа прилика, самиот факт што
Библијата како Божји збор оперира во два завета – Стар и Нов е доволен за да ја сфатиме тежината на пораката која заветниот пристап
ни ја нуди нам, како низ историјата, така и денес, но и до крајот на
вековите.
Претпоставувам сите знаеме дека зборот завет означува ветување, преземени обврски кон некого или нешто, еден вид на договор, било да е еднострано обврзувачки, било да е двострано обврзувачки, сеедно.
Еден од заветите кои ни е нам близок денес, на пример е заветот
на брачните партнери при склучување на брак, нели дека ќе си бидат верни еден на друг, дека ќе бидат посветени еден на друг и во
добро и во лошо, и во младост и во старост, во имање и немање, во
здравје и болести. И тој завет во црквата се потврдува пред Бога;
или друг случај кој ни е нам исто така блисок е кога родителот остава тестамент или писмен запис за тоа кој ќе го наследи неговиот
имот после неговата смрт, запис кој се почитува и пред законите и
пред судовите во државата.
Во духовна смисла, Бог прв го воведува заветот во комуникација
со човештвото. Значи Бог прв ни ветува нам, склучува завет со нас
дека ветеното нема да го прекрши до крајот на вековите. Најпрво
со Израилот, а потоа и со нас духовниот Израел, иако ветувањето е
генерално и универзално и важи за целото човештво.
Еремија 32:38–41: „Тие ќе бидат Мој народ и Јас ќе им бидам
Бог. И ќе им дадам едно срце и еден пат, за да се бојат од Мене во
текот на сите дни од животот нивни, за нивно добро и за доброто на
децата нивни по нив.Па ќе склучам со нив вечен завет, според кој
нема да се одвратам од нив и ќе им правам добрини и ќе вложам во
срцата нивни страв од Мене, за да не отстапуваат од Мене.И ќе се
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радувам за нив, правејќи им добро и ќе ги населам цврсто на оваа
земја – од сè срце и од сета душа“.
Теолозите велат дека има вкупно осум завети во Библијата, некои велат седум, некои пак велат дека пет се главни. Но, како и да е,
Бог општи со човештвото во заветна форма. Бог еднострано презема обврски кон Израилот, кон човештвото или кон некој од библиските ликови великани, завети кои важат во која било ситуација и во
каков било повратен однос од нив кон Него.
Битие 12:2–3: „И му рече Господ на Аврама: ... од тебе ќе направам голем народ и ќе те благословам и името твое ќе го прославам
и ти ќе бидеш благословен. Ќе ги благословам оние, што тебе ќе те
благословуваат и ќе ги проколнам оние, што тебе ќе те проколнуваат и преку тебе ќе бидат благословени сите родови на земјата“.
Второзаконие 7:9-14: „И така, знај дека Господ, твојот Бог е Бог
верен, кој го пази од илјада поколенија Својот завет и има милост
кон оние што Го сакаат и ги извршуваат заповедите Негови; а оние,
што Го мразат, ги казнува нив и ги погубува; Он не заборава да го
казни токму оној, кој Го мрази.И така, пази ги овие заповеди, наредби и закони, кои денес ти ги кажувам и да ги исполнуваш. И ако ги
слушате сите овие закони и ги пазите и исполнувате, Господ, твојот
Бог, ќе го пази заветот и милоста кон тебе, како што им се заколна Он
на татковците ваши;ќе те засака, ќе те благослови, ќе те намножи и
ќе го благослови плодот на утробата твоја и плодот на земјата твоја:
пченицата твоја, и виното твое и елејот твој и родот на воловите твои
и стадата на овците твои, во онаа земја, за која Тој им се заколна на
татковците твои дека ќе ти ја даде; благословен ќе бидеш повеќе од
сите народи…“
Заветот со Ное беше безусловен завет кон целото човештво дека
што и́ да се случи, колку и длабоко да западне во грев човештвото,
до крајот на вековите нема никогаш повеќе да има потоп на земјата и таквиот завет го обележи со знак - виножито, кое и денес се
појавува кога доаѓа сонце после дожд. И Бог си го одржува зборот
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и заветот кој го дал. Исаија 49:15: „Може ли жена да го заборави породот свој, а да не се смилува на чедото од утробата своја? А и кога
би го заборавила, Јас тебе нема да те заборавам. Жив сум Јас! вели
Господ“. И во1 Цареви 8:23: „Господи, Боже Израилев! Нема Бог
како Тебе ниту на небото горе, ниту на земјата долу; ти го пазиш
заветот и милоста кон слугите Свои, кои одат пред Тебе од сè срце“.
Но, има и завети кои зависат од тоа како човекот ќе одговори на
повикот Господов и како ќе ги следи инструкциите кои се составен
дел на Неговиот завет кон човекот.
Излез 19:5–6: „Па сега, ако го слушате гласот Мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете народ избран меѓу сите народи, зашто Моја
е земјата цела.И вие ќе ми бидете царство на свештеници и народ
свет“.
Прашањето кое треба да си го одговориме на почетокот на оваа
година е дали ние сме си го одржале зборот во релација со Бог, дали
сме преземале некои ветувања во односот со Бога, дека можеби ќе
направиме промена на некоја наша лоша навика или рутина во животот, можеби некој грев или што било кое не влече долу и кое не
држи настрана или не оддалечува од поголема присност со Бога, а
поблиску во зоната на дострел на огнените стрели на лукавиот. Потоа, да се преиспитаме и дали има сила во нас да преземеме чекор
кон нови ветувања спрема Бога, нов исчекор кон поголема присност со Него; или дури и како во случајот со Ана, која во молитва
побара од Господа да и ја отвори утробата за пород, а таа за возврат
Му вети на Бога дека ако добие потомство, истото ќе Му го посвети
Нему. Ана си го одржа ветувањето и Самуил Му служеше на Бога
од мали нозе.
Во оваа прилика, сакам да изнесам и едно лично сведоштво за
ваквиот пристап на заветност, во релацијата со Бога.
Имено, пред повеќе од десетина години, мојата сопруга помина
низ една сериозна здравствена ситуација која се закануваше да ја однесе во поголемо страдање со сериозни последици, дури и́ по живо253
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тот. Месеци на посветени молитви, читање на Библија, борба со притисокот на демонските сили на злото даваа променливи резултати,
час подобро, час полошо. Сѐ до моментот кога Бог ни прозбори преку Библијата дека е потребна внатрешна промена и одлука. И слично
како и во случајот со Ана, мојата сопруга во молитва се заветува пред
Бога дека доколку Бог интервенира со исцеление во здравствената
состојба, ќе роди дете и ќе Му го посвети Нему. Наредниот месец од
ветувањето мојата сопруга зачна со нашата, тогаш трета ќерка Теодора, исцелението дојде неповратно и на пречуден начин, а бременоста
помина благословено и се роди нашата гордост Теа, чие име значи
дар од Бога.
Познато правило е дека никој не смее да си поигрува со ветувањата кон Бога. Словото ни вели дека ако не сме подготвени и
доволно силни да си го одржиме зборот и ветувањето, заветот, подобро да не се заветуваме пред Бога, затоа што Бог од секој од нас
очекува да му тежи зборот пред Него, да бидеме силни во одржување на нашите ветувања кон Бога, постојани во ветувањата, доследни на збор. Исто толку и ништо помалку од ставот кој Бог ни
го потврдува од почетоците на човештвото, па сѐ до денес, став кој
е тврдина и кој ќе опстојува непроменето и до крајот на вековите.
Ветувањата Божји се непроменливи, Бог е ист вчера, денес и во
вековите пред нас. Тој е карпата на која слободно можеме цврсто
да стоиме, потполно ослободени и уверени дека нема да се помести
и нема да не измести од патот Господов по кој чекориме. Еремија
33:20–21: „ ... вака вели Господ: ако можете да го разрушите заветот
Мој со денот и заветот Мој со ноќта, така што денот и ноќта да не
се сменуваат во определеното време,тоа тогаш ќе можете да го разрушите и заветот Мој“.
Идејата за завет потекнува од иманентната потреба на Бога да
чекори заедно со секој еден од нас во нашиот живот. Латинскиот
израз за завет или ковенант е „con venire“ што означува да се биде
заедно или заедно да се дојде до договор, до меѓусебно преземени
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обврски, заеднички преземени ветувања, одговорности, па и привилегии.
Оттука, почетокот на годината е уште поидеален период за нов
почеток во релацијата со Бога. Идеален период за престројување на
патот со Бога, кој сѐ уште не се одважил да стапне на тој пат – тоа
да го стори неодложно, кој сѐ уште не е во целост сигурен и уверен
дека е на вистинскиот пат – да се преиспита во молитва и општење
со живото Слово, а кој ја има извесноста и сигурноста дека е на тој
пат – да внимава да не падне и притоа се измести од патот и компромизирајќи со светот да тргне во погрешен правец.
Малахија 3:15-18: „Ете, гордите ние ги сметаме за подобри: напредуваат оние што вршат беззаконие, па, иако Го искушуваат Господа, си остануваа незасегнати.Но оние, кои се бојат од Бога, си
велат еден на друг: Господ гледа и го пази тоа и пред лицето Негово
се пишува споменкнига за оние што се бојат од Бога и го почитуваат името Негово.И тие ќе бидат Мои, вели Господ Саваот, Моја
сопственост во оној ден, што ќе го приготвам, и ќе го милувам како
што татко го милува синот свој, кој му служи. И тогаш повторно ќе
ја видите разликата меѓу праведник и безбожник, меѓу оној кој Му
служи на Бога и оној кој не Му служи“.
Најавата од Бога за искупителот на гревовите на човештвото, за
нашиот спасител Христос дојде уште 750 години пред Тој да се
објави на човештвото во Христос. Имено во Исаија 59:20–21: „И
ќе дојде Искупителот за Сион и за синовите Јаковови, кои се одвратиле од нечесноста, вели Господ.И еве го заветот Мој со нив, вели
Господ: Духот Мој, кој е врз тебе и зборовите Мои, што ги вложив
во устата твоја, нема да отстапат од устата твоја, од устата на потомството твое и од устата на потомците на твоето потомство, вели
Господ отсега и довека“.
Ова пророштво се оствари и ветувањето од Бога за нас стана реалност со доаѓањето на Христос на овој свет, доаѓање со кое ние ја
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стекнавме сигурноста во нашето помирување со Бога и враќањето
при Него.
2 Коринтјаните 3:4-6: „...сигурност во Бога имаме преку Христа,
но не дека сме способни да помислиме нешто, како од себе: напротив, нашата способност доаѓа од Бога. Тој ни дал способност да
бидеме слуги на Новиот завет, не на буквата, туку на Духот; зашто
буквата убива, а Духот оживотворува“.
Ефесјаните 2:1-8: “И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според животот 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
според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на
помислите и по природа бевме како и другите, чеда на гневот – но
Бог, Богат со милост, поради големата си љубов, со која нè засака,
иако бевме мртви поради гревовите наши, нè оживе со Христаи нè
воскресна со Него и постави на небесата во Христа Исуса, за да им
го покаже на идните векови преизобилното Богатство на Својата
благодат во добрина кон нас преку Христа Исуса, зашто по благодат сте спасени преку верата; и тоа не е од вас – Божји дар е; 11-13:
„Затоа помнете, вие, кои некогаш по тело бевте иноверци и наречени необрезани од таканаречените обрезани со телесно обрезание,
правено со раце, дека во она време бевте без Христа, отстранети
од општеството на Израилот, без право на учество во заветите на
ветеното, без надеж и безбожници во светот; но сега, во Христа
Исуса, вие, кои некогаш бевте далеку, станавте блиски преку крвта
Христова“.
Христос се даде себеси за да не помири со Него. Ја пролеа крвта за
нашето спасение, бидејќи нели беше речено дека без крв нема остварување на заветот, ниту тестаментот од родителот нема сила додека е
родителот жив, туку само после неговата смрт.
1 Коринтјаните 11:25 „Оваа чаша е Новиот завет во Мојата крв;
ова правете го, кога ќе пиете за Мој спомен!“ Таа пролеана крв, која
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при секоја причест, парафразирано ја пиеме како црвено вино е,
всушност, крвта на Новиот завет, кој ние верните го склучуваме и
постојано обновуваме со Бога лично. Можеме ли ова да си го доловиме со нашиот ограничен човечки ум, да склучиме завет лично со
живиот Бог и обновувајќи го заветот да Му се доближиме во уште
поголема присност, на Создателот на сѐ видливо и невидливо, кој е
Бог над сѐ и кој е сѐ во сѐ.
Евреите 13:20-21: „Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет Го воздигна од мртвите големиот Пастир на овците – нашиот
Господ Исус Христос, нека ве усоврши во секое добро дело, за да
ја исполните Неговата волја, вршејќи го во вас она што Му е Нему
благоугодно, преку Исуса Христа, Нему слава во веки веков. Амин!“

257

V
ЦЕЛТА НА ПОСТОЕЊЕТО
И ОПАСНОСТИТЕ НА ПАТОТ
17. ТАЛАНТИТЕ
Матеј 25:13-30
„13. И така, бидете будни, оти не го знаете ни денот, ни часот,
кога ќе дојде Синот Човечки.
14. Зашто, Он ќе постапи како човек, кој тргнувајќи на пат, ги
повика слугите свои и им го предаде својот имот;
15. и на едниот му даде пет таланти, на другиот два, на третиот
еден; секому според силата негова; и веднаш замина.
16. Оној, што зеде пет таланти, отиде, ги употреби во работа и
спечали други пет таланти;
17. исто така и оној што зеде два таланта, спечали други два;
18. а оној, што доби еден талант, отиде и го закопа в земја и така
го сокри среброто на својот Господар.
19. По долго време дојде Господарот на тие слуги и им побара сметка.
20. И кога пристапи оној, што беше примил пет таланти, донесѐ
уште други пет и рече: »Господаре, ти ми предаде пет таланти; ете, сум спечалил и други пет.«
21. Господарот му рече: »Убаво, добри и верни слуго! Во малку
си бил верен, над многу ќе те поставам; влези во радоста на
својот Господар!«
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22. Дојде, исто така, и оној што беше примил два таланта и рече:
»Господаре, ти ми предаде два таланта; ете, со нив спечалив
други два.«
23. Господарот му рече: »Убаво, добри и верни слуго! Во малку
си бил верен, над многу ќе те поставам; влези во радоста на
својот Господар!«
24. Пристигна и оној што беше зел еден талант, и рече: »Господаре, те знаев дека си жесток човек: жнееш, каде што не си сеел,
и собираш, каде што не си веел;
25. па се уплашив и отидов, та го сокрив твојот талант в земја;
ете ти го твоето.«
26. А Господарот му одговори и рече: »Лукав и мрзлив слуго! Ти
знаеш дека жнеам, каде што не сум сеел, и собирам, каде што
не сум веел;
27. затоа требаше моето сребро да го дадеш на трговците, па јас,
кога дојдам, ќе си го приберам своето, со добивка;
28. земете го од него талантот и дајте му го на оној, што има десет таланти;
29. зашто секому, што има, ќе му се даде и преумножи, а од оној,
што нема, ќе му се одземе и она што го има;
30. а лошиот слуга фрлете го во крајна темнина: Таму ќе биде
плач и крцкање со заби.« Откако го рече тоа, извика: »Кој има
уши да слуша, нека чуе!«“
Лука 19:11-27
„11. А на оние, што го слушаа ова, им кажа и една парабола, бидејќи беше близу до Ерусалим и тие мислеа дека набргу ќе се
открие царството Божјо,
12. па рече: „Еден човек од висок род заминуваше во далечна
земја да прими царство за себе и да се врати;
13. и кога ги повика своите десет слуги, им даде десет мини и им
рече: »Тргувајте со нив, дури не се вратам!«
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14. Но граѓаните го мразеа и испратија по него пратеници, велејќи: »Нејќеме тој да царува над нас.«
15. А кога се врати, по приемот на царството, нареди да ги повикаат оние слуги, на кои им беше дал сребро, за да види, кој
колку спечалил.
16. Дојде првиот и му рече: »Господаре, твојата мина придонесе
десет мини.«
17. И му рече: »Добро, верни слуго; во мала работа беше верен,
еве ти власт над десет градови.«
18. Дојде вториот и рече: »Господаре, твојата мина придонесе
пет мини.«
19. А тој и нему му рече: »И ти биди – над пет градови.«
20. И друг дојде, велејќи: »Господаре, еве ти ја твојата мина, што
ја чував в крпа,
21. оти се плашев од тебе, бидејќи си жесток човек: земаш од
каде што не си оставил, и жнееш, каде што не си сеел.«
22. А Господарот му рече: »Со твојата уста ќе ти судам, лукави
слуго; ти знаеш дека сум жесток човек: земам, од каде што не
сум оставил, и жнеам, каде што не сум сеел;
23. тогаш, зошто не го даде моето сребро на трговците, та кога ќе
се вратам, да го добијам со интерес?«
24. Па им рече на присутните: »Земете ја од него мината и дајте
му ја на оној, што има десет мини!«
25. И му рекоа: »Господаре, тој има десет мини!
26. Ви велам, дека секому што има, ќе му се придаде; а од оној
што нема, ќе му се одземе и она, што го има.
27. А оние мое непријатели, што не сакаат да царувам над нив,
доведете ги тука и погубете ги пред мене!“
Претпоставувам дека сите знаете или имате претстава околу талантите, што се тие, какво е нивното значење, која е смислата и пораката
од овие параболи кои Исус ги кажува на двапати, нели во Матеј неколку
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денови пред да влезе во Ерусалим, а потоа и откако е веќе неколку денови во Ерусалим, кога ја кажува втората парабола за талантите со малку
видоизменет наратив, но со иста смисла и порака.
Талант е единица мерка за тежина, а не пари или златници, како
што вообичаено се поима. Мината од втората парабола има исто
значење, само со поголема вредност. Во времето во кое се случуваат овие настани, Египетскиот талант бил помеѓу 75 и 80 либри
или околу 33 до 35 кгр. Од нешто, на пример злато или некој друг
вреден материјал. Само за споредба, на пр. златото во 2016-та година просечно се движеше околу 1200 долари троја унца, а една троја
унца тежи околу 30-тина грама.
Оттука, еден грам злато вреди околу 40 долари, според податоците од берзите во 2016-та година38. Оттука, еден талант злато во
времето на Исус, би имал денешна вредност од околу 1,25 милиони
долари. Значи, Господарот им дал на едниот 10, на другиот 5, а на
третиот 1 талант, значи им доверил сериозни милионски суми на
управување, секому дал според негова проценка за тоа кој колку
можел да се носи со предизвикот.
Дали некогаш сме размислувале, доколку Исус сега нам би ни
доверил десетина милиони долари со инструкција да ги оплодиме
до наредната година или две и потоа да положиме сметка за тоа
колку сме ги оплодиле доверените ни средства, дали ќе имаме храброст и знаење, но и подготвеност да прифатиме таков предизвик
или и ние ќе паднеме во искушение едниот милион да го ставиме
под перница, во страв да не го изгубиме?
Духовната парафраза за талантите се даровите, вештините,
знаењето за вистината и доброто од Словото Господово, кои Бог
ни ги дава секому посебно, според тоа кое го гледа во нашите срца.
Нели Словото ни вели дека Бог секому дава според тоа кој колку

38.
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може да носи и никогаш не ни дава повеќе од тоа што можеме да
носиме, дали маки и страдања или од Неговата благодат, сеедно.
Принципот е тој. Римјаните 12:6-8: „Според дадената благодат имаме разни дарови: ако е до пророштво, тогаш нека биде според верата;служба ли, нека служи; учител ли е – нека учи;наставник ли
е – нека утешува; дарител ли, нека дарува; управител ли е, нека
управува; кој што прави, нека го врши тоа со добра волја“.
1 Коринтјаните 12:6-11: „Бог е еден и ист, Кој врши сè во сè.А на
секого му се дава во него да се пројави Духот за полза; оти, на еден
му се дава преку Духот збор на мудрост, на друг – збор на знаење,
преку истиот Дух;на еден – вера, преку истиот Дух; на друг – дар за
лекување, преку истиот Дух;на еден – да чини чуда, на друг – да пророкува, на еден – да ги разликува духовите, на друг – разни јазици, на
трет – да толкува јазици.Сето ова го прави еден и ист Дух, распределувајќи секому поодделно, како што сака“.
Ние како луѓе сме уникатно создадени од Бога, како секој од нас
да е Негова рачна изработка. Нели во занаетите рачните изработки
се уникатни и затоа скапоцени на пазарот. Така и ние, секој од нас
е со посебен отисок на прст, со посебна ДНК во крвта, оттука и
со различни дарови и вештини кои ни се дадени за да ја оствариме целта на нашето постоење, која пак за секој од нас е различна,
иако со заеднички именител – спасението и влезот во Царството
небеско. На патот до крајната дестинација, ние сме повикани да ги
преумножуваме дадените ни дарови и вештини, да го преумножуваме знаењето за Бога и на тој начин да го зголемуваме искуството
во личниот опит со Бога. Бидете извршители на Словото, а не само
слушатели.
Параболиве со талантите имаат и друга силна порака за секој од
нас денес.
Имено, исто како со талантите, така е и со сѐ во животот, нели
доколку не ги употребиме и преумножиме за слава на Бога дадени263
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те ни дарови, истите ќе ни бидат одземени и како гранките од смоквата кои нѐ даваат плодови, ќе бидат отсечени и фрлени во оган за
изгорување.
За да се одржат мускулите во живот и да не атрофираат потребно е движење и физичка активност. Сѐ што не е во функција, ја
губи смислата на своето постоење. Ако раката не ја движиме, таа
ќе атрофира и ќе ја изгубиме, ако ние не се движиме, нашите мускули ќе атрофираат, исто се случува и ако нема доволно магнезиум, артерискиот мазен мускул слабее постепено, што се смета и́ за
една од причините за високиот крвен притисок. Енергијата доколку
не се користи, истата ја снемува, било да е топлинската, било да
е електричната. Кога нашето електростопанство во ноќните саати
нема доволно потрошувачи, ако не ја продаде вишокот произведена
струја, истата неповратно ја губи. Ако соларните колектори топлинската енергија која ја добиваат од сончевите зраци не ја претворат
во електрична и не ја искористат веднаш, ќе мора да ја складираат
во батерии кои може да ја додржат за кратко време, а потоа истата
се губи. Истото е и со нашите амбиции, таленти, доколку не ги ставиме во функција, тие исчезнуваат. Ја знаете изреката дека талентот
е само 10% од успехот, а останатите 90% се работа.
Потоа, ако нашата вера, не ја ставиме во функција за која ни е
дадена, истата ќе ја губи својата смисла и постепено ќе исчезнува
од нашиот живот.
Заклучокот е дека сѐ мора да ставиме во функција, во спротивно
го губиме. Денешниов ден кој ни е даден како дар од Бога мора да го
ставиме во функција, да со нашето секојдневие го одразиме Христос
и со исходот во нашиот живот покажеме и докажеме дека сме Негови
чеда. Во спротивно ние напразно ги губиме деновите кои ни се од
Бога дадени. Ако ги живееме деновите преокупирани со секојдневните премрежја и притиснати од секојдневните обврски и проблеми,
заробени во нашата презафатеност со можеби за нас важни, но можеби за Бога тривијални нешта, тогаш имаме проблем. Не можеме
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да речеме, овој дене денес ќе го зачувам за крајот на годината и нема
да го трошам на неважни нешта...деновите си минуваат, сакале ние
или не. Дните се лукави вели Словото. Денешниот е наш ден, утрешниот му припаѓа на Господа. Дали ќе бидеме живи или не, зависи од
Неговата милост за нас...во Негови раце е сѐ, вклучително и нашиот
живот.
Нашето знаење, нашите емоции, нашите идеи, доколку не ги ставиме во функција и не ги употребиме за целта заради која постоиме, тогаш истите ќе ги снемува од нашето постоење на овој свет. И
доколку го живееме нашиот живот бесцелно, еден ден и него ќе го
снема како пареа во воздухот и нема да остане спомен за него, ниту
на земјата, ниту на небесата.
А дали можеме целосно да ја постигнеме целта со половично
искористени дарови кои ни се дадени од Бога? Дали нашиот организам може да функционира и се одржува во живот, ако некој
од нашите органи половично или никако не функционира? Секако
дека не, таквата состојба се нарекува болест, а во услови на болест
телото не може да го даде својот максимум. Истото е и со духот во
нас. Ако половично го примаме и одразуваме од нас Божјото, тогаш
и́ тоа постепено ќе го снемува, а целта ќе остане половично или
целосно непостигната.
Исто е и со мудроста која ни е дадена од Божјата премудрост,
доколку не ја ставиме во функција за слава на Бога, истата ќе ја
снемува од нашето битие и ќе ја изгуби битката со притисокот на
земната, телесна мудрост. Нели Словото вели, мудрите од овој свет,
се помудри од Божјите чеда, или децата на темнината се поитри од
децата на светлината.
Секако, овде не станува збор дека световната мудрост нема значење. Една мала дигресија ќе ни открие што тоа значи и ќе ни потврди дека и земната мудрост, ако сакате и науката и знаењето од
овој свет си имаат свое значење и важност, но сето тоа мора да биде
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вмрежено низ матрицата на Божествената ризница на знаење и премудрост за да ја добие својата вистинска смисла.
Имено, Соломон побара мудрост од Бога, кога беше лично од
Бога запрашан, што би посакал да му биде дадено. И тој доби од
Бога мудрост повеќе од било кој владетел дотогаш и потоа, до
крајот на вековите. Таа мудрост не подразбираше само знаење и
премудрост од Бога, туку подразбираше и знаење и мудрост од животот воопшто. Кога царицата од Шеба го посети и побара да му
одговори на некои прашања, ние ги велиме гатанки и загатки, дали
можеби некој знае кои беа прашањата, односно загатките кои царицата му ги постави на Соломон?
Еве само неколку од гатанките и одговорите на мудриот Соломон.
За средина во која има десет врати/отвори. Во неа, кога девет
се затворени - еден е отворен, а кога девет се отвораат - еден се
затвора. Што е, за што станува збор? Соломон одговара: Се работи за утробата на трудна жена и плодот во неа. Плодот има десет
отвори (две очи, две уши, две ноздрви, уста, два интимни отвора и
папочната врвца). Кога папочната врвца е отворена, другите девет
се затворени и обратно, кога папочната врвца се затвора при породувањето, другите девет се отвораат; или седум излегуваат, а девет
влегуваат, две се излеваат, а еден пие. Што е? Соломон одговара,
кога жената зачнува, седумте денови на чистење кај жената излегуваат од циклусот, а девет месеци бременост влегуваат во циклусот.
Со раѓањето млеко излегува од градите на доилката, а новороденото пие од него.
И еве уште една интересна гатанка, вмрежена низ библиската призма.
Што е најгрозното нешто на светот, а што најубавото? Што е
најизвесно, а што најнеизвесно во овој живот? Соломон одговорил: Најгрозното нешто е верниот да постане неверен, а најубавото нешто е покајаниот грешник или неверниот да постане верен.
Најизвесна е смртта, а најнеизвесен е нашиот удел во времето што
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доаѓа. После овој одговор, според записите во Талмудот, царицата
од Шеба поверувала во Бога.
Сите одговори беа доказ дека Соломон ја стекнал мудроста од
Божествената премудрост, но и мудроста од овој свет.
Се сеќавате ли дека и за Мојсеј Словото рече дека како млад ја
стекна сета Египетска мудрост, но и сета Израелева преку воспитувањето од мајка му. Значи, важна е и мудроста од овој свет, мудроста од животот стекната преку општењето со овој телесен и гревовен свет. Но, пораката е дека истата ќе мора да ја вмрежеме низ
матрицата на божествената премудрост која нам ни е дадена преку
живото Слово Господово - Библијата и преку откровението од дадениот ни Свети Дух во личносна релација со Него, во личен опит
како што за тоа се вели во православието.
Значи, да заклучиме дека и доколку мудроста не ја користиме за
прослава на името Божјо и не ја ставиме во функција на постигнување на целта за која Бог не создаде на овој свет, тогаш и таа ќе
исчезнува од нашето битисување на овој свет и телесната и гревовна мудрост ќе преземе доминација над нашиот дух и нашиот живот
постепено ќе потпаѓа под власта на ѓаволот и демонските сили на
злото. И тука нема сива зона, нема измеѓу.
Научниците сакале да откријат колку долго човекот може да опстане во космосот, како би испланирале долго патување до Марс. По
одговор започнале да трагаат со развивање на посебна вселенска
програма.
Рускиот астронаут Валери Полјаков го прифатил предизвикот и
се пријавил за престој во вселената кој требало да биде нов светски
рекорд во бројот на денови поминати во вселената, на 250 милји далеку од земјината топка. Денови, недели, месеци, година...Да се остане толку долго во такви бестежински услови, кога мускулите не
се напрегаат, природно е дека хормоните за стрес ќе вивнат нагоре,
дека ќе заслаби имунолошкиот систем, дека масата на мускулите и
коските ќе пострада исто така. Само за 5 месеци поминати во такви
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услови, астронимите губат до околу 40% од мускулната маса и 12%
од коскената маса.39
Шокантно, истото тоа се случува и со стареењето на нашето
тело. Тоа би било исто како на возраст од 30 години, да изгледаме
како да сме на возраст од 60 години, значи 30 години постари за
само 5 месеци од нашиот живот. Полјаков помина цели 437 денови
во орбитата околу планетата Земја, што е и најдолгиот поединечен
престој во вселената.
Значи скоро година и половина.
Секако, модерната медицина и науките пронаоѓаат разни начини
како да се надмине некоја состојба кај човечкиот организам и за тоа
време бил одржуван со т.н. адаптогени или состојки на храна кои
ја подобруваат вкупната енергетска и здравствена состојба кај астронаутите, одржувајќи ја и мускулната маса во одржливи граници.
Истото се случува и со нашиот дух, доколку не го храниме со,
јас ќе ги наречам „духовни адаптогени“, кои во преносна духовна
смисла се живото слово од Бога, Неговата инструкција и порака и
Неговото водство преку Светиот Дух во личносна релација и доколку не се спротивставиме на тој начин, на разорното влијание и
дејство на овој телесен и гревовен свет, тогаш нашиот дух ќе опадне до таа мерка што нема да биде препознатлив за никој до нас, а со
тоа ниту за живиот Бог.
Кои други пораки која Господ ни ја праќа со наративот од параболите од Лука и Матеј? Кои се лекциите кои треба секој од нас
да ги извлече како поука, порака, опомена и изобличување со овие
параболи?
Имено, параболите не почуваат дека секој успех е производ на
макотрпен процес и упорна работа и посветеност. Христијанството
не постана светска религија случајно. Успехот на Христовото живо
39.

LBS/GSI/BSP

268

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

Слово е резултат не само на активното дејствително присуство на
Светиот Дух во човештвото, туку и поради нас верните новородени
во Дух и вистина, кои ревносно и посветено ја разнесуваме радосната вест, Евангелието. Едното без другото не е можно да постигне
толкав успех каков што до овој момент христијанството има постигнато во освојување на човечки души за слава на Бога.
Еве се навршија 500 години од Реформацијата, од денот кој се
смета за официјален нејзин почеток, кога Мартин Лутер ги закова
неговите 95 тези на Витенбергшката црква и со тоа го потресе католицизмот и папството од корен. Само еден индивидуален чин на
вера, храброст и посветеност до крајни граници направија духовен
препород не само во Европа и низ светот, туку предизвикаа ланец
на општествени промени во сите области на живеење. Но, сето тоа
започна со чин, со дело, со акт, со конкретна реакција како одговор
на повикот од Бога, повик кој јасно одѕвонувал во ушите на Мартин
Лутер, но повик, кој верувам одѕвонува и во секое уво денес овде
присутно, повик за секој од нас да стори нешто конкретно, нешто
повеќе и подобро за слава на Бога, а за поткрепа на секој еден од
нас. Изборот е наш, ќе го преспиеме ли моментот за акција и со тоа
ќе ја промашиме сезоната на благодатта или ќе се покренеме до
последниот атом на силата во нас да сториме нешто плус за слава
на Бога освен нашиот постојан напор да си обезбедиме благослови
само за нас и нашите најблиски, без да дадеме ниту најмала жртва
за другиот до нас или за тие во потреба. Христијанството е вера,
но Словото вели дека и по делата ќе не познаат дека сме Христови. Ако со нашите дела и постапки во нашето секојдневие, нашите
најблиски не успеваат да го препознаат Христос во нас, тогаш ниту
тие надвор од тој круг ќе препознаат било што Христово во нас.
Ниту пак Господ ќе успее да види и пронајде нешто Негово во нашето срце и во нашиот живот. Ако Господ не се види и препознае
самиот себеси во нас и нашите срца и животи, тогаш сме ја промашиле целта на нашето постоење на овој свет.
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Да не бидеме како некои христијани, за кои се говори дека за нив
спасението е како билет за во рајот, притоа залегнати во своето очекувано спасение го чекаат автобусот, ништо друго не интересирајќи
ги за никого и неправејќи ништо дополнително за да го прослават
Бога со своите животи.
Секако, според параболата од воведниот текст, Бог не има опремено со сѐ потребно за да ние ја оствариме целта за нашето постоење. Немојте да мислите дека само некои одбрани, како Мартин
Лутер на пример, се повикани за да сторат нешто големо за слава на
Бога. Секој од нас е со посебен отисок од прст, секој од нас има посебна ДНК, никој не е создаден ист, но ова не значи и дека сите сме
со ист потенцијал за дострели во секоја област од животот. Нели
Словото ни вели дека секој има различни дарби и секому е дадено
колку што може да носи според информациите во неговата ДНК,
кои се премесени од неговите претци. Претпоставувам знаеме дека
ДНК е информациски запис кој се надградува со дострелите од генерациите пред нас, кои се пренесуваат како бази на податоци токму преку ДНК-та во крвта на секој еден од нас.
На престижен институт за биогенетика на Харвард40, биоинженер и генетичар успешно внел 5,5 петабит дата на податоци или
околу 700 терабајта само во еден грам ДНК. Еден грам ДНК прима
700 терабајта податоци. Да доближам малку, тоа се околу 14.000
дискови од по 50 гигабајта кои според некои проценки може да се
складираат во 233 куќишта или драјвери од по 3 терабајта со тежина од 151 килограми. Постои и т.н. проект на хуман геном41 кој го
анализира поединечниот човечки геном кој содржи – внимавајте - 3
милијарди ДНК базични парови на врски. Направен е биолошки
компјутер со цел да се декодираат непрекидните влакна од нукле40.
41.

http://genetics.hms.harvard.edu/
https://www.genome.gov/10001772/all-about-the--human-genome-project-hgp/
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отиди и да се открие начинот на кој се складираат толку многу податоци во секој грам од ДНК-то на човекот.
Библијата ни порачува дека на судниот ден ќе си го видиме животот со сите негови погрешни и доблесни одлуки во него, како на
филмска лента, науката еве покажува и докажува дека е тоа можно.
Штом биолошкиот компјутер успеал да декодира дури и две слики
од нуклеотидите на ДНК во крвта, тогаш сѐ е јасно што како ќе
се случува на судниот ден. Па сега да си мислиме дека нешто ќе
биде сокриено од очите на Создателот и нека продолжиме да си
тераме по свое. Сѐ се снима како на филмска лента. Секоја наша
мисла збор и постапка која не одвојува од Бога е запис, исто како и
секоја наша мисла, збор и постапка кои не приближуваат кон Бога
во поголема присност со Него е запис, запис кој одредува дали ќе
продолжиме во Царството Божјо или не. Записот се пишува дури
и́ сега, секое семе кое сме го всадиле во нашите срца како наш животен став е запис со база на податоци, запис кој е видлив за Бога,
уште денес, сега и овде.
Истото е и со финансиската полнота и слобода, која нема кој
од нас, а ревносно да не ја посакува. Кому е повеќе дадено - вели
Словто - повеќе и ќе бара. Барајте и ќе ви се даде – секому според
мерката кој колку може да се носи со даровите. Истото беше и во
обратна насока, со маките и страдањата на овој свет; нели, нема да
ни биде дадено да страдаме повеќе од тоа што можеме да поднесеме.
Не секој може успешно да се носи со благословите од Бога, не
секој има сила во себе да се носи со напливот на Божјата љубов во
неговиот живот, не секој има доволно отворено срце за струење на
поројот дожд од благослови низ неговото срце и живот. Но, и ова
е отворено поле за работа. Секој, буквално секој од нас, без разлика на кое ниво од благодатта Божја во својот живот се наоѓа, има
отворено поле да се избори за повеќе и подобро. Едно нешто кое
на Бога Му е омразено е устојаноста во верата, млакавоста, мли271
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тавоста, мрзеливоста, самозадоволството од очекуваното спасение
и слично. Нема простор за мрзеливост и млакавост за верниот во
релација со живиот Бог. Изреки 6:6: „Оди кај мравката, мрзливче,
види ја нејзината работа и биди мудар“.
Голема теолошка дебата се одвива во врска со следниве библиски стихови, кои доколку се читаат литературно или на првото основно ниво на толкување, така како што пишува, наизглед се контрадикторни. Имено, во Ефесјаните 2:8-10: „ ...зашто по благодат
сте спасени преку верата; и тоа не е од вас – Божји дар е; не е од
дела, да не би некој да се пофали.Оти ние сме Негова творба, создадени во Христа Исуса за добри дела, што Бог ги предодредил уште
од порано да ги вршиме“.
И во Јаков 2:17-20,26: „И така, верата, ако нема дела, сама по
себе е мртва.Но, може некој да рече: ти имаш вера, а јас имам дела.
Покажи ми ја верата своја без дела, а јас ќе ти ја покажам верата
своја од моите дела.Ти веруваш дека Бог е еден; добро правиш; но
и бесовите веруваат, а треперат.Не сакаш ли да разбереш, о суетен
човеку дека верата без дела е мртва? Оти, како што телото без дух
е мртво, така и верата без дела е мртва“.
Сепак, вистината ни се открива во контекст на останатите Библиски пораки и интрукции во Стариот и Новиот завет.
Ефесјаните 4:28,32: „ ...подобро е да е труди правејќи добро со
рацете свои за да има што да му подаде на оној, којшто има потреба... а еден спрема друг бидете добри, сочувствителни, проштавајќи
си еден на друг, како што и Бог ви прости во Христа“.
Галатјаните 6:9-10: „Кога правиме добро, тоа нека не ни биде
здодевно, зашто во свое време ќе пожнееме, нѐзаморувајќи се. И
така, додека имаме време, да им правиме добро на сите, а најмногу
на своите по вера“.
Колосјаните 3:23-24: „И сè, што правите, правете го од душата,
како за Господа, а не за луѓе, знаејќи дека како награда ќе добиете
од Господа наследство, бидејќи на Господа Христа Му служите“.
272

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

Евреите 6:10: „Зашто Бог не е неправеден, та да го заборави делото ваше и трудот во љубовта, што ги покажавте во Негово име,
откако им послуживте и им служите на светиите“.
1 Петрово 4:10: „Служете си еден на друг, секој со дарот што го
примил, како добри распоредници на разнообразната Божја благодат“.
Матеј 5:14-16: „Вие сте светлината на светот. Не може да се
сокрие град, што се наоѓа на врв планина. Ниту, пак, светило се
пали и клава под поклоп, туку на свеќник и им свети на сите в куќи.
Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат
вашите добри дела и да Го прослават вашиот Отец небесни“.
Сите ови стихови не упатуваат на проактивна вера, вера која постојано ќе се зацврстува преку творење на дела достојни за слава
на Бога. Снемува ли дела Христови во исходот на нашиот живот, ја
снемува и верата се до умирање или исчезнување.
Затоа сѐ што ни е дадено нам како дар од Бога, повторувам мораме да го ставиме во функција и да возвратиме на таа бескрајна
добрина, милост и љубов кон нас и нашите животи, да возвратиме
со сѐ наше Нему, како единствен начин да сѐ Негово постане и наше
и со тоа да постанеме сонаследници со Бога во Царството Небеско.
И никогаш да не заборавиме. Сѐ што имаме како дар од Бога, сѐ
што ни е дадено како благодат не е наше, не ни припаѓа нам. Сето
тоа е на Бога, а нам ни е само ставено на располагање за со сета
наша ревност, од сето срце, со сета сила, душа и разум да го ставиме во функција за Господа, во функција да ја оствариме целта на
нашето постоење, која секој од нас ќе ја дознае во личниот опит со
живиот Бог, зашто таа е запис во срцето на човекот и е предмет на
општење помеѓу двајца, помеѓу човекот и Бога.
„Алотриос“42 е коине изразот кој означува дека припаѓа некому
друг, припаѓа на Бога, затоа што сѐ е од Бога. Оттука и опасноста,
42.

https://biblehub.com/greek/245.htm
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доколку не се однесуваме домаќински и одговорно со дадените ни
нам дарови од Бога, истите да ни бидат одземени и бесплодни да
се појавиме пред Спасителот Христос на судниот ден. Ова е сериозна опомена за секој еден од нас. Да се преиспитаме во молитва,
да нурнеме најдлабоко во одаите на нашите срца и да пронајдеме
и отстраниме секаква дури и најмала ситница која го ремети нашиот однос со живиот Бог и не двои од поголема благодат за нас и
нашите животи. И ревносно да твориме промена и карактерна и на
нашето битие, за како новородени чеда Божји да твориме само дела
достојни за слава на нашиот Господ и Спасител Христос, дела по
кои ќе не препознаат сите околу нас дека навистина сме Христови
чеда, дека пребиваме во присноста со живиот Бог во Христос.
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18. ЗА БЛАГОСЛОВИТЕ
1 Мојсеј 45:1-15
Јосиф им се открива на своите браќа и бара таткото негов да дојде во Египет.
„1. Тогаш Јосиф, не можејќи повеќе да се воздржи пред оние кои
стоеја околу него, извика: „Отстранете ги сите од мене“. И
така никој не остана при Јосифа кога им се откри на браќата
свои.
2. Па заплака силно, така што чуја Египтјаните, а се чу и во домот на Фараонот.
3. И им рече Јосиф на браќата свои: „Јас сум Јосиф! Дали е уште
жив татко ми?“ Но браќата не можеа да му одговорат, бидејќи
се смутија пред него.
4. Но Јосиф им рече на браќата свои: „Дојдете поблизу до мене!“
И тие пристапија; а тој им рече: „Јас сум Јосиф, братот ваш,
кого го продадовте во Египет.
5. А сега, пак, не жалостете се ниту да жалите што ме продадовте
ваму, оти Бог ме прати мене пред вас, за да го запази животот
ваш.
6. Оти има веќе две години, откако настапи глад на земјата, а уште
пет години остануваат, во кои ќе нема ни орање, ниту жетва.
7. Затоа Бог ме прати пред вас, за да ве зачува на земјата, а и да
ви го запази животот со големо избавување.
8. И така, не ме пративте вие ваму, туку Бог. Кој ме постави како
татко на фараонот и Господар на целиот дом негов и кнез над
целата земја Египетска.
9. Вратете се брзо кај таткото мој и кажете му: »Вака вели синот
твој Јосиф – Бог ме постави за Господар над целиот Египет;
дојди при мене, не одлагај.
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10. Ќе живееш во земјата Гесем Арабиски и ќе бидеш близу до
мене, ти и синовите твои и внуците твои и овците твои и воловите и сè што е твое.
11. А јас ќе се грижам ваму за прехраната твоја, зашто глад ќе
има на земјата уште пет години, та да не загинеш ти и синовите твои и сè што е твое.
12. И ете, гледате со очите ваши, и братот мој Венијамин со свои
очи гледа, дека мојата уста ова ви го зборува.
13. Раскажете му на таткото мој за сета слава моја во Египет и
за сè што видовте, па поскоро доведете го ваму таткото мој“.
14. Потоа го прегрна братот свој Венијамина и плачеше над него.
А и Венијамин плачеше, над братот негов.
15. И ги целива сите браќа свои и плачеше над нив, прегрнувајќи
ги. Потоа неговите браќа разговараа со него.“
Псалм 66 Благодарност кон Бога за благословот излиен врз сите
народи.
„Боже, биди милостив кон нас и благослови нè; осветли нè со
лицето Свое и помилуј нè, за да го познаат на земјата патот Твој, и
меѓу сите народи спасението од Тебе. Да Те прославуваат народите,
Боже, сите народи да Те прославуваат. Племињата нека се развеселат и да се радуваат, зашто праведно ќе им судиш на народите
и племиња ќе упатиш на земјата. Народите нека Те прославуваат,
Боже, сите народи нека Те слават! Земјата го даде својот плод;благослови нè, Боже, Боже наш! Да нè благослови Бог и сите земни
краишта нека се бојат од Него.“
Римјани 11:1-2А, 29-36: „ ... зашто Бог нема да се покае за даровите Свои и призовувањето.Како што и вие некогаш бевте непокорни
на Бога, а сега сте помилувани, поради нивното непокорство,така и
тие се и сега непокорни, поради вашето помилување, та и самите да
бидат помилувани.Оти Бог ги затвори сите во непокорство, па сите
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да ги помилува. О, каква длабочина на Богатството, премудроста
и знаењето на Бога! Колку се неиспитливи Неговите судови и неиспитливи Неговите патишта! Оти, кој ја позна мислата на Господа?;
или кој Му бил советник? Или, кој однапред Му дал нешто, та и Он
да му возврати? Зашто, сè е од Него, преку Него и во Него. Нему
слава во веки. Амин!“
Колку пати досега сме побарале благослови од Бога за себе, за
нашите најблиски, за нашите планови во животот, за некои наши
очекувања, надежи? Колку пати досега сме си посакале благослови
едни на други, по некој повод, за некои празници или во молитва
едни за други...? Се добива впечатокот дека дури и целата наша
вера е насочена и фокусирана кон остварување на очекуваните и
посакувани благослови од Бога за секој еден од нас и дека скоро сѐ
што правиме во нашиот живот е со цел да ги стекнеме тие благослови од Бога. Нема човек воопшто, а посебно не верен во Господа,
кој не посакува благослови од Бога. Се сеќавате и на возљубениот од Бога Хабез, кој постојано се молеше: О да ме благословеше
Боже, со твоите благослови!
Целата Библија е ветување од Бога за нас луѓето. Адам и Ева при
првиот личен контакт од Бога добија ветување за благослови.
Битие 1:28: „И ги благослови Бог, и им рече: ,Плодете се, и множете се и наполнете ја земјата и Господарете над неа и овладајте ги
рибите морски и ѕверовите и птиците и сиот добиток и со целата
земја и со сите животни што лазат по земјата‘ “.
Откако Бог ги виде неговите совршени созданија – Адам и Ева, Тој ги
благослови тројно: Првиот благослов изречен кон човештвото, воопшто,
е -бидете плодни, плодотворни, творете дела достојни за Бога, растете во
релацијата и присноста со Бога. Вториот благослов е - множете се, создавајте семејство, оти првиот благослов упатува на заедништвото со Бога, а
вториот на заедништвото со ближниот. И третиот благослов – Господаре277
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те над сѐ, над сето создание што е на земјата, грижете се за него, како што
Јас – вели Господ, се грижам за вас.
Аврам доби ветување за благослови, Бог заклучи дури и Завет
дека тоа кое го ветил и ќе го оствари. Значи, ветувањето за благословите од Бога за нас луѓето е потврдено со завет од Бога. Битие
12:2-3: “ ... ќе те благословам и името твое ќе го прославам и ти ќе
бидеш благословен.Ќе ги благословам оние, што тебе ќе те благословуваат, и ќе ги проколнам оние, што тебе ќе те проколнуваат и
преку тебе ќе бидат благословени сите родови на земјата“.
Прашањето кое е потребно секој од нас да си го постави, во
оваа фаза од нашиот духовен од со Бога е дали знаеме што точно
подразбираме под поимот благослови. Дали го имаме вистинското
спознание за ова клучно ветување од Бога, кое покренува нации и
индивидуи од почетоците на човештвото до денес? Дали навистина
веруваме со сето срце, душа и разум дека Бог ќе го оствари Неговото ветување за благослови и за нас, денес, сега и овде во Македонија, во оваа втора декада на 21 век или тоа се само библиски
случувања од периодот опфатен со неа?
Целта е да преку одговорите на овие прашања го обновиме нашиот однос со Бога и евентуално се престроиме на едно ново и
повисоко ниво во нашето лично општење со живиот Бог во Христа.
Каква е нашата перцепција за благословите во оваа фаза од нашиот духовен раст? Дали ги сместуваме исклучиво во зоната на
духовното? Општиот впечаток во христијанството е дека страдањето е на прво место, дека верниот треба да страда што повеќе и да
покаже што поголема издржливост во страдањето и маките на овој
свет, дека плачот и солзите се сржта на христијанството, дека колку
ни е потежок животот во овој свет толку сме поблиску до Бога. Аргументи во тој правец се страдањето на Исус, маките и трнливиот
пат кој Тој го помина додека беше во тело на земјата и додека висеше на крстот за нас и нашите гревови. Но, тие и таквите аргументи
се повеќе оправдувања отколку реално барање и потреба на Бог за
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нас или уште помалку тоа може да биде Неговата волја за секој еден
од нас.
Ние велиме дека сме верни, така? Дека Бог е нашиот духовен,
небесен татко. А кој родител од нас сака неговото чедо да живее во
маки, страдање и турбуленции во овој свет? Имаме ли таков овде
или пак секој еден од нас се бори и живее во надеж за подобро утре,
за подобра иднина на своите деца?
Не е ли ова во колизија со општо прифатената перцепција во
христијанството дека е тоа вера на страдање и смрт, а сепак Библијата е порака на надеж и ветување? Како ќе ја разрешиме оваа
спротивставеност? Како ќе ги помириме во единство овие две различни и контрадикторни перцепции? Едната Божја и другата нашата, човечка?
Во книгата „Арапски ноќи“,43 Аладин пронаоѓа ламба и духот
од неа му вели замисли си желба и ќе ти се оствари. Доколку ние
верните би биле во ваква претпоставена ситуација, која би била нашата желба? Иако ова не е библискиот концепт и Бог не исполнува ничии желби, секако особено не ако се спротивни на Неговата
волја и инструкција од живото Слово. Сепак, да размислиме што е
тоа кое ние би го посакале, а имаме ветување дека веднаш и ќе го
добиеме. Ако посакаме Богатство, слава и моќ, ќе ја исполниме ли
Божјата волја? Или ако посакаме страдање, маки и немир, дали и
тогаш би ја исполниле волјата Божја? Каде е вистината?
Во Библијата, Исус немаше место каде главата да ја наслони
(Матеј 8:20), Неговиот живот на земјата беше сплет на маки, страдање, оспорување, мачење, брутална тортура која заврши со смрт
на крст. А нели Тој е нашиот пат, вистина и живот. Таков ли пат е
благословот од Бога за нас?; или Тој лично дојде на земјата за да го
изоди тој и таков пат, наместо нас? Продомос, Тој кој ќе не спро43.
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вре низ сцилите и харибдите на овој живот во свет полн со грев и
измама, притоа да не заштити и закрили од огнените стрели на лукавиот и силите на злото кои се будни и активни 24/7. Нивната цел
нели беше да убијат, украдат и уништат што повеќе човечки души
да отргнат од припадноста на Бога. Кога Исус ни вели во Словото,
уште пред да побарате Јас ги знам замислите на вашето срце, дали
Тој со таа изјава не обесхрабрува да немаме амбиција и стремеж
кон повисоки цели во нашиот живот? И кога ни вели, кому е повеќе
дадено, повеќе и ќе се бара од него, дали тоа подразбира дека секој
различно во интензитет ќе прими од благословите Божји?
Секако, Исус ниту сака ниту има намера да не држи нас верните во мизерна состојба, да ни ја убива радоста во животот, да не
обесхрабрува дека полнотата во овој телесен живот може да се има
само во прегратките на ѓаволот, оти само тој нуди телесно уживање, раскош, Богатство, слава и моќ. И дали овие нешта воопшто
се вистинската полнота во животот?
Исто така, според Матеј 5:1-12, каде се наброени благословите,
дали Исус ни вели и нам денес, бидете бедни во духот, жалете и тажете, гладувајте, жеднејте и бидете сиромашни, бидете прогонети,
трагајте по правда, милост, чистота во срцето, по мир? И дали ова
е концептот на полнота во радоста од присуството Божја во нас и
нашите животи?
Ајде да видиме што вели Библијата за благословите.
Изворното значење на зборот благослов во Стариот завет – барак
и ешер.
Барак значи збор или постапка со која се дава благослов на другиот. Второ значење на зборот упатува на среќа, радост и материјална благосостојба. Во вториов контекст, Бог го благослови Авраама,
Исак го благослови Јакова...нека Бог ти даде од небеската ризница
и од земните Богатства во изобилство итн.
Зборот ешер пак, се преведува како среќа. Во Јов стои дека благословен е оној кој се подложува себеси на промена од Бога, кој е

спремен да се менува себеси, според Божјите насоки. Во Псалм 1,
се вели дека благословен е оној кој го има живото Слово Господово
на ум постојано, деноноќно и од него се поучува, и се вели тој е
како дрво засадено покрај река кое не венее и кое стекнува раскошна крошна и многу плодови на неа. Благословен и е тој кој не оди
по советот на безбожниците и по патот на грешниците и не седи на
иста маса со измамниците. Сево ова укажува дека благословот е за
оние кои се понизни и подготвени да се менуваат согласно советот
од Бога.
Изворното значење на зборот благослови во Новиот завет – макариос и еулогио.
Макариос означува среќа, исто што и терминот ешер од Стариот завет. Среќа доживуваат само оние кои наоѓаат исполнување во
Бога. Надвор од Бога и Божјото присуство нема среќа, ниту радост,
ниту полнота од радоста. Таа доаѓа само од присуството Христово
во нас и нашите животи. Во Римјаните 4:6 се вели дека среќни се
оние чии гревови се опростени, тие кои ја обновиле релацијата со
Господа и кое потполно свесни чекорат во присност со Бога во нивните животи.
Еулогие пак се фокусира на добриот збор или доброто мислење за
другиот, добар спомен за некого. Со овој термин се благословува и
храната, но и тие кои се непријателски настроени кон нас. Во 1 Петар
3:9 ни се дава инструкција, дека благослов ни следи, ако ние имаме
сила во нас да опростиме и го благословуваме тој кој ни згрешил во
животот или кој е непријателски настроен кон нас.
Крајниот благослов кој Бог го сака за нас луѓето е новиот живот, обновен во покајание и вера, опростени и помирени со Бога и ближните,
чијашто помош доаѓа од Бога и чијашто надеж е во Бога.
Оттука можеме да заклучиме дека поимањето на зборот благослови е дводимензионално. Во едната димензија е материјалната компонента, значи материјалната благосостојба, а во другата
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димензија имаме духовна компонента, без која материјалната ја
губи својата смисла и суштина на постоење.
Но, дали е можно да ја имаме полнотата во животот без компактноста на овие две димензии на поимот благослови во нашиот живот
денес?
Во католичката црква имаат воспоставено градација во востоличување на светиите. На пр. во случајот со мајка Тереза, првото ниво
на градација во кое ја востоличија беше благословена мајка Тереза
или блажена мајка Тереза и извршија официјална церемонија која
се нарекува беатификација или потврдување дека била благословена од Бога. Патем за ова покрај сведоштвото на луѓето покрај неа и
пошироката заедница, потребно е најмалку две потврдени чуда, кои
можеби не се докажани, ама сепак се сметаат за видливи и евидентни. Понекогаш поради слабоста на доказите, се бараат уште две
дополнителни чуда. Наредниот чекор во градацијата на нејзиното
востоличување, кое е секако човечко рзбирање на пораката од Бога
е да ја прогласат за светица, според нивната терминологија, односно да ја востоличат во света на основа на уште дополнителни две
чуда кои се случиле поврзани со нејзиниот живот и дејност, а кои
јавно можат да бидат просведочени од повеќе лица, во различни
околности, но и докажани со материјални докази. И тоа е вообичаено повеќегодишен процес кај католиците.
Теолошки и библиски, ова е само човечки обид да се замени Бог
и да Му се одземе Неговата улога на единствениот судија, правејќи
притоа обид да се покаже божественост на начин што се прави
обид да се ѕирне во срцето на човекот, што сепак е Божја работа, а
не човечка.
И да се навратиме накратко, на смислата и значењето на светоста
и светиите. Рековме дека хибру изразот за светост е „кадош“ – или
„одвоен од“. Секој нановороден верен, кој се одвоил од овој телесен и гревовен свет, кој успеал по милоста и волјата Божја да ги
подјарми и отстрани од себеси измамливите желби на телесното
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во своето срце и храбро зачекорил во зоната на благодатта Божја
и присноста со живиот Бог во Духот Свети има предиспозиција за
светија, секако доколку успее во текот на целиот свој живот, на одржливо ниво да покаже и докаже дека живее во интегритет со Бога
и волјата Божја за него, во секоја своја мисла, збор или постапка во
интегритет едни со други.
Нели рековме и дека Духот Божји во Новиот завет, токму заради
тоа ја добива придавката Свети Дух, затоа што се одвојува од телесната објава на Бога во Исуса Христа и се излева во човештвото за да
ни обезбеди присуство на живиот Бог во Светиот Дух и нам денес
и сега и овде во Македонија, но и насекаде каде пребива и живее
Словото Божјо.
Значи, можеме да заклучиме дека благословите се двозначни. Од
една страна, благословите се јавна декларација или изјава која се
фокусира на посакуваниот присен однос со Бога или привилегиран
статус во Неговите очи, а од друга страна самиот чин подразбира
просперитет, успех и материјална благосостојба и е знак за Божја
наклонетост кон верниот, знак за специјален, посебен статус на верниот во односот со Бога; нели, Бог ни вели дека ние верните сме
Неговото Царско свештенство, избран род, Негов посебен народ,
света нација.
На 16-годишна возраст, Андор Фолдс, еден од најреномираните
врвни пијанисти на неговата генерација, поминува низ тешка година од својот живот. Младиот талентиран пијанист од Унгарија, го
среќава во будимпешта Емил фон Шауер, последниот жив ученик
на големиот Франц Лист. Притоа го замолува младиот пијанист да
отсвири некое дело на пијано. Фолдс ги свири едни од најтешките
дела на Бах, Бетовен и Шуман. Кога завршил со изведбата, Шауер
му пришол и го бакнал во челото, велејќи му: - Синко, кога јас бев
на твоја возраст, бев ученик на Франц Лист. Тој ме бакна во чело,
после првата моја изведба и ми рече дека тој бакнеж доаѓа во наследство од Бетовен, а Лист го имал добиено лично од него при
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првата негова изведба пред Бетовен. Затоа грижи се за овој бакнеж,
оти е свето наследство.44
Нашето наследство денес е уште посвето од бакнежот на Бетовен, пренесуван со генерации. Ветениот благослов до Авраам е истиот кој ни е ветен и нам денес. Тоа свето наследство кое носи сериозни обврски и одговорности за секој еден од нас. Грижата за тоа
наследство на благослови, според кое благословени сме само ако
го љубиме Бога и благословени сме само доколку сме Му потполно послушни на Неговите заповеди и инструкции од живото Слово
Господово, оти нели љубовта кон Бога се состои во исполнување
на Неговите заповеди, е света задача за нас денес, да го одржиме и
пренесеме на генерациите после нас.
Уште едно прашање на кое треба да одговориме е дали сме подготвени за благословите од Бога. Јас често велам, дека не само страдањето, маките и турбуленциите во животот на верниот се искушенија, туку многу често, ако не и исто толку, благословите се и
искушенија, во сета смисла на нивното поимање и значење.
Библијата ни ветува дожд од благослови, порој од благослови да
течат во нас и низ нас во нашиот живот.
Езекиел 34:26: „Ќе ги благословам нив и сѐ што е околу нив.
Ќе пратам од небесата порој од дождови, тие ќе бидат дождови од
благослови“.
1 Коринтјаните 2:9а: „Ниту уво чуло, ниту око видело, ниту на
ум на човека му паднало, што сѐ Јас – вели Господ, сум замислил за
вас верните, за оние кои го сакаат Бога“.
Исаија 58:9-12: „Кога ќе го отстраниш од себе јаремот, кога ќе
престанеш да креваш прст и да говориш лошо,кога ќе му ја дадеш
на гладниот душата своја и ќе ја нахраниш душата на страдалникот,
– тогаш твојата светлина ќе изгрее во темнината, и мракот твој ќе
44.
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биде како пладне; и Господ секогаш ќе ти биде водач, а и во време
на суша ќе ја наситува душата твоја и ќе ги крепи коските твои;
ти ќе бидеш како градина напоена со вода и како извор, чии води
никогаш не пресушуваат.Тогаш твоите потомци ќе градат врз стари
урнатини: ти ќе ги востановиш основите на многу поколенија, и ќе
те викаат обновител на урнатини, градител на ...“ на нешто ново,
обновено.
Изминатиов период бевме сведоци на силни дождови и оддамна
невиден силен порој за многу кратко времетраење. Еден од владиците, непосредно после една од најголемите и катастрофални поплави, даде изјава дека дождовите и пороите се благослови од Бога
и јавноста го растргна со напади и осудување за таквата изјава. Неговата порака и смисла беше сосема друга, во духовната сфера, ама
нашиот народ е во незнаење и како што и Словото ни вели, гине во
незнаење.
Зошто настанаа поплавите? Заради човечка негрижа, подеднакво и од власта и од месното население. Каналите кои се правени
да обезбедат слободен проток на надојдените води се затрупани со
ѓебре, со нечистотија, обраснати со коров и големи треви, го сопреа
протокот на надојдените води и тие се излеаја по дворовите и домовите на луѓето. Негрижата на властите да изградат атмосферска канализација на клучни места го зголеми интензитетот на поплавите
и штетите по населението. Изгубивме човечки животи.
Наместо благословот од Бога да го примиме и ни послужи за
плодни ниви и Богат род, ние доживеавме страдање и смрт.
Исто е и со нашите животи. Доколку нашите срца се обременети
со зло, со лоши помисли, со измама, завист, љубомора и секакви
други лоши работи, тогаш нашите канали во срцето се затрупани со
ѓубре, обраснати се со коров и високи диви треви и поради лошото
семе кое од нашите помисли сме си го сееле со години наназад и
можеби сѐ уште го сееме, уживајќи во таа улога на умислена лагодност дека на таков начин чувствуваме извесна доминација над
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другите околу нас, односно сме се умислиле дека сме над нив. Во
таква состојба, темните одаи во нашите срца се полни со прашина и
нечистотија и обично тие одаи си ги чуваме љубоморно само за нас,
подалеку од очите на другите, нели секој се пази и чува другиот да
не дознае дека има некое зло во него, па дури и со лаги често пати
ја покрива таквата можност да биде изложен на вистината.
Делата на темнината се кријат и бегаат од светлината, за да не
бидат изложени на јавност и се дознае за нивното зло. Колку само
власта грчевито се бори за да спречи објавување на прислушкуваните разговори, само за да не се дознаат евентуалните лоши, криминогени и зли дела и постапки на нивните експоненти. Зошто? Затоа што знаат дека тоа кое го правеле скришно е лошо и е зло само
по себе, и доколку се открие јавно делата на темнината ќе бидат
засрамени и ќе ја изгубат силата и позицијата на доминација која ја
имаат во зоната на темнината.
Оттука, време е одново, секој од нас да нурне длабоко во одаите
на своето срце, да се преиспита себеси понизно и покајнички во молитва на колена пред живиот Бог да побара опростување, очистување
и исцеление од таквиот лош дух кој можеби сѐ уште тлее во некој од
нас. На тој начин ние всушност подготвуваме терен за примање и
оддавања на благословите кои Бог ги предвидел за секој еден од нас.
Поројот од благослови може да се прими и оддаде само во чисто и
измиено срце, само со проодни канали во нашите срца и животи, и
тие благослови не се само за нас, туку да прострујат низ нас и да бидат за благослови на тие околу нас, за заедницата, црквата и за секој
кој има потреба од нив. Наша обврска и света задача е да ги очистиме
и измиеме нашите срца од секакви лоши помисли, од секаква измама
и злоба, од секакво кроење на лоши планови за другиот, од секаква
љубомора и завидливост кон успехот на другиот, од сѐ што е лошо и
неправедно, од секое зло, доколку сакаме подготвени да го дочекаме
поројот од благослови во нашиот живот, за тој да струи низ нас и нашите најблиски, за наша поткрепа и за слава на Бога, но и за поткре286
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па на сите останати околу нас. Порој од благослови кој ќе не внесе
постепено и извесно во зоната на светоста која Бог ја бара од секој
од нас, светост без која – вели Словото, никој нема да го види Бога.
Второзаконие 15:4-5: „Господ ќе те благослови во онаа земја,
која Господ, твојот Бог, ти ја дава како дел, за да ја добиеш во наследство.Доволно е само да го слушаш гласот на Господа, твојот
Бог, и да ги пазиш и да ги исполнуваш сите овие заповеди, кои денес ти ги заповедам“.
Томас Едисон45 се соочува со трагедија една ноќ во декември
1914 година, кога неговите фабрички хали изгореле во пожар. Истата вечер тој изгубил повеќе од еден милион долари вредна опрема и машини (во тоа време тоа биле огромни пари), но изгубил од
голем дел од неговите трудови и научни откритија, целата архива
со проекти била изгорена. Следното утро, Едисон соочен со крах
на неговите соништа и надежи, имал избор да потоне или да ја подигне главата нагоре. На 67-годишна возраст тој одлучува сепак
дека има надеж. Заклучил дека сепак има нешто вредно и добро во
трагедијата – и сите негови грешки и промашувања ги снемало со
пожарот, така што сега бил подготвен за нов почеток. Колкумина
од нас денес се подготвени за нов почеток, независно од возраста?
Моќта на оптимизмот46 е книгата од која е изваден овој пример.
Да, оптимизмот има сила, тоа ни го вели и Библијата. Нејзината порака не внесува во претпоставена зона на Божја благодат, со ветување кое е полнота на Божјото присуство во нас и околу нас во овој
телесен свет, доколку сме одвоени од Него и доколку сме влегле во
зоната на присност со Бога.
Значи пораката на Библијата не води повисоко кон замислата, но
и свесноста дека е сето тоа можно да биде достигнато. Исто е и во
овој наш телесен живот. Ако имаме претпоставена цел, визија или
45.
46.
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амбиција во нашиот живот, согласно волјата Господова, тогаш добро е да се замислиме себеси на тоа очекувано ниво, да се визуелизираме себеси на целта која сакаме да ја постигнеме, со таа визуелизација да заспиваме во молитва пред Бога, со таа визуелизација
да се будиме и одново да гозапочнеме денот во молитва пред Бога.
Ние верните веќе се замислуваме во царството небеско, каде нема
ниту солза ниту плач, веќе сме се виделе себеси како наследници на
поседот Господов и сонаследници едни со други во Царството небеско и оттаму извира нашата надеж и оптимизам дека ветувањето
Божјо ќе биде со сигурност и извесност остварено до секоја буква.
Впрочем и нашата вера е сигурна увереност во таквата надеж за
спасението и вечниот живот.
Да се биде плодоносен, нели првиот благослов од Бога, според
Речникот на Мериам-Вебстер е да се биде продуктивен во изобилство. Бог сака да растеме и во карактерот, да се сообразуваме со
Неговиот карактер, сѐ повеќе и повеќе, од ден на ден. Сака да растеме во духот и да се сообразиме со Божјиот Дух и да постанеме
едно со Него. Бог го сака нашето срце, за Тој да живее во него, да
се всели во нас и да живее преку нас. Само на тој начин можеме да
постигнеме зрелост и полнота на радоста од присуството на Духот Божји во нас и на тој начин да постигнеме единство со Бога. И
само во единство со Бога, благословите добиваат потполна смисла,
вклучително и материјалните благослови. Тие се задолжителен дел
од пакетот за верните, но без постојана присност со Бога на одржлива основа, истите можат да постанат опасност, замка или стапица
од лукавиот, за тој да не подјарми и ја преземе власта над нашиот
живот. Тогаш материјалните Богатства и благослови ќе служат за
градење на слава и моќ, затоа што Бог ќе отсуствува во нашиот
живот и ќе пребива нашето его, горедливоста и себичноста. Освен
за себе, место за друг, па ни за Бог ќе нема во нашето срце. Бог не
пребива во егоцентрична состојба на духот. Таа е посакуваната средина на лукавиот. Тој падна поради горделивоста и суетата, поради
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егоцентричност и празна желба да стане рамен со Бога. А Бог гледа
во сечие срце и знае кој кога и за колкав интензитет на благослови
е подготвен да прими и оддаде од себеси.
Прашањето е дали имаме свесност за критичната точка во релацијата со Бога, а која е границата од која постои опасност да нема
враќање назад.
Да бидеме будни, да стражариме над нашето срце деноноќно, да
бидеме во молитва постојано за да не дозволиме замките, стапиците
и измамата на лукавиот и демонските сили на злото да не покорат и
владеат. Оти со нив нема благослови, со нив нема мир и спокојство,
со нив нема извесна иднина, нема успех, просперитет и благосостојба. Со нив сѐ е измама, лага, фатаморгана, која како магла изчезнува,
меур од сапуница кој го снемува во воздухот.
Важна е одлуката - кој е нашиот фокус во животот.
Обраќајќи се на група студенти, професорот зема бел лист хартија и во средината црта мал круг, како точка од фломастер. Потоа
ги прашува студентите што забележуваат. Тие сите одговараат дека
гледаат точка во средината на хартијата. На ова професорот ги прашува дали освен точката забележувате и нешто друго. После кратка
тишина, тој им вели, се околу точката е белило, кое го симболизира
убавиот дел од животот. А точката се нашите маки и страдања. Не
е добро во животот да се фокусирате и да ја губите целата своја
енергија на проблемите, туку да направите пресврт и да погледнете
на сѐ добро околу вас, на секој еден благослов кој Бог го внел во
вашиот живот. Оставете ги настрана сите разочарувања во животот,
сите промашувања, сите погрешни одлуки и непосакувани случувања, на сите премрежја и фокусирајте се на доброто. Целејќи кон
доброто како фокус, вие всушност го престројувате и целото ваше
битие да прави добро. На таков начин кругот на злото ќе станува
се поситен и поневидлив во животот, а ќе расте кругот на Божјот
присуство и благодат.
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Ако во оваа фаза од нашиот живот чувствуваме дека ни недостасуваат посакуваните благослови, во сета полнота на смислата за
која говориме денес, тогаш молитвата, во понизност и покајание е
првиот чекор. Оттука можеме сосема извесно да ја повратиме присноста со Бога, барајќи опрост за нашите гревови, понизно очистувајќи го нашето срце од измамливите желби на телесното и гревовното во неего, ќе дозволиме Бог да го доврши делото започнато во
нас, да ги осветли и дочисти сите темни и скриени одаи во нашите
срца, за да се всели во нас. Од нашите срца и тела да направи храм
достоен за Неговото присуство во нас, да пребива и живее преку
нас. Од ова поголем благослов на овој свет нема. Сето Богатство
на овој свет не е доволно да ја премавне измамата на лукавиот кој
чезнее по нашата душа, по нашиот живот. Не поради тоа нему да му
е подобро, туку поради тоа на Бога и нам да ни е полошо. Изборот
е наш: благослов или проклетство. Го донесеме ли според инструкцијата Божја, сме донеле исправна, правилна одлука. Погрешиме
ли при носење на оваа животна одлука, последиците од проклетството потоа се во рацете и имагинацијата на ѓаволот.
Јас се надевам и искрено верувам, дека секој веќе, има донесено
правилна одлука, во името Христово.

290

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

БЛАГОСЛОВИ
Второзакониe 28:1-15: „ако го слушаш гласот на Господа, твојот
Бог, ги пазиш и ги извршуваш сите заповеди Негови, кои денес ти
ги заповедам, тогаш Господ, твојот Бог, ќе те постави погоре од сите
народи на земјава;и ќе се пренесат на тебе сите овие благослови и
ќе се исполнат, ако го слушаш гласот на Господа, твојот Бог. Благословен ќе бидеш во градот и благословен во полето.Благословен ќе
биде плодот на твојата утроба и плодот на земјата твоја, и плодот на
добитокот твој и плодот на воловите твои и плодот на овците твои.
Благословени ќе бидат житниците твои и оставите твои. Благословен
ќе бидеш, кога влегуваш, и благословен – кога излегуваш. Господ
нека ги порази пред тебе непријателите твои, кои се креваат против
тебе; по еден пат ќе навлезат тие против тебе, а по седум патишта да
избегаат од пред тебе. Господ да ти испрати благослови на твоите
плодови и на секоја работа на твоите раце; и на земјата, која Господ,
твојот Бог ти ја дава. Господ, твојот Бог, нека те постави за Свој свет
народ, како што ти се беше заколнал тебе и на татковците твои, ако ги
извршуваш заповедите на Господа, твојот Бог и одиш по патиштата
Негови. И тогаш ќе видат сите народи на земјата, дека името на Господа, твојот Бог, ти е дадено тебе, и ќе се уплашат од тебе. И Господ,
твојот Бог, нека ти даде изобилство во сите блага, во плодот на твојата утроба, во плодот на добитокот твој и во плодот на нивите твои на
земјата, за кои Господ им се беше заколнал на твоите татковци дека
ќе ти ги даде. И Господ нека ти го отвори доброто Свое сокровиште,
небото, за да дава тоа на време дожд на земјата твоја и да ги благословува сите работи на рацете твои: и ќе им даваш на заем на многу
народи, а ти самиот нема да земаш на заем; и ќе владееш над многу
народи, а тие над тебе нема да владеат. Господ, твојот Бог, да те направи глава, а не опашка, и да бидеш само на високо, а не на ниско,
ако ги пазиш заповедите на Господа, твојот Бог, кои ти ги заповедам
денес да ги почитуваш и исполнуваш, и ако не отстапуваш од сите
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зборови, што ти ги заповедам денес, ни надесно, ни налево и ако не
тргнеш по други Богови за да им служиш. Ако, пак, не го слушаш
гласот на Господа, твојот Бог, и не ги пазиш и не ги исполнуваш сите
Негови заповеди и наредби, што ти ги заповедам денес, ќе паднат врз
тебе и ќе се збиднат... проклетства“.
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19. ХРИСТИЈАНИТЕ И УЖИВАЊЕТО
Книга проповедник 6:1-12:
„1. Има едно зло, што го видов под сонцето, и често е меѓу луѓето:
2. Бог му дава на човекот Богатство, имот и слава, и за душата
негова нема скудности во ништо, штo и да посака; но Бог не
му дава нему да се ползува од тоа, туку се ползува од него друг
човек: тоа е суета и тешко зло!
3. Ако некој изнароди сто синови, проживее многу години и уште
му се зголемат дните на животот негов, а душата негова не се
насладила на добро, та за него ќе нема дури ни погреб, подобро му е, велам, на недоносенче отколку нему,
4. зашто залудо дошле и отишле во темнина, и името му е покриено со мрак.
5. Тоа дури и не го видело и не го познало сонцето: но поспокојно е од оној.
6. А оној, макар и да проживеал и две илјади години, без наслада
од добрата, нема ли да појде сè на исто место?
7. Сиот труд на човекот е за устата негова, но душата негова не
може да се насити.
8. А каква предност има умниот пред безумниот, каква – сиромавиот, кој умее да се однесува пред луѓето?
9. Подобро е да гледаш со очи, отколку да посакуваш со душата.
И тоа е суета и мака за духот.
10. Она што постои, тоа е веќе наречено со име, и се знае, дека е
тоа – човекот, и дека тој не може да се препира со оној, што е
посилен од него.
11. Има многу такви работи, што ја зголемуваат суетата: тогаш
што е за човекот подобро?
12. Зашто, кој знае што е добро за човекот во животот, во текот на
сите дни на неговиот суетен живот, што тој ги поминува како
293

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ДОГМАТА

сенка? И кој ќе му каже на човекот, што ќе стане по него под
сонцето?“
Филипјанитте 4:1-11
„1. И така, браќа мои возљубени и многу пожелани, радост моја
и венец, стојте тврдо во Господа, возљубени!
2. Ја молам Еводија, ја молам и Синтихија да бидат едномислени
во Господа;
3. а те молам и тебе, искрени сотрудниче, помагај им ним, кои што
се грижеа во Благовестието заедно со мене и со Климента и со
другите мои сотрудници, чии имиња се во книгата на животот.
4. Радувајте се секогаш во Господа, и пак ќе речам: радувајте се!
5. Кротоста ваша нека им биде позната на сите луѓе! Господ е
близу!
6. За ништо не грижете се, туку во сè преку молитва и молба со
благодарност изјавувајте ги пред Бога своите барања,
7. и мирот Божји, што надвишува секој ум, ќе ги запази вашите
срца и вашите мисли во Исуса Христа.
8. А понатаму, браќа мои, на она што е вистинско, што е чесно,
што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно
за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба, само на
тоа мислете!
9. И она, што го научивте, примивте, чувте и видовте во мене, тоа
вршете го – и Бог на мирот ќе биде со вас!
10. Јас се зарадував необично многу во Господа, затоа што вие
одново почнавте да се грижите за мене; вие и порано се грижевте за мене, но немавте згодно време.
11. Ова го велам не поради немање, бидејќи се научив да се задоволувам со она што го имам.
12. Знам да живеам и во скудност, знам да живеам и во изобилство; научен сум на сè и секако, и сит да бидам, и глад да трпам, и во изобилие да сум, и во немање.
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13. Се можам преку Исуса Христа, Кој ме крепи.
14. Покрај сето тоа, добро направивте што зедовте учество во
мојата скрб.
15. А знаете и вие, Филипјани, дека во почетокот на Благовестието, кога излегов од Македонија, немаше ниту една црква
нешто да ми даде или нешто да примам освен од вас;
16. зашто и во Солун, еднаш, и по вторпат, ми пративте нужни
работи.
17. Ова ви го велам не дека сакам да ми давате, туку го барам
плодот, кој се умножува во ваша полза.
18. Добив сè и имам во изобилие, се пренаполнив со блага, кога
го примив од вас испратениот дар преку Епафродит, кој е мирис сладок, жртва пријатна, благоугодна на Бога.
19. Мојот Бог, по Своето Богатство, нека ја исполни секоја ваша
потреба, за слава преку Христа Исуса.
20. А на Бога, нашиот Отец, слава во веки веков. Амин!
21. Поздравете го секој светија во Христа Исуса! Ве поздравуваат браќата, што се со мене.
22. Ве поздравуваат сите светии, а особено оние што се од домот
ќесарев.
23. Благодатта на нашиот Господ Исуса Христа нека биде со сите
вас. Амин!“
Псалм 1:1-6:
„1. Блажен е оној човек, што не оди на советот безбожнички, не
застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници,
2. па му омилел законот на Господа и во законот Негов дење и
ноќе се поучува;
3. тој е како дрво посадено крај воден извор, кое својот род го
дава навреме, и чиј лист не вене; и во сè што прави, напредува.
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4. Но не се такви безбожниците; тие се како прав, што го растура
ветар по земјата.
5. Затоа безбожниците нема да се одржат на судот, ниту грешниците – во соборот на праведниците.
6. Зашто Господ го знае патот на преведниците; патот, пак, безбожнички води во погибел.“
Една од темите за кои е најмалку размислувано во Христијанските цркви и заедници, е: Дали еден верен новороден христијанин
има право на уживање во животот во овој телесен и гревовен свет,
дали имаме право да ја уживаме благодатта од Бога која така жедно
ја очекува во надеж секој еден од нас верните? Но, и дали имаме
воопшто право да бидеме среќни, во полнотата на радоста и задоволни од нашиот живот?
Од периоди на периоди потребно е секој од нас да размислува за
уживањето во убавините на животот кој ни е дар од Бога, или како
еден верен Христијанин да се постави спрема благословите од Бог,
но и како да дојде до или да се справи со поројот дожд благослови
кои евентуално, во налет доаѓаат согласно волјата Божја, во времето и приликите кои се од Бога.
Општата перцпеција во Христовата црква, особено во православието е дека верните во Христа мора да страдаат во овој живот,
да бидат во маки, во скудност и постојано во проблеми, за да наводно бидат поблиску до Бога. Денес ќе споделиме аргументација
од Библијата, на основа на која секој индивидуално ќе може да
размислува издржано дали таквиот пристап соодветствува на пораката која ја дава живото Слово Господово или не.
Најпрво треба да се осврнеме на дефинициите што се подразбира под уживање, лагодност, потоа што се подразбира под терминот
хедонизам, но и да го видиме ставот на христијанските цркви околу
оваа тематика, која на прв поглед е контрадикторна и оттука спорна
во размислувањето на црковните водачи низ историјата и денес.
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Секој верен христијанин е во очекување и надеж за благословите
од Бога. Впрочем и́ крајната цел на интервенцијата на Бога во човештвото е Тој лично да не помири со Него и да не врати во првобитно замислената состојба од Него за нас луѓето.
Која беше таа состојба?
Одговорот е во констатацијата дека Бог го создаде човекот во
рај, во Едемската градина, средина во која се́ имаше во изобилие,
се́ беше создадено така да човекот не чезнее за ништо друго, ништо
да не́ недостасува, и сета полнота на животот која можеме да си
ја замислиме во овој момент е всушност тоа кое ние луѓето го добивме однапред, авансирано и незаслужено од Господа. Ја добивме
благодатта како на тацна. Благословите од Бог во секоја смисла,
исто така.
Според Мериам Вебстер речникот, благословот е дефиниран
како чин на зборови изречени за добробит и благодат, но второто значење му е дека тоа е состојба која води до среќа, радост и
благосостојба. Еден од Хибру зборовите кои се употребени да се
означи благословот во Стариот Завет е „esher“ и означува среќа. Во
Новиот Завет најчесто се употребува терминот „makarios”, кој исто
така означува среќа. Благословот се смета и за знак на специјална
наклонетост од Бога за индивидуата или за нацијата, која резултира со просперитет и успех. Во Второзаконие 28:3,6,8 запишано е:
„Благословен ќе бидеш во градот и благословен во полето. Благословен ќе биде плодот на твојата утроба, и плодот на земјата твоја,
и плодот на добитокот твој... Благословен ќе бидеш, кога влегуваш,
и благословен – кога излегуваш...Господ да ти испрати благослови
на твоите плодови и на секоја работа на твоите раце; и на земјата,
која Господ, твојот Бог, ти ја дава.“
Во Евангелието според Јован 10:10, Бог ни се објави во тело,
дојде на овој свет во Христос за да ни даде живот, и тоа не било
каков, туку живот во полнота, во изобилие како што велат некои
референтни преводи. Зборот за изобилие кој е употребен во овој
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контекст, на коине преводот е περισσός, perissos (abundant) и се однесува на материјална и финансиска полнота, но и полнота на радоста во Божјото присуство.
Оттука, слободно можеме да извлечеме неколку заклучоци.
Имено, ако посакуваната и дадената ни од Бога првобитна состојба во која требаше да егзистира човекот беше рајот и едемската градина со сето изобилие и полнота во неа, и ако Бог дојде
на овој свет за да не помири со Него и на тој начин ја отстрани
пречката која е гревот, за да не прибере одново при себеси и за
да не врати во првобитно замислената состојба на полнота и изобилие, нели, да ни даде не́ било каков живот, како што ни вели
во Јован 10:10, тогаш сосема логично е и́ верниот во Бога да ревнува за истата таа посакувана состојба на полнота и изобилие,
значи да ревнува и да се моли за благословите од Бога. Впрочем
и́ не случајно ние ги завршуваме сите Богослуженија со изрекување и посакување на благослови од Бога за секој еден од нас
овде и за нашите најблиски.
Но, што во случај доколку ги добиеме тие благослови? Што во
случај ако Бог навистина ни ја отвори небеската ризница и истури
како пороен дожд благослови и не внесе длабоко во зоната на благодатта Божја, уште во овој живот, во овој телесен и полн со грев
свет? Што тогаш? Подговени ли сме за такво нешто? Подготвени
ли се нашите срца за да примат порој дожд од благослови и отворени ли се доволно за да ги одразат од себеси кон другите околу себеси, кон црквата, заедницата, кон верните и луѓеето во потреба? Оти
ако нашето срце е скрушено и полно со жал, тага или принуда при
давање на дел од нас или на дел од нашите благослови за другиот во
потреба, тогаш прашање е дали воопшто сме подготвени за Божјата
благодатна интервенција во нашиот живот.
Една од првите препреки на тој пат со Господа е да си го провериме срцето дали сме задоволни со тоа кое досега ни е ставено како
благодат нам, со досега примените благослови од Бога.
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Дали сме задоволни од нашиот живот во даденава фаза на нашето постоење на земјава, дали сме задоволни од досегашните благослови од Бога, од тоа кое го имаме, независно дали е тоа малку или
многу, арно или лошо? Дали знаеме да го уживаме животот во благодатта на семејството кои ни е дадено по милоста Божја, дали знаеме да уживаме во бракот, во секојдневието? Дали сме благодарни
за сето тоа? Каков е нашиот став во срцето за овие прашања? Оти
каков е нашиот став во срцето, таков ќе биде и́ одговорот од Бога за
тоа дали сме или се́ уште не сме подготвени за повисок степен на
благослови и за подлабок влез во присноста со Бога и во зоната на
Неговата благодат.
Словото ни вели да бидеме задоволни со тоа кое го имаме (Евреите 13:5) и да не́ мрмориме и бидеме незадоволни со тоа кое го
немаме. Затоа што ако постојано мрмориме и не́ покажуваме благодарност со тоа кое ни е дадено, тогаш постои пречка во нашето
срце која не дозволува Господ да излее повеќе од Неговата ризница
на благослови, нели на изобилие и полнота. Ставот на понизност,
задоволство од се́ досега во нашите животи и искажана искрена
благодарност кон сето тоа кое Бог ни го овозможил во нашите животи е став кој отвора нови врти и можности за нов исчекор кон
повисок степен на благослови, изобилие и полнота во секоја смисла, вклучително и́ материјална и финансиска. Доколку не сме подготвени да се носиме со тој предизвик на присуство на порој дожд
од благослови и изобилие, тогаш подобро и́ да не бараме од Бога
во молитва и да не ги подгреваме лажно нашите надежи во Бога за
материјални и финансиски благослови. Тоа и Словото ни го вели:
1 Тимотеј 6:6-11: „А голема печалба е, навистина, да биде човек
благочестив и задоволен со себеси. Бидејќи ништо не сме донеле на
светов, јасно е дека не можеме и ништо да однесеме. Но кога имаме
храна и облекло, со тоа да бидеме задоволни. А оние, што сакаат
да се зБогатуваат, паѓаат во искушение, во примки и во многу неразумни и штетни желби, што го потопуваат човекот во пропаст и
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погибел. Зашто коренот на сите зла е среброљубието (или похотата
за пари, заслепеноста од Богатството), на кое што некои, откако му
се предадоа, се отклонија од верата и си навлекоа многу маки. Но
ти, човеку Божји, бегај од ова и стреми се кон праведност, побожност, вера, љубов, трпеливост и кротост!“...а се́ друго ќе ти се додаде и секоја твоја потреба ќе биде задоволена според желбите на
твоето срце, вели Словото. 2 Коринтјаните 9:8,11: „А Бог е силен
да умножи во вас секаква благодат, та, имајќи секогаш доволно сè,
да бидете од сè срце дарежливи во секое добро дело... па во сè да
се зБогатите за секаква дарежливост, која преку нас предизвикува
благодарност кон Бога.“
Матеј 6:19-21: „Не собирајте Богатства на земјата, каде што ги
јаде молецот и ‘рѓата, и каде што крадците ги поткопуваат и крадат;
но собирајте си Богатства на небото, каде што ни молец, ниту ‘рѓа
ги јаде, и каде што крадци не ги поткопуваат, ниту крадат; зашто,
каде што е Богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Никој не
може да им слугува на двајца Господари: оти, или едниот ќе го замрази, а другиот засака; или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го
презре. Не можете да им служите на Бога и на Мамона.“ Мамон не
значи просто пари и материјално Богатство, туку похлепа за пари и
материјално Богатство. Тоа е кога бескрупулозно газите се́ во животот за да дојдете до Богатство, кога се краде, лаже, измамува за да
се оствари профит и да се дојде до целта за Богатство.
Значи узансот за општење со Бога во молитва за повеќе благослови во нашиот живот, за финансиска слобода и полнота во финансиите и материјалното е ставот на понизност во нашето срце, ставот да
сме задоволни од тоа кое го имаме, благодарноста за сето тоа кое ни
е дадено, многу или малку, арно или лошо – сеедно, потоа радоста и
постојаната молитва која ќе ревнува кон Бога за желбите во нашето
срце, согласно Неговата волја и инструкција Господова, за која говориме денес. 1 Солунјаните 5:16-18: „Радувајте се секогаш! Молете се
постојано! Благодарете за сè, оти таква е волјата Божја во Христа Ис300
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уса спрема вас!“ И радоста, среќата и веселбата се дарови од Бога, ни
вели Словото. Проповедник 3:12-13: „нема ништо подобро, освен да
се веселат и да прават добро во текот на животот свој. Кога секој човек јаде и пие, и го гледа доброто во секој свој труд, тоа е дар Божји.“
Јов во 36:11 уште се додава дека доколку Му се биде послушен
и Му се служи на Бога и доколку се оттргне од беззаконието, тогаш
верниот го поминува животот во добро и годините свои во радост.
Секако овде не говориме за хедонизмот, таков каков што го има
во своите размисли светот, како уживање кое е крајна цел на човековото постоење и се́ нему да му биде подредено во животот, па
дури и само просто задоволување на најниските страсти на телото.
Тоа е повикот на лукавиот и таа е замката, стапицата и измамата со
која тој сака да не внесе во вртлогот на телесното и гревовното, кое
со сила на магнетна привлечност ги влече нашите телесни и подложни на грев тела.
Ние христијаните сме во светот, но не сме и́ дел од него. Но, дали
тоа значи ако не си дел од нешто, дека треба да се изолираме од овој
свет, како што тоа го прават монасите, за да не́ бидеме инфицирани
од телесното и гревовното во него. Нели, рековме дека ние сме во
гревовно тело кое во еден телесен и доминантно гревовен свет и
опкружение околу нас се привлекуваат како магнет, едно со друго,
се́ до моментот кога кај нас не настане метаноја или промена за 180
степени, промена од нашата телесна природа и карактер, во новата
духовна природа и карактер, во новата состојба на Духот во нас. Тогаш нели и нашиот карактер и природа ќе се одбиваат од телесното
и гревовното во овој свет и на тој начин гревот ќе ја нема повеќе
силата на магнетна привлечност кон верниот.
Католичката црква на пример, во еден од своите последни канони на црквата го има дефинирано хедонизмот како модерен смртен
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грев47. Првично утврдените од нив смртни гревови, загадувањето
на животната средина која е создание Божјо се смета за сквернавење на едно од делата Господови, потоа генетскиот инженеринг
со кој се менува кодот на неговите созданија, похлепата за пари и
материјално Богатство без да се покаже грижа кон потребите на
другиот, дрогата која го уништува телото и духот на човекот кој
е Негово создание, абортусот кој го поништува во зачеток животот кој го вдахнал Бог, педофилијата која дегенерација го уништува
ставот и погледот кон семејството како заедница помеѓу мажот и
жената, која пак е една од ординираните институции од Бога, како
и предизвикување на неправда во општеството или државата кои
се исто така институции ординирани од Бога. Овие смртни гревови
според каноните на Католичката црква се проширени и нови и во
нив се вклучени токму и хедонизмот и потрошувачкиот менталитет. Првите пак канони за смртен грев, се донесени во 6-тиот век
во времето на папата Грегори велики и тие се похотта или похлепата (Библиски - желбата на очите и похотта на телото), лакомоста,
слепилото за Богатство и материјалното, мрзеливоста и потрага по
лесни начини за брзо Богатење, гневот, зависта, љубомората и гордоста, горделивоста во животот.
Во Католичката енциклопедија е запишано и́ дека различните моди-

фикации на телесната потрага по задоволство во животот, од една страна

води до себичност и егоизам и нагласеност на концептот кој јас го нарекувам „only me, myself and I” или “јас, само јас и никој друг“, но од друга
страна го споменуваат алтруизмот како компонента на хедонизмот, кога
мотивите се несебично насочени кон другиот, кон неговите потреби, што
пак е следено со сочуствителност и со саможртва, што е пак највисоката
форма на агапе Христовата љубов, да се дадеш себеси како жртва за дру47.

http://www.vatican.va/archive/ENG1104/_P3A.HTM
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гиот, за неговите потреби и за неговото добро во животот. Некои тоа го
нарекуваат Христијански хедонизам.
Дали ние можеме себеси да се замислиме, во оваа фаза од нашите животи и во моменталниот степен на духовен растеж и од со
Бога, како ние му посакуваме добро и среќа на другиот до нас, кој
можеби и не ни е толку близок или дури ни е несимпатичен во црквата, во заедницата, а да не речам и дека можеби го сметаме за наш
непријател, оправдано или не, сеедно?
Дали има сила во нас, да се надминеме во нашите себични потреби и во молитвата која вечерва или уште веднаш денес на оваа
Богослужба ќе одлучиме да си ја кажеме, и притоа да се помолиме
од длабочината на нашето срце за тој кој го сметаме можеби за
наш непријател, со кого можеби сме имале некое недоразбирање
или кавга, можеби сме размениле гневливи зборови, непријатни
постапки, па дури и само поглед? Да се помолиме за другиот до
нас, да се изземеме себеси од таа молитва, да ги оставиме нашите најблиски за момент настрана од нашиот молитвен фокус и да
се свртиме кон тој, кој еве на пример ни е најмалку симпатичен
во заедницава. Дали сме подготвени за такво нешто? Одговорот на
овие прашања се аргумент за или против во рацете на Господа, се
во прилог или не, на позитивна одлука за посилно инволвирање на
Господ во нашите животи.
Да нагласиме уште еднаш. Библијата е јасна во својата порака,
поука, опомена и изобличување во правда и правичност и за ова
прашање. Таа уште од самиот почеток ни вели дека целта на Бога
беше да не остави во рајот и да го уживаме животот во сета слобода и полнота на радоста, во изобилие на се́ што може да му биде
потребно на едно човечко суштество. Бог се́ ни беше обезбедил за
наше добро и уживање. Значи целта на Бога за нас луѓето е да ни
биде добро во животот, да го живееме во сета негова полнота и во
сета радост од Божјото присуство во нас и околу нас. Но, која беше
одлуката на човекот? Водена од мотивот на незадоволство од мо303
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менталната состојба во која се и́ беше угодено, покажувајќи доза
на неблагодарност кон Бога и кон се́ што и́ беше удоволено, подлегнувајќи на измамата на лукавиот со желбата на очите, похотата
на телото и горделивоста во животот, Ева посегна по тоа кое беше
забрането. Иако измамена од лукавиот, таа сепак донесе одлука која
ја поништи удобноста, лагодноста и полнотата во нивниот живот
која Бог ја беше замислил за нас луѓето, и таа несвесна што ќе ја
снајде, влезе во авантура од која еве дури и́ ние денес ги сносиме
последиците од таквиот чин на непослушност кон Бога.
Оттука, доколку извлекуваме нови заклучоци, последиците кои
ги добија Адам и Ева од своите постапки на непослушност кон
Бога, постанаа бреме, маки и страдање на овој свет. Но, дали тие
последици ќе мора да ги носи и човештвото врз себе, заради постапките на некои наши претци? Секако да. Но, исто така поради
фактот што Бог е праведен, Тој сепак нема да дозволи ние денес
да бидеме онеправдани и ставени во ситуација да страдаме заради гревовите на некој друг претходно. Имено, ние преку нивниот
пример и искуство го имаме спознанието на вистината дека секоја
наша непослушност кон Бога, не одвојува од Него, од Неговото
присуство, заштита и закрила. Преку тоа спознание ние свесно и
со волева одлука сме се приклониле кон живиот Бог, сме одлучиле
да Му бидеме послушни на инструкцијата од Неговото живо Слово
и да живееме живот посветен на Неговата вистина. Ваквиот модел
на послушноста кон Бога и Неговото живо Слово е најсигурниот
одбранбен механизам кој навреме ќе ги селектира и неутрализира
замките, стапиците и измамата на лукавиот на нашиот пат и од со
Бога. Ваквиот модел е всушност процесот на помирување со Бога
и тогаш ние сме на патот кон зоната на благодатта и благословите
од Бога. Животот во и со Бога е состојба на присност во која ништо
нема да ни недостасува, состојба во која ќе имаме се́ потребно и со
кое можеме да се носиме во овој телесен и гревовен свет. Да, ние
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сме во него, но не сме и не смееме да постанеме дел од тој и таков
свет.
Оваа инструкција од Словото е препознаена шанса за промена на
подобро, спознание дека е отворена врата кон небеската ризница на
благодатта Божја за верните, а за сите останати е т.н. „авансирана
милост“ за која говореше уште Весли на времето.
Псалм 106:9: „Нека Го слават Господа за милоста Негова и за чудесата Негови што им ги направи на синовите човечки: зашто Он ја
насити гладната душа, и душата гладна ја исполни со блага.“
Исаија 58:11: „Господ секогаш ќе ти биде водач, а и во време на
суша ќе ја наситува душата твоја и ќе ги крепи коските твои; ти ќе
бидеш како градина напоена со вода и како извор, чии води никогаш не пресушуваат.“
Исаија 40:31: „а оние кои се надеваат на Господа, ќе ја обноват
силата своја: ќе кренат крилја како орли, ќе трчаат и нема да им
биде тешко, ќе одат и нема да се уморат. “
Дали сме задоволни од сегашниот исход во нашите животи? Одговорот на ова прашање ќе биде патоказ за Бога дали сме во оваа
фаза подготвени успешно да се носиме со предизвикот на изобилни
благослови во нашиот живот?
Мик Џегер пее песна: „Не можам да дојдам до задоволство во
животот“ Боно и Јуту пеат: „Јас се́ уште немам најдено тоа кое го
барам“ во смисла на задоволство од животот.
Човек кој успеал да постане милијардер на своите 45 години, започнал да го живее животот раскошно, си го приуштил сиот раскош
на овој свет, бил најгламурозен во трошењето во САД во тој период
од неколкуте децении на минатиот век. Човекот сакал и пробал букавално се́ што можело да ги задоволи неговите страсти, неговата
желба на очите, неговата похот на телото, горделивоста во животот
да биде прв и нај од сите негови современици. Живеел луксузно и
во раскош, трошел безмерно, имал свој приватен авион, вили, хотели, се́ што посакал му било на дофат и остварливо. Во 65-тата
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година во животот, тој констатирал дека сето тоа Богатство и раскош и начин на живеење не му носело повеќе никакво задоволство,
едноставно го изживеал тие нешта и престанале да му бидат повеќе
мотив во животот. Незадоволен од тоа како живеел дотогаш, немајќи резултат со потрагата по нови предизвици кои ќе му донесат
некако ново задоволство, тој разочаран се повлекол во една од неговите хотелски соби, престанал да комуницира со луѓето, започнал
да гледа исти филмови по 150 пати, престанал да обрнува внимание
на себеси, на изгледот, на здравјето и во тешка депресија умира за
само две години потоа, на свои 67 години, со салдо на неговата банкарска сметка од неколку милијарди долари. (LBS/GSI/BSP)
Многу глумци во Холивуд, милионери кои се виделе и добиле
што посакале во животот завршуваат со тешка депресија, во дрога
и беда на крајот. Секако има и такви кои посветени на Бога, успеале
да се носат со предизвиците на Богатството, како на пример Киану Ривс, глумец кој 90% од своите тешки милиони ги дава на добротворни организации, а само 10% задржува за себеси и за своите
потреби48.
Ова покажува дека Библиската инструкција е прецизна и точна.
Нема задоволство во животот без Божјо присуство во него. Изгубените во овој свет нема ни да најдат задоволство, надвор од кругот
Господов. Во Проповедник 6 глава, Соломон ни вели дека задоволство во животот, човек може да пронајде само во Господа и никако
надвор од тој круг. Се друго е фатаморгана, лажно и привидно. Овој
телесен и гревовен свет е лага и измама. Ние сме во него, за да бидеме солта и светлината, за да покажеме да дело како треба да се живее,
за да другите видат и понекако поверуваат и се откажат од животот и
чекорењето во него без Бог да е присутен.
48.

https://www.ranker.com/list/the-7-greatest-_true_-keanu-reeves-stories-ever-told/joanne
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Уживајте во секој миг од животот кој ви е дар од Бога. Уживајте
ја убавината на денот, без да мрмориме колку е жешко или колку
е студено. Уживајте во секој миг помина со вашите сопружници,
нека биде тоа во љубов како кога прв пат сте се заљубиле еден во
друг, сакајте се, почитувајте се и живејте ги овие мигови како да
се последните во вашиот живот. Секој миг поминат со своите деца
нека биде во радост и безгрижност. Се́ што ќе правите во вашиот
живот правете го од срце, со душа и ревност како за Господа, а не
како за луѓе. Бидете задоволни со тоа кое го имате, бидете благодарни за се́, дали е добро или лошо сеедно, и едното и другото е за
поука, е порака и изобличување во правда и правичност. Надевајте
се на подобро, молете се постојано, барајте во молитва од Бога и не
ја згаснувајте во ниту еден момент надежта и желбите на вашите
срца. Бог се́ гледа и се́ слуша, времето и приликите Тој ги одредува,
според тоа што гледа во одаите на вашето срце. Псалм 36:4: „Надевај се на Господа и прави добро; живеј на земјата и таа ќе те храни
изобилно. Утешувај се со Господа, и Он ќе ти даде срцето твое што
ќе посака.“
Бог нема намера ние да бидеме сиромашни и да живееме во
скудност. Зошто би бил „скржав“ да не опсипе нас верните со блага
од Неговата бескрајна ризница на благослови, вклулително и материјалните и финансиските? Зошто? Одговорот лежи во нашето
срце. Отворени ли сме доволно за примање и за струење на таквата
благодат? Имаме ли сила и стоиме ли цврсто на карпата Христос,
како не би не однел како цунами поројот дожд од благослови кој
Бог сака и чезнее да ни го испорача во нашите животи?
Бог нема намера ниту да страдаме во овој живот. Замислете каков
Бог би бил тоа кога би ни дал дар и таквиот дар би ни бил со цел да
не видиме „дерман“ од него, што би рекол нашиот народ. Да, животот со себе носи и премрежја, носи и предизвици, но Бог ни дава
сила и инструкција како да одолееме на тие предизвици, како да им
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пркосиме на обидите на лукавиот да ни ја наруши и одземе радоста
и полнотата на животот посветен на Бога.
Една анкета во САД49, помеѓу верни кои за себе тврделе дека се
новородени покажала дека 90% од испитаниците успешно се носат
со проблемите, премражјата во своите животи. Но, исто така 90%
пак од верните новородени во Христа, паднале на тестот на искушенијата кои со себе ги носи поројот дожд од благослови во нивните животи. Едноставно тие не биле подготвени и доволно силни
за да се носат со тоа ниво на благодат од Бога кое е изобилие и во
материјална и финансиска смисла. Христијанската црква е доволно
опремена за битката со маките и страдањата во овој свет, и таа битка
успешно ја водат и опстојуваат на патот со Бога. Но, искуството на
другите верни, покажува дека црквата не посветила доволно внимание на втората страна од медаљонот, а таа е подготвеноста во срцето
да струи низ него порој дожд од благослови, и во материјална и во
финансиска смисла. Затоа, секој треба да го преиспита своето срце
и основите на кои стои во него. И оттука да се обиде во молитва да
процени колкав е степенот на отвореноста за давање себеси за другиот и за Бога, колку сме подготвени за саможртва и сочуствителност
кон потребите на другиот во мака и колку сме спремни да се дадеме
себеси за Бога и за Неговото дело.
Во текстот од Филипјаните, стих по стих инструкцијата е јасна,
појасна и не може да биде:
„1. Стојте тврдо во Господа...значи бидете цврсти и непоколебливи, непопустливи и стабилни како тврдина во однос на бранот од телесниот и гревовен свет околу нас, тоа цунами кои
секојдневно ни прети да не однесе во неврат...
2. Бидете едномислени во Господа...ова е порака и од Исус, кога
ги напушташе апостолите им порача бидете едномислени и во
49.
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

еден Дух трпеливо и цврсто и непоколебливо чекајте го моето
воскресение...а потоа и Христовото второ доаѓање...
Помагајте се едни со други, бидете сотрудници едни за други,
грижете се едни за други, грижете се и́ за благовестието...
Радувајте се...радувајте се...радоста е одраз на она кое тлее во
срцето – а тоа е надежта во Христос живиот Бог, а изразот на
лицето мора да ја одразува таа радост и со тоа да оддаде слика
за надворешните дека во срцето има печат кој се гледа на лицето од присуството на љубовта Божја во верниот...
Бидете кротки, понизни, покајани, во мир со Бога и со светот
околу вас...покажувајте сочувствителност кон сите околу вас,
а посебно кон тие во потреба, во болест, мака или премрежја
во животот...научете да го гледате другиот со очите со кои Бог
го гледа секој еден од нас. И по таа кротост да им бидете познати на сите околу вас...
Грижите препуштете ги на Бога, тој не кани да Му го предадеме нашето бреме за Тој да го носи оти ние сме преслаби за
тоа...Бог ни вели дека ниту едно влакно од главата нема да ни
падне без Негово знаење...дека Тој ќе се грижи за нас, ќе не
штити и закрилува во секој миг од нашиот живот во Него...
Бидете постојани во молитва...барајте од Бога се́ што ви е потребно, а претходно проверено во инструкцијата од Библијата
дали е согласно Неговата волја или согласно вашата...
Запазете ги вашите мисли во Христа, запазете ги вашите срца
во Христа, поставете стража пред вашиот ум, пред вашето
срце...стражарете над него деноноќно за да не ве прелаже лукавиот, за да не ве измами со неговите лаги, како што ја измами Ева со желбата на очите, похотта на телото и гордоста во
животот
Мислете на она кое е вистина, кое е чесно, праведно, чисто,
љубезно, достојно за слава, на добродетелта, на она што е за
пофалба...
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10.	Бидете извршители на ова Слово...вршете се што научивте, примивте, чувте и видовте...Давајте од срце и без тронка жал, тага или принуда...за плодот, да се преумножува во
ваша полза...не само финансии, туку и себеси, давајте се за
Господа...и Бог НА МИРОТ ЌЕ БИДЕ СО ВАС.
Бидете задоволни со тоа кое го имате...покажете став на благодарност кон Бога за секој здив на живот кој е во вас и за сето имање или
немање, научете да живеете со тоа кое ви е во рака...и имајте надеж,
ревнивајте во молитва за подобро. Имајте став на убеденост дека СЕ́
МОЖЕТЕ ВО ХРИСТА... нема ништо неможно за оној кој верува..
Сево ова е предуслов за тоа кое следи... „...добив се́ и имам во изобилие...се пренаполнив со блага...“, и́ ние да ја констатираме оваа
состојба во кој беше апостолот Павле.
„Мојот Бог, по Своето Богатство, нека ја исполни секоја ваша
потреба, за слава преку Христа Исуса.
Молитва и благослов – Второзаконие 28:1-14:
„1. ...ако го слушаш гласот на Господа, твојот Бог, ги пазиш и ги
извршуваш сите заповеди Негови, кои денес ти ги заповедам,
тогаш Господ, твојот Бог, ќе те постави погоре од сите народи
на земјава;
2. и ќе се пренесат на тебе сите овие благослови и ќе се исполнат,
ако го слушаш гласот на Господа, твојот Бог.
3. Благословен ќе бидеш во градот и благословен во полето.
4. Благословен ќе биде плодот на твојата утроба, и плодот на
земјата твоја, и плодот на добитокот твој, и плодот на воловите твои, и плодот на овците твои.
5. Благословени ќе бидат житниците твои и оставите твои.
6. Благословен ќе бидеш, кога влегуваш, и благословен – кога
излегуваш.
7. Господ нека ги порази пред тебе непријателите твои, кои се
креваат против тебе; по еден пат ќе навлезат тие против тебе,
а по седум патишта да избегаат од пред тебе.
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8. Господ да ти испрати благослови на твоите плодови и на секоја работа
на твоите раце; и на земјата, која Господ, твојот Бог, ти ја дава.
9. Господ, твојот Бог, нека те постави за Свој свет народ, како
што ти се беше заколнал тебе и на татковците твои, ако ги
извршуваш заповедите на Господа, твојот Бог, и одиш по патиштата Негови.
10. И тогаш ќе видат сите народи на земјата, дека името на Господа, твојот Бог, ти е дадено тебе, и ќе се уплашат од тебе.
11. И Господ, твојот Бог, нека ти даде изобилство во сите блага,
во плодот на твојата утроба, во плодот на добитокот твој и во
плодот на нивите твои на земјата, за кои Господ им се беше
заколнал на твоите татковци дека ќе ги даде.
12. И Господ нека ти го отвори доброто Свое сокровиште, небото,
за да дава тоа на време дожд на земјата твоја и да ги благословува сите работи на рацете твои: и ќе им даваш на заем на многу
народи, а ти самиот нема да земаш на заем; и ќе владееш над
многу народи, а тие над тебе нема да владеат.
13. Господ, твојот Бог, да те направи глава, а не опашка, и да бидеш само на високо, а не на ниско, ако ги пазиш заповедите на
Господа, твојот Бог, кои ти ги заповедам денес да ги почитуваш и исполнуваш,
14. и ако не отстапуваш од сите зборови, што ти ги заповедам
денес, ни надесно, ни налево, и ако не тргнеш по други Богови
за да им служиш.“
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20. ЗА РАДОСТА И СРЕЌАТА НА ХРИСТИЈАНИТЕ
Јован 15:1-11:
„1. Јас сум вистинска лоза. Мојот Отец е лозарот.
2. Секоја прачка во Мене, која што не дава плод, Он ќе ја исече; и секоја,
која што дава плод, ќе ја очисти, за да принесе повеќе плод.
3. Вие сте веќе чисти преку словото, што сум ви го проповедал.
4. Бидете во Мене, и Јас ќе бидам во вас. Како што прачката не
може да роди плод сама од себе, ако не е на лозата, така и вие,
ако не бидете во Мене.
5. Јас сум лозата, а вие прачките; и кој што е во Мене, и Јас во него, тој ќе
даде многу плод; оти без Мене не можете да направите ништо.
6. Ако некој не остане во Мене, ќе биде исфрлен надвор, како
прачката, и ќе се осуши; а такви ќе ги соберат, и во оган ќе ги
фрлат, и ќе изгорат.
7. Ако останете во Мене, и зборовите Мои во вас, тогаш, што и
да посакате, барајте, и ќе биде.
8. Со тоа ќе се прослави Мојот Отец, ако вие принесувате многу
плод и ако бидете Мои ученици.
9. Како што Ме возљуби Отецот, и Јас ве возљубив вас. Бидете
во Мојата љубов!
10. Ако ги запазите Моите заповеди, ќе останете љубов Моја,
како што Јас ги запазив заповедите на Мојот Отец и останувам во љубовта Негова.
11. Ова ви го реков, за да остане радоста Моја во вас, и радоста
ваша да биде полна“.
Јован 16:20-24:
„20. Вистина, вистина ви велам дека вие ќе заплачете и ќе заридате, а светот ќе се зарадува; и вие ќе бидете нажалени, но
жалоста ваша ќе се претвори во радост.
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21. Жена, кога раѓа, има болки оти ѝ дошло времето нејзино; но
штом ќе го роди детето, од радост не ги помни веќе болките,
зашто се родил човек на светот.
22. Па така и вие, сега сте нажалени; но Јас пак ќе ве видам, и ќе
се зарадува срцето ваше, и радоста ваша никој нема да ви ја
одземе;
23. и во тој ден нема да Ме прашате за ништо. Вистина, вистина
ви велам: што и да посакате од Отецот, во Мое име, ќе ви даде.
24. Досега ништо не сте барале во Мое име; барајте и ќе добиете,
за да биде радоста ваша полна“.
Псалм 20:1-6: „Господи, со Твојата сила ќе се весели царот и за
спасението од Тебе безмерно ќе се радува.Ти му даде, она што срцето
негово посака и молбата на устата негова не ја отфрли, зашто Ти го
пресретна со добри благослови, му возложи на главата венец со скапоцени камења.Тој побара од Тебе живот, а Ти му даде долголетие во
веки веков.Голема е славата негова поради спасението од Тебе; Ти го
покри со чест и величие.Ќе положиш на него вечен благослов, развеселувајќи го со радоста на лицето Твое“.
Претходно размислувавме за задоволството и уживањето во животот на христијаните, кој е непроценлив дар од Бога, како и за незадоволството и неблагодарноста како алатки во рацете на лукавиот
за да го расипе нашето пријателство со Бога и не изнесе надвор
од кругот на благодатта. Краток осврт на пораката ќе не доведе до
продолжение на истата, во контекст на среќата и радоста кои еден
верен во Христа треба да ги чувствува во својот духовен од со Бога,
а радоста нели е и еден од плодовите на Духот според Галатјаните
5:22, оттука е и огромната важност на радоста во животот на секој
верен христијанин.
Рековме дека првобитниот план на Бога за човекот е да има исполнет живот во сета полнота која Бог може да ја даде, живот во
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изобилие, без да му недостасува ама буквално ништо во неговиот
живот. Затоа и Адам и Ева без сместени во средина во која пребива
Божјото присуство, а каде што е Бог таму ништо нѐ недостасува. За
да во Јован 10:10 Бог ни вели дека Тој е дојден на овој свет, нели
во Христос, за да ни даде живот, и тоа не било каков туку живот во
сета полнота и во изобилие како што само можеме да си замислиме.
Значи намерите на Бог спрема човекот се да има живот во полнота и изобилие, а под Негова заштита, закрила и водство.
Адам и Ева погрешија спрема Бога, беа непослушни и поради
тоа се одвоија од Бога и така зацари гревот. Нели гревот по дефиниција е секоја одвоеност од Бога. Ева беше незадоволна од статусот,
сакаше повеќе и подобро, притоа покажувајќи отворена неблагодарност. Измамена од лукавиот таа посака да го прими сето знаење
кое Бог го има и си го има задржано за себе, таа сакаше да има и
разум за распознавање на доброто од злото, мислејќи дека со тоа ќе
постане еднаква со Бога. На тој начин таа Му згреши на Бога и влезе во грев. Повторувам незадоволството од тоа кое ни е дадено од
Бога во оваа фаза од нашиот живот и неблагодарниот став кон тие
дарови од Бога се отворен повик за злото и демонските сили да ја
реализираат измамата која оди по линијата на желбата на очите, похотта на телото и горделивоста во животот. Гревот тропа на вратата
на срцето и ако со овие постапки му ја отвориме, тој, значи гревот
заГосподарува со нашето срце и со исходот во нашиот живот.
Но, Бог сепак не нѐ остави на ветрометината на злото и демонските сили на темнината. Тој, лично ни понуди план за помирување
со Него, план за враќање во првобитно од Него замислената состојба која е пребивање во рајска градина или во царството небеско и
тој план ни го изложи во Неговото живо Слово Библијата. Ако сме
согласни со планот и истиот го прифаќаме, тогаш ние покајани понизно влегуваме во зоната на благодатта, во спротивно сѐ уште ќе
талкаме како Израилот низ пустината.
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Тој план оди по истата линија по која и гревот влезе во човештвото – нели по линија на незадоволство и неблагодарност за даденото
ни. Значи, првата задача е да покажеме став дека навистина сме
задоволни со тоа кое ни е дадено во оваа фаза од нашите животи,
било добро или лошо, било многу или малку. А потоа да покажуваме став на благодарност кон тие дарови од Бога. Оти сѐ е дар
од Бога, и доброто и лошото. Второво, понекогаш се допушта од
страна на Бога со цел да се поттикне промена на некои наши ставови кон животот, на некои наши рутини и навики, на некои наши
мисли, зборови и постапки кои отворено не одвојуваат од Божјото
присуство. И тоа е всушност и отворен повик од Бога до нас да се
промениме и доближиме кон Него. На тој начин Бог не подготвува
за зоната на благословите.
Наше е само да ја следиме Неговата инструкција, да стоиме цврсто во Господа, да бидеме едномислени во Духот, да бидеме кротки
и во мир со сите, грижите, тоа непотребно бреме да го препуштиме на Господа. Инструкцијата од Филипјаните 4 глава понатаму
ни вели бидете постојани во молитва и со благодарност и покажан
став на задоволство за сето досега во релацијата со Бога и ни вели
радувајте се. Во духовната битка на умот мислете само на она кое е
вистината, што е чесно, праведно, чисто, љубезно, достојно за слава, добродетелно, што е за пофалба, само на тоа мислете. И круната
на сѐ, бидете извршители, а не само слушатели на Словото, значи
тоа кое го чувте и видовте, кое го научивте и примивте, тоа вршете
го. И тогаш Бог на мирот ќе биде со вас, во сета полнота и изобилие
во вашите животи.
Ќе прочитамe парафразирано, едно писмо: ...“се слушнавме и се
радувам што можам да ти напишам писмо. Скрутејп50 (израз кој ЦС
Луис го употребува во една од своите книги со истоимениот наслов,
50.

Lewis, C. S.: Тhe Screwtape Letters; Paperback, Simon & Shuster 1996
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од средината на минатиот век, како фикција за ѓаволот и неговите
планови за тоа како да ја расипе човечката природа, како да внесе
неред и немир во душата и животите на луѓето – нели според она во
Јован 10:10 – да украде, убие и уништи што повеќе души човечки да
оттргне од Господа), продолжува пријателката на Лили, заврши огромна работа, но сепак не ја долови женската перспектива. Затоа јас
те советувам за следново: (Во писмото Лили всушност добива совети
како да ѝ наштети на некоја особа која патем е во непријателство со
неа ... и одиме на поентата, слушнете ги советите од ѓаволот и демонските сили на темнината, лично.)
- Барај зборови, постапки и начини како да предизвикаш незадоволство кај особата, како да поттикнеш сомневања во нејзината психа. Незадоволството е најсилната алатка за разорување на умот и востановениот тек на живот на индивидуата,
која има за цел да го оттргне верниот од Господа и да го внесе
во зоната каде власта е наша. Тоа е најбрзиот начин некому да
му го земеш умот и да ги засениш среќата и радоста во неговото срце. Во разговорот со таа особа трагај по најскриеното
ќоше во умот, на пример некоја слабост, нешто со што таа е
оптоварена во животот, по некои комплекси на пониска вредност, барај ја најтенката нит во душата каде што можеш да ги
скинеш конците. И започни да го сееш семето на незадоволство, кое е всушност семе на злото, семе на раздорот, потенцирај ги постојано тие нешта, биди сугестивна, не ѝ дозволувај
да мисли, биди наметлива, а сепак знај ја границата за да не ги
примети намерите. Прави го тоа инвазивно, а сепак неприметливо, спонтано. Уфрлувај лошо семе во нејзиниот ум во секоја
можна прилика и не застанувај...направи да почне да станува опседната со тие нешта. Семето на незадоволство најбрзо фаќа длабок корен во душата на човекот. За некои жени
можеби е тоа физичкиот изглед, косата, телесната тежина и
слично, за други можеби е нешто друго, односите во бракот
316

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

со сопружникот, со неговиот статус и положба во заедницата,
во општеството, односите со некое од децата, со родителите,
можеби состојбата со финансиите и слично. Во сите овие сегменти имаш на располагање лепеза на можности за сеење на
злото на незадоволство од моменталниот исход во нејзиниот
живот. Спротиви ѝ позитивни примери од околината, на кои
може да им завидува, љубомори...Семето ќе расте во нејзиниот ум, ќе ѝ ја обзема душата, тоа е семе кое вирее на секој
тип на почва и затоа е најефикасно семе на раздор во умот на
човекот. Потенцирај ги пропуштените прилики во нејзиниот
живот, погрешните постапки и одлуки во минатото, пропаднатите амбиции, сѐ се тоа добри можности за да се постигне
целта – одземање на радоста и среќата во животот, заробување
на мислите и умот со негативните нешта, па сѐ до крајната цел
уништување на нејзината душа. Сѐ додека успеваш да ѝ ја
држиш концетрацијата на незадоволство од тоа кое ѝ фали, и
кое некој друг го има подобро, сѐ дотогаш си на вистинскиот
пат, таа ќе станува се понесреќна со себеси и со своите достигнувања во животот, насмевката ќе ја снемува од нејзиното
лице, независно дали во семејството, во бракот, на работното
место или во општеството. Држи ја во тој круг, мислите нека
ѝ бидат преокупирани со себеси, додека животот почне да ѝ
влегува во зоната на мизеријата, оти незадоволството ќе породи кавги, расправии, немир, нервоза, зголемените очекувања
од животот ќе го заборават заедничкиот делител, а тоа се времето и приликите кои ги дава Бог. Секогаш кога ќе погледне
на другиот до себе ќе ѝ излегуваат пред очи само негативните
работи, постојано ќе мисли само на лошото и постепено доброто ќе го снемува од нејзините мисли и од нејзиното срце.
А нели какви ни беа мислите, таква ни е основата во срцето од
која произлегува и исходот во нашите животи.
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Еднаш штом ќе се воспостави превласт над исходот во нејзиниот живот со доминација на незадоволството од него, тогаш ти
претстои лесна задача. Малата искра има потенцијал лесно да се
разгори во нејзината душа, само ти е потребна мала креативност во
злите намери. Притоа гледај да и́ ги растураш сите пријателства кои
можат да ја вратат назад, тргни ги од нејзина близина сите кои имаат потенцијал да ја охрабрат, да ѝ вдахнат позитивни мисли, да ја
држат во зоната на „непријателската книга за нас – Библијата“, оттргнувај ја од тие пријатели и од таа средина, употреби лаги ако треба, измислици, разни оговарања и конспирации за нечии постапки
зад нејзин грб, измами, наметни ѝ одбивен став кон опростувањето,
потенцирајќи го нејзиното его и суета. Оддржувај ѝ ја горчината од
животот и гневливоста која ќе се породи, на високо ниво постојано,
колку подолго – толку подобро. Внимавај да не претераш со сѐ, да
не те примети во намерите, оти постои опасност да се освести и
навреме да се покае и врати назад. Затоа лукаво криј ги твоите зли
намери од нејзината перцепција, прави ѝ се најискрена пријателка,
така најдобро ќе ѝ го подриеш животот.
Откако незадоволство ќе зацари во нејзината психа, кога таа ќе
почне да се сомнева во себеси дека не е доволно вредна за ништо и
за никого, дека животот и сѐ околу неа е руина од неуспеси и негативности, тогаш слободно можеш да ја водиш кон тоа да се самоуништува. Немоќна да стори било што таа или запаѓа во депресија
или анксиозност и разни форми на психички состојби или се оддава на пиење и дрога или влетува во неверство и тоа е почетокот на
крајот. Зароби ја во тој круг на злото, во кој како во жива кал ќе почне да пропаѓа, сѐ до твојата конечна победа – добивме уште една
уништена, украдена и убиена човечка душа, успешно оттргната од
Господа.
И поради што се случува сево ова? Поради спуштениот гард на
човекот, поради незадоволството и неблагодарноста кои водат кон
непослушност на опомената која е инструкција Господова од Јован
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10:10, нели ѓаволот дојде на овој свет да украде, уништи и убие што
повеќе души човечки да оттргне од Господовиот пат. Непослушноста ја изнесе Ева од рајот и ја внесе во зоната на маки и страдања
кои се виртуозност на лукавиот и демонските сили на злото.
Значи, сѐ започна од незадоволството и неблагодарноста за сето
тоа кое Бог го имал дадено во животот на човекот, и особено на
верниот. Тоа води до непослушност кон вистината од Словото и не
внесува во кругот на злото.
Ценам дека е особено важно да се утврдиме во пораката на 4-тата
глава од Филипјаните за таа да постане узанс според кој секој од
нас одново ќе се обиде да ја преиспита и унапреди својата личносна релација со Бога и да зачекори подлабоко од било кога досега во
неговиот живот во зоната на благодатта каде ни е ветено порој дожд
од благослови од Бога за нас верните.
Нема среќа и радост во нашите животи, нема исполнетост сѐ додека не започнеме да пребиваме во Бога на одржлива основа. Само
во Христос сѐ добива смисла, нашиот живот добива смисла, сѐ добро и лошо кое ни се случува добива смисла само во Христос, без
Него нема ниту задоволство во животот, ниту ќе знаеме како да го
уживаме животот, а притоа лукавиот да нема пристап до него, ниту
пак ќе можеме да размислуваме за среќа и радост во него. Сѐ можам во Христа кој ме крепи и ми дава сила, заклучи апостол Павле.
А можеме ли воопшто било што без Христос?
Дали е воопшто можно човек да биде среќен и радосен ако има
незадоволство од исходот во неговиот живот? А видовме дека нема
задоволство и исполнување во овој телесен и гревовен свет без
Христос да е во големата слика. Дали може пак неблагодарниот човек да ја почувствува среќата и радоста во животот? Дали воопшто
непокајаниот и неверен човек може да дојде до спознание на вистинската среќа и радост во животот? Но, и дали верниот во Бога
има право на среќа и радост во животот или само маки и страдања
се патот до Бога? Pye in the sky when you dye теологија!
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Сепак, Библијата не учи да гледаме и од поинаква перспектива
која ја одразува вистинската суштина на животот, која е – It’s not
just pie in the sky when you die, but steak on your plate while you wait!
- или „не е само пита на небото кога ќе умреме, туку и стек во чинијата додека чекаме“.
Прашањето е како да дојдеме до состојба во нашето битие кое
ќе одразува среќа и радост? Има ли видливи знаци за постоење на
среќа и радост во животот на верниот? И ако тие се инструкција
од Словото, тогаш како ќе познаеме дека основите од кои извира
среќата и радоста во животот на верниот се вистинските?
Сѐ се ова прашања кои заслужуваат внимание и бараат одговори.
Словото ни говори за среќата и радоста и́ во Стариот и́ во Новиот завет. Бог не сака да гледа загрижени лица, не сака обременети
срца. Уште во првата комуникација со Каин и Авел Бог ни обрна
внимание дека нам не ни личи да имаме намуртени и помрачени
лица. Оти според Бог таквиот израз на нашите лица одразува состојба во која гревот тропа на вратата на нашите срца. Какви лица
гледаме околу нас во заедницава, во нашите семејства, во работните средини, во социјалното опкружение каде што општиме со нашите пријатели? Гледаме ли лица кои зрачат со радост и оптимизам
за животот, лица кои одразуваат среќа, кои се весели, насмеани, радосни и задоволни од животот?
Кога велам задоволни, не мислам само и исклучиво на материјалните и финансиски задоволства, иако и́ тие не се исклучени. Сепак, генералната перцепција на луѓето во светот е дека вистинската
среќа и радост во животот доаѓа токму од субјективното чувство на
задоволство од постигнатото во своите животи, од финансиската и
материјална слобода и полнота во животот и затоа на овие научни
мерења за најсреќните нации и држави, сепак на највисоките скалила се протестантските нации и држави, кои се всушност најБогатите и со највисок квалитет на живот, но и каде што верата се
одржала жива доволно долго, повеќе од на било кои други места.
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Значи во светот среќата и радоста доаѓаат од перцепцијата за
квалитетен живот, финансиска и материјална благосостојба која
дава сигурност за индивидуите и семејствата. Но, од каде доаѓаат
среќата и радоста во црквата, кај верните?
Дали ние денес би биле посреќни и порадосни во животот доколку сме исполнети во финансиска и материјална смисла?; или има и
нешто друго кое е на повисокото скалило во приоритетите за верните во Христа?Дали во Библијата постои разлика помеѓу радоста и
среќата?; или станува збор за исти работи? Што подразбираме под
среќа? И дали среќата треба да биде цел во животот на еден верен
во Христа? Некои теолози ќе речат дека никаде во Библијата не ни
е ветена среќа во овој телесен и гревовен свет и живот. Истите ќе
речат дека само радоста ни е ветена и дека постои разлика во поимањето. Велат вие можете да бидете радосни и истовремено среќни, но не можете да бидете среќни, ако ја немате радоста во вас. Се
вели лесно е да си среќен кога си ослободен од страдањето, кога
си финансиски обезбеден, кога односите во бракот и семејството
цветаат, но што кога се појавуваат кризи, турбленции во животот?
Што во случај кога, можеби и не по наша вина сме соочени со проблеми од најразличен вид и карактер, што тогаш? Што се случува
со среќата? Исчезнува ли?
Во такви моменти што ни останува, освен ветувањето од Библијата во Јован 10:27-30: „Моите овци го слушаат Мојот глас и Јас ги познавам; и тие одат по Мене,и Јас ќе им дадам живот вечен; и никогаш
нема да загинат; и никој не ќе ги отме од раката Моја.Мојот Отец,
што Ми ги даде, е поголем од сите; и никој не може да ги грабне од
раката на Мојот Отец. Оти Јас и Отецот едно исто сме“.
Дали ова може да ни причинува радост и покрај маките? Дали
ветувањето дека Исус нема да нѐ напушти во ниту една турбуленција или неочекувана животна ситуација, предизвикува чувство на
радост, нели поради фактот што живиот Бог ни е нам на распола321
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гање во каква било ситуација и во какви било околности ние сме
под Неговата закрила и заштита?
Оттука, според овие теолози среќата е краткотраен изблик на
чувство на задоволство од некоја ситуација, кое доаѓа и си оди зависно од животните текови. Што пак не е случај со радоста, која
се смета за трајно чувство на надеж, задоволство и восхит, а кое
извира од присуството Божјо во животот на верниот, од сигурноста и извесноста која живата релација со живиот Бог ја носи во секојдневието на верниот. Значи според оваа група на теолози среќата
е емоција, чувство кое е вообичаено краткотрајно, а радоста е перманентен став во срцето. Во Јован 15:10-11 стои: „Ако ги запазите
Моите заповеди, ќе останете во љубовта Моја, ...Ова ви го реков,
за да остане радоста Моја во вас, и радоста ваша да биде полна“.
Радоста ваша да биде полна. Колкава ли е само желбата на живиот
Бог, ние да сме во радоста и радоста наша да биде полна?
Јован 16:21-22: „Жена, кога раѓа, има болки, оти ѝ дошло времето нејзино; но штом ќе го роди детето, од радост не ги помни
веќе болките, зашто се родил човек на светот.Па така и вие, сега сте
нажалени; но Јас пак ќе ве видам и ќе се зарадува срцето ваше, и
радоста ваша никој нема да ви ја одземе“.
Радоста наша нема никој да ни ја одземе, ниту обидите на лукавиот да ни подметне некоја замка, стапица или измама ќе успеат,
ниту неочекуваните животни ситуации и некој моментален негативен расплет во нашиот живот, ништо, буквално ништо нема да
може да ни ја одземе радоста во животот. И да има мака, болка,
страдање, ветувањето е дека нашата тага и жалост ќе биде претворена во радост.
2 Тимотеј 1:4: „ ...сеќавајќи се за твоите солзи, копнеам да те видам, за да се исполнам со радост“.
2 Јован 1:12: „Вистина, имав многу да ви пишувам, но не сакав
на книга и со мастило, оти се надевам дека ќе дојдам при вас и од
устата да ви зборувам, та радоста ваша да ви биде полна“.
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Според Џон Пипер51, врвен теолог и проповедник на Словото,
наш современик, поимот христијански хедонизам е сосема оправдан во тој контекст. Според него, тоа не подразбира дека највисоката цел во животот на верниот е само и исклучиво потрагата по
среќа, туку обратно потрагата по највисоката цел во животот ни
носи среќа во него. Значи трагањето по највисокото добро во животот на овој свет, на највозвишената цел - спознанието и знаењето
за живиот Бог, секогаш резултира со среќа во животот. За него нема
разлика помеѓу поимите среќа и радост и тој подразбира едно те
исто и за едниот и за другиот поим. И додава дека тој кој не трага
по среќа во животот, тој и́ нема љубов за другиот до себеси, ниту
за Бога. Значи, потрагата за среќа и радост во животот ја врзува за
љубовта кон Бога и ближниот и заклучува дека едно без друго не
може да постои.
Секако ваквите обиди на некои теолози имаат и за цел да ја заменат
Кантовата моралност со Библиската. Кант52 инаку е германски философ
кој живеел во втората половина на 18. век и кратко на почетокот на 19.
век. Тој бил најмоќниот експонент на идејата дека моралната вредност
за некоја постапка ја губи суштината доколку се има за цел да се извлече корист за себе од таквата постапка. Постапките се добри и морално
издржани доколку тој кој ги чини е незаинтересиран за корисноста од
чинот на исправно постапување. Секој мотив кој води кон тоа да ни донесе радост некоја од сторените морални постапки, го расипува самиот
чин на правење добро, вели Кант.
Друг познат теолог, Ц. С. Луис, вели дека христијанска должност
на секој верен во Христа е да биде што повеќе среќен.
Ештер 9:16-17: „Кај Јудејците тогаш имаше светлина и радост,
веселба и свеченост.И во секоја област, во секој град и секое место,
51.
52.

https://www.desiringgod.org/topics/christian-hedonism/messages
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каде што ќе стигнеше заповедта на царот и неговата повелба, настануваше радост, веселба, гозба и празник за Јудејците“.
Радосните луѓе се вообичаено задоволни од тоа кое го имаат,
малку или многу сеедно, и тие се насмеани често, оддаваат впечаток на среќни луѓе.
Чарлс Спарџн не прави разлика помеѓу радоста и среќата и сугерира дека вистински христијански живот е исполнет и со радост
и со среќа.
Се смета дека, да ги разликувате радоста од среќата е како да
речете дека дождот не е влажен или дека мразот не е студен.
Во речниците Мериам Вебстер, терминот радост вообичаено се
објаснува како чувство на големо, дури и прекумерно задоволство
и среќа. Всушност, среќата е синоним за радост. Исто така и во
христијанските евангелски речници на библиска теологија, радоста
се опишува како среќа од нешто добро кое се случува, а среќата пак
се опишува како состојба на задоволство или радост искусена од
луѓето и од Бога. Тенка е границата помеѓу овие два поими, за да се
разликуваат еден од друг.
Еремија 31:12-13: „И тие ќе дојдат и ќе се радуваат на сионските
височини и ќе се стрчаат кон добрата Господови...и душата нивна
ќе им биде како градина напоена со вода и веќе нема да се измачуваат.Тогаш девојката ќе се радува на оро, а и младите и старите
заедно; и тагата нивна ќе се претвори во радост, ќе ги утешам и ќе
ги зарадувам по нивната болка“.
Изреки 23:25: „ Нека ти се радуваат татко ти и мајка ти, нека се
радува онаа која те родила“.
Јаков 1:2-4: „Радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни
искушенија,знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпеливост:трпеливоста, пак, нека ви биде совршена работа, за да бидете совршени и целосни, без никаков недостаток“.
Јован 15:11: „Ова ви го реков, за да остане радоста Моја во вас, и
радоста ваша да биде полна“.
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Откако видовме дека среќата и радоста не се ништо страно за
Библијата и за верата во Христос, туку дека се дури и насушна потреба за верните, тогаш треба да се прашаме – како до среќата и
радоста во нашите животи?
Некој професор подигнал чаша вода пред студентите и ги запрашал, колку е тешка чашата полна со вода. Сите давале различни
одговори. Професорот продолжил со прашањето, а што ќе се случи
ако ја држам чашата вака подигната 5 минути? Потоа прашал, а
што ако ја држам вака со саати?; или пак неколку денови, без да ја
спуштам?
Секако, студентите одговарале дека 5 минути не се проблем и
ништо нема да се случи, неколку саати може да се веќе проблем и
може да се здрви раката и да предизвика грчеви и сериозна нелагодност. А за неколку денови може да настане дури и здравствен
проблем за раката и рамото. Професорот поентирал дека исто е и со
стресот во животот, со вашите грижи. Доколку сте соочени со нив,
5 минути не ви се проблем да ги издржите. Но, ако ги носите неколку саати во текот на денот, ако тие грижи ви се постојано во мислите, тие започнуваат да ви прават нелагодност, да ви го обземаат
умот и радоста и среќата од срцето и лицето. Но, доколку постојано
мислите на нив, доколку со денови и недели сте преокупирани со
грижи, доколку со недели стресот е ваше секојдневие, тогаш постои и опасност по вашето здравје. (LBS/GSI/BSP)
Прекумерните грижи за сѐ околу нас ни носи бреме кое непотребно не притиска во животот. Не случајно Господ во Словото ни
дава инструкција да се ослободиме од секое бреме, од секоја грижа
која не тишти и не ни дава мир, и сѐ Нему да Му препуштиме. 1 Петрово 5:6-7: „Смирете се под крепката рака Божја, за да ве воздигне,
кога ќе дојде времето.Сите ваши грижи оставете ги на Него, зашто
Он се грижи за вас“.
Дали спознанието дека Бог толку нѐ возљуби што се даде себеси
за жртва на крстот, за да секој кој поверува во Него, има живот ве325
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чен, исто како и спознанието дека Бог дојде во Исус на овој свет за
да ни даде живот, не било каков, туку во сета полнота и изобилие,
нѐ покренува во радоста? Дали ни предизвикува чувство на среќа
дека не сме сами на овој свет, дека нашиот создател е со нас, и нам
ни е на располагање, дека ние сме сакани со вечната љубов Божја
(Еремија 31:3), дека сме сонаследници со Христос во Царството
(Римјаните 8:17), дека ни е гарантирано наследството (Ефесјаните
1:14), дека имаме пристап до Бога Отецот во Христа и преку Духиот Свети (Ефесјаните 2:18), дека стануваме членови на Божјото
семејство, дека сме чеда Божји (Ефесјаните 2:19), дека родени од
Бога сме заштитени од злото и лукавиот нема повеќе власт над нас
(1 Јованово 5:18). Дали?
Затоа, радувајте се на животот кој ни е дар од Бога, примајте ги
даровите од Бога со восхит и во радост, среќа нека блика од вашите срца и нека се одразува на вашите лица. Немојте да бидете
помрачени во лицата и да праќате погрешна порака до Бога и до
тие околу вас. Бидете насмеани и ведри, полни со живот, сигурни
и самоуверени во победата, чекорете цврсто и непоколебливо во
Христа, постојано испитувајте се во Духот, испитувајте ги вашите
мисли, зборови и постапки и проверувајте дали сте на вистинскиот
пат и дали со сигурност распознавате што е од Бога, а што не. Мислете на тоа кое е за пофалба, за поука, опомена и изобличување во
правда и правичност.
Потоа, пребројувајте ги благословите и добрините Господови
кон вас и кон вашите најблиски. Бидете благодарни за секој миг
поминат со Господа и Неговите дарови во вашиот живот. Развивајте
оптимизам во надежта дека Бог е со вас и дека сѐ можете во Христа
кој ви дава сила и ве крепи.
Растете во спознанието на Бога во личен опит катаден, работете
на вашето изградување и спасение, бидете извршители на Словото а не само слушатели, грабајте го Царството небеско со сила на
Духот во вас, оти нели Словото не поучува дека силните го грабаат
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Царството. Не барајте и не очекувајте од животот сами од себе да
ви се наредат коцките. Бидете проактивни, преземете иницијатива,
поразете ја млакавоста во себеси, покренете го духот во вас, пројавете сила и храброст за слава на Бога и за Негова поткрепа на земјата. Покажете став дека точно знаете што сакате со вашиот живот,
дека имате јасна цел и визија дека сте подготвени да се жртвувате
за таа визија и цел да постанат стварност, согласно времето и приликите од Бога, а според Неговата света волја.
И никогаш не го заборавајте изворот на ваш ата радост. Тој е
Христос живиот Бог. Од тој извор црпете ја сета животна енергија,
сите мисли, зборови и постапки нека течат од вас како жива вода
која доаѓа од таквиот извор. (Дела 2:28).
Нека насмевката на вашите лица биде печат за славата Господова
во вас, нека биде одраз и израз на љубовта Божја во вас и радоста
која извира од таквата љубов. За сѐ има време на земјата, и за тага
и за плач, но не заборавајте дека времето кое ни е дадено на земјата
е и за веселба, и за смеа, и за среќа и за радост. Секако, сето ова
добива вистинска смисла само во Христос, оти тој е коренот на сѐ
во нас. И поради Него ние живееме, оти Тој живее во нас, а поради
тоа и ние можеме да се соочиме со тоа кое доаѓа во деновите пред
нас. (Проповедник 3:4)
Опростувајте, опростете си себеси, но и на другите, па и на непријателите ваши. Надминете се себеси. Бидете жртва благоугодна
за Бога, дадете дел од себеси, од својата егоцентричност, ослободете се од тоа бреме кое ви ја подјадува душата и го полни срцето
со зло. Непотребно е тоа бреме. Кому служи таа горделивост и постојано докажување дека само јас и никој друг сум во право за сѐ?
Сѐ додека не го ослободиме срцето од секој непотребен товар, ќе
нема сила ниту простор во него да сместиме повеќе од Божјата љубов. А радоста полека ќе венее и ќе ја изгуби смислата. Од таквата
состојба на духот ќе нема среќа ни на повидок, колку и да се напре327
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гаме за неа, ако ја нема во срцето радоста, ќе ја нема ни среќата во
животот, ниту пак нејзиниот одраз на лицето.
Развивајте здрави односи со браќата и сестрите, во еклезијата,
со роднините и пријателите, а особено во семејството со вашите
сопружници и децата. Дружете се со верни во Господа кои ве охрабруваат, воздигнуваат во доброто, кои ве прават да се чувствувате
вредни и посакувани за друштво, а со кои во доверие можете да се
поучувате во Словото и да се радувате во Господа. Опкружете се
со верни луѓе кои имаат позитивна мисла и став во животот, кои
зрачат со радост, среќа и задоволство и кои покажуваат понизност
и благодарност во сѐ.
Подигнете го ставот за радоста и среќата повисоко на скалилото на вашите животни приоритети. Секако основата, изворот и коренот на тоа е вашата личносна релација со Христос живиот Бог.
Нема вистинска среќа и радост надвор од кругот во кој Христос е
во вас и околу вас.
Посветете се на она кое ви прави задоволство, а не е надвор од
рамката на инструкцијата Господова и е согласно волјата Божја. Ослободете се во духот и уживајте го животот, тој може да биде и забава, и игра и песна, и смеа и радост и веселба. Во Христос сето ова
добива смисла. Бегајте од секаква поука на некои проповедници кои
ја отруја црквата со траорниот дел на животот, со маки, страдања,
болести, немир, како да ние кои поверувавме сме проколнатите и не
треба и ниту смееме да видиме дерман во и од нашите животи. Тоа
не е вистината. Погледнете на Словото од поинаква перспектива.
Ние не сме роботи па само механички да се движиме и чекориме
низ животот без да ја почувствуваме убавината на тој бесценет дар
од Бога.
Одмарајте се, релаксирајте се, одморете ги телата и душите, немојте да имате грижа на совеста поради ова, осамете се за во мир да
се посветите на молитва, во спокој да размислувате за сите убавини
Божји околу вас. Тоа кое ќе доминира во мислите, токму тоа ќе биде
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посеаното семе во срцето и оттаму исход во вашите животи. Тоа ќе
го зголеми задоволството од животот и благодарноста кон Бога за
сето тоа. Затоа мислете позитивно, на секое добро за сѐ околу вас и
за секого околу вас, фалете се и во маките велеше апостолот Павле
во Римјаните 5 глава, третиот стих. Барајте ги добрите особини во
тие околу вас, а сѐ што ви пречи препуштете го на Бога, понекогаш и
замижете и погледнете на другиот до вас како што Бог гледа на вас,
посебно кон сопружниците ваши, па и кон децата, кон вашите браќа
и сестри во заедницата, кон другите во светот. Можеби ќе ви згрешат, можеби нема да ви се по мерак понекогаш, но тоа не значи дека
треба и ним да им ја одземете радоста возвраќајќи им со иста мерка.
Грижете се за радоста на другиот до вас. Направете ги среќни тие
околу вас, нека се почувствуваат сакани, дарете од вашето внимание
повеќе од било кога кон тој до вас и радувајте се, и пак ќе речам, радувајте се. Среќа нека блика од вашите лица и тоа нека биде печатот
на Божјата љубов во вас. Нека тоа биде вашиот заштитен знак во
животот. И како што се вели во Јов 8:21: ...нека вашата уста биде исполнета со смеа, а вашите усни со восклици на радост. Изреки 15:13:
„Весело срце го прави лицето весело...“
Проповедник 3:11-12: „Сето она што Он го направил да биде
прекрасно во свое време, и го вложи во срцата нивни, ... Разбрав,
дека за нив нема ништо подобро, освен да се веселат и да прават
добро во текот на животот свој“.
Бог сака да бидеме среќни и радосни во животот, среќата и радоста се израз и одраз на задоволство од тој бесценет дар од Бога,
тие се одраз и израз на срцето кое е благодарно за сето тоа. Знам
дека е тешко во криза и турбуленции верниот да пронајде сила во
себе за радост и среќа. Но, Неемија во 8:10 ни вели, Радоста наша
во Господа е силата наша. Ние така всушност ја споделуваме радоста наша со Господовата за нас. Нашиот променет став во животот,
став кој ќе ја обнови радоста и среќата во нас, ќе направи промена,
не само во нашето расположение, туку и со нашето здравје, со од329
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носите едни кон други, ќе направи крајно и промена во заедниците.
Изреки 17:22: „Веселото срце е како лек благотворно...“
Радоста е радост само ако е споделена радост, споделена прво со
Бога, а потоа и со браќата и сестрите во Христа. Римјаните 12:15:
„Радувајте се со тие кои се радуваат...“
Проповедник 9:7-10: „И така, оди, јади го радосно лебот свој
и пиј го со радосно срце виното свое, што Бог има наклоност кон
твоите дела...Во сите дни на својот суетен живот насладувај се од
животот заедно со жената, која ја сакаш и која ти ја дал Бог под
сонцето за сите твои суетни дни; зашто, тоа е твој дел во животот и
во твоите трудови, со кое се трудиш под сонцето“.
И Бог „Со смеа ќе ја исполни устата твоја, а усните твои со восклици на радост“ Јов 8:21 Псалм 117:15: „Глас на радост и на спасение се слуша во домовите на праведните...“ а не глас на расправии, немир, врева, карање, раздори, поделби. Псалм 5:11: „Па нека
се зарадуваат сите кои се надеваат на Тебе: вечно да се радуваат
оние што Ти ги закрилуваш; и да се радуваат со Тебе оние, што го
сакаат името Твое“.
„А Бог на надежта нека ве исполни со секаква радост и мир во
верата, та преку силата на Светиот Дух вашата надеж да се преумножува“. (Римјаните 15:13), а со тоа и радоста и среќата во вашите
животи.
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21. ЗА ВРАЌАЊЕТО НАЗАД
1 Царства 13 (Трета Книга Царства)
„ ... Царот му рече на Божјиот човек: ,Дојди со мене дома да се
поткрепиш; ќе ти дадам да јадеш, и ќе ти донесам подарок.‘ 8.Но
Божјиот човек му одговори на царот: ,Да ми дадеш и половина од
домот свој, нема да дојдам со тебе, нема да јадам леб и нема да
пијам вода во тоа место, 9. зашто така ми е заповедано преку словото Господово: »не јади таму леб, не пиј вода и не се враќај по патот,
по кој си одел.«‘ “
... Во Ветил живееше еден пророк - старец. Синовите негови
дојдоа и му раскажаа сè, што беше направил оној ден Божјиот човек во Ветил; тие му ги раскажаа на татка си и зборовите, што тој
му ги беше кажал на царот. 12. И татко им ги праша: „По кој пат
си отиде?“ А синовите му покажаа, по кој пат тргна Божјиот човек, што дошол од Јудеја. 13. Тогаш тој им рече на синовите свои:
„Оседлајте ми го оселот.“ Тие му го оседлаа оселот, и тој се качи на
него. 14. И тргна по Божјиот човек и го најде како седи по еден даб,
и го праша: „Ти ли си Божјиот човек, што доаѓа од Јудеја?“ Оној одговори: „Јас сум.“ 15. Тогаш му рече: „Дојди кај мене дома и касни
леб.“ 16. Оној му одговори: „Не можам да се вратам со тебе и да
дојдам при тебе; нема да јадам леб и нема да пијам вода кај тебе во
ова место, 17. зашто преку словото Господово му е речено: „не јади
леб и не пиј вода таму, и не се враќај по патот, по кој си одел.“ 18.
Тој му рече: „И јас сум таков пророк како тебе и ангелот ми говореше преку словото Господово и рече: »врати го во домот свој; нека
касне леб и нека пие вода.«“ Но тој го излага. 19. И оној се врати со
него, касна леб во куќата негова и се напи вода. 20. Кога тие уште
седеа на трпезата, би словото Господово кон пророкот, што го беше
вратил. 21. И тој изговори кон Божјиот човек, што беше дошол од
Јудеја и рече: „Вака вели Господ: »затоа што не се покори на устата
Господова и не ја запази заповедта, што ти ја беше дал Господ, Бог
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твој, 22. туку се врати, јадеше леб и пиеше вода на ова место, за кое
Он ти беше рекол - не јади леб и не пиј вода, телото твое нема да
влезе во гробницата на татковците твои.«“ 23. Откако оној јадеше
леб и се напи вода, тој го оседла оселот за пророкот, што го беше
вратил. 24. И оној си замина. На патот го сретна лав и го умртви“.
„ ... Тоа е оној човек Божји, што не ја послуша устата Господова;
Господ го предаде на лав, што го нападнал и го усмртил, според
словото Гсоподово, што му беше кажано “.
1 Самоил 15 (Прва книга Царства)
„ ...17. Тогаш Самуил рече: ,Зар не беше ти мал пред Него и зар
не те постави глава над Израилевите племиња и Господ те помаза
за цар над Израилот?‘ “
Псалм 65. Благодарствена песна на народот Божји за духовните
дарови.
„1. Воскликни Му на Бога, земјо цела!
2. Воспејте го името Негово, воздајте Му слава и похвала!
3. Кажете Му на Бога: колку се страшни делата Твои! Поради големината на силата Твоја, ќе Ти се покоруваат непријателите
Твои.
4. Целата земја нека Ти се покорува и да Ти пее, да Му пее на
Твоето име, Севишни.
5. Дојдете и видете ги делата Божји, колку е страшен во одлуките
Свои за синовите човечки.
6. Он го претвори морето во суво; преку река минува со ногата;
таму се зарадувавме поради Него.
7. Со Својата моќ Он владее вечно; Неговите очи гледаат на народите, за да не се кренат бунтовниците.
8. Благословувајте Го, народи, нашиот Бог и искажете Му похвала гласно.
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9. Он ѝ даде живот на душата моја и не дозволи да потклекнат
нозете мои;
10. Ти нè испита, Боже, со оган нè очисти, како што среброто со
оган се пречистува.
11. Ти нè воведе при мака, нанесе маки на нашите племиња.
12. Допушти луѓето да ни се качат на глава. Минавме низ оган и
вода, но нè изведе да здивнеме.
13. Ќе влезам во Твојот дом …, ќе Ти ги исполнам моите завети,
14. што ги изговорија усните мои и ги искажа устата моја кога
бев во неволја.
15.…….
16. Дојдете и чујте вие сите кои се боите од Бога и ќе ви раскажам сè што направи Он за душата моја.
17. Повикав кон Него со устата моја и Го возвеличив со јазикот
свој.
18. Да мислев беззаконие во срцето мое, Господ немаше да ме
услиши.
19. Затоа ме услиши Господ, го чу гласот на молењето мое.
20. Нека е благословен Бог, Кој не ја отфрли молитвата моја и не
ме остави без милоста Своја!“
Во оригиналниот хебрејски превод, на текстот од погоре (1 Самоил 15 (Прва книга Царства):17 стих), дословно стои „кога бев мал
во своите очи“. Ова е важно да го запаметиме. Оти на почетокот на
нашиот од со Господа, почнуваме да растеме повеќе од било кога
во нашите животи, во секоја смисла. Така што, таа почетна точка е
навистина за паметење, оти после еден одржлив период на личњн
опит со Бога, самите ќе ја видиме големината која Бог за нас ја имал
во вид и ја гледал во нашето срце, а за неа не сме биле свесни.
18-годишната девојка Ким Линехан била извонреден талент за
пливање. Иако аматер, таа го држела рекордот за жени на 1500 метри во слободен стил. Дневно вежбала и пливала од 7 до 12 милји.
333

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ДОГМАТА

На прашањето кој ти е најтешкиот дел од режимот на тренинг, таа
одговорила – влегувањето во вода.
Исто е и со верата. Доколку сакаме да прогредираме во релацијата со живиот Бог, нам ни е потребна основно вера, која е базирана
на знаење од Словото Господово, кое знаење пак нѐ води до спознание за тоа кој е Господ, а тоа пак спознание да развие во нас личен
опит. Значи, ќе ни треба читање Библија, поучување, истражување,
размислување, разговори со браќа и сестри. Рековме претходно, не
бегло потчитнување, туку како и врвната пливачка која со часови,
неуморно вежбала и пливала за да дојде до успех, и нам ќе ни бидат
потребни саати за да бидеме во кондиција со барањата Господови
од нас верните.
Но, и доколку го прашаме Господ кој би бил најтешкиот дел од
таквиот режим за верниот, дали би го добиле истиот одговор, како
тој од пливачката – а тоа беше првиот одлучувачки стадиум на верата, со кој верниот влегува во неа, како пливачите во вода. Значи,
навистина најтешкиот дел е човек да донесе животна одлука за влез
во верата, одлука со која ќе се погази самиот себеси, ќе ги згасне и
поништи егото и суетите, и ќе си рече на самиот себеси – јас не чинам, не е добро вака да продолжам како досега. Тешка е таа одлука,
сериозно тешка и одговорна за тие кои разбрале што тоа во суштина значи. Јас тоа особено добро го имам искусено, верувам сите го
знаете моето сведоштво за верата. Претпоставувам и многумина од
вас сте имале слично искуство и сте потполно свесни за значењето и тежината на оваа инструкција Господова, според која Господ
авансираше спрема човештвото една сериозна и сложена операција
на инженеринг на човечкото срце. Имено, за да го доведе верниот
во состојба на потребата за метаноја или свртување од една насока
во животот кон друга,од живот без Бога во него во живот со Бога
во секојдневието на верниот, а со крајна цел да заврши во зоната на
доверба и жива личносна релација со живиот Бог, лично Тој - Господ се објави во тело на човештвото, го напушти за момент тронот
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на небесата, за да преку таа објава, конечно ги задоволи „неверните
Томовци“.
Но, тоа не е сѐ, како што велат „топ шоп“ рекламите на ТВ. Исто
како и во науките, посебно во економските, па и политичките науки
постои аргументација на ниво на научен факт, според која одржливоста на растот е фактор за развој, било економски, било демократски. Веќе се работи и на утврдување на наука за Одржлив развој
или т.н. одржлива наука која трага по разбирање за фундаменталните карактеристики на интеракциите помеѓу природата и општеството, но и́ да ги охрабри оние интеракции внатре во системот кои
се поставени на одржлива траекторија.
Не помалку од важноста која одржливиот тренд ја има за светот,
готово иста таква фанатична важност за Господа, има одржливоста во верата. Оттука, во живото Слово Господово на сијасет места
постојат библиски стихови кои не опоменуваат дека мораме да издржиме докрај во верата, како не би потклекнале на замките, стапиците и измамата на лукавиот на патот, но и како не би се вратиле
назад во гревовниот свет и одново во ропството на гревот.
Се сеќавате на телесниот Израел кој беше изеден од ропството
на пречудни начини, со директна Божја интервенција, и за кратко
време веднаш почнаа да мрморат како им било подобро во ропство
при Египетскиот фараон. Тука е и суштинската разлика помеѓу ослободувањето и слободата. Имено, првото значи дека физички повеќе некој не е веќе роб. Вториот термин, слобода пак, подразбира
внатрешната состојба на духот, ослободена од секакви ограничување и стеги однадвор, освен од пишан вредносен репер, кој во случајов е Библијата. Впрочем и самата Библија вели дека вистината
ќе ве ослободи и ќе ве одржи на вистинскиот пат.
Во секојдневието, честопати го употребуваме зборот напред, сакајќи да поттикнеме движење кон подобро, поубаво утре. Честопати и децата ги воспитуваме да одат напред, со знаење да напредуваат во своите средини, да бидат напредни во сѐ. Впрочем и зборот
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напредок доаѓа од движење напред, кон прогрес, кон нешто поубаво и подобро.
Оттука спротивно на овој збор на надеж и охрабрување за нашите најмили, скоро никој не сака да го употреби зборот назад. Веројатно тоа им е нешто спорно, за некој кој не движи кон напред и
кон прогрес во животот и во своите средини, за него вообичаено
се вели дека е назаден. Назадните идеи во историјата се оние кои
влечеле назад кон процеси кои човештвото ги апсолвирало како назадни, ретроградни.
Дури и денес, ќе слушнете разни борци против Бога кои ќе ви
пророкуваат натални карти, во кои често ќе употребуваат изрази како
ретрограден меркур или не знам што, така што во тој очекуван период требало советуваните да се воздржуваат од големи животни одлуки, од потпишување на стратегиски договори и слично. Па дури и
од властодршците ќе слушнете дека токму во овие или оние месеци
ѕвездите ќе ни биле наклонети и токму тогаш сме морале да потпишеме што побрзо договор, оти потоа сме влегувале во ретроградна
поставеност на ѕвездите и планетите. Дури и премиери, кои се во
нашево непосредно окружување, дури и денес, во модерново време
на живеење сакаат да живеат во минатото и да ги водат државите и
политиките според советите на некои пророци или пророчици, притоа вториве кај нас се покажаа понапредни оти повеќе успеваат со
нашиве премиери. Тоа беше случај со неколку претходни влади кај
нас, како и денес, кога нашироко се применуваат овие методи за консултирање со распоредот на ѕвездите. Ако не им тргне добро, како
што и вообичаено бидува кога изворот за носење на животните одлуки ги барате на погрешни основи или од погрешен фундамент, тогаш
сите си велат, па добро, ѕвездите не ни беа наклонети. Да, секој може
да експериментира со своите лични и со животите на семејството, но
никој не смее да експериментира со животите на нацијата.
Бројни се примерите според кои ѓаволското лукавство е присутно во сите облици и сфери на човековото постоење, но особено и
336

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

помеѓу верните. Тој не се откажува од намерата да нѐ врати при
него и повторно да постане стопан на дворот во нашето срце. Тоа е
неговата света задача. Нели Словото вели дека откако демонските
сили на злото ќе го напуштат срцето на верниот, тие шетаат низ
планини и долини барајќи празен простор за да се вратат во срцето
на сега веќе верниот.
Лука 11:24-25: „Кога нечист дух ќе излезе од човека, тој оди преку безводни места и бара спокој; и не наоѓајќи вели: »Ќе се вратам
во домот свој, од каде што излегов.« Па, штом дојде, го наоѓа изметен и уреден.Тогаш оди и доведува други седум духови, полоши од
себе и кога влезат, живеат таму; и последната состојба на тој човек
ќе му биде полоша од првата“.
Земете го примерот со трите пати чукање во дрво. Колкумина
овде помеѓу нас го практикуваат, можеби и несвесно, ваквиот чин,
мислејќи притоа дека на тој начин нема да чуе ѓаволот, а вообичаено и тоа го изговараат; или кога некој ќе даде комплимент за вашето дете, па сите околу велат – машала, демек да не биде урочено
детето, а всушност тоа е арапски збор кој значи маша алах или во
превод ако е волјата алахова. Кого величаме во овие два случаи и
кому припаѓаме, со кого општиме? Со Христос живиот Бог или...?
Американски научник посетува свој пријател нобеловец и забележува во неговата канцеларија украсна потковица од коњ, закачена
на ѕидот. Се зачудил и прашал да не случајно нобеловецов верува
во тие глупости дека потковица носела среќа. На ова нобеловецот
одговорил дека секако не верува, но за секој случај си ја чува оти
му било кажано дека таа носела среќа, верувал ли јас во тоа или не.
(LBS/GSI/BSP)

Или пак, навиката да се станува од спиење на десна нога, наводно заради опасноста која постоела доколку се стапне со левата нога
при будење. Во ова со векови се верувало и практикувало веројатно
поради стравот кој се вовлекол помеѓу неуките дека станувајќи на
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левата нога се овозможува полесен начин за влез на демонските
сили на злото во верниот.
Ако подлабоко навлеземе во коренот на овие сатански практики,
некои можеби ќе речат, па и во Стариот завет и во текстовите кои
ги земаме за основа на Библиската порака, сите владетели тогаш се
советувале со пророци, а зошто да не, истиот пристап да е случај и
денес.
Саул го имаше до него пророкот Самоил, кралот Ахаб го имаше
Илија, Езекиел го имаше Исаија, Јоаким и Седекија го имаа истиот
пророк Еремија и кралот Давид, го имаше пророкот Натан.
Но, светот не знае дека во Стариот завет Бог општеше со луѓето
преку пророци кои тогаш беа посредници помеѓу Бога и човештвото, затоа што во таа фаза на развој луѓето немаа сила да ја примат
директно силата Божја, нели исто како жедниот да пие вода од хидрант. Но, во Новозаветниот период, по објавата на живиот Бог во
Христос, човештвото ја стекна привилегијата да општи директно
со Него лично, преку Светиот Дух. Со тоа пророци повеќе не ни се
потребни во смисла на посредништво со Бога, денес ние верните
општиме директно со Бога без посредници, а преку Светиот Дух
кој е тука помеѓу нас, и сега и денес и овде во заедницава.
Која е смислата на пораката која Бог ни ја праќа со случајот на
Божјиот пророк од една страна и лажниот пророк кој со измама го
навлече вистинскиот пророк да се врати во неговиот дом, за да јаде
и пие со него, што беше спротивно на Божјата инструкција која му
беше дадена претходно, а таа нели беше, да не се враќа назад, да не
јаде и пие на тоа место каде сѐ уште беше присутен духот на темнината кој гостопримство имаше од идолските жртви на тоа место.
Зошто е толку важно за Господа, да не се враќаме назад, а во
Новиот завет дури и да не се вртиме назад кон нашето минато, кое
нели е претфазата на нашето нановораѓање, во новиот човек, во
дух и вистина. Метаноја на умот и срцето со која сме одлучиле во
нашите животи да направиме пресврт и да се свртиме од превласта,
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која во нашиот внатрешен човек ја имале претходно измамливите
желби на телесното, кон нов живот исполнет со Божјата библиска
инструкција.
Галатјаните 1:6-8: „Се чудам дека така брзо се одвратувате од
Оној, Кој ве повика преку благодатта Христова и преминувате кон
друго благовестие; не затоа што има друго евангелие, но има такви,
што ве смутуваат и сакаат да го изопачат благовестието Христово.
Но дури и ние, или ангел од небото да ви благовестеше нешто друго
од она, што ви благовестевме ние, нека биде анатема!“
Во 1963 година, околу 65% од Американците верувале во Словото Господово како апсолутна вистина. После 15 години, во 1978
година пропорцијата на популацијата која го задржала своето верување паднала на 38%. Во моментов е некаде околу 32% што е сериозно низок ниво на опфат. Истата пропорција е задржана и во
случајот кога станувало збор за Христос и верата во Него.
(https://www.barna.com/)
Дали сме размислувале зошто на жената на Лот и́ се случи скаменувањето во моментот кога се сврте назад? Потоа, зошто во Новиот
завет Христос нѐ опоменува, дека тој кој ја ора со волови нивата
своја не смее да се врти назад, оти таквиот не е достоен за Царството небеско. Зошто?
Битие 19:17,26: „ ...еден од нив (ангелите) рече: ,Спасувај се и
спаси ја душата своја; и не обѕрнувај се назад, не запирај никаде во
оваа околина! Бегај на оној рид, за да не загинеш‘ “. „Но жената Лотова, одејќи по него, погледна назад и се претвори во солен столб“.
Лука 9:62: „Исус, пак, му рече: ,Никој, што ја ставил раката своја
на ралото и погледува назад, не е достоен за царството Божјо‘ “.
Во Новиот завет се споменува единствениот смртен грев, за кој
се вели е хулата против Светиот Дух. Но, тешко е да се одговори
која е границата од која нашите мисли, зборови и постапки влегуваат во зоната на хула и смртниот грев. Во Новиот завет, не само сторениот грев е грев, туку и самата помисла или постапки насочени
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кон него е веќе извршен грев во срцето на човекот. Значи, ако Стариот завет општеше со телесното, Новиот завет општи со духовното и на многу повисоко ниво, на кое е умот над телото. Оти линкот
со Бога е преку умот, во срцето а потоа следи телото. Се почнува
во умот, се слева во срцето, а од него се управува телото, а со тоа и
исходот во нашите животи.
Римјаните 6:23: „Да грешиме ли, бидејќи не сме под Законот, туку
под благодатта? Тоа никако! Не знаете ли дека, кому му се предавате како робови за послушност, робови сте му на оној, кому му се
покорувате: или робови на гревот, за смрт, или – на послушност за
оправдание? Но благодарејќи Му на Бога, вие, иако бевте робови
на гревот, од сè срце му станавте послушни на оној вид учење, на
кое му се предадовте. Откако се ослободивте од гревот, вие станавте робови на правдата. Ви зборувам како човек, за вашата плотска
слабост. Оти, како што ги предостававте членовите ваши да бидат
робови на нечистотата и беззаконието за беззаконство, така и сега
оставете ги членовите ваши да бидат робови на правдата за осветување. Зашто, додека му бевте робови на гревот, бевте слободни
од правдата. А каков плод имавте тогаш? Дела, од кои сега се срамувате, бидејќи нивниот крај е смртта. Но сега, кога се ослободивте од гревот и Му станавте служители на Бога, вашиот плод е
светост, а крајот – животот вечен. Оти, платата, што ја дава гревот, е
смрт, а дарот Божји е живот вечен во Христа Исуса, нашиот Господ“.
Ајде за миг да размислуваме како се чувствува Бог, во периодот на долготрпеливост кога нѐ чека и чека да се прибереме при
Него, да излеземе од ропството на гревот? Како ли Му е кога прави
постојани и упорни обиди да го помири човештвото со себеси, да
нѐ врати од состојбата на пропадливост и да го отвори бисерот на
Божјото во нас? Божјо кое сме го затвориле и љубоморно го чуваме
во некоја темна и длабока одаја во нашите срца, како бисерите во
школките кои на дното на океанот се хранат со хемикалии, тешки
метали и разен отпад. Нашиот заробен во школка бисер, во дла340
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бочината на нашето срце го храниме со гревот и со измамливите
желби на телесното во нас. Затоа на Евреите им е забрането да јадат школки, оти точно ја знаат храната која им е на располагање на
дното на океаните.
И замислете, после многу напори, после многу неуспешни обиди
на најразлични и најпречудни начини да го придобие грешникот за
себе, да го ослободи од ропството на злото, не за да Нему Му биде
добро, туку за нам на грешните да ни биде добро, после безброј
разочарувања од нашите бескрајни одолговлекувања да Му се предадеме на Бога со сето наше срце, душа и разум и да продолжиме
да живееме таму каде што ни е местото, до Бога и со Бога, можеби и
ќе успее со некоја душа човечка да ја спаси. Скапоцено сте купени,
вели Словото.
Исаија 43:1-4: „А сега вака вели Господ, Кој те создал Јакове и
Кој те образувал, Изариле: не плаши се, зашто Јас те откупив, те нареков според името твое; ти си Мој.Преку води ли ќе минуваш, Јас
сум со тебе; преку реки ли – тие нема да те потопат; ако тргнеш преку оган, нема да се изгориш и пламенот нема да те обгори.Зашто Јас
сум Господ, Бог твој, Светецот Израилев, твојот Спасител; откуп за
тебе го дадов Египет; Етиопија и Савеја ги дадов за тебе.Бидејќи си
скап во очите Мои, многу си ценет; Јас те возљубив, затоа ќе дадам
други луѓе за тебе, и народи за твојата душа“.
Исаија 49:16: „Ете, на Своите дланки сум те забележал; твоите
ѕидишта секогаш се пред Мене“.
Ефесјаните 2:4-8,10: „но Бог, Богат со милост, поради големата Си
љубов, со која нè засака, иако бевме мртви поради гревовите наши,
нè оживе со Христа и нè воскресна со Него и постави на небесата во
Христа Исуса, за да им го покаже на идните векови преизобилното Богатство на Својата благодат во добрина кон нас преку Христа Исуса,
зашто по благодат сте спасени преку верата; и тоа не е од вас –
Божји дар е;... Оти ние сме Негова творба, создадени во Христа
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Исуса за добри дела, што Бог ги предодредил уште од порано да ги
вршиме“.
Сиот тој непрекинат напор на Бога, сета таа излеана добрина,
милост и љубов Негова кон нас Неговите созданија, сета жртва која
Тој ја дава за да ја постигне целта да бидеме и останеме со Него,
мора да е скапо. Скапо е вниманието на другиот кон нас, а камоли
вниманието со кое самиот Бог не опсипува нас, Неговите чеда.
Одиме понатаму. Во таа фаза, како веќе придобиени од Господа,
Тој продолжува љубоморно да не чува само за Себе, не дозволува
никој да си поигрува со нас, војска ангели и мноштво небеско воинство е ангажирано за да бдее над секоја душа спасена и скапоцено
откупена. Сѐ што Бог очекува и бара од нас е да Му бидеме послушни, доследно да ги следиме Неговите инструкции од ова живо Слово Господово, како не би западнале наивно во замките, стапиците
и измамата на лукавиот. Нели знаеме, од Јован 10:10 вториот дел,
дека демонските сили на злото и сатаната лично се на овој свет за
да украдат, уништат и убијат души човечки и да ги оттргнат да не
Му припаѓаат на Бога.
Колосјаните 3:5-10: „Затоа умртвете ги своите земни членови, односно пороците: блудството, нечистотата, сласта, лошата желба, лакомството, кое е идолопоклонство! Поради тие пороци иде гневот
Божји врз синовите на непослушноста, меѓу кои некогаш се движевте
и вие, кога живеевте го тие пороци.А сега и вие отфрлете сè од себе:
гневот, лутината, злобата, хулењето, срамните зборови од својата уста!Не лажете се еден со друг, откако веќе го соблековте стариот човек
со неговите дела и се облековте во новиот, кој се обновува во познанието, според образот на својот Создател“.
Затоа, грижејќи се за нас, Тој ни вели дека опасностите од овој
свет се насекаде наоколу и дека не смееме да се движиме во нашето
секојдневие ненаоружани со оружјето од Ефесјаните 6. глава. Добро е да ги повторуваме почесто, нели обувките на мирот, појасот
на вистината, оклопот на праведноста, шлемот на спасението, шти342
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тот на верата и духовниот меч кој е Словото Божјо, Библијата, која
е нели остра како меч кој ги раздвојува месото од коските.
Значи, Господ нѐ подготвува за битка, но нели таа битка не е против крвта и плотта од овој свет, туку против поднебесните сили на
злобата кои ги подјармиле неутврдените души човечки и си поигруваат со нив.
Намерите на Бога се сериозни со нас и колкаво би било Неговото
разочарување ако нашите намери не се сериозни со Него.
Сево ова го говорам за да се преиспитаме себеси, какви се нашите намери со Бога? Дали сме сериозни во нив? Дали нашата одлука
да Му припаѓаме Нему е доследна во секоја смисла?
Бројните опомени низ примерите во Старозаветниот период ни
укажуваат и нѐ упатуваат на односот на Бог кон нас луѓето, а посебно кон тие кои се Негови и кои одлучиле да Му припаѓаат докрај, со
нивните животи. Тоа е однос на посветеност и пожртвувана агапе
љубов за своите созданија. Но, исто така ни укажува на втората
страна на Божјата природа која е оган кој изгорува. Не, Бог не е тој
кој казнува. Но, Бог е тој кој разочарано си ја врти главата од тие
кои не успеале да одолеат на притисокот од светот и искомпромизирале со него, на начин што се откажале послушноста кон Бога и
неговите инструкции и заповеди или се впуштиле во авантура со
телесната измама на овој гревовен свет.
Осија 6:3-4: „И така, сега да се стремиме да Го познаеме Господа;
појавата Негова е како утрена зора и Он ќе дојде при нас како дожд;
како доцен и ран дожд ќе ја наполни земјата.Што да ти направам,
Ефреме? Што да ти направам, Јудо? Чесноста ваша е како утрена
магла и како роса што брзо исчезнува“
Таквата состојба претставува враќање назад. Откако еднаш сме
го предале животот на Христос, понизно и покајани сме стапиле во
послушност со Бога помирени со Него, враќање назад повеќе нема,
под истите посакувани услови. Да повторам, откако еднаш сте му
припаднале на Бога, нема повеќе враќање назад. Тоа е хула, а Духот
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Божји, тоа е навреда за Бога, тоа е понижување кое дури ни најдобриот пријател нема да може да го преброди.
Тоа е исто, како кога вие сте одлучиле да скокнете со падобран од
авионот на висина од 7.000 метри и откако скокнете со падобранот
во рака, да се предомислите и да посакате да се вратите назад. Дали
е тоа можно? Секако дека не е можно, оти природниот закон на
гравитацијата ја има истата сила како и духовниот закон на одметнување од Бога, кој делува по принципот на она кое го вели Евреите
10:26: „Зашто откако ја познавме вистината, своеволно грешиме,
тогаш нема веќе жртва за гревови,туку некакво страшно очекување
на суд и јаростен оган, што ќе ги проголта противниците.Ако оној,
што се одрекол од Мојсеевиот закон, пред двајца или тројца сведоци, безмилосно се накажува со смрт,тогаш, колку ли потешка казна,
мислите, ќе заслужи оној, што го подгазил Синот Божји и ја сметал
за нечиста крвта на заветот, преку која е осветен, и Го похулил Духот на благодатта?“
Божјиот човек во текстот од денес, доби јасна заповед од Бога во
9. стих: „ ... така ми е заповедано преку словото Господово: »не јади
таму леб, не пиј вода и не се враќај по патот, по кој си одел“. Тогаш
царот му рече на Божјиот човек: „Дојди со мене дома да се поткрепиш; ќе ти дадам да јадеш и ќе ти донесам подарок“. Но, Божјиот
човек му одговори на царот: „Да ми дадеш и половина од домот
свој, нема да дојдам со тебе, нема да јадам леб и нема да пијам вода
во тоа место, 9. зашто така ми е заповедано преку словото Господово: »не јади таму леб, не пиј вода и не се враќај по патот, по кој
си одел.«“
За да во стиховите подолу во споменатиот текст, Божјиот човек
потклекне под притисокот на лажниот пророк и ја прекрши заповедта од Бога да не се враќа назад. Ако овој пример се чита литературно и изолирано и надвор од контекст на пораката, тогаш и
смислата ќе биде промашена. Но, во контекст на сите инструкции
против враќањето назад а кои ги споменавме на почетокот, јасно ни
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е ставено до знаење дека враќањето назад е илустрација за повторно одметнување од Бога, и враќање во ропството на гревот од каде
што еднаш сме се ослободиле со Божја помош.
Захарија 7:8-13: „И би слово Господово до Захарија:вака зборуваше тогаш Господ Саваот: извршувајте суд праведен и имајте
милост и сочувство кон својот брат;вдовици и сираци, придојден
и сиромав не злоставувајте и не мислите зло во срцата ваши еден
против друг. Но тие на сакаа да слушаат и се одвратија од Мене; и
ушите ги затнаа за да не слушаат. И срцето го скаменија, за да не го
пазат законот и зборовите што ги испраќаше Господ Саваот преку
Својот Дух до поранешните пророци; па затоа и ги постигна големиот гнев на Господа Саваот. И како што викав Јас, а тие не слушаа,
викаа и тие, но Јас не ги слушав, вели Господ Саваот“.
Почетокот на падот на човекот започнува во моментот на носење
на слободно волева одлука да престанеме да сме во согласност со
Божјиот духовен закон. Тоа е едноставно кажано, според Библиската терминологија грев, секоја одметнатост од Бога е грев. А казна за
гревот е смрт. И ова е духовниот закон кој има пандан во природниот закон за гравитација и ја има истата сила на дејство.
1 Коринтјаните 10:13: „Друго искушение вас не ве постигна, освен човечкото; но верен е Бог, Кој нема да позволи да бидете искушувани повеќе од силата ваша, а заедно со искушението ќе ви даде
и излез, за да можете да трпите“.
Искушенијата се закономерност за човечките животи. Луѓето
Божји не се исклучок. Искушенијата врз нас верните се во рацете
на Божјата милост согласно нашата способност да пружиме отпор.
Патот до излезот е секогаш отворен и за верните, на начин што ние
сме обучени да си ја вртиме главата од гревот и искушенијата кои
лукавиот како огнени стрели постојано ги фрла кон нас верните,
како не би украл, одметнал или убил некоја душа човечка.
1 Тимотеј 6:11-14: „Но ти, човеку Божји, бегај од ова и стреми
се кон праведност, побожност, вера, љубов, трпеливост и кро345

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ДОГМАТА

тост! Бори се во добриот подвиг на верата; држи се за вечниот
живот, за кој си и повикан и си дал добра исповед пред многу сведоци.Ти заповедам пред Бога, ... да ја запазиш заповедта
чиста и беспрекорна дури до доаѓањето на нашиот Господ Исус
Христос...“
Метанојата започнува во моментите кога на грешникот ќе му се
згади во неговата душа од сопствениот грев, кога тој ќе го има најниското мислење за себеси, во своите очи. Словото вели кога беше
мал во своите очи. Сите ние сме поминале низ периоди во нашиот
живот, кога сме имале падови во него и кога сме сфатиле колку сме
мали во сопствените очи, длабоко заглибени во гревот и одметнати
од живиот Бог. А за сето тоа време Бог ја познавал нашата големина
и ние во Неговите очи сме биле и останале големи. Но, големината
добива смисла само доколку ние успееме да се надминеме себеси и
да погледнеме од Божјата перспектива и како ајкулите, да излеземе
од аквариумот во кој самите сме се врамиле, за да запливаме во
океанот и да ја достигнеме природната наша големина, токму таа
која Бог ја има видено во нас од раѓање. Затоа, пораката е никогаш,
под ниту едни услови да не заборавиме кога бевме мали во своите
сопствени очи, за да сме свесни и постојани во убедувањето дека
големината на секој човек доаѓа од Господа и само со Него, а не од
нас самите.
Тоа кое го мислиме за себеси е тоа кое и нашето тело ќе го следи.
Мислите имаа моќ над телото. Пласебо пилулите биле ефикасни
во една студија, според која во Америка, секој трети испитаник ја
подобрил својата здравствена ситуација земајќи пласебо пилули, и
така останало дури и откако дознал дека се пласебо.
Галатјаните 6:4-10: „Секој нека си ги испита делата свои и тогаш ќе има пофалба само во себеси, а не пред друг,оти секој ќе го
понесе своето бреме. А оној, што се учи на словото, нека му дава
дел од секое добро на оној, кој што го учи. Не лажете се: Бог не
позволува да биде поруган. Што ќе си посее човекот, тоа и ќе си
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жнее:кој сее во телото свое, од телото ќе пожнее погибел; а кој сее
во духот, од духот ќе пожнее вечен живот. Кога правиме добро, тоа
нека не ни биде здодевно, зашто во свое време ќе пожнееме, незаморувајќи се. И така, додека имаме време, да им правиме добро на
сите, а најмногу на своите по вера“.
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VI
КАКО ДО ПОБЕДАТА
– ВЛЕЗ ВО ЕДИНСТВО
преку вера, информација, знаење,
спознание и личен опит со живиот Бог
22. ЗА ЦЕЛИТЕ И ПРОГРАМАТА НА ЛУКАВИОТ
Битие 3
3. Првиот грев, проклетство и првото ветување.
„1. Но змијата беше полукава од сите ѕверови полски, што ги
создаде Господ Бог; па ѝ рече на жената: „Вистина ли е дека
Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот?“
2. А жената ѝ рече на змијата: „Ние јадеме род од секое дрво во
рајот;
3. – само од родот на она дрво среде рајот, – рече Бог, – не јадете
и не се допирајте до него, за да не умрете!“
4. Тогаш змијата ѝ рече на жената: „Не, вие нема да умрете!
5. Бог знае оти оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат
очите, па ќе станете како Богови и ќе знаете што е добро, а
што зло“.
6. И жената, гледајќи дека родот на дрвото е добар за јадење и убав
за гледање и дека дрвото е пожелно поради знаењето, набра род од
него и јаде, па му даде и на мажот свој, та и тој вкуси.
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7. Тогаш им се отворија очите на обајцата и увидоа дека се голи;
па исплетоа лисја од смокви и си направија опашала.
8. И го чуја гласот на Господа Бога, кога Он одеше низ рајот во
приквечерината; и се сокрија Адам и жена му.
9. Но Господ Бог го повика Адама и му реча: „Адаме, каде си?“
10. А тој одговори: „Го чув гласот Твој во рајот кога врвеше, па
се уплашив, оти сум гол и се сокрив.“
11. И Господ рече: „Кој ти кажа дека си гол? Да не си јал од она
дрво, од кое ти забранив да јадеш?“
12. Адам, пак, рече: „Жената, која ми ја даде Ти, таа ми даде од
дрвото и јас јадев“.
13. Тогаш Господ Бог ѝ рече на жената: „Зошто го направи тоа?“
Жената одговори: „Змијата ме измами и јас јадев“.
14. На змијата, пак, ѝ рече Господ Бог: „Затоа што си го направила тоа, проклета да си меѓу сите животни и сите ѕверови
полски; помешечки ќе се влечеш и прав ќе јадеш сè до крајот
на својот живот!
15. И ставам непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој
и породот +нејзин. Он ќе ти ја гази главата, а ти ќе го каснуваш во петата“.
16. А на жената ѝ рече: „Ќе ти ги умножам и преумножам маките
кога си бремена; со болки ќе раѓаш деца и ќе бидеш под власта на мажот свој и тој ќе ти биде Господар!“
17. Па потоа му рече на Адама: „Бидејќи ја послуша жената и
вкуси од дрвото, од кое ти забранив и реков: – не јади од него
– затоа земјата нека биде проклета поради тебе; со мака ќе се
храниш од неа сè до крајот на својот живот;
18. трње и троскот ќе ти раѓа; и ти ќе јадеш трева полска.
19. Со пот од лицето свое ќе јадеш леб, сè дури не се вратиш во земјата,
од која си земен; зашто си земја и во земја ќе се вратиш!“
20. И ја нарече Адам жената своја Ева, бидејќи таа стана мајка
на сите живи.
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21. А Господ Бог им направи на Адама и на жената негова облеки
од кожа, и ги облече во нив.
22. И рече Господ Бог: „Ете, Адам стана како еден од Нас,
знаејќи што е добро и што е зло; но сега да не ја испружи
раката своја и да земе од дрвото на животот и да вкуси, па
да заживее вечно!“
23. Тогаш Господ Бог го изгони од градината Едем, за да ја обработува земјата, од која беше земен.
24. Откако, пак, го изгони Адама, постави на исток пред градината Едем херувим и огнено оружје, кое се вртеше и натаму и
наваму, за да го пазат патот кон дрвото на животот.“
Јовaн 10:1-14: 10. За добриот Пастир и Неговото стадо.
„1. Вистина, вистина ви велам: кој не влегува низ вратата во овчото
трло, а прескокнува од другата страна, крадец е и разбојник;
2. а кој влегува низ вратата, пастир е на овците;
3. нему вратарот му отвора и овците го слушаат гласот негов, и
тој ги вика своите овци по име; и ги изведува.
4. И кога ќе ги изведе овците свои, оди пред нив, и овците одат
по него, бидејќи му го познаваат гласот негов;
5. а по туѓ човек не одат, туку бегаат од него, оти гласот на туѓиот
не го познаваат.
6. Оваа парабола им ја кажа Исус, но тие не разбраа што сакаше
да им каже со неа.
7. Тогаш Исус пак им рече: „Вистина, вистина ви велам: Јас сум
вратата на овците.
8. Сите, колку што дојдоа пред Мене, крадци се и разбојници; но
овците не ги послушаа.
9. Јас сум вратата: кој ќе влезе преку Мене, ќе се спаси; и ќе влезе, и ќе излезе, и пасиште ќе најде.
10. Крадецот доаѓа само да украде, да убие и да погуби. Јас
дојдов за да имаат живот вечен и да имаат изобилие.
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11. Јас сум добриот Пастир. Добриот пастир си ја полага душата
своја за овците;
12. а наемникот, кој не е пастир, и кому овците не се негови, види
ли волк да иде, ги остава овците и бега; и волкот ги разграбува и ги распрснува овците.
13. Наемникот бега, зашто е наемник, и не се грижи за овците.
14. Јас сум добриот Пастир: и ги знам Моите, и Моите Ме
знаат Мене.“
Псалм 140. Молитва Бог да нè пази.
„1. Господи, кон Тебе повикав: услиши ме, чуј го гласот на молењето мое, кога повикувам кон Тебе!
2. Нека се исправи пред Тебе молитвата моја како темјан, а воздигањето на рацете мои – како жртва вечерна.
3. Постави, Господи, стража пред устата моја и врата на усните
мои;
4. не давај да застрани срцето мое кон зборовите лукави, да врши
грешни дела заедно со луѓето, кои вршат беззаконија; јас нема
да се здружам со нивните избраници.
5. Преведникот нека ме казнува – тоа е милост; нека ме изобличува, не не давај елеј на грешник да ја помаже главата моја;
зашто и молитвата моја се противи на нивната злоба.
6. Судиите нивни, кога ќе се распрснат по стрмни камења, ќе се
чујат зборовите мои, зашто се пријатни.
7. Како кога грутка земја ќе падне се растура,така се растурија
коските наши во пеколот.
8. Но кон Тебе, Господи, Господи, се управени очите мои; на
Тебе се надевам, не одземај ја душата моја!
9. Запази ме од стапиците што ми ги поставија, и од соблазната
на оние што вршат беззаконија.
10. Грешниците нека паднат во своите мрежи, само јас ќе поминам.“
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Вообичано нашите мисли се најподложни на влијанието од телесниот и гревовниот свет околу нас, тие честопати се како диво
животно кое тешко се скротува, дури ни во молитва понекогаш не
умееме да ги припитомиме нашите мисли. Доколку се подведеме
на нивниот порив да ги пуштиме на „пасење“ и на тој начин да му
служат и угодуваат на телото, тогаш тие се веќе заробени од злото
и се во рацете на демонските сили на темнината.
Прашањето за тоа како да ги скротиме и припитомиме нашите
мисли е прашање на припадноста кон Бога или не. Мисловната активност на човекот, согласно Библискиот модел ќе мора да се вмрежи низ матрицата на разумското спознание за Бога и духовните
закономерности во овој свет. Ќе мора да го поминат филтерот на
разум, кој ќе не отрезни и освести за разликувањето на доброто од
злото. Тенка е границата на разграничување и потребно е не само
вера, знаење, спознание и личен опит со Бога, туку и постојана мобилност на Духот во нас, постојана жива комуникација со живото
Слово и со живиот Бог во Христос, како не би останале подложни
на замките, стапиците и измамата на лукавиот во овој свет. Разумот
е тој кој ќе разграничи кои мисли се исправните и кои е потребно
да ги слееме како ментален софтвер во нашите срца, како би постанале наш животен став, наша навика и рутина во животот, наш карактер и наша природа на битисување.
Ајнштајн рекол дека мислата е ствар. Оттука таа има сила и моќ
да делува, да чини промени, да создава состојби на прогрес и просперитет, надеж и иднина, но и да носи проклетство и смрт.
Честопати знаеме да констатираме дека верните христијани се
соочуваат со многу проблеми, маки и страдања во својот животен век, дека никој, па дури ни доајените на верата низ историјата, а особено нe светиите, не се имуни на страдање и болка, кое
христијанството со текот на времето го нарекло мачеништво. Дури
се смета дека мачениците се посебно благословени и тие кои умирале во Христа со маченичка смрт, вообичаено се нарекувани све353
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тии. За примери вообичаено се земаат апостолите, кои освен Јован
кој умрел во длабока старост и благословено во мир, сите останати
доживеале маченичка смрт.
Прашањето кое ја обременува христијанската теологија низ
историјата е дали концептот на страдање, кој за крајна цел ја има
надежда за „pye in the sky“ или „пита после смртта“ е соодветно
и изворно библиски концепт и дали истиот е доволно помирен со
пораките кои лично Христос ги дава дека Тој лично пострада, за да
ние не мораме да страдаме, дека Тој лично умре земајќи ги гревовите на човештвото чија последица е смрт, ние не мораме да умреме
поради нашите гревови. Тој ни се јави како пат, вистина и живот, кој
секој од нас ќе мора да го следи, за да дојдеме до целта – спасението и вечниот живот, заедно со Бога во вечноста.
Дали до целта можеме да стигнеме доколку нашите маки, страдања и болка во овој телесен живот ни се поголеми, по моделот
– колку поголеми страдања, толку поблиску до Бога, и колку помаченичка смрт, толку поизвесно стануваме светии и влегуваме во
благодатта Божја? Дали?
Ако е ова така, тогаш ни се наметнува уште едно прашање, каква е смислата на еден таков живот, во кој само преку маки, страдање
и болка треба да влеземе во Царство во кое нема маки, страдање и
болка, ама дури после смртта.
Ваквиот концепт, за нормално интелигентен човек, кој е надвор од
верата е длабоко разочарувачки и обесхрабрувачки, и истиот нема во
себе ниту сила, ниту потенцијал да го донесе при Бога.
И дали притоа ние смееме да им понудиме на луѓето, обратно,
дека доколку поверуваат во Христос ќе имаат мир, радост и среќа
во полнота на животот каква што не може да се замисли без Него,
значи без Христос во центарот на нашите животи. Дали во нашиот
ум, преку разумот од Бога, ги имаме помирено овие две наизглед
спротивставени нешта? Дали сме на јасно за што всушност станува
збор и дали стоиме на цврсти основи и за пораките кои ги носи пр354
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виот модел, но и за пораките кои ги носи вториот модел, нели животот во полнота кој ни го вети Христос во Јован 10:10. Ми се чини
дека токму во тој стих е содржана и пораката, но и одговорот на
оваа непомирлива дилема, која христијанските теолози се обидуваат да ја разрешат низ целиот период на историјата на христијанството до денес.
Јован 10:10: „Крадецот (лукавиот м.з.) доаѓа само да украде, да
убие и да погуби. Јас дојдов – вели Христос, за да имаат живот вечен и да имаат изобилие“. (живот во сета полнота...)
Едниот, лукавиот доаѓа да украде, да убие и погуби...да оттргне
што повеќе души човечки од Господа, значи да ги оддалечи од Господа за да не Му припаѓаат, а Исус дојде за да го премости злото и
гревот во нас кој носи смрт, но и да ни даде вечен живот и живот во
полнота, нели како на царско свештенство, како што ни вели Словото во 1 Петрово 2:9: „Но вие сте род избран, царско свештенство,
свет народ, луѓе придобиени, за да ги возвестите совршенствата на
Оној, Кој ве повикал од темнина во Својата чудна светлина“.
Но, да се вратиме на основниот текст и преку него да ги откриеме поставените цели на ѓаволот лично, како и програмата за тоа
како да ги оствари своите цели, неговите стратегии и политики.
Имено, првиот пристап на ѓаволот лично кон созданијата Божји
се одвива по брилјантно зацртана програма која има за цел да го
постигне тоа кое Исус ни го јавува во стихот од Јован 10:10. Целта
ни е дадена во првиот дел од стихот, а програмскиот дел е на сцена
уште на самите почетоци на човештвото, со Адам и Ева, па потоа
преку Каин и Авел, па преку настаните околу потопот на Ное, сѐ до
денес. И доколку ги следиме прецизно политиките и стратегиите
на лукавиот со кои тој ги остварува своите програмски цели, ќе
дојдеме до исправен заклучок, но и до разумското спознание преку
кое секој од нас верните ќе умее да ги види, распознае и препознае
сите обиди на злото, ќе умее да ги препознава замките, стапиците
и измамата на лукавиот со кои тој ќе се обидува постојано да не
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одвојува од Бога, нели гревот е одвоеност од Бога...а светоста (кадош – хебрејски) е одвоеност од гревот. Притоа, преку овие сознанија, всушност, ќе се обучиме, како искусни воини, да се носиме со
обидите на лукавиот да ни внесе немир и да не подложи на маки,
страдања и болка во овој телесен живот.
Имено, првите зборови со кои лукавиот и се обрати на Ева, а не
на Адам, знаејќи дека слабоста на женското создание е љубопитноста, наивноста да му се верува секому и подложноста кон лесно разубедување (кои слабости, патем не ретко се однесуваат и за
машкиот пол – да не бидам погрешно разбран - и во Адам се пројавија слабости од друг вид), тој, значи лукавиот и се обрати на Ева
со зборовите: „Вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно
дрво во рајот?“
Вистина ли е...? Ова е слоган кој вообичаено се употребува кога
се пројавува сомневање во нешто, но и кога се сака другиот да биде
ставен во позиција на сомневање во исправноста на неговите ставови или постапки. Овие зборови се всушност „црвот на сомнеж“
чиишто ларви лукавиот ги посеа во умот на Ева и оттаму во нејзиното срце...за да истите постанат, преку нејзините постапки, првиот
грев во човештвото, грев преку кој лукавиот го посеа и го донесе на
сцена проклетството и смртта врз човештвото.
Значи, да запаметиме, првиот стратегиски чекор на лукавиот кон
секој еден од нас, во која било фаза од нашиот духовен од со Бога
е да посее црв на сомневање во вистинитоста и исправноста на
библиските пораки и инструкции како живо слово Господово, но и
крајно да не задои со сомневање во постоењето на Бога, како добар,
милостив и полн со љубов Бог, наш Создател.
Вториот, стратегиски потег на лукавиот, внимавајте следи во понатамошното обраќање кон Ева: „Не, вие нема да умрете!“
Ѓаволот ја познава вистината и точно знае дека созданијата Божји
се создадени вечни, дека за нив нема смрт сѐ додека Му се послушни на Бога и сѐ додека се со Него во Неговото окружение. Но, исто
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така точно знае дека, врховното право на слобода и слободен избор кое ни го даде Бог од Неговата преголема љубов кон нас, оти
нели полнотата на љубовта е во полнотата на слободата и сѐ друго
е ограничување и принуда кои ја падат љубовта е самите да направиме избор во нашите животи. Исто така, лукавиот точно знае дека
слабостите на човекот го прават подложен на манипулација и токму
поради сево ова тој си зацрта план како да не одвои од Бога и со
тоа да ја прекине нишката на вечноста во нас. Удри на слабоста на
Ева, посеа семе на сомневање во нејзиниот ум и потоа продолжи со
остварување на стратегискиот план за уништувањето на човечкиот
род и ставање во состојба на ропство и во зоната на проклетството
кое го носи гревот или состојбата на одвоеност од Бога.
Значи, втората стратегиска линија на лукавиот е: „Засновај ја лагата на еден дел од вистината“. Доколку лукавиот пристапеше со
очигледна лага, никој немаше да му поверува. Затоа тој одбра, лагата да ја заснова на дел од вистината.
Имено, целосната вистина е дека човечките созданија беа создадени за да живеат вечно и во единство со и во присуство на Бога.
Обраќањето „ ... вие сигурно нема да умрете“ е делот од вистината.
Целосната вистина е дека нема да умрете ако останете во послушноста кон Бога и не јадете од дрвото на распознавање на доброто од
злото, но исто така целосната вистина е и дека, доколку ја доживеете првата смрт поради измамата на лукавиот, вие повторно имате
шанса да си го повратите вечниот живот со Бога до вас, на начин
што ќе ја премостите фазата на одвоеност од Бога поради гревот,
со прифаќањето на жртвата Христова на крстот, покајанието за сторениот грев и опростувањето од Бога, за да преку новиот човек во
вас, како новородено чедо Божјо повторно се соединиме со Бога и
се вратиме во првобитно замислената состојба на полнота. Значи,
и во едниот и во другиот случај, изјавата на лукавиот „вие сигурно
нема да умрете“ е точна, но е само дел од целосната вистина, за тоа
во кои и каков случај ние навистина нема да умреме.
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Лагата нема нозе велат. Неа затоа ѝ се потребни други лаги за да
ја потпрат и разнесат. Кажете ли една лага, вие сте веќе принудени
да кажете други за да ја потпрете или да ѝ дадете грб на претходната.
Дури понекогаш лагата е толку блиску до вистината, што и не
можете да ја разликувате, освен преку Светиот Дух, кој ќе почне да
ревнува во вас, тивок глас да ви шепоти дека нешто не е во ред и
ќе почнете да чувствувате некаква нелагодност во себеси. Сѐ се тоа
знаци кои не смееме да ги избегнуваме и пренебрегнуваме и кои ни
укажуваат дека сме на ивица да искомпромизираме со светот и да ја
нарушиме светоста која Бог ја сака од секој од нас. Дури и најмала
помисла која е спротивна на Божјата инструкција, како на пр. да почувствувате во себеси чувство на самозадоволство, во случај кога
некој кого вие го сметате дека не ви е наклонет, или ви погрешил
во животот, или сте во отворено непријателство со него, западне во
неволја, доживее пад во животот, некаква несреќа или загуба или
неуспех. А Словото не опоменува дека таквите помисли се опасни
и треба да внимаваме да не допре таквото чувство на самозадоволство од падот или страдањето на другиот до ушите Господови.
Изреки 24:17-18: „Немој да се радуваш, кога непријателот твој
ќе падне, и срцето твое да не се весели, кога тој ќе се сопне. 18.
Инаку, Господ ќе види, и тоа пред очите Негови нема да биде угодно, и Он ќе го оттргне од него гневот Свој“.
Ајде да подразмислиме за уште неколку актуелни состојби кои
лукавиот успеал да ги распространи низ човештвото дури и денес,
во вторава декада на 21. век, а кои се движат по принципот да се
заснова лагата на еден дел од вистината.
Имено, Евреите сѐ уште го чекаат првото доаѓање на месијата.
Муслиманите го чекаат Махди, католиците се веќе измамени со
појавувањата на Марија тука и таму, сиките и хиндусите го чекаат
доаѓањето на Калки, будистите на Маитреа, дури и многу христија358

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

ни сметаат дека Исус ќе дојде по втор пат на земјата и на неа ќе
владее.
2 Коринтјаните 11:13-14: „Оти таквите се лажни апостоли, лукави работници, кои се преобразуваат во Христови апостоли.14. И
не е за чудење: бидејќи самиот сатана се преобразува во ангел на
светлината;“
1 Петрово 5:8. „Бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот
противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика и бара некого да
проголта; “
Ефесјаните 6:11: „Облечете се во сето оружје Божјо, за да се одржите против ѓаволското лукавство;“
Третиот стратегиски потег во политиките на лукавиот кон остварување на неговата врвна цел од Јован 10:10, првиот дел на стихот,
да одвои од Бога, да уништи, украде и убие, што повеќе човечки
души да оттргне од Бога е во следниве негови зборови, упатени кон
првата негова жртва Ева: „ ...оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви
се отворат очите, па ќе станете како Богови и ќе знаете што е добро,
а што зло...“
Финалната егзекуција на жртвата во неговата стратегија е удар
врз суетата кај човекот, неговото его или самобендисаното „јас, јас
и само јас“ и никој друг освен јас. Лукавиот добро проценил дека
телесното и гревовното во човекот се породува во фази. Најпрво
преку црвот на сомнежот кој го посеа во срцето на Ева и го зачна
гревот во неа, потоа преку лагата како дел од вистината ја пренесе Ева „жедна преку вода“ и ја внесе во зоната на проклетството
и смртта, маките, страдањата и болката, за да финално го зададе
завршниот удар преку хранење на новородената суета во Ева, производ на веќе породеното телесно и гревовно во неа, но и во секој
од нас луѓето после неа.
Во Орландо Америка, измислиле т.н его трип...патување или искуство. Забава, во која вие, всушност, добивате шанса во периодот
купено време да ги уживате моментите на слава на некоја селебри359
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ти, славна ѕвезда која вие самите си ја одбирате, на начин што ќе
ве облечат како неа или него, ќе ви создадат атмосфера како вие да
сте таа и таа ѕвезда, глумец ли пеач ли сеедно, па папараци трчаат
по вас да ве сликаат, собрани статисти врискаат по вас, ви мафтаат,
лудуваат по вас, новинари трчаат да ве интервјуираат, деца ви бараат автограми, па ве пречекуваат на црвен тепих како излегувате
од огромна луксузна лимузина и сѐ по ред, како што доликува нели
на животот на славните личности. Тоа задоволство да ги проживеете неколку саати туѓите животи чини скапо, енормно скапо, но
интересот за таквото его трип, патување или искуство е огромен
и бизнисот цвета на овие досетливите, кои заиграле на картата на
суетата и егото на луѓето.
Суетата во телесниот и гревовен човек е инструментот на злокобните политики на лукавиот. Таа е сидро со кое лукавиот го
укотвува човекот во неговата зона на проклетството и не му дозволува да се движи кон Бога. Тоа сидро е толку тешко за поместување, што суетниот човек едноставно не може да се помери и не
може да направи исчекор кон понизноста која води до покајание,
опростување и очистување од гревот, а со тоа и кон доближување
до Бога и благословите од Него. Мерките се бројни, а голема е
лепезата на замки, стапици и измама која ја има развиено лукавиот, за да ги остварува целите на своето постоење, да ги реализира
своите злобни планови за упропастување на душите човечки, држење нивно во ропството на проклетството и смртта.
Скалилата во реализацијата на неговиот план се секогаш според
овој образец и редослед. Тука нема отстапувања оти природата на
ѓаволот е неменлива, иста е од почетоците до крајот.
Секој обид на телесниот и гревовен човек да се ослободи од таквото ропство, секој негов обид да ги скине синџирите со кои е врзан
таквиот во зоната на проклетството и смртта, ќе биде осуетен од
лукавиот и ќе биде подложен на стратегиски напад на силите на
злото кои се војската на ѓаволот во овој телесен и гревовен свет.
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Бројни се примерите од луѓе кои се одважиле да стапнат во црква, кои собрале храброст да го преземат првиот чекор и да фатат
Библија во раце, да го започнат патот со Господа, за да по кратко
време се откажат под притисок на суеверието, кое е една од алатките или мерките и инструментите на политиките на лукавиот, со која
тој успева да ги врати назад во светот, состојба во којашто демонските сили на злото се враќаат во дворот на стариот стопан и се вгнездуваат покомотно во него од било кога претходно; нели словото
вели, доколку при првиот обид за враќање во срцето и животот на
човекот, наидат на изметен двор на очистено срце кое е положено
на нови аголни основи во Христа, тогаш се враќаат назад да земат
со себе седумкратно повеќе војска, за да потоа извршат напад врз
дворот на срцето на стариот домаќин, за да го освојат и вратат во
свое владение, внесувајќи го притоа човекот во старото ропство на
гревот и проклетството на смртта.
Матеј 12:43-45: „ Кога нечистиот дух ќе излезе од човека, минува
преку безводни места, барајќи спокој и не го наоѓа; па ќе рече тогаш: »Да се вратам во мојот дом, од каде што излегов.« И штом дојде, го наоѓа празен, изметен и уреден;тогаш оди и доведува други
седум духови, полоши од себе и штом ќе влезат, таму и ќе живеат;
и последната состојба на тој човек станува полоша од првата. Така
ќе биде и со овој пакостен род“.
Секој човек кој поверува и го предаде своето срце и живот на
Христос, кој се покае за своите гревови и се заветува во Бога дека
повеќе нема да пребива во стариот човек, туку како новороден во
Христос ќе чекори во својот живот според инструкцијата од живото Слово Господово и кој ќе издржи докрај да одолее на измамата
на лукавиот, кој ќе има сила и храброст да се спротиви докрај на
постојаните обиди на демонските сили на злото на милион лукави
начини да се вратат во дворот на срцето кај стариот стопан, таквите
ќе бидат спасени и ќе ја имаат привилегијата да се вратат при својот
Бог, во Неговото живеалиште ќе живеат вечно со Него.
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Суетата како производ на злото во човекот продолжи да се пренесува од генерации на генерации, сѐ до денес. Во наредната 4.
глава од Битие, внимавајте како се репродуцира злото и суетата.
Имено, „потоа Адам ја позна жената своја Ева, која зачна и го роди
Каина и рече: ,Придобив човек од Господа!‘ 2. Го роди уште и брата
му Авела. И Авел стана овчар, а Каин беше земјоделец. 3. По некое
време Каин му принесе на Господа дар од плодовите земни; 4. а и
Авел, исто така, принесе од првината на стадото свое и од маста.
И Господ погледна милозливо на Авела и на неговите дарови; 5. а
на Каина и на неговите дарови не погледна милозливо. Затоа Каин
се огорчи многу и лицето му потемне. 6. Тогаш му рече Господ Бог
на Каина: “Зошто се огорчи? Зошто се помрачи лицето твое?7. Зарем, кога правиш добро, не го креваш ли лицето? А ако не правиш
добро, тогаш гревот е пред вратата: тој те влече кон себе, но ти
надвладај го!“
Суетата го доведе убиството и пролевањето на човечка крв на
сцената. Суетата е моќен инструмент во рацете на злото. Соломон
заклучи дека „сѐ е суета на суетите“. Проповедник 1:13-14: „го управив срцето свое да истражувам и да испитува преку мудроста сè,
што станува под небото; таа тешка задача им ја даде Бог на синовите човечки, за да се занимаваат со неа. 14. Ги видов сите работи,
што се вршат под сонцето, и ете – сè е суета и мака за духот“.
Видете што вели за суетата, апостолот Јаков: „Од каде се војните и расправиите меѓу вас? Не оттаму ли – од вашите похоти, кои
се борат во органите ваши? 2. Пожелувате и немате; убивате и завидувате, и не можете да добиете; се препирате и војувате, а немате,
бидејќи не молите. 3. Просите, а не добивате, оти зло барате, за
да го трошите во вашите похоти.4. Прељубодејци и прељубодејки,
не знаете ли, дека пријателството од овој свет е непријателство на
Бога? Оти, кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога. 5. Или, пак, мислите дека Писмото напразно зборува:
„Со ревност го љуби духот, што го вселил во нас.“ 6. А дава пого362
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лема благодат; затоа е речено: „Бог се противи на горделивете, а на
смирените им дава благодат“. 7. Па затоа, покорете Му се на Бога;
а противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас! 8. Приближете се
кон Бога, и Он ќе се приближи кон вас; исчистете ги рацете, грешници, поправете ги срцата свои, непостојани!“
Но, уште нешто плус, сатаната проекцијата ја прави и за себеси,
тој е имитаторот на Бога, тој суетно посакува да го има приматот
наместо Бог, тој себеси се нарекуваше светлина, тој чезнее да ја има
силата и моќта на Исус, тој во својата немоќ да е рамен на Бога, ја
извезува таа своја жед и глад за превласт врз неговите чеда, на тие
кои беа слаби и се одметнуваат од Бога, за да бидат исти како него,
и да ги имаат истите мисли како и тој.
Тенисерот Борис Бекер на врвот на својата кариера во тенискиот свет бил на работ на самоубиство. Самиот за себе рекол дека
иако двапати го освоил Вимблдон, еднаш како најмлад учесник,
иако бил енормно Богат и поседувал сѐ што може да се посака во
овој материјален свет, сепак стара песна е таа која вели дека многу
светски познати глумци, рок ѕвезди и селебрити - славни личности
како што ги нарекуваат, се склони кон самоубиство, незадоволни
од својот живот. Имаат сѐ што може да посакаат, а сепак се несреќни, имаат чувство на празнина и немаат внатрешен мир, полни се
со фрустрации и разочарувања од животот. Џек Хигенс53, автор на
бројни успешни новели, го запрашале што би сакал да знае или
да му било кажано како мал, на што одговорил: барем некој да ми
кажеше дека кога ќе се искачи човек на врвот во својата професија или во животот во која било област, дека таму всушност нема
ништо, празно е.
2 Коринтјаните 2:11: „ ... за да не земе сатаната предимство над
нас: бидејќи неговите замисли ни се извесни“.
53.

https://higginspublishing.com/
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Јован 17:17; 8:32: „ ... Освети ги со Својата вистина. Твоето слово
е вистина ... и ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи“.
2 Тимотеј 4:2-4: „ ... проповедај го словото, настојувај во погодно
време и во невреме, изобличувај, забранувај, советувај со голема
долготрпеливост и поука.3. Оти ќе дојде време, кога луѓето нема да
го слушаат здравото учење, но водени по своите похоти, ќе си изберат учители да им го залажат слухот;4. тие ќе го одвратат слухот
свој од вистината и ќе се обрнат кон бајки“.
За време на Велигден, вапцаните јајца од многумина се сметаат за
пагански симбол на плодноста, накитените елки многумина ги сметаат за паганска традиција, 25 декември наводно не бил датумот на
Христовото раѓање туку денот кога се слави раѓањето на Митра, Богот
на сонцето, денот на вљубените или св. Валентин е, всушност, славење
на Луперкус кој е Богот на плодноста или Грците дури сметаат дека на
тој ден, 15 февруари го слави бракот помеѓу божицата Хера и Богот
Зевс. Исто така, се смета дека христијанството, всушност, не го поништи паганизмот, туку го присвои и усвои и обратно, дека христијанството е последната креација на анатичкиот пагански свет. (The Story
of Civilization54, pp. 595, 599).
Некои врвни христијански лидери денес прокламираат нова
религија наречена хрислам, амалгам на христијанство и ислам заедно, па дури и имаат заеднички Богослужби, во исти простории.
Промоторот на ваквите движења е познатиот Рик Ворен, кој има
свои книги преведени и на македонски, кои прилично масовно се
прифатени од многу евангелски служители кај нас во Македонија
и низ регионов.
Марко 7:9: „И им рече: ,И така ја отфрлате Божјата заповед, за да
го запазите вашето предание‘ “.
54.

Durant, Will: The Complete Story of Civilization, e-book; Simon & Schuster, 2017
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Матеј 24:3-5: „...дојдоа при Него учениците Негови насамо и Му
рекоа: ,Кажи ни, кога ќе биде тоа и каков ќе виде знакот за Твоето
доаѓање и за свршетокот на светот?‘ 4. А Исус им одговори и рече:
,Пазете се, да не ве излаже некој; 5. зашто мнозина ќе дојдат во Мое
име, говорејќи: »Јас сум Христос!« и ќе прелажат мнозина‘ “.
2 Тимотеј 2:26: „И со кротост поучувај ги оние што се противат,
та не би ли им дал Бог покајание, за да ја познаат вистината. 26. и
да се ослободат од мрежата на ѓаволот, кој ги уловил живи, за да ја
исполнуваат неговата волја“.
Добро е да се знае и разврската од оваа непрекината, до ден денешен борба помеѓу силите на доброто и злото, помеѓу силите на
светлината и темнината. Библијата е и пророчка книга и ризница која
открива бројна аргументација во пораките ставени во контекст на
Стариот и Новиот завет, како доследно и прецизно Слово Господово, кое е потврдувано низ историјата на постоење на човештвото.
Но, како ќе се доближува крајот на вековите, сѐ повеќе материјални
докази ќе одат во прилог на исправноста, точноста и прецизноста на
библиските пророштва за последните времиња.
Овој, во теологијата наречен есхатолошки момент има сериозна
тежина во утврдувањето во верата, од самите почетоци до денес,
и до крајот на вековите. Личниот опит на светиите низ вековите
и денес, ќе го зБогатува арсеналот на материјални докази од ден
на ден и сѐ повеќе и повеќе. Победникот е Исус, победата е наша.
Ние верните сме на вистинската страна, на страната на победникот,
нашиот жив Бог Господ и Спасител Христос, Кој е алфа и омега,
почетокот и свршетокот на светот, сѐ од Него започнува и сѐ со Него
завршува.
1 Јованово 3:7-8: „Чеда, никој да не ве измамува! Кој врши правда, праведен е, како што е праведен Он.8. Кој прави грев, од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот. Па затоа и се јави Синот
Божји, за да ги урне делата ѓаволски“.
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Евреите 2:14-15: „ А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тоа и Он зеде еднакво учество во тоа, та преку смртта да го
победи оној, што ја има власта над смртта, односно ѓаволот;15. и да
ги избави оние што од страв пред смртта преку целиот живот беа
подложени на ропство“.
Марко 3:27: „Никој не може кога ќе влезе во куќата на силен човек, да му ја ограби покуќнината, ако најнапред не го врзе силниот;
и тогаш ќе му ја земе покуќнината“.
Јаков 4:7: „Па затоа, покорете Му се на Бога; а противете се на
ѓаволот и тој ќе побегне од вас!“
Откровение 20:10: „А ѓаволот, што ги лажеше, беше фрлен во
огнено и сулфурно езеро, каде што е ѕверот и лажниот пророк: тие
ќе бидат мачени дење и ноќе во веки веков“.
Откровение 12:10-12: „И чув висок глас на небото да зборува: ,Сега настана спасението и силата и царството на нашиот Бог
и власта на Неговиот Христос, бидејќи е симнат клеветникот на
браќата наши, кој ги клеветеше пред нашиот Бог дење и ноќе.11.
Тие го победија со крвта на Агнецот и со словото на своето сведоштво и не се грижеа за животот свој дури до самата смрт.12. Затоа
веселете се, небеса, и вие, кои живеете на нив! Тешко вам, кои живеете на земјата и морето, зашто ѓаволот слегнал при вас со голем
гнев, оти знае дека му останува малку време!‘ “
И запаметете ја изјавата на генералот Двајт Ајзенхауер55: „Нема
победа по дисконтирана цена“. За таа победа, нашиот жив Бог се
даде себеси и постана најскапоцената жртва на сите времиња за
наше спасение. Дали и ние сме подготвени да се дадеме себеси со
сѐ наше Нему?

55.

https://www.goodreads.com/author/quotes/23920.Dwight_D_Eisenhower
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23. ЗА ДУХОВНОТО БОЈНО ПОЛЕ
1 Мојсеј 28:10-19А

Матеј 13:24-30, 36-43
1 Мојсеј 28:10-19А: „Јаков, пак, ја напушти Вирсавија и отиде во
Харан, па најде едно место и таму преноќева, бидејќи сонцето беше
зашло. И зеде еден камен од тоа место и си го кладе под главата, па
заспа на тоа место. И виде сон: ете, скала стои на земјата, а со врвот
допира до небото и ангели Божји се качуваа по неа и слегуваа.А ете,
Господ стоеше на неа, кој му рече: “Јас сум Господ Бог на таткото
твој Авраама и Бог Исаков, не плаши се. Оваа земја, на која спиеш,
тебе ќе ти ја дадам и на потомството твое;а потомството твое ќе биде
колку песокта на земјата; ти ќе се рашириш на запад и на исток и на
север и на југ и сите племиња на земјата ќе се благословуваат со тебе
и во потомството твое. И еве, Јас сум со тебе и ќе те пазам секогаш
каде и да појдеш и ќе те вратам во оваа земја и нема да те оставам сè
додека не го извршам она што сум ти рекол. А кога се разбуди Јаков
од сонот, си рече: „Сигурно е Господ на ова место; а јас не знаев!“
Се уплаши и рече: „Колку е страшно ова место! Не е друго, а е дом
Божји, ова е вратата небеска!“ И стана Јаков утредента рано, го зеде
каменот што го беше ставил под глава и го постави како спомен, па
го прелеа со масло.И тоа место Јаков го нарече Ветил, односно дом
Божји“.
Матеј 13: 24-30; 36-43: „И друга парабола им кажа, велејќи: (1)
Царството небесно прилега на човек што посеал добро семе на
својата нива; но, кога спиеја луѓето, дојде неговиот непријател и
посеа меѓу житото какол, па си отиде. А кога израсна растението
и донесе плод, тогаш се појави и каколот. И кога дојдоа слугите на
стопанот, му рекоа: »Господаре, нели добро семе посеа на нивата
своја? Од каде сега, пак, овој какол во неа?« А тој им рече: »Човек
непријател го прави тоа.« Слугите, пак, му рекоа: »Сакаш ли да
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одиме и да го исплевиме?« Но тој им рече: »Не, да не корнејќи го
каколот, искорнете заедно со него и жито; оставете нека расте и
едното и другото заедно, до жетвата; а по жетвата ќе им кажам на
жетварите: соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови,
за да се изгори; а житото приберете го во мојата житница«“ Тогаш
Исус го остави народот и влезе во една куќа. А учениците се приближија до Него и Му рекоа: „Протолкувај ни ја параболата за каколот на нивата!„А Тој им одговори и рече: „Сејачот на доброто семе
е Синот Човечки; нивата е овој свет; доброто семе, тоа се синовите
на царството, а каколот – синовите на лукавиот;непријателот, пак,
што го посеа, е ѓаволот; жетвата е свршетокот на светот, а жетварите се ангелите.И така, како што се собира плевата и се гори во
оган, така ќе биде и при свршетокот на овој свет;ќе испрати Синот
Човечки Свои ангели и ќе ги соберат сите соблазни од Неговото
царство и оние што вршат незаконски дела,и ќе ги фрлат во жарена
печка; таму ќе биде плач и крцкање со заби.Тогаш праведниците ќе
светнат како сонце во царството на нивниот Отец. Кој има уши да
слуша, нека чуе!
Претходно размислувавме на текстовите од Словото кои не упатуваат на Царството небеско или царството Божјо. Потребата да се
навратиме на одредени аспекти на истото, се однесува на важноста
на разбирањето што тоа всушност подразбира, што тоа во суштина значи за нас денес, во 21от век. Какво е значењето на пораката
за Царството, која беше централна тема и клучна во Христовото
учење?
Имено, во Римјаните 8:25 е запишано: „И не само тие, туку и
ние самите, кои го имаме начетокот на Духот, воздивнуваме во
себеси, очекувајќи посинување и откупување на нашето тело,бидејќи со надеж се спасивме. А надеж за она, што се гледа, не е
надеж, оти, како ќе се надева некој на нешто, што го гледа?Кога
се надеваме, пак, на она, што не го гледаме, со трпение го очекуваме“.

Надеж за она кое се гледа – не е надеж, туку она кое не се гледа е
надеж, оти тоа кое не се гледа е она кое ние трпеливо го очекуваме.
Прашањето на кое верувам сите го знаеме одговорот е: Што е тоа
кое ние го очекуваме во трпение? И ако знаеме дека нашата надеж е
спасението, вечниот живот и влез во Царството Божјо, тогаш дали
во нас има трпение за очекуваната надеж? Значи, дали во трпение,
со посветеност и ревност од длабочината на нашето срце го очекуваме Царството Божјо?
Децата вообичаено се нестрпливи, во нивната наивност сакаат
се веднаш да се случи и често искрено не прашуваат - кога ќе биде
ова, кога ќе биде она, кога ќе го добијам ова, кога она или кога ќе
одиме ваму или таму, во игротека ли, во кино, на одмор ли, сеедно.
Дали ја имаме таа детска нестрпливост во однос на доаѓањето на
Царството небеско, а притоа сепак трпеливо да го очекуваме? Дали
со доволно ревност во нас и со доволно сериозна посветеност го
очекуваме второто Христово доаѓање и востановувањето на илјадагодишното Царство на земјата под Негова власт или опуштено уживаме во лагодниот ни живот, самоуверени во нашето спасение, па
си велиме кога и да дојде добредојдено е? И при ваков став и приод
во животот дали сме сигурни дека сме подготвени за изненадувањата, замките, стапиците и измамата на лукавиот, кој деноноќно не
демне и бара и најмал наш пропуст за тој да ја преземе власта над
нас и нашиот живот?
За да одговориме исправно на ова прашање, потребно е да имаме
знаење за Царството, но и познавање за суштината и реалноста од неговото постоење. Рековме дека разумот е „да се знае како“, а мудроста е „знаењето како“ да го примениме во секојдневието и истото да
постане исход во нашиот живот. Исход според кој Царството Божјо е
во нас и преку нас се одразува во околината и кон сите околу нас, во
интегритет на она кое ние го мислиме, зборуваме и постапуваме. Со
еден збор да покажеме и докажеме со исходот во нашиот живот дека
Христос е изобразен во нас и дека Тој живее во нас и дека Тој е Тој кој
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делотвори и животвори промена достојна за Негова слава, а за наша
поткрепа на земјата, дека Тој е нашиот Цар и дека по слободно изразена волја и припадност ја признаваме Неговата власт и суверенитет над
нас и нашите животи.
Да се потсетиме на дефиницијата на Царството небеско, која
најкратко сумирана е следнава: „Божјите луѓе во Божјо окружение
и под Божјо владеење“. Рековме дека за некои теолози Царството
Божјо е активно практикување на власт низ човечката историја од
страна на Исус, а со цел спасение на луѓето од гревот и од ропството на демонските сили, на основа на кое Тој го воспоставува Неговото Царство на ново небо и нова земја, односно на новоуредени,
преуредени небо и земја, нели со нов ред и поредок на нив. И едно
мало потсетување во таа насока.
Раѓањето одозгора е, всушност, чин на посинување и постанување на деца Божји, синови Божји, што вклучува во себе и присуство Божјо во нас, односно Христос во нас.
Галатјаните 4:19: „Чеда мои, кои пак со мака ве раѓам, додека не
се изобрази во вас Исус Христос“.
1 Јован 3:1-3: „Гледајте каква љубов ни дал Отецот – да се наречеме чеда Божји и такви да бидеме. Затоа светот не нè знае, оти не
Го позна Него. 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, оти ќе Го видиме каков што е. И секој што ја има
таа надеж во Него, се очистува самиот себе, како што е чист Тој“.
Рековме дека со таквиот чин, ние верните, всушност, постануваме
дел од фамилијата Божја. 2 Коринтјаните 6:17-18: „Затоа излезете од
нивната средина и одделете се! - вели Господ, и Не допирајте се до
нечисто и Јас ќе ве примам! И јас ќе ви бидам Отец, а вие ќе Ми бидете синови и ќерки, вели Господ Седржителот“.
Значи, наследството на царството го стекнуваме веднаш со новораѓањето и крштението во Дух и вистина, значи со чинот на
посинувањето и станувањето синови Божји. Господ става печат
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на нашето спасение, нели запечатени сме со Светиот Дух, а тоа е
нашата тапија со печат за сопственост со која верните стануваат
сонаследници на Царството Христово. Ефесјаните 1:13: „Во Него
и вие, откако го чувте словото на вистината – благовестието за вашето спасение – и откако поверувавте во Него, станавте запечатени
преку ветениот Свети Дух“.
Знаеме и тоа дека сепак ќе мора да настане уште една промена
од нашите смртни во бесмртни тела при второто Христово доаѓање,
за конечно да се доврши делото кое е започнато во нас, уште во
овој телесен живот. Да повториме, посинувањето ни го носи сонаследството или наследството. Римјаните 8:14: „Сите оние, што се
управуваат по Духот Божји се синови Божји“, значи и наследници
на поседот Божји. Какво е наследството? 1 Петрово 1:4: „ ... за наследство што не пропаѓа, чисто, кое не свенува, запазено на небесата за вас“.
Во оваа прилика, добро е да се потсетиме на двете моќни илустрации во врска со наследството и нашиот пристап кон истото, во
овој телесен свет.
Едната илустрација е таа која не утврдува во сознанието, што
тоа значи и каква промена носи кај тие кои спознале дека постанале
наследници на нешто. Имено, на имотот на брачен пар фармери,
повеќе години работел еден слуга. Со текот на времето слугата ја
запоставувал работата, се однесувал непосветено кон неа, не се грижел доволно за истата. Повремено го гризела совеста, но си велел,
во ред е, тоа и не е моја фарма за да се грижам толку многу за неа.
Еден ден, газдите фармери го поканиле на вечера работникот и му
кажале колку многу им значи неговиот труд и напор кој го вложува на фармата, па затоа одлучиле да му ја остават фармата со сиот
имот во негово наследство, бидејќи тие самите немале свои деца.
Од тој ден па натаму, работникот целосно го променил неговиот
однос кон работата, започнал грижливо и со љубов да се однесува
кон секој нејзин сегмент и набрзо фармата си го добила стариот
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сјај. Зошто се случила промената? Кој момент направи разлика во
однесувањето на работникот? Моментот кога тој стана наследник,
кога дозна дека наследството е негово. Истото е и со нас. Ние верните го имаме тоа спознание или знаење дека сме сонаследници
на Царството, дека како синови и ќерки на Царот сме и Неговите наследници. Со новораѓањето ние дознаваме дека Царевото е и
наше и тоа е бесплатен дар за нас, по милоста Божја.
Прашањето тогаш и денес е истото. Предизвикува ли потреба за
промена на нашиот став и пристап кон животот, ваквото сознание
дека сме наследници на Царството? Дали ова знаење за тој бесплатен дар за нас, прави видлива промена во нашиот однос кон животот
воопшто, а посебно кон реалноста од постоењето на Царството небеско и кон нашиот однос кон истото? Дали ние почнуваме попосветено и со поголема љубов да се грижиме за тоа Царство во нас,
во нашите срца и животи, во еклезијата, во заедницата со нашите
браќа и сестри, поревносно да ги примаме вредносните принципи
на Царството и на основа на нив да градиме повисок духовен стандард на живеење и посветеност кон Бога како наш врховен суверен? Словото постојано не охрабрува во надежта за наследството.
Псалм 36:18 и 27:9: „ Господ ги знае патиштата на непорочните;
и нивното наследство ќе биде вечно... Спаси го народот Свој и благослови го наследството Твое“.
Дела апостолски 20:32: „А сега, браќа, ве предавам на Бога и на
словото на Неговата благодат; Тој може да ве унапреди подобро и
да ви даде наследство меѓу сите осветени“.
Колосјаните 1:12 и 3:23,24: „ ... благодарејќи Му на Бога и Отецот,
кој нè направи способни да учествуваме во наследството на светитите во светлината;... И сè, што правите, правете го од душата, како за
Господа, а не за луѓе,знаејќи дека како награда ќе добиете од Господа
наследство, бидејќи на Господа Христа Му служите“.
2 Петрово 1:11: „Браќа, затоа уште повеќе настојувајте да го
зајакнете вашиот позив и избор, бидејќи ако го вршите тоа, нико372
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гаш нема да погрешите, затоа што по таков начин ќе ви се овозможи слободен влез во вечното царство на нашиот Господ и Спасител
Исус Христос“.
Патот до наследството е тесен и границата е тенка, обременет
е со постојани напади од лукавиот и силите на злото. Тие се неверојатно ревносни 24/7 да не изненадат, да пронајдат наш слабост
и простор за измама, за да не вратат под нивна власт. Словото не
предупредува да внимаваме да не отпаднеме од патот. Гревовниот
и телесен свет е привлечен и е како магнет за и најмалото семе на
гревот и злото кое љубоморно си го чуваме во некоја темна одаја
во нашето срце. Тој коров, тоа лошо и зло семе кое сме го вдомиле
на почвата на нашето срце има сила да го задуши дури и здравото
семе околу него, здравите плодови да ги поклопи и уништи. Тоа го
видовме и од параболата за Царството небеско.
Репер за оваа опомена се стиховите од 1 Коринтјаните 6:9-11:
„Или не знаете дека неправедниците нема да го наследат царството Божјо? Не лажете се: ни блудниците, ни идолопоклониците,
ни прељубодејците, ниту ракоблудците, ни мажеложниците, ниту
крадците, ни користољупците, ни пијаниците, ниту хулниците, ни
грабачите нема да го наследат царството Божјо“. И од Галатјаните 5:19-21: „Делата на телото се познати. Тие се: прељубодејство,
блудство, нечистотија, бесрамност, служење на идоли, магии, непријателство, кавги, ревнувања, гнев, расправии, несогласности,
ереси, зависти, убиства, пијанство, срамни гостувања и други слични работи; однапред ви велам, како што ви реков и порано, дека
оние што го прават тоа, нема да го наследат царството Божјо“. И од
Ефесјаните 5:5: „Зашто ова треба да го знаете, дека ниеден блудник
или нечист или користољубец – кој е идолопоклоник, нема дел во
царството на Христа и Бога“.
И од Римјаните 8:13: „ ... бидејќи, ако живеете по телото, ќе умрете; но, ако преку Духот ги умртвувате работите на телото, ќе бидете живи“. И од 2 Солунјаните 1:7-9: „ ... а вам, на мачените, да ви
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даде утеха заедно со нас, кога Господ Исус ќе се јави од небото со
ангелите на Својата сила, во пламенен оган да им се одмаздува на
оние, кои не Го познаваат Бога, кои не се покоруваат на благовестието на нашиот Господ Исус Христос“.
Доколку навреме не ги послушаме овие упатства и опомени, судот е близу, а опасностите се преголеми.
Императорот Антониус56 го прашал еврејскиот рабин за тоа како
е воопшто можно да постои казна после смртта, значи откако ќе заврши животот, затоа што според еврејското учење по смртта телото
се двои од душата, и тие при судот ќе се препираат помеѓу себе,
душата ќе се оправдува - телото ме однесе во грев, а телото ќе се
брани – душата е таа која ме внесе во грев. Кој ќе биде во право,
телото или душата? – прашал императорот. На ова рабинот, одговорил со следнава парабола. Некој крал имал многу убава градина,
со многу овошје во неа. Назначил двајца градинари да се грижат за
неа, едниот бил слеп, а другиот сакат. Еден ден сакатиот здогледал
прекрасни плодови на една од овошките и му рекол на слепиот да
појдат да ја оберат и ги изедат плодовите. Слепиот рекол, па јас не
можам дури ни да ги видам, а камоли да појдам до нив. Сакатиот му
предложил на слепиот, да го носи во рацете, а сакатиот да му го покажува патот, па така заедно да појдат до овошката и да се насладат
од ретките плодови нејзини. Кога Господарот видел дека се обрани
плодовите од реткото дрво, ги повикал градинарите и ги прашал
што се случило со овошјето. На ова сакатиот се правдал дека не
може да оди за да појде до овошката, а слепиот дека не можел да
ја види, а камоли да јаде од нејзините плодови. Господарот, поради
лагата, ги казнил обајцата на тој начин што го натерал слепиот да го
носи во раце сакатиот. Па така и на судниот ден, телото и душата ќе
имаат еднаков суд за нивните гревови, заклучил рабинот.

56.

LBS/GSI/BSP

374

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

Целото Слово изобилува со поуки, опомени, укорувања и изобличување во правда и правичност. Имаме ли отворени уши за
слушање, отворено срце за примање на вистината и подготвеност
ревносно да се менуваме сходно пораките од тоа Слово.
Втората илустрација околу нашиот пристап кон очекуваното
спасение ќе ни го даде одговорот на прашањето, дали ние навистина ревносно сме посветени на градење на нашето спасение, нели
според Филипјаните 2:12, дека ние сепак треба да го градиме сопственото спасение, Царството Господово во нас, иако истото ни е
на располагање по милоста Божја и е бесплатен дар за нас и ниту
можеме да го заслужиме со дело или постапка. Мислам ја правиме
разликата во однос на ова: „Затоа, возљубени мои, како што секогаш ме слушавте, не само во мое присуство, туку многу повеќе сега,
кога сум отсутен, со страв и трепет градете го вашето спасение...“
Значи, вреден работник во градежна фирма се подготвувал за
пензионерските денови. Целиот свој работен век го поминал работејќи вредно и посветено за своите газди. Но, последниот 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 предвреме, пензионерот радосен го известил газдата дека куќата е завршена со градба и средување и дека сега може да си оди во пензија. На
ова газдата се израдувал и видно среќен, а во знак на голема благодарност што човекот бил лојален на неговата компанија цел работен век, му ги предал клучевите од куќата. Истата му била дадена
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на поклон. Газдата му се извинил што го задржал уште неколку
месеци на работа, но причината била токму таа, што сакал да му се
оддолжи за неговата беспрекорна работа во градежната компанија
за време на работниот век, на тој начин што ќе му поклони куќа.
Новопечениот пензионер видно разочаран, си рекол: 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.
(LBS/GSI/BSP)
Оттука, потребно е да се проверуваме постојано дали сме свесни
дека со исходот во нашиот живот, со секоја наша мисла, збор или
постапка, всушност го градиме нашето спасение, односно го изобразуваме Христос во нас или не и дали на тој начин, всушност, го
оформуваме Царството Божјо во нас или не?
Во параболите за Царството, Исус почнува со сеачот, семето и
почвата. Од тука сѐ започнува. Семето е симбол за зборот, Словото;
нели, со збор или Слово сѐ започна, со збор беше создаден светот во
кој живееме, па така и разоткривањето на мистиката за Царството,
започнува од зборот, со Словото. Нели во почетокот беше Словото,
Словото беше во Бога и Бог беше Слово, а Словото стана тело и се
отелотвори во Христос, а потоа и во нас, кои поверувавме во Него и
го примивме за свој Господ и Спасител. Исус ни дава јасни насоки
на основа на кои можеме исправно да избереме и ни укажува дека
изборот е исклучиво наш, околу тоа каква почва во нашето срце ќе
подготвиме за семето да даде здрав род. Тоа е исто како кога сакаме да садиме трева. Секако, семето не го фрламе на необработена
земја. Таа претходно треба да се преора или прокопа, да се извадат
камењата од неа, да се отстрани плевелот и секаква нечистотија од
неа, па да се уситни и припреми за сеидба. Ако треба се посипува и
со нова поквалитетна земја, за да се фати подобро. Потоа, потребно
е редовно налевање со вода и секојдневна грижа сѐ додека не нарасне и додека не ја озелени површината. Значи, станува збор за про376

цес, а не само за едноставно сеење. Нам ни е ставено живото Слово
Господово на располагање, како семе кое треба да го сееме во секоја
прилика. И во таа улога ние мора да сме слични на Христос, оти Тој
е сеачот во случајов, Тој го сее семето во нас и преку нас верните во
Господа, до сите останати. Во улога на сеачи на семето ние треба да
водиме грижа за тоа какво семе сееме, нели да биде здраво и да не е
произволно и Богато со човечко мудрување, туку да извира директно од Словото, да е ослободено од примеси на компромизирање со
телесниот и гревовен свет околу нас. Но, и да се молиме да наиде
на подготвена и плодна почва во срцата на тие на кои им сведочиме,
или на нашите слушатели. Почвата, полето, земјата во Библијата го
претставуваат човековото срце, неговите основи на кои стои, сржта
на верувањата. Оти нели, Словото вели дека од преполнетото срце
говори устата и се определуваат постапките на човекот, неговите
навики и рутина во животот, оттука неговиот карактер и природа на
постоење и крајно неговиот исход во животот.
Светот вели дека една слика вреди илјада зборови. Но, јас велам, еден збор – илјада слики за состојбата во срцето на човекот.
Ништо како зборот, ништо повеќе и попластично од самиот збор не
ја одразува состојбата во срцето на човекот. Постапките пак говорат за карактерот, а исходот во животот говори за природата во која
пребива човекот, за неговото битие, сржта на тоа за каква личност
станува збор. Во тој контекст, сакам да размислуваме особено за
изворот на нашите мисли, кои ние како семе ги слеваме во нашето
срце. Да се провериме од оваа перспектива, која е нашата прва мисла при будење, која е наша постојана мисла при дневната рутина
во секојдневието, кои мисли ги примаме како движечки за нашите
зборови и постапки, со кои мисли заспиваме? Милиони мисли ќе
прелетаат низ нашиот ум, во текот на денот. Дали се сите исправни
и го заслужуваат нашето внимание? Дали се сите согласно Словото? Дали се сите тие мисли здраво семе кое ние го слеваме во срце377
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то и оттаму го водиме нашето секојдневие, и ги носиме сите наши
животни одлуки?
Секако дека не. Од трите измами, замки и стапици на лукавиот,
рековме дека две се директно отворената сцена на нашиот ум, која е
во директен допир со сѐ околу нас, со надворешниот свет – желбата
на очите и гордоста во животот; и двете се директно линкувани со
нашиот ум. А похотата на телото е последица од добиената или изгубената битка која се случува во нашиот ум. Да, бојното поле каде
се одвива битката со поднебесните сили на злото е во нашиот ум.
Духовното бојно поле е нашиот ум. Таму се одвива пресметката со
измамата на лукавиот и на неговите демонски сили на злото. И тука
границата е тенка. Ако со нашиот ум доминира мудроста Господова, тогаш разумот ќе го покори телото и гревот. Но, ако дозволиме
со нашиот ум да завладее гревот, тогаш станува збор за безумство и
таквиот безумен ќе дозволи гревот да го владее неговото тело и за
него нема спас. Сатаната ја бие првата битка со нас, во нашиот ум.
Сакам да не забораваме дека умот е бојното поле каде се соочуваме
со бранот на напад од страна на злото. И доколку не стражариме
будно над него, непријателските сили на злото може да не изненадат и подјармат, па да паднеме во ропството на гревот и злото.
Оти гревот и злото се како близнаци. Има ли грев во нашиот живот,
злото како сенка ќе не следи и нема да му избегаме од намерите, па
затоа и велиме дека гревот е и зло само по себе. Бројни се инструкциите во Словото за тоа како треба да ја водиме битката на бојното
поле.
Во Ефесјаните 6 глава ни се нуди оружјето Божјо. Во таа инструкција Бог не подготвува да се наоружаме како вистински воини.
Сето оружје кое ни е на располагање се однесува на заштита и закрила на умот. Обувките на мирот, појасот на вистината, оклопот на
праведноста, шлемот на спасението, штитот на верата и духовниот
меч кој е Словото Божјо се духовно оружје за победа во битката со
злото во нашиот ум, на бојното поле каде лукавиот сака да направи
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пробив до нашето срце и да ја освои таа територија за да Господари
и го управува исходот во нашиот живот.
Еден од најпроминентните теолози на христијанството на неговото време, еден од четирите големи доктори на латинската црква,
Грегори Велики, кој живеел и творел во 6от век по Христос, во неговото маестрално дело „Моралија или осврт на книгата Јов“57, посебно се осврнува на зборувањето и го анализира стихот каде што
Јов заклучува: Ќе ја положам раката на мојата уста, за да повеќе
не говори безумство. Јов 39:33-35: „Му одговори Јов на Господа и
рече: „Еве, јас сум ништожен, што да Ти одговорам? Раката своја
ја ставам на устата моја.Еднаш говорев, – сега нема да одговарам;
говорев дури двапати, но повеќе не“.
Во Светото писмо рацете ја симболизираат работата или постапките
на човекот, а устата го симболизира зборувањето. Покривајќи ја устата
со својата рака, Јов симболички му одговара на Господ дека повеќе
нема да зборува, оти сѐ што ќе каже препирајќи се на инструкцијата
Господова, сакајќи да ја оправда својата праведност пред Бога, ќе биде
грешка. И тоа Јов го сфати навреме, можеби предоцна, но сепак навреме. И ова признание на Јов, дојде после сериозното укорување од Бога
лично. Замислете вам денес Бог да ви проговори со овие зборови, со
кои Му се обрати на Јов: „Поради твојата мудрост ли фрчи јастребот и
ги насочува крилјата свои кон југ? По твојот збор ли се издига орелот
и си вие гнездо на високо? Тој живее на карпа и ноќева на врв од стрмнината и на непристапни места;оттаму ја здогледува храната: очите
негови гледаат далеку; и малечките негови пијат крв; каде што има
труп, таму е и тој“. Продолжи Господ и му рече на Јова: „Кој се бори со
вседржителот, ќе сака ли да поучува? Кој Го напаѓа Бога, нека Му одговори...“ „Препаши ја како маж половината своја: Јас ќе те прашувам, а
ти објаснувај Ми. Мојот суд ли сакаш да го собориш, да Ме обвиниш,
57.

http://www.lectionarycentral.com/gregorymoraliaindex.html
379

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ДОГМАТА

а себеси да се оправдаш?“ Што би му одговориле вие на Господа, во
ваков случај?; или би замолкнале и познизно би ја наведнале својата глава пред Бога и ќе си ја ставите раката на уста за да престанете
да зборувате, оправдувајќи ја својата праведност и мислејќи дека сте
мудри, според ваше сопствено наоѓање. Опомените за лошиот говор
се белег на Посланието на апостол Јаков, тој не опоменува во 3:5-8:
„а така и јазикот е мал орган, но големи работи зборува. Ете, мал оган,
а колку голема гора запалува; и јазикот е оган, свет полн со неправда;
јазикот се наоѓа во таква положба меѓу нашите органи, што го осквернува целото тело и го пали времето на нашиот живот, воспалувајќи се
сам од пеколот. Зашто секаков вид ѕверови и птици, лазачи и риби, се
скротува и се припитомува од човечкиот род, а јазикот никој не може
да го скроти: тој е немирно зло и полн со смртоносен отров“.
Јазикот и говорот се органот и чинот кој прават идолатрија од нас,
од нашето его, секогаш кога сакаме да се оправдаме дека сме ние тие
исправните во очите Господови. Јазикот е тој кој не внесува во зоната
на горделивост и тој кој ги управува нашите постапки на нагласена
гордост. Да мислите за себе повеќе од потребното е исто како да правите идол од себеси за себе, во очите на Бога, а тоа е идолатрија, најомразеното нешто за Господа.
Пагански философ го прашува Гамалиил, зошто Бог е толку гневен и лут на идолопоклониците, а не само на идолите. Гамалиил
одговорил со парабола. Кралот имал син кој чувал куче. Кучето го
нарекол со името на татко му кралот. И секогаш кога се заколнувал,
се колнел во името на кучето, нарекувајќи го со името на татко му.
Кога кралот разбрал за ова потсмевање или непочитување од страна
на синот, кон кого го излеал гневот и лутината? Кон кучето или кон
синот? Секако, кон синот, заклучил Гамалиил. (LBS/GSI/BSP)
Оттука, и Бог ги мрази идолите, но ја казнува идолатријата, оти
таа го одразува она кое тлее во нашето срце и кое го одразува нашиот
однос кон Бога. Дали е Бог на прво место во сѐ што правиме во животот или сме ние со нашето его, јас и само јас и никој друг. Дали ја
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гледаме поврзаноста на мислите кои ги слеваме во нашето срце како
семе – здраво или болно и нивниот одраз од срцето преку устата до
сѐ околу нас? И дали сега попластично разбираме какво е значењето,
нашиот мисловен корпус да е оБогатен со премудроста Господова,
со знаењето кое ни го дава Библијата како ризница на таа божествена
премудрост?
Во Евангелието според Матеј 12:33-37 ни е дадена уште една опомена: „ако насадите добро дрво и плодот ќе му биде добар; а ако
насадите лошо дрво и плодот ќе му биде лош; зашто по плодот се
познава дрвото.Породи змиини! Како можете да говорите добро, кога
сте лоши? Зашто од преполнето срце прикажува устата. Добриот човек од доброто сокровиште изнесува добро, а лошиот човек од лошото сокровиште – лошо. И ви велам дека за секој лош збор, што ќе
го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден;оти по зборовите
свои ќе бидеш оправдан и по зборовите свои ќе бидеш суден“.
Да, грев е тоа кое излегува од устата, а не тоа кое влегува низ
неа. Тоа кое излегува од устата го одразува нашето срце. Има ли во
него устројство на Царството Божјо или нема? По збор ќе бидеме
спасени, по збор ќе бидеме судени. Гледаме ли колкаво е значењето
и тежината на зборот во очите Господови? Само еден сегмент од
нашиот живот – говорот, да има таква деструктивна сила во себе да
не однесе во зоната на темнината, злото и страдањето. Затоа Исус ја
почна параболата за Царството со семето или со зборот, давајќи му
сериозно значење и ставајќи го на вистинското место. А се почнува
од помислата, од тоа какви мисли ќе слееме во нашето срце и од тоа
преполнето срце да говори устата. И тој модел да определи дали
пребиваме или не во Царството Божјо, уште во овој свет, додека
сме во тело.
Изборот е наш и само наш. Дали ќе се приклониме кон Бога и
Неговата инструкција од живото Слово Господово или ќе си тераме
и понатаму по свое, по човечки, според нашето сопствено убедување за тоа што е исправно, а што не. Дали ќе избереме да пре381
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биваме во Царството Божјо уште додека сме живи или не, сепак е
крајно наша одлука. Дали ќе одбереме конечно и на трајна основа
тоа живо Слово да биде единствениот репер на основа на кој ќе се
научиме да ги бираме само оние мисли кои се за поука, охрабрување и прослава на името Божјо и само тоа здраво семе да го сееме
на почвата на нашето срце и оттука да го управуваме нашиот живот
или пак, и понатаму ќе продолжиме да компромизираме со измамата на лукавиот од овој телесен и гревовен свет и да си тераме како
што ние си знаеме и умееме, по наше. Изборот е наш и само наш.
Второзаконие 30:19-20: „Ви сведочам денес со небото и со земјата: живот и смрт ти предложив јас, благослов и проклетство. Избери го животот, за да живееш ти и потомството твое: да Го сакаш
Господа, твојот Бог, да го слушаш гласот Негов и да се приврзеш
кон Него, зашто тоа е твојот живот и долги денови, така ти ќе живееш на земјата“.
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24. СИЛАТА НА ЗБОРОТ
Битие 1:1-5: „Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше безоблична и празна; и имаше темнина над бездната; Духот
Божји лебдеше над водата. И рече Бог: “Нека биде светлина!“ И би
светлина. И виде Бог дека светлината е добра; и ја оддели Бог светлината од темнината...И светлината Бог ја нарече ден, а темнината ја
нарече ноќ. И би вечер и би утро – ден први“.
Јован 1:1-13: „Во почетокот беше Словото (Зборот) и Словото
беше во Бога и Бог беше Словото.Тоа во почетокот беше во Бога.
Сè стана преку Него и без Него ништо не стана што стана. Во Него
имаше Живот и Животот им беше светлина на луѓето.И Светлината
во темнина свети и мракот на ја опфати...Имаше еден човек по име
Јован, пратен од Бога;тој дојде за сведоштво, да сведочи за Светлината, та сите да поверуваат преку него.Тој не беше Светлина,
туку да сведочи за Светлината.Постоеше вистинска Светлина, која
го просветлува секој човек што доаѓа на светов.Во светот беше и
светот преку Него стана, но светот не Го позна.Дојде при Своите и
Своите не Го примија.А на сите што Го примија – на сите што веруваа во Неговото име – им даде можност да станат синови Божји: кои
не од крв, ни од похот машка, а од Бога се родија“.
1 Солунјаните 5:1-23: „А за времињата и годините, браќа, нема
потреба да ви се пишува,бидејќи вие самите многу добро знаете
дека денот Господов ќе дојде така, како крадец во ноќно време; затоа што кога ќе речат: „Мир и безопасност!“, тогаш ненадејно ќе ги
стигне погибел, како што ја напаѓаат родилни маки секоја непразна
жена и нема да избегнат.Но вие, браќа, не сте во темнина, та денот
да ве затече како крадец. Бидејќи сите вие сте синови на светлината
и синови на денот: ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината.
И така, да не спиеме, како и другите, туку да бидеме будни и трез383
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вени. Затоа што оние што спијат, ноќе спијат и кои што се опиваат,
ноќе се опиваат. Ние, пак, бидејќи сме синови на денот, да бидеме
трезвени и „облечени во оклоп“ на верата и љубовта и „шлем“ на
надежта за спасение, зашто Бог нè определи не за гнев, туку да добиеме спасение преку нашиот Господ Исус Христос,кој умре за нас,
та ние, будни ли сме или спиеме, да живееме заедно со Него.Поради тоа советувајте се помеѓу себе и поправајте го својот ближен,
како што и правите!И ве молам, браќа, да ги уважувате оние што
се трудат меѓу вас, што се ваши претстојници во Господа и оние
кои ве учат.И кон нив да имате преголема љубов заради нивното
дело. Живејте во мир помеѓу себе!Браќа, ве молам, поучувајте ги
неуредните, утешувајте ги малодушните, поткрепувајте ги слабите
и бидете долготрпеливи кон сите.Гледајте никој никому да не враќа
зло за зло; туку секогаш барајте добро еден на друг, и на сите!Радувајте се секогаш!Молете се постојано!Благодарете за сè, оти таква
е волјата Божја во Христа Исуса спрема вас!Не гаснете го Духот!
Пророштвата не ги унижувајте!Сè испитувајте, за доброто држете
сè!Клонете се од секакво зло!А Сам Бог на мирот да ве освети наполно во сè и целиот ваш дух и душата и телото да се запазат без
порок при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос!“
2 Петрово 3:14-18: „Затоа, возљубени, очекувајќи го тоа, погрижете се пред Него да излезете во мир, неосквернети и непорочни;и
долготрпеливоста на вашиот Господ сметајте ја како спасение, –
како што ви напиша и возљубениот наш брат Павле, според дадената му мудрост;како што зборува за тоа и во сите свои посланија, во
кои има некои работи тешки за разбирање, што неучените и неутврдените ги изопачуваат, како и другите Писма, за своја погибел. А
вие, возљубени, знаејќи го ова однапред, пазете се од измамата на
беззакониците за да не бидете одведени од нив, и да не отпаднете
од својата тврдост,туку да напредувате во благодатта и во позна384
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вањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нему слава и
сега и за вечни времиња. Амин!“
Ниче, германски философ, е еден од најголемите поборници против Бога. Тој велел дека Бог е мртов, дека не постои, потоа дека доколку Бог постои и е семоќниот создател на сѐ видливо и невидливо,
тогаш Бог го создал и злото, негирајќи го притоа концептот на Бог
како љубов и Неговата добрина и милост. Патем, тој бил син на протестански пастор и за време на студиите добил највисока универзитетска награда за проповедање на Словото. Но, потоа одлучил да
постане борец против Бога. Милиони колебливи во верата ги одвратил од неа, со тврдењето дека и тој би поверувал во Христос, доколку
околу него видел повеќе верни кои по делата ја одразуваат верата,
доколку околу него среќавал повеќе вдахновени во Дух и вистина,
новородени верни во Бога, кои со исходот во својот живот претставувале солта и светлината на овој свет.
Дали ние, во оваа фаза од нашиот духовен растеж во Бога, сме
навистина солта и светлината за тие околу нас, но и за сите останати? Ова е прашање на кое секој од нас е потребно се преиспита и
да си даде искрен одговор, прво пред самиот себеси, а потоа и пред
Бога.
Матеј 5:13-16: „Вие сте солта на земјата. Но, ако солта ја изгуби
силата, со што ќе се осоли? Таа веќе за ништо не е, освен да се фрли
надвор и изгази од луѓето.Вие сте светлината на светот. Не може да
се сокрие град, што се наоѓа на врв планина.Ниту, пак, светило се
пали и клава под поклоп, туку на свеќник и им свети на сите в куќи.
Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат
вашите добри дела и да Го прослават вашиот Отец небесни“.
Вие сте солта и светлината на овој свет, ние верните во Господа
сме тие кои треба да светиме во средината во која пребиваме во
овој живот, дали е тоа семејството, работните средини, социјалното
окружение во кое општиме со нашите пријатели или нешто друго,
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ние сме должни да светиме со силен интензитет, за да не осветлиме
сѐ околу нас. Кога ние светиме силно, всушност твориме дела на
светлината од кои се засрамуваат делата на темнината. Темнината
се плаши од светлината, таа исчезнува кога се појавува светлината на сцената. Во воведниот текст, над бездната имаше темнина,
хаосот беше на сцена, земјата беше безоблична и празна. И Бог со
Збор воведе ред во хаосот. Безобличноста доби форма, а празнината доби содржина.
Во Битие 1:1: „И рече Бог: „Нека биде светлина!“ И би светлина.“
Оттука, извлекуваме два заклучока. Првиот е дека со збор Бог
создаде сѐ видливо и невидливо. А вториот е дека првиот искажан
збор од Бога беше: „Нека биде светлина“ ...значи светлината.
Првиот заклучок не упатува дека зборовите имаат тежина, дека
имаат значење и сила стои зад нив. Нивното значење во очите Господови е огромно. По збор се спасуваме, по збор ќе бидеме судени.
Во Римјаните се вели дека со срцето веруваме за оправдание, а со
устата исповедаме за спасение. Зборовите наши се важни за Господа и тие се производ на она кое тлее во нашите срца. Нели, од
преполнетото срце говори устата. Со зборовите, да повториме, ги
определуваме нашите постапки – ќе правам ова или она, а тоа ги
оформува нашите рутини и навики во животот, а тие пак рутини и
навики го определуваат нашиот карактер, а тој пак ја определува
нашата природа на битисување, а тоа пак ја одредува нашата судбина, како што вели светот или исходот во нашиот живот, како што
вели Словото. Оттука, она кое го имаме во срцето и она кое го имаме на нашите усти, директно го определува не само нашиот личен
однос со Бога, туку и исходот во нашиот живот.
Ако Бог со збор го создаде светот и сѐ во него, тогаш и ние со
збор го создаваме нашиот свет, светот околу нас во кој ние живееме и
пребиваме во овој живот. Ништо друго повеќе освен зборот, не може
да влијае толку на нашиот свет, на исходот во нашиот живот. И ова е
тој т.н. систем на врзани садови, кој започнува од онаа духовна битка
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во умот за превласта врз срцата на нас луѓето. Духовна битка која
директно го продуцира исходот во нашиот живот.
И ова е духовна закономерност и од овој принцип произлегува духовниот стандард кој Му е омилен Бога и кој го бара од секој еден од
нас да постане стандард за неговиот живот. Колку повеќе се сообразуваме со таквиот образец, толку поблиску сме во зоната на благодатта,
каде сме пак подалеку од дострелот на огнените стрели на лукавиот.
Истовремено, колку повеќе проблеми ни се појавуваат во нашето
секојдневие и колку повеќе назадуваме со исходот во нашиот живот, толку треба да е посилен алармот дека се оддалечуваме всушност од зоната на благодатта и Божјото присуство, закрила и заштитата во нашиот живот. Во таков случај сѐ поизвесно навлегуваме
во зоната каде што суверено владеат демонските сили на злото и
темнината, каде што пак сме изложени на силината и прецизноста
на огнените стрели на лукавиот.
И таа духовна закономерност е, всушност, пандан на природната
закономерност чиишто основи ги поставил Бог. Бог во природата создаде природни закони, кои природните науки ги откриваат со текот
на времето и се надградуваат тие научни сознанија за она кое Бог оддамна го дал како закономерност. Во Исаија 45:12-13: „Јас ја создадов
земјата и го создадов на неа човекот; Јас – Моите раце ги простреја
небесата; и на сета нивна војска Јас им дадов закон...“).
Библијата како Слово Божјо или како Негов збор е таа која нѐ
упатува на духовната парафраза на природните закони. Имено, секоја природна закономерност е пресликана во духовната сфера. Во
контекст на пораката од денес, добро е да споменеме неколку духовни закони кои се пандан на природните.
Еден е т.н. закон на нечистота – онечистување, валкање (Law of
Defilement58). Лошите и злобни зборови и помисли, кои излегуваат
58.

https://www.ligonier.org/learn/devotionals/source-defilement/
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од умот и срцето на човекот го расипуваат, го онечистуваат, го прават валкан.
Матеј 15:18-20: „А она, што излегува од устата, доаѓа од срцето
и тоа е што го осквернува човекот;Затоа што од срцето излегуваат
лоши помисли, убиства, прељубодејства, блудства, кражби, лажни
сведоштва, хули; тоа го осквернува човекот“.
Потоа на пример, Законот за сеење и жнеење. Секој ќе си жнее, тоа
што ќе си го посее во својот живот.Матеј 13:24-30: И друга парабола
им кажа, велејќи: „Царството небесно прилега на човек што посеал
добро семе на својата нива; но, кога спиеја луѓето, дојде неговиот непријател и посеа меѓу житото какол, па си отиде. А кога израсна растението и донесе плод, тогаш се појави и каколот. И кога дојдоа слугите
на стопанот, му рекоа: »Господаре, нели добро семе посеа на нивата
своја? Од каде сега, пак, овој какол во неа?«“ И во Галатјаните 6:7-10:
„Бог не позволува да биде поруган. Што ќе си посее човекот, тоа и ќе
си жнее: кој сее во телото свое, од телото ќе пожнее погибел; а кој сее
во духот, од духот ќе пожнее вечен живот. Кога правиме добро, тоа
нека не ни биде здодевно, зашто во свое време ќе пожнееме, не заморувајќи се. И така, додека имаме време, да им правиме добро на сите,
а најмногу на своите по вера“.
И третиот пример за духовен закон, кој е пандан на природните
закон е т.н. Закон за функционирање, делување на верата, за тоа
како таа делува оперативно во животите на верниот. (Law of Faith
Operation). Односно, како се креира посакуваната животна ситуација со силата на изречениот збор или преку силата на кажаниот
Божји збор, искажаното Слово Господово. Еремија 29:11-13: „Затоа
што 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 појдете и ќе Ме замолите, и Јас
ќе ве чујам; ќе Ме побарате, и ќе Ме најдете, ако Ме побарате од
сè срце“.Марко 11:22-27: „А Исус им одговори и рече: Имајте вера
во Бога. Оти, вистина, ви велам, ако некој ѝ рече на оваа планина:
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»Дигни се и фрли се в море!« и не се посомни во срцето свое, а
поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни, што и
да каже.Затоа ви велам: сè што ќе побарате во молитва, верувајте
дека ќе го добиете: и ќе ви биде“. Јов 22:23-28: „Ако се обрнеш кон
Вседржителот, одново ќе се средиш; ќе го отстраниш беззаконието
од шаторот своји ќе ја фрлиш драгоценоста во прав и по поточните
камења – офирско злато.Вседржителот ќе биде за тебе помошник,
ќе те направи чист како блескаво сребро.Зашто тогаш ќе се радуваш
за Вседржителот, ќе го кренеш лицето свое кон Бога.Ќе Му се молиш, и Тој ќе те чуе и ти ќе ги исполниш заветите свои.Ќе наумиш
нешто и тоа ќе се исполни, над твоите патишта ќе свети светлина“.
Примерот со Калеб и Џошуа – и ставот на вера и одлучност,
храброст и увереност во силата Господова наспроти колебливоста,
неверието и стравот на останатите 10 извидници. Ставот на несигурност, колебливост, страв од неизвесноста беше ставот кој како
зараза се пренесе во срцата на народот и целиот народ се уплаши,
поколеба и западна во неверие, дефетизам дека што било може да
се промени во поглед на извесноста од влегувањето во ветената од
Бога земја на мед и млеко. Знаеме дека токму таквиот став на десеттемина, патем и на целиот народ ги врати назад во пустината да
талкаат цели 40 години во безнадежност.
Прашање за нас денес: Колкумина од нас го имаат апсолвирано
и применето во животот и секојдневието ставот на Калеб и Џошуа,
став на бескомпромисна увереност во присуството и водството
Божјо, став на убеденост и непоколебливост дека Бог има контрола
над сѐ, па и над нашата моментална животна ситуација. Став кој е
и одраз на библиската инструкција од погоре...Ќе наумиш нешто и
тоа ќе се исполни, над твоите патишта ќе свети светлина...
И тука доаѓаме до првиот изговорен збор од Бога – светлината.
Созданието од Бога започна со светлината, првиот допир на Бога
со човештвото и со овој свет со говор беше светлината. Токму таа
појава ја премости темнината, токму светлината ја осветли бездна389
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та и хаосот, и преку неа сѐ почна да добива суштина, ред и поредок.
Сѐ стана јасно, видливо и доби смисла. Постоењето доби смисла
преку светлината.
Пресликано во духовната сфера, светлината е значајна метафора
со силни духовни пораки.1 Јован 1:5-7: „А Евангелието, пак, што го
чувме од Него и вам ви го предаваме, е тоа дека Бог е светлина и во
Него нема никаква темнина. А ако речеме дека со Него општиме, а
одиме во темнина, тогаш лажеме и не постапуваме според вистината. А ако, пак, во светлина одиме, како што е Тој самиот во светлина,
тоа значи дека ние еден со друг општиме и крвта на Исуса Христа,
Неговиот Син, нè очистува од секаков грев“.
Чекорејќи во светлината, всушност ние дозволуваме нашето
срце со сите темни одаи во него да ги изложи на срам скриените
дела на темнината кои можеби сѐ уште тлеат во некого од нас, во
некоја заклучена темна одаја длабоко во нашето срце. Но, Словото
вели дека дури и ако дозволиме низ нашето око да влезе темнина
или некое дело кое е измамливата желба на телесното во нас, тогаш
целото наше тело е темно, вклучително и нашето срце. 2 Коринтјаните 4:1-6: „Затоа, имајќи го по милоста Божја ова служење, ние со
духот не паѓаме;но се одрековме од тајните срамни дела за да не
живееме во лукавство, ниту да го изопачуваме словото Божјо, туку
со јавувањето на вистината да се покажеме на секоја човечка совест
пред Бога.
Иако чекорејќи во светлината, со секое наше стапнување во светот, ние сме во опасност под притисокот на сјајот и раскошот кој
ни ги нуди гревовното и телесното во таквиот свет, да искомпромизираме со тој притисок и да потпаднеме под замката, стапицата и
измамата на лукавиот. Оттука ни е потребна постојана стража пред
срцето наше, нашата совест да биде изострена до таков степен да
биде силна и непремостлива брана за пробив на измамата на лукавиот и демонските сили на злото. Оти тие ќе настојуваат да си се
вратат кај својот стар стопан, домаќин во кој некогаш пребивале
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комотно.Филипјаните 2:12-16: „Затоа, возљубени мои, како што секогаш ме слушавте, не само во мое присуство, туку многу повеќе
сега, кога сум отсутен, со страв и трепет градете го вашето спасение, затоа што Бог е Оној, кој во вас прави да сакате и да дејстувате
според Неговата добра волја.Правете сè без ропот и двоумење, за да
бидете прави и чисти, непорочни чеда Божји среде лош и расипан
род, во кој светите како светила во светот,имајќи го во себе словото
на животот“
Примерот со возење кола во услови на магла е илустративен за
нашава порака. Сите ние сме го имале таквото искуство во магливотото Скопје. Доколку сте самите на патот, а видливоста е намалена
до сантиметри, дури и не во метри, тогаш опасностите се сериозно
големи да се случи незгода. Колку повеќе се намалува видливоста
на патот, толку опасностите се зголемуваат. Исто е и во духовната сфера. Колку повеќе се намалува интензитетот на светлината со
која светите и осветлувате околу вас, толку се поголеми опасностите да не видите и препознаете некоја замка, стапица или измама од
лукавиот на патот, и дотолку повеќе расте опасноста да се лизнете
од патот и паднете во некоја дупка, провалија или бездна, да не
дозволи Господ.
Во една прилика, пред неколку месеци, со сопругата се враќавме
од Софија со автомобил, при сериозно отежнати услови на патот,
кога поради влага и кал на автопатот од остатоците од снегот, предните фарови беа калливи и интензитетот на светлината значајно
беше намалена, а со тоа и видливоста на патот. Да се вози како без
светла на непознат пат, со низа изненадувања на патот е навистина непријатно искуство. И во такво отежнато возење при намалена видливост до неподносливост, при зголемена опасност во сите
правци, па и да отидете во ендек, да не можете да реагирате при
нечие бесно возење и претекнување и безброј други опасности, вие
едноставно не можете да владеете со ситуацијата и оставени сте во
милост и немилост на условите околу вас, сѐ додека не ја отстрани391
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те калта од фаровите и светлината повторно го осветли патот пред
вас.
И во двата примери, едниот со маглата и другиот со налепената
кал на фаровите од автомобилот, парафразата во духовната сфера
ни доаѓа сама по себе. Лукавиот и демонските сили на темнината
секогаш ќе се обидуваат да украдат, убијат и отргнат што повеќе
човечки души од Господа. За таа цел тие сили на злото 24/7 ќе се
обидуваат да ни го замаглат патот пред нозете наши, да не внесат
во зоната на темнината, за во такви услови тие да ја преземат одново превласта над нас во нашите животи.Но, исто така тие ќе се
обидуваат да го пригушат светлото со кое ние зрачиме во нашето
секојдневие, да го намалат интензитетот на нашето светење како
верни новородени во Господа, ќе се обидуваат постојано да фрлат
кал врз нас, за ние да не видиме и препознаеме некоја стапица на
патот. Тие целат да го намалат интензитетот со кој светат делата на
светлината кои ние ги твориме секојдневно. Нивните дела на темнината да останат и понатаму во тајност и да не бидат изложени на
светлина. Тоа е нивната света задача.
Но, нашата света задача е ние да светиме повеќе од кога било. Интензитетот на светењето на делата на светлината кои ние ги твориме
со исходот во нашите животи мора да расте постојано, за да секој
од нас осветли што поголема територија за слава на Бога, како не би
го зголемиле опфатот на светлината која Бог ја бара од секој од нас,
опфат во којшто повеќе дела на темнината ќе бидат изложени јавно
на срам, како не би се повлекле од сцената и престанале да постојат
понатаму.1 Солунјаните 5:4-8: „Но вие, браќа, не сте во темнина, та
денот да ве затече како крадец.Бидејќи сите вие сте синови на светлината и синови на денот: ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината.И така, да не спиеме, како и другите, туку да бидеме будни и
трезвени.Зашто оние, што спијат, ноќе спијат и коишто се опиваат,
ноќе се опиваат.Ние, пак, бидејќи синови на денот, да бидеме трезвени и “облечени во оклоп“ на верата и љубовта и „шлем“ на наде392

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

жта за спасение...„ 2 Петрово 3:14-18: “Затоа, возљубени, очекувајќи
го тоа, погрижете се пред Него да излезете во мир, неосквернети и
непорочни;и долготрпеливоста на вашиот Господ сметајте ја како
спасение...А вие, возљубени, знаејќи го ова однапред, пазете се од
измамата на беззакониците за да не бидете одведени од нив и да не
отпаднете од својата тврдост,туку да напредувате во благодатта и во
познавањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос“.
Затоа пораката е, внимателно со зборовите, бидејќи тие се проводници на светлината во нас и од нас кон светот околу нас. Зборовите го креираат нашиот свет, исходот во нашиот живот, сѐ околу
нас е одраз на тоа кое излегува од нашите усти. Сите велат една
слика – илјада зборови. Јас велам еден збор – илјада слики за состојбата во срцето на човекот. Дали ќе светиме со интензитет кој
ќе не прави сѐ повидливи за небеското воинство и за Бога лично,
зависи од нас самите. Зависи од нашиот став во животот, дали ќе
изградиме став сличен на Калеб и Џошуа ставот или ќе се колебаме
во увереноста дека зборот со вера има сила да помести планина, а
оттука и да ги помести состојбите во нашите животи на подобро.
Светиме или не, со каков интензитет, со каква силина е прашање
на избор. Божјата инструкција е јасна и прецизна. Сакаме ли подлабоко во зоната на благодатта од Бога и во зоната на сѐ поголема
светлина, а зошто да не и исход во животот во кој ќе тече мед и млеко, како што не охрабрува Библијата е прашање на носење на клучна животна одлука. Јас не би дозволил ниту ден повеќе да помине
без да се преиспитам одново пред Бога, без да нурнам повторно по
кој знае кој пат и подлабоко од кога било досега во мојот живот,
нуркајќи во моето срце како не би осознал уште некоја неправилност или недоследност која ме двои на кој било начин од Бога во
мојот живот или состојба на духот која не дозволува да засветам
уште посилно и да осветлам уште поголема територија за слава на
Бога. Нема посигурна и поизвесна состојба од таа да се биде во
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зоната на светлината Господова. Зона во која е сѐ повидливо, сѐ
појасно и сѐ поизвесно.
Пораката од денес е секој од нас, уште вечерва без одложување,
да паднеме одново на колена во нашата тивка соба, понизно и покајнички да излееме од длабочината на нашите срца сѐ пред Господа,
знајно и незнајно, да го испразниме садот на нашето срце од сѐ што
е лошо посеано семе, коров или нечистотија, од секаква темнина и
како празен духовен сад, како глина да го предадеме, во молитва во
рацете на Господа, зашто Тој лично ни вети дека само на тој начин
од нас ќе нарави сад за почесна употреба, дека ќе изгради од нашиот
карактер свет карактер сличен на неговиот, дека од нашиот живот ќе
направи свет живот кој ќе му служи Нему и дека од нашето срце ќе
направи ново срце слично на Неговото.
Нашиот став ќе треба да е: Што ти е волја Господи, тоа прави со
моето срце и со сѐ мое. А јас ќе верувам и ќе се надевам и ќе бидам
уверен и убеден со ставот на Калеб и Џошуа дека Ти семоќниот
Создател на сѐ видливо и невидливо ќе направиш од мојот живот,
исход во кој не само што ќе бидам солта и светлината, но и твој
одраз на земјата во овој телесен свет, туку мед и млеко ќе биде секојдневието, живот во кој маслото на Илија ќе тече непрестано и во
живо единство со Тебе ќе останам доследно Твој сведетел дека си
жив и сеприсутен и денес и сега и овде во Твојот дом, во Скопје и
Македонија. Да не дозволиме нашиот живот напразно да поминува и со секој изминат ден да создаваме нови Ничеовци околу нас,
луѓе кои ќе се откажуваат од верата и од Бога заради отсуството на
сол и светлина околу нив, заради отсуство на верни новородени во
Бога кои со својот живот навистина ќе покажат и докажат дека се
Христови. Да не дозволиме никој да не нѐ препознава како сол и
светлина и како одраз Господов со исходот во нашиот живот.
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25. МОЌТА НА ИСКАЖАНИОТ ЗБОР
Изреки 18
Зборовите на разумниот и на глупавиот.
„1. Тврдоглавиот се управува според своите желби и станува
против сè што е умно.
2. Безумниот не сака знаење; него глупоста го води.
3. Со доаѓањето на нечесниот доаѓа и презирот, а со прекорот –
доаѓа и срамот
4. Зборовите на човечката уста се длабоки води; тоа е река од
изворот на животот.
5. Не е добдро да бидеше лицемерен кон нечесниот, за да го собориш праведниот во судот.
6. Устата на безумниот води кон кавга, а зборовите негови предизвикуваат смрт.
7. Јазикот на безумниот е погибел за него, а усните негови се
стапица за душата негова.
8. Стравот го соборува мрзливиот, а мажите со души слични на
жени ќе гладуваат.
9. Зборовите на клеветникот се како слатки, и тие вегуваат внатре во утробата.
10. Немарниот во работата своја е брат на расипникот.
11. Името на Господа е цврста кула: ако во неа побегне праведник, во безопасност е.
12. Имотот на Богат човек е како силен град и во мислите му е
како висока ограда.
13. Пред паѓање срцето на човекот се возгордува, а смиреноста
оди пред славата.
14. Кој дава одговор пред да ислуша, безумен е, тоа е срам за
него.
15. Духот на човекот го поткрепува во немоќ, а скршен дух – кој
може да поткрепи?
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16. Срцето на разумнитот се здобива со знаење, и увото на мудрите бара знаење.
17. Подарокот, што го дава човекот, му отвора пат и до големците
го доведува.
18. Првиот по тужбата си е прав, но доаѓа противникот негов и
го порекнува.
19. Жребот прекинува расправии и решава спор меѓу силните.
20. Кога брат, братот свој го помага, тоа е силен град, а тој е како
силна тврдина.
21. Од плодот на устата на човекот се полни стомакот негов; од
плодовите на устата своја тој се наситува.
22. Смртта и животот му се потчинети на јазикот, и оние што го
владеат, ќе вкусат од плодовите негови.
23. Кој нашол добра жена, нашол добро и добил благодат од Господа. Кој избркува добра жена, го брка доброто, а кој поддржува прељубница, безумен е и нечесен.
24. Сиромавиот говори со молба, а Богатиот одговара остро.
25. Кој сака да има пријатели, и сам треба да биде дружељубив;
зашто има пријатели поприврзани од брат.“
Јаков 3
Грешен јазик. Премудроста одозгора.
„1. Не барајте, браќа мои, мнозина да станувате учители, знаејќи
дека поголемо осудување ќе добиеме,
2. Затоа што сите ние многу грешиме. Но оној, кој во зборови не
греши, тој е совршен човек, силен да го обузда и целото тело.
3. Ете, и на коњите им клаваме узда, за да ни се покоруваат, и да
управуваме со целото нивно тело.
4. Па, ете, и лаѓите, иако се толку големи и силно гонети од бурни ветрови, со мала крмичка се управуваат онаму каде што
кормиларот сака;
396

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

5. А така и јазикот е мал орган, но големи работи зборува. Ете,
мал оган, а колку голема гора запалува;
6. И јазикот е оган, свет полн со неправда; јазикот се наоѓа во
таква положба меѓу нашите органи, што го осквернува целото
тело и го пали времето на нашиот живот, воспалувајќи се сам
од пеколот.
7. Зашто секаков вид ѕверови и птици, лазачи и риби, се скротува
и се припитомува од човечкиот род,
8. А јазикот никој не може да го скроти: тој е немирно зло и полн
со смртоносен отров.
9. Со него Го благословуваме Бога и Отецот, со него ги колнеме
луѓето, создадени според подобието Божјо.
10. Од истата уста излегува и благословот и клетвата. Не треба,
браќа мои, тоа така да биде.
11. А тече ли од еден ист извор слатка и горчлива вода?
12. Може ли, браќа мои, смоквата да раѓа маслинки или лозата
смокви? Така, од еден ист извор не може да тече солена и
слатка вода.
13. Кој е меѓу вас мудар и умен, нека ги покаже преку своето добро однесување делата свои во кротост и мудрост.
14. Но, ако во срцата свои имате горчлива завист и карање, не
фалете се и не лажете против вистината:
15. Тоа не е мудрост, која доаѓа одозгора, туку земна, душевна,
бесовска;
16. Затоа што каде има завист и карање, таму има неслога и сè
е лошо.
17. А мудроста, што доаѓа одозгора е најнапред чиста, а потоа
мирна, кротка, покорна, полна со милост и нелицемерна.
18. Плодот, пак, на правдата во мир се сее од миротоворците.“
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Псалм 102. Благословувајте Го Господа.
„1. Благословувај Го, душо моја, Господа, и целата моја
внатрешност да го благословува Неговото свето име.
2. Благословувај Го, душо моја, Господа и не заборавај ги сите
Негови добрини, на Оној,
3. Кој ги очистува сите твои беззаконија, Кој ги исцелува сите
твои болести;
4. Кој го избавува од распаѓање твојот живот, Кој те овенчува со
милост и со добрини.
5. Кој ја исполнува со блага твојата желба, како на орел ќе се обновува твојата младост.
6. Господ им дава милост и суд на сите онеправдани.
7. Он му ги покажа Своите патишта на Мојсеја, на Израилевите
синови – барањата Свои.
8. Штедар и милостив е Господ, долготрпелив и многумилостив;
9. Тој не се гневи до крај, ниту вечно се лути.
10. Оне не ни направи ништо според нашите беззаконија и не
постапи според нашите гревови;
11. Зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господа спрема оние што се бојат од
Него;
12. Колку е далику исток од запад, толку ги оддалечил Тој од нас
нашите беззаконија;
13. Како таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние, кои се бојат од Него.
14. Зашто Тој го знае нашиот состав, помни дека сме земја.
15. Дните на човекот се како трева; како полски цвет, така прецутува тој;
16. ќе дувне ли над него ветар, и веќе го нема, и местото веќе
нема да се познава
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17. А милоста на Господа е од век до век спрема оние, кои се
бојат од Него,
18. И правдата Негова е од синовите на синовите, кои го чуваат
заветот Негов и ги помнат заповедите Негови, за да ги исполнуваат.
19. Господ го поставил Својот престол на небото, и царството
Негово владее над сè.
20. Благословувајте Го Господа – сите ангели Негови крепки по
сила, кои го извршуваат Неговиот збоар, слушајќи го гласот
од зборот Негов;
21. Благословувајте Го Господа – сите Негови војски, Негови
служители, кои ја испонувате волјата Негова;
22. Благословувајте Го Господа сите Негови дела, по сите места на
Неговото владеење. Благословувај Го, душо моја, Господа!“
Изговарајте ги овие зборови, говорете благослови, благословувајте го Господа, благословувајте ги тие околу вас кои Бог на пречудни начини ви ги праќа во вашите животи. Немојте да штедите на
зборови за благослови, тоа се вашите бисери кои ги возвраќате на
Бога и на тие околу вас, а не ве чинат ништо. Колку повеќе го благословувате Бога и другите околу вас, толку повеќе се умножуваат
бисерите во вас и се преумножуваат благословите од Бога за вас и
вашите најблиски. Ова е магичниот круг, кој во бизнисот се вика
„оплодување на капиталот“, а во животот и верата „оплодување на
благословите и благодатта од Бога“. Давајте благослови и ќе ви се
дадат за возврат благослови. Сејте го семето на благослови и ќе добиете плодови на благослови и благодат. Му се молам на Бога, секој
од вас, на тој до вас во клупите да му посака благослови и полнота
на благодатта, искрено, од дното на срцето и со сета сила, душа и
разум да му посакаме на тој до нас бескрајни благослови да жнее во
неговиот живот, повеќе од кога било досега.
Зборовите имаат сила, содржат невообичаена моќ во себе.
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Лука 6:43-45: „Оти, нема добро дрво што дава лош плод, ниту
лошо дрво, што дава добар плод. Секое, пак, дрво се познава според
својот плод; бидејќи не се берат смокви од трње, ниту се бере грозје
од капина. Добриот човек од доброто сокровиште на своето срце
изнесува добро, а лошиот човек од лошото сокровиште на своето
срце изнесува лошо; затоа што од преполнето срце зборува устата
негова“.
Имено секој наш искажан збор има тежина, било да е добар или
лош, било да е исправен или погрешен. Сѐ што ние изговараме не
се враќа бесплодно при Бога - или ќе ни донесе благослов или проклетство. Нема друго. Сѐ подлежи на причинско – последичниот
принцип кој Бог го востановил по својата промисла. Духовните закони имаат свој пандан во природните закони и истите се востановени по истите принципи и со истата бескпрекорна закономерност.
Колку и да се противите на истите, тие си постојат и делуваат неависно дали некој ги прифаќа или не, и оттука ќе мора да живее со
последиците од тоа прифаќање или не.
Исаија 55:10-11: „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 и леб на
оној, кој јаде,така и Моето слово, што излегува од устата Моја, не
се враќа кон Мене празно, туку го исполнува она, што му е угодно,
и го прави она за што сум го испратил Јас“.
Пораката е дека не смееме да се воздржуваме од зборови на
пофалба и охрабрување на другите околу нас. Еден пример од стварноста, ќе не доближи до суштината.
Синот се восхитувал на својот татко уште од мали нозе. За него
татко му бил голем авторитет и оттука синот почитувал сѐ што татко му ќе изговорел. Бил под силно влијание на секој искажан збор
од татка си. Таквиот однос постепено развил зависност која го довела синот да биде несигурен и за секоја своја постапка да очекува
поддршка од татко си. Едноставно, синот се докажувал пред својот
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татко во секоја своја постапка. Заминал на факултет и првата година
ја поминува со најдобри оценки, по наше сите му биле десетки, бил
брилјантен студент. По завршување на семестарот сиот во радост
се јавува на својот татко да му го соопшти врвното достигнување,
очекувајќи збор на поддршка, охрабрување, потврда дека успеал,
збор кој многу би му значел кога би бил искажан од неговиот татко. Но, татко му ладно и незаинтересирано, веројатно преокупиран
со своите бизнис проблеми и обврски, можеби и несвесно, не се
ни израдувал на успехот на синот, сметајќи дека е тоа нешто вообичаено за неговиот интелигентен син. Ладно одговорил дека е
премногу зафатен, без никаква реакција на потврда, поддршка или
одобрување на успехот на синот. Синот крајно разочаран, поради
фактот што никако не можел да добие позитивен збор од татко му,
да се докаже за неговите лични успеси и да добие потврда за истите, започнал да се повлекува во себеси и да бара други начини за
привлекување на вниманието од родителот. Започнал да пие, влегол
во лошо друштво, бил заведен со дрога и почнал полека да пропаѓа
во неговиот живот, надевајќи се дека барем на некаков начин ќе го
сврти вниманието на татко си кон себе. Но, ниту тоа било доволно
за вниманието на родителот. Крајот бил трагичен, момчето починало од предозираност со дрога59.
Сме се запрашале ли некогаш, дали и ние имаме потреба од
потврда и поддршка на нашите најблиски. И обратно, дали сме
доволно свесни дека тие околу нас имаат иста таква потреба за
поддршка и потврда од нас. И оттука, дали доволно се даваме
себеси за потребите на другиот, дали тие го имаат нашето внимание за нивните потреби. Дали меѓусебно општиме во тој дух,
во рамките на нашето семејство, во окружението на домот, дали
доволно се даваме едни за други, за потребите и очекувањата на

59.

LBS/GSI/BSP
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тие до нас, а не само за своите себични потреби и очекувања.
Дали сме христоцентрични или егоцентрични?
Доколку го имаме Христос во центарот на сѐ наше, тогаш Христовата агапе пожртвувана љубов ќе биде нашата водилка за секоја
наша мисла, збор или постапка во нашето секојдневие. Замислете
каков пресврт во односите во нашите семејства ќе настане, доколку
секој од нас би започнал посветено да го практикува ваквиот принцип на однесување едни кон други. Во секоја ситуација да го имаме
пред вид она кое е потреба на другиот до нас, наместо нашата потреба да е на прво место. Замислете си само за момент, што тоа ќе
ни донесе во секојдневното општење едни кон други во семејството, па и на работните места, во социјалното окружение каде општиме со нашите пријатели, браќа и сестри во црквата и заедниците.
Зборови има многу, добри и лоши, секакви. Изборот е наш. Но,
едно е сигурно дека зборовите кои излегуваат од устата наша, дали
добри или лоши се израз на основите на кои е положено нашето
срце. Кога ќе кажеме лош или поган збор на нашиот ближен или на
кој било друг кој нѐ изнервирал или можеби навредил, повредил,
омаловажил, оцрнил, кога ќе му вратиме со иста мерка, во што сме
поразлични од светот?
Или кога ќе се извиниме, се извинуваме за кажаниот збор или
паѓаме на колена во покајание пред Бога и молиме да ни го очисти срцето од коровот кој ги произведува тие зборови, оти тие се
производ на наш животен став, карактер или природа на нашето
битисување, на она кое тлее длабоко во скриените одаи на нашето
срце. Како да се ослободиме од тој коров? Како да го исчистиме
од нашите срца? Како да ги провериме сите темни одаи во нашите
срца кои тлеат некаде длабоко во нас, запуштени, притаени и темни, одаи кои постојано не оддалечуваат од Бога? Одаи запуштени
во прашина, со накотени гадинки во нив, со насобрано ѓубре од
овој телесен и гревовен свет.
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Како да направиме пресврт на нашиот вординг, на зборовите кои
излегуваат од нашите усти? Како, ако не преку молитви, покајание во
слози и плач пред Бога, со излевање на сѐ што не одвојува од милоста и
благодатта Божја. Но и преку метаноја, свртување на умот и промена, од
еден вид на зборови во Божјиот, кој го земаме изворно од живото Слово Господово. Таа е матрицата низ која ќе мораме секој еден од нас да
ги вмрежиме нашите мисли, зборови и постапки, ако сакаме да бидеме
блиски со Бога и сѐ да ни врви на добро во животот.
Евреите 4:12: „Зашто, словото Божјо е живо и дејствува и е поостро од секаков меч со две острици; и навлегува до разделување на
душата и духот, до зглобовите и мозокот и ги проценува мислите и
намерите на срцето“.
Ајде да видиме што вели Библијата за силата на зборовите, ако
се тие Божји, ако извираат од Бога и Неговата инструкција.
Во Еремија 23:29 ни се вели: „Зар не е Моето слово како оган,
вели Господ и не е ли како чекан што крши карпа? “
И во Јован 6:3: „ ... Зборовите што ви ги кажав се дух и тие се
живот“
1 Петрово 3:10: „Оти, кој го сака животот и сака да види добри
денови, нека го пази јазикот свој од зло и усните негови да не зборуваат лаги“.
Колосјаните 4:6: „Зборот ваш секогаш да биде благодатен, зачинет со сол, за да знаете како треба на секого да му одговарате!“
Ефесјаните 4:29: „Никаков лош збор да не излегува од устата
ваша, туку само добар, за издигање каде што треба, за да им принесе благодат на оние што слушаат“.
Изреки 15:4: „Кроток јазик е дрво на животот, кој го запазува
– ќе се исполни со дух“. и 28: „Срцето на праведниот се поучува
од верата, а устата на нечесните исфрла зло“. 17:7-9: „На безумен
умен збор не му прилега, уште повеќе на големец – лажлива уста.
(Умниот збор) е дар - скапоцен камен во очите на оној што го има:
каде и да се сврти ќе успее.Кој ги покрива престапите, бара љубов,
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а кој одново напомнува за нив, оддалечува дури и пријател“. 21:23:
„Кој ја чува устата своја и јазикот свој, ја чува душата своја од зло“.
26:20: „Кога нема веќе дрва, огнот згаснува и кога нема клеветник
(кој сее злоба наоколу), раздорот стивнува“.18:22: „Смртта и животот му се потчинети на јазикот и оние што го владеат, ќе вкусат од
плодовите негови“.
Како што ни велеше апостолот Јаков, во третата глава на неговото послание, јазикот е како оган кој гори запалува. Најголемиот пожар во историјата на Америка, се случил во 1871 година во
Висконсин. Пределите биле преубави со големи шуми. Низ шумите
проаѓала пруга, оти во тој регион била голема фабрика за дрва. Во
период на сериозна суша, од триењето и искрењето на шините при
проаѓање на возовите, се потпалила сувата трева покрај пругата, од
неа грмушките наоколу, а од нив првите дрвја во шумата. Во тој пожер само еден ден загинале 1200 луѓе, а изгореле околу 2 милијарди дрвја. Само од искрењето на шините при проаѓање на возовите,
малите искри предизвикале огромен пожар. Исто како и јазикот, кој
е мал орган, а големи шуми запалува со сериозни последици по
нашите животи. (LBS/GSI/BSP)
Изреки 17:27-28: „Разумниот е воздржан во зборовите свои, трпеливиот е подобар од оној што има знаење и разбирање.И безумниот кога молчи за мудар го сметаат и кој ја затвара устата своја – за
разумен го сметаат”. 12:6-7: “Зборовите на нечестивите се заседа
за пролевање крв, а устата на праведните ги спасува. Каде и да се
свртат нечестивите – исчезнуваат, а домот на праведните останува“. 12:13-14: „Нечесниот се фаќа во мрежа преку гревовите на устата своја; но праведниот ќе се спаси од неа...Од плодот на устата своја човекот се наситува добро...“ 15:1-4: „Гневот и разумни
погубува. Кроткиот одговор гневот го ублажува, а навредлив збор
јарост предизвикува.На мудрите јазикот добри знаења искажува, а
на безумните устата глупост им објавува.Очите Господови се на секое место: тие ги гледаат лошите и добрите.Кроток јазик е дрво на
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животот, кој го запазува – ќе се исполни со дух“.6:16-19: „Еве шест
работи, кои Господ ги мрази – дури седум, што му се одвратни на
душата Негова:очи горделиви, јазик лажлив и раце што пролеваат
невина крв,срце кое крои лоши планови, нозе кои брзо трчаат кон
зло,лажен сведок кој измислува лаги, и оној, што сее раздор меѓу
браќа“. Од 6 најомразени работи за Бога, дури три се производ на
јазикот и устата наша, а четвртата е изворот на пропаста која ја
носи устата.
Матеј 15:11: „ ... не она што влегува во устата, го осквернува
човекот, а она што излегува од устата, тоа го осквернува човекот“.
Псалм 34:13: „Сака ли човек да живее и да види добри денови,
нека си го воздржува јазикот од злоба и устата своја од лаги,
нека се клони од зло...“ 140:3: „Постави, Господи, стража пред устата моја и врата на усните мои;не давај да застрани срцето мое
кон зборовите лукави“ „ .... а зборовите лукави да ме натераат да
вршам грешни дела заедно со луѓето кои вршат беззаконија...“ 119171-172: „Од устата моја нека се произнесе пофалба, кога ќе ме
научиш на Твоите наредби.Јазикот мој нека ги разгласи Твоите зборови, зашто сите Твои заповеди се праведни“. 51:1-4: „Зошто се
фалиш, силнику, со злоба? Беззаконија вршиш по цел ден.Јазикот
твој погубни работи измислува; како наострен брич ти е – и веќе
си смислил измама.Ти повеќе ја засака злобата отколку доброто,
неправдата, отколку да говориш правда;ти, лукав јазику, засака секакви погубни зборови“.
Тит 3:2: „ ...да не хулат, да не се караат, туку да бидат мирни и да
покажуваат секаква кротост кон сите луѓе“.
Користиме ли зборови со кои ги воздигнуваме другите околу нас
или ги збиваме и омаловажуваме за да не им придадеме на значење, користиме ли зборови кои помагаат другите да растат во самодовербата или користиме зборови кои се разорни и уништуваат
сѐ околу себе. Дали зборовите кои ги користиме се полни со омраза
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или со агапе христијанска пожртвувана љубов за другиот, дали се
исполнети со горчина или благослов, похлепа или љубов, победа
или пораз?
Матеј 12:36-37: „И ви велам, дека за секој лош збор, што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден;оти по зборовите свои
ќе бидеш оправдан, и по зборовите свои ќе бидеш суден“.
Зборовите се важни и поради тоа што со секој кажан збор ние
стоиме пред Исус и полагаме сметка, но исто така нив ги слуша
и ѓаволот и се сити на успешност на неговото маестрално дело на
сеење омраза, нетрпеливост, раздори, караници и злоба помеѓу
луѓето.
Апостол Павле, постојано не опоменува да бидеме благослов
за другите до нас, за оние со кои сме во секојдневен контакт.
Светот кој е во ропство на лукавиот ќе сее злоба насекаде околу нас, ќе сака да украде, убие и уништи и што повеќе човечки
души да оттргне од Господа, ќе фрла постојано огнени стрели
кон верните христијани, ние сме тие кои му „бодеме“ очи и му
блешти нашата светлина, затоа што ги соголува делата на темнината, кои сме изложени на очите на сите наоколу и ставени
во ситуација на срам. Устата нивна е полна со клетва и горчина
(Римјаните 3:14), грлото нивно – отворен гроб; со јазиците свои
мамат; под јазиците нивни – змиски отров. (3:13)
Ајде да видиме како зборовите влијаат непосредно на нашите
односи. Прв е кругот на семејството, каде што бракот е прв на удар
или односите помеѓу сопружниците, односи кои рефлектираат какво ќе биде однесувањето на децата утре. Нели децата се како сунѓер
и сѐ впиваат, ние понекогаш и не ја забележуваме нивната пречуствителност на секој непријатен збор во домот кажан во комуникацијата едни кон други, на секој повишен тон или на игнорирањето
на нивните потреби за блискост со родителите, за љубов во домот.
Занесени во своите проблеми, оптоварени со секојдневни грижи
повеќе од потребното, делувајќи отсутно од семејната блискост,
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децата се првиот индикатор или показател дека нешто мора да се
менува во односите во семејството, првиот аларм за потребата од
промена.
Едно истражување на Католичнкиот универзитет Денвер60 открива непријатни состојби во бракот, поврзано со комуникацијата
на сопружниците. Имено, ако на почетокот од бракот, сопружниците комуницирајќи помеѓу себе користат зборови на омаловажување
на другиот во сооднос 5:100 или пет омаловажувачки изјави на 100
комуникации, тогаш веројатноста е дека во наредниот период соодносот ќе порасне на 10 навреди на секои 100 комуникации, значи
не расте само во бројка, туку и во интензитет на непријателството,
од омаловажување се преоѓа на отворени навреди, за да резултатите покажат дека ако таквиот тренд не се сопре во дух на Божјата
инструкција за кротост, љубов и меѓусебно почитување, тогаш интензитетот на кавгите, караниците и отвореното непријателство се
зголемува на едно неделно, во некои случаи и почесто, но готово
во сите случаи се завршило со развод, кој оставил тешки трауми и
последици по идниот развој на децата.
Затоа, Словото нѐ поучува, опоменува и коригира во правда и
правичност да се држиме до зборови кои се Божји, а не световни,
зборови кои извираат од инструкцијата Божја од претходните цитати.
Во англискиот јазик се смета дека има околу 800.000 зборови, од
кои 300.000 се технички термини. Просечниот Британец знае 10.000
зборови, а користи околу 5.000 зборови во секојдневиот говор. Новинарите се смета дека знаат приближно 15.000, а користат само
10.000 зборови. Значи, нашите јазици се Богати со зборови. Имаме
избор. Библијата е уште поБогата и мудроста е да од нејзиниот извор одлучиме да избереме речник кој ќе не доближува до Бога, кои
60.

https://www.du.edu/ahss/psychology/marriage/
407

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ДОГМАТА

ќе ги зацврстува нашите врски и односи во бракот и семејството,
во црквата и заедницата, во работните средини и во социјалното
окружение каде што општиме со тие кои Бог на пречудни начини
ни ги праќа во нашите животи. Значи, како новинарите или некои
други професии кои со повеќе читање го зБогатуваат речникот, така
и ние верните ќе треба читајќи го посветено Словото Господово да
го збогатиме нашиот речник и бројот на зборови кои ги знаеме, но
и кои активно ги користиме во секојдневната комуникација.
По збор се спасуваме, по збор ќе бидеме судени, Матеј 12:36-27:
„И ви велам, дека за секој лош збор, што ќе го изговорат луѓето, ќе
одговараат на судниот ден;бидејќи по зборовите свои ќе бидеш оправдан и по зборовите свои ќе бидеш суден“. Во Римјаните се вели
дека со срцето веруваме за оправдание, а со устата исповедаме за
спасение, во 10:10: „ако со устата Го исповедаш Господа Исуса и
со срцето свое поверуваш дека Бог Го воскресна од мртвите, ќе се
спасиш;бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се
исповеда за спасение“. Зборовите наши се важни за Господа и тие
се производ на она кое тлее во нашите срца. Нели, од преполнетото
срце говори устата. Со зборовите, да повториме, ги определуваме
нашите постапки – ќе правам ова или она, а тоа ги оформува нашите рутини и навики во животот, а тие пак рутини и навики го определуваат нашиот карактер, а тој пак ја определува нашата природа
на битисување, а тоа пак ја одредува нашата судбина, како што вели
светот или исходот во нашиот живот, како што вели Словото. Оттука, она кое го имаме во срцето и она кое го имаме на нашите усти,
директно го определува не само нашиот личен однос со Бога, туку
и исходот во нашиот живот.
И ова се учи од мали нозе. Колку сме повозрасни, сквесноста за
карактерни промени се намалува, а расте суетната убеденост дека
сме „сезанјковци“ и дека со седите коси сме во предност пред другите. Но, вистината е поинаква, нека не ми замерат повозрасните
во заедницава.
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Статистиката вели дека 19 од секои 20 млади, стануваат христијани и ја носта таа животна одлука на возраст до 24 години. После 25тата година само еден на секое 10.000. Гледајте како се зголемува
соодност со возраста. Над 35 години воозраст, само еден на секои
40.000 лица. Над 45-тата само еден на секои 200.000 лица. Над 55тата само еден на секои 300.000 лица, над 65-тата, еден на секои
500.000 и над 74-тата само еден на секои 700.000 лица. (http://www.
pewphorum.org) Еве го одговорот зошто Бог одлучи да изгине цела
генерација во пустината во Израилот и зошто во Македонија толку
споро расте бројот на верните новородени христијани. Старосната
граница во нашата црква е сериозно висока, а бројот на млади е
непристојно мал во структурата на заедницата. Нема нови млади
кои поверувале со години, нема нови склучени бракови, нема потомство, ретко кога имаме крштение, венчавки, а погреби се повеќе
и повеќе. Тоа не говори добро за перспективите на Словото на овие
простори. Овие констатации не треба да ги сфаќаме суетно и да се
браниме дека не е така, туку како аларм да не натераат да почнеме
посериозно да размислуваме за иднината на Словото Господово на
овие простори и да преземем одлучни и храбри чекори со кои ќе
направиме промена. Ако оваа генерација не е подготвена за храбри
и одважни одлуки на ова поле, тогаш Господ ќе чека некоја наредна
генерација да направи промена, достојна за Господ да се прослави
масовно на овие простори.
Уште една илустрација. Баронеса која патем била христијанка,
живеела во Најроби, Кенија и имала послуга. Помеѓу послугата
три месеци работело некое момче. По истекот на трите месеци и
рекло на баронесата дека ќе ја напушти работата, а на прашањето
зошто, додала дека ако е за пари ќе му ја зголеми платата, момчето одговрило дека ќе продолжи да работи следните три месеци кај
некој шеик муслиман. И́ додало дека така одлучило по три месеци
да работи кај христијанин и три кај муслиман, за да одлучи што да
стане во животот – христијанин или муслиман. На ова баронесата
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христијанка, си рекла – што не ми го кажа ова порано, за да го прилагодам моето однесување кон твоите очекувања. Таа била малку
надмена и остра во комуникацијата со момчето, често му давала забелешки и го третирала како помалку вредно во комунникацијата.61
Токму е тоа е она кое ние го произведуваме како перцепција на
другите за нас верните. Ние сме како на театарски подиум, очите
на светот околу нас се свртени кон нас, нивните очекувања се дека
секој наш збор или постапка треба да биде во содејство за нивните
очекувања за тоа како треба да се однесува еден верен христијанин.
Соблазната е еден од смртните гревови и затоа потребно е да ја
сфатиме нашата улога на сол и светлина за овој телесен и гревовен
свет, многу сериозно, без импровизации и без и најмало компромизирање со светот околу нас. Ние сме во него, но не сме, ниту смееме
да помислиме да бидеме од овој свет. Бог ја бара нашата светост,
а таа извира од нашите срца и од тоа кое ние ќе го посееме како
мисла која прераснува со наша волева одлука во наш животен став,
отука и карактер и природа и исход во нашиот живот.
Ако Бог со збор го создаде светот и сѐ во него, тогаш и ние со
збор го создаваме нашиот свет, светот околу нас во кој ние живееме
и пребиваме во овој живот. Ништо друго повеќе освен зборот, не
може да влијае толку на нашиот свет, на исходот во нашиот живот.
И ова е тој т.н. систем на врзани садови, кој започнува од онаа духовна битка во умот за превласта врз срцата на нас луѓето. Духовна
битка која директно го продуцира исходот во нашиот живот.
Ефесјаните 4:29-32: „Никаков лош збор да не излегува од устата
ваша, туку само добар, за издигање каде што треба, за да им принесе благодат на оние што слушаат.И не Го оскрбувајте Светиот
Дух Божји, +со кој сте запечатени за денот на избавувањето.Секое
огорчение и јарост, гнев, викање и хулење нека бидат подалеку од
61.
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вас заедно со секоја друга злоба;а еден спрема друг бидете добри,
сочувствителни, проштавајќи си еден на друг, како што и Бог ви
прости во Христа.
И ова е таа духовна закономерност за која говорев на почетокот и
од овој принцип произлегува духовниот стандард кој Му е омилен
на Бога и кој го бара од секој еден од нас да постане стандард за
неговиот живот. Колку повеќе се сообразуваме со таквиот образец,
толку поблиску сме во зоната на благодатта, каде сме пак подалеку
од дострелот на огнените стрели на лукавиот.
Истовремено, колку повеќе проблеми ни се појавуваат во нашето
секојдневие и колку повеќе назадуваме со исходот во нашиот живот, толку треба да е посилен алармот дека се оддалечуваме всушност од зоната на благодатта и Божјото присуство, закрила и заштитата во нашиот живот. Во таков случај сѐ поизвесно навлегуваме
во зоната каде што суверено владеат демонските сили на злото и
темнината, каде што пак сме изложени на силината и прецизноста
на огнените стрели на лукавиот.
Вториот аспект е како се одразува сево ова на исходот на нашиот
живот. Имено, како другите не перцепираат нас, како се однесуваат
кон нас, дали го имаме нивното внимание и дали тие знаат да ја
ценат вредноста која секој од нас ја носи на свој начин. Секој од
нас има посебни дарови од Бога таланти, дека нашата вредност во
очите Господови е бесценета.
Синот го прашува дедото, колкава е вредноста на мојот живот. Дедото му дава на внукот еден камен и му вели, појди на пазар и продавај го
каменот. Ако те прашаат колку пари е, ти не одговарај ништо само покажи ги двата прста, показалецот и средниот заедно исправени. Детето
отишло на пазар и постапило според сугестиите на дедото. Една жена се
загледала во каменот и рекла, би бил добар за мојата бавча...колку пари
е. Детето покажало со двата прста, а таа рекла...а два долари. Внукот се
вратил кај дедото и раскажал што се случило. На ова дедото му рекол,
сега појди во музејот подолу и застани пред вратата со каменот. Таму
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некој Господин се загледал и му рекол на детето, овој камен мора да
вреди многу...колку пари е. Детето ги подигнало двата прста, а човекот
рекол а...две илјади долари. Детево се вратило кај дедо си и одново раскажало што се случило. Дедото му рекол сега појди со каменот пред
продавницата за скапоцени метали подолу од музејот. Таму некој човек
се загледал во каменот и рекол дека ова е редок скапоцен камен, и на покажаните прсти од детето, тој понудил 200.000 долари. На ова дедото му
рекол на внукот...дали сега ја сфати вредноста на твојот живот? Ако им
дозволиш на луѓето да не те ценат колку што вредиш, исходот во твојот
живот и неговата вредност ќе биде според нивната проценка. Ако ја смениш средината со окружение кое ќе умее да ја спознае твојата вредност,
тогаш и исходот и вредноста на твојот живот ќе пораснат. Но, доколку
си дојдеш во Божјата средина, каде Бог царува во срцата на луѓето, тогаш твоите верни и искрени браќа и сестри ќе ја познаат твојата вистинска вредност, според бисерот во твоето срце, и оттука твојата вредност
и исходот во животот ќе бидат според Божјите мерила. (LBS/GSI/BSP)
Пораката е дека ние верните сме повикани да бидеме во заедница
со верни браќа и сестри, да бидеме во окружението на Светиот Дух,
каде што царува вистината Божја и живото Слово Господово. Ова не
значи дека ние треба целосно да се изолираме од овој свет. Напротив,
потребно е да бидеме солта и светлината на овој свет, и на тој начин си
ја зголемуваме нашата вредност во очите Господови и ги умножуваме
талантите кои ни се дадени по милоста Господова.
Затоа, да внимаваме што зборуваме, од нашата уста да излегуваат
само зборови на охрабрување и поддршка за тие околу нас, зборови на
мудрост, знаење и разум кој произлегуваат од инструкцијата на Словото Господово, зборови кои одразуваат пожртвуваност во односите
едни кон други, кои ја отсликуваат искрената и вистинска агапе пожртвувана љубов помеѓу нас и кон другите околу нас. Истовремено, да
внимаваме да не потпаднеме под влијанието на светот околу нас, да не
почнеме да компромизираме со неговиот лажен раскош и сјај, како не
би отстапиле од Божјата средина. Надвор од Божјата средина, вред412
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носта на нашиот живот се намалува, свето не сведува на ниво на камен
и ќе сака да не смести во бавча, наместо таму каде ни е местото, во
музеј или во Царството небеско каде сме ретки скапоцени камења во
очите на Бога. Изборот е наш.
2 Коринтјаните 4:13: Имајќи го, пак, тој ист дух на верата, како
што е напишано: „Поверува и затоа зборува“, и ние веруваме, па
затоа и зборуваме... Верувате ли – зборувајте ја вистината Божја,
говорете зборови на живот вечен, нека од вашите усни излегуваат
само зборови за поука, поткрепа, охрабрување и воздигнување на
другите околу вас, зборови кои ќе покажат грижа и пожртвуваност
за другиот до вас и не застанувајте во оваа света мисија да со збор ја
разнесеме радосната вест за Евангелието насекаде низ Македонија
и со тоа да го прославиме нашиот Бог, Господ и Спасител Христос.
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26. ЗНАЦИ И ЧУДА
1 Мојсеева 15:1-12
„По оние настани би слово Господово кон Авраама во видение
ноќе и му рече: „Не бој се, Авраме! Јас сум ти закрила и наградата
твоја ќе биде многу голема“. А Аврам рече: „Господи, зошто да
ми дадеш кога сум без пород; а домаќин во мојата куќа е Елиезер
дамаскинецот“. И пак рече Аврам: „Бидејќи, Ти не ми даде потомство, ете, затоа еден од домашните во куќата моја ќе биде наследник“. Но Господ пак проговори: „Нема тој да ти биде наследник,
туку оној што ќе излезе од тебе, тој ќе ти биде наследник“. Па го
изведе надвор и му рече: „Погледни на небото и изброј ги ѕвездите,
ако можеш да ги изброиш“. И му рече: „Толкаво ќе биде потомството твое.“ И Му поверува Аврам на Господа Бога и тоа му се прими
за оправдание.
И му рече: „Јас сум Бог, кој те изведе од Ур Халдејски за да ти
ја дадам оваа земја, да ја владееш. А тој рече: „Господи, Господи,
по што ќе познаам дека ќе ја наследам?“ И му рече: „Принеси му
јуница од три години и коза тригодишна, и овен од три години, а и
грлица и млад гулаб!“ И тој го зеде сето тоа, и ги пресече на половина и ги стави сите половини една спроти друга; но птиците не ги
преполови.А птици грабливки слетуваа на тие мрши; но Аврам ги
бркаше. А кога сонцето беше на залез, го совлада Аврама длабок
сон, и ете, го опфати голем мрак – и го обзеде ужас.“
Лука 9:37-43а
„А на другиот ден, кога слегнаа од гората, Го пресретна многу
народ. И ете, некој во народот извика: „Учителе, Ти се молам, погледни на мојот син! Оти ми е единец! Го прифаќа дух и тој наеднаш
вриска; го крши силно, така што пена му се појавува; и кога ќе го
измачи, одвај го напушта. Ги помолив учениците Твои да го истераат, но тие не можеа. „Одговори Исус и рече: “О, роде неверен и
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развратен! До кога ќе бидам со вас и до кога ќе ве трпам? Доведи
го синот твој тука!“ И додека тој уште приоѓаше, бесот го кутна и
почна да го крши. Но Исус му заповеда на нечистиот дух и го излекува момчето и го предаде на татка му. И сите се чудеа на величината Божја.“
Псалм 22. Господ е пастир наш. Господ е добриот пастир.
„1. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува,
2. Тој ме пасе на плодни пасишта и ме води на тихи води,
3. Ја поткрепува душата моја, ме води по патот на правдата заради името Свое.
4. Кога би тргнал и по долината на смртна сенка, нема да се исплашам од злото, зашто Ти си со мене; Твојот жезал и Твојата
палка ме успокојуваат.
5. Си приготвил пред мене трпеза на очиглед на непријателите
мои, си ја помазал главата моја со елеј; и чашата твоја ме напојува со блаженство.
6. И милоста Твоја така да ме придружува преку сите денови на
мојот живот, и јас ќе престојувам во домот Господов многу
дни.‘
Едно од тешките прашања на теологијата, околу кое се на сцена бројни делби во христијанството, од самите почетоци, па сѐ до
денес, е и прашањето за постоењето на чудата. Во македонскиот
јазик, ние користиме само еден израз - знаци и чудеса, а во оригиналните преводи на Библијата се употребуваат повеќе изрази, исто
и во англискиот јазик. Но, суштината е иста, иако постојат бројни
дефиниции кои се обидуваат да ја доловат во нејзината есенцијална
форма. Станува збор за директна Божја интервенција во човештвото, независно од дотогаш, по човечки утврдените закономерности
и очекувања, како и од дотогаш емпириски потврдените практики
на функционирање на овој телесен свет. Слободна интерпретација
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е дека станува збор за нешто кое е надвор од вообичаениот тек и
поимање на секојдневието, а кое човештвото го нарекува трансцедентално искуство со натприродното или поточно со божественото.
Ќе се обидеме да дадеме одговори на некои тешки дилеми, преку темата за знаците и чудесата. Оваа тема, ценам дека е особено
важно да се разработи во што повеќе аспекти, со цел да дојдеме до
вистинското разбирање на овие појави и манифестации кои многу
често ги сретнуваме низ библиските страници, како во Старозаветниот период, така и во Новозаветниот период, носекако и во историјата на црквата низ вековите до денес.
Прашањата кои што треба да си ги поставуваме постојано се дали
ние верните во Господ, во оваа фаза на нашиот од со Бога, имаме точно
спознание за постоењето или непостоењето на овие вонсериски искуства, и притоа дали имаме изградено јасни ставови во однос на постоењето на знаците и чудесата во современата христијанска црква генерално, но и во нашето лично искуство на општење со живиот Бог во
Христос. Дали ветените ни знаци и чудеса постојат и денес и сега и овде
помеѓу нас, во нашата заедница и црква во Македонија? И доколку не
постојат, зошто ги нема? Оттука, ќе треба да нурнеме по одговори што
подлабоко во живото Слово Господово и што повеќе да ја осознаеме и
евентуално утврдиме како наш светоглед, Божјата инструкција и вистината за овие важни прашања.
Целта е да преку одговорите на овие животно важни прашања, се
соочиме со степенот на нашата вера, надеж и љубов во Бога, потоа
да го провериме присуството на силата на Светиот Дух во секој
еден од нас, како и да одлучиме, но и да научиме како да направиме
промена, доколку осознаеме дека нема сила во нас да ги нагазиме
демонските сили на злото кои постојано не демнат нас и нашите
најблиски, како да направиме промена во правец да ја стекнеме или
да ја повратиме силата на Духот со која ќе можеме да го нагазиме
злото во нас и околу нас и ќе извојуваме конечна победа во финал416
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ната битка со демонските носители на истото, за слава на Бога, а за
наша поткрепа на земјата.
За почеток, само накратко околу делбите. Имено, една група на
теолози сметаат дека со завршување на апостолскиот период, како
и со довршување на текстовите од библиските книги, завршува и
периодот на знаци и чудеса во човештвото. Потоа, дека сѐ до второто Христово доаѓање ќе нема знаци и чудеса на овој свет. Ова
подразбира дека присуството на Светиот Дух е на располагање на
сите верни и дека повеќе не е потребно да се објавува и потврдува
силата на живото Слово преку знаци и чудеса, затоа што Духот е
Тој кој посредува и ги придвижува срцата на луѓето кон тоа Слово
и кон живиот Бог во Христос. Овие теолози спаѓаат во т.н. група на
сизеционисти. Во оваа група на теолози, патем спаѓаат и Џон Калвин, Мартин Лутер, Џон Овен, Џонатан Едвардс, Џорџ Витфилд,
Чарлс Спарџн, Бенџамин Варфилд, значи скоро сите доајени на реформацијата од пред неколку векови и потоа.
Интересно, во втората група на т.н. харизматски цркви, за кои вообичаено ги сметаме пентакосталната и т.н. трет бран на цркви, кои
сметаат дека знаците и чудесата ќе бидат присутни во човештвото
сѐ до второто Христово доаѓање, се смета и методистичката црква,
од која, всушност, произлегоа и се распослаа на сцената сите движења и цркви со пентакостален или харизматски предзнак.
Добро е да се знае дека Весли практикувал два типа на исцеление. Едниот бил преку основање на лекарски друштва или своевидни мини клиники во кои тој и неговите соработници иако без
формално медицинско образование, сепак им давале совети и упатства на болните за тоа како да се лекуваат, претежно - денес велиме
хомеопатски - со природни лековити билки, а не со хемиски лекарства, иако и тие не биле исклучени од терапијата. Патем тој издал и
медицински прирачник со рецептури за природни лекарства за скоро сите тогаш познати болести и истиот имал значаен успех, станал
многу популарен и доживеал повеќе изданија.
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Веројатно, како резултат на оваа медицинска мисиска служба,
денес само методистичката црква низ светот има изградено и успешно менаџира повеќе од стотина големи болници, здравствени
установи и медицински истражувачки центри поврзани со бројни
универзитети во САД и низ светот, на африканскиот континент, во
Азија и Јужна Америка. Еден од главните фокуси на црквата е подобрување на глобалното здравје, во светски рамки а за која намена
се предвидени сериозни финансиски исредства.
Но, Весли водел и прецизен дневник во кој ги забележувал сите
знаци и чудеса кои тој ги доживеал преку практикување на исцелителни молитви, положување на раце над болни и опседнати со демони, па дури и за својот коњ, за кој дури три пати се молел на Бога да
оздрави и бил излекуван, за да може да ја извршува својата мисиска
служба. Тие дарови на Духот, Весли сосема солидно ги практикувал, во секоја можна прилика дадена од Бога. Инаку, и современата
методистичка црква денес, практикува сеанси на исцеление, кога
свештенството се моли за болните и опседнатите со демони и тоа
на јавни Богослужби организирани во нашите цркви низ светот. Во
дисциплината на црквата има востановена процедура како урнек
за тоа како треба во црквата да се организираат вакви исцелителни
или за изгонување на демони, посебни служби.
Генерално, во практиките на знаци и чудеса влегуваат покрај
исцелителските дарови, изгонување на демонските сили на злото
кај опседнати со зли духови (патем и депресијата и анксиозноста се
демонска опседнатост и не се лекуваат успешно со хемиски лекарства или со каков било медицински третман, туку само и единствено со даровите на Светиот Дух за изгонување на демонско присуство во болниот, во пост и усрдна молитва на праведниците), потоа
тука спаѓаат и говорењето и толкувањето на јазици, пророштвата,
виденијата и слично, односно сето она кое Христос ни го остави
како инструкција и заповед во живото Слово Господово. Ајде да ја
видиме инструкцијата и заповедта од Словото.
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Имено, во Лука 10:19: „Еве, ви давам власт да настапувате на
змии и скорпии и на секаква непријателска сила; и ништо нема да
ве повреди;“
Од каде ќе ни доаѓа таа сила?
1 Јованово 4:4: „Вие сте чеда од Бога и нив сте ги победиле;
зашто Оној, кој е во вас е поголем од оној што е во светот“. Како ќе
знаеме дека е Бог во нас и како ќе го задржиме Бог во нас?“
Римјаните 8:37-39: „Но, во сето ова победуваме преку Оној, кој
нè возљуби. Затоа што сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни
ангелите, ни властите, ни силите, ни сегашнината, ни иднината, ни
височината, ни длабочината, ниту, пак, некоја друга твар ќе може
да нè оддели од љубовта Божја во Христа Исуса, нашиот Господ“.
Љубовта Божја е таа која ќе пребива постојано во нас, сѐ додека
ние имаме љубов за Бога и за тие околу нас, но и за сите кои Бог
на пречудни начини ги праќа секојдневно во нашите животи; нели
Словото ни вели, тој кој вели дека го љуби Бога, а не го сака или има
омраза спрема братот свој, тој е лажливец и вистината не е во Него, а
со тоа и љубовта Божја не пребива во таквиот. Како да се ослободиме
од тоа ропство на омраза, љубомора и завист?
Ефесјаните 6:11: „Облечете се во сето оружје Божјо, за да се одржите против ѓаволското лукавство;“ Со оружјето од Ефесјаните 6.
глава, ние повторно ќе бидеме подготвени да зачекориме во присноста со Бога и во полнотата на љубовта Божја. И тогаш, Бог ќе ни
ја даде и власта над демонските сили на злото и ќе не употребува
за Негова слава.
Марко 6:7: „И ги повика дванаесетте и почна да ги праќа по двајца и им даде власт над нечистите духови“.
Лука 10:17: Се вратија, пак, седумдесетте со радост и велеа:
„Господи, во Твое име и бесовите ни се покоруваат“.
Јован 14:12: „Вистина, вистина ви велам: кој верува во Мене, делата што ги вршам Јас и тој ќе ги врши и поголеми од нив ќе врши“.
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Какво ли е ова ветување? Ние верните ќе вршиме поголеми дела
од Христовите? Внимавајте, после Него, поголеми чуда ќе извршуваат неговите верни следбеници. Каква ли е таа власт ветена од
живиот Бог?
Е сега, да се вратиме во нашата сурова реалност. Дали христијанската
црква во Македонија ги практикува овие заповеди и инструкции? Дали
е на сцената оваа сила на Духот денес, овде помеѓу нас? И обратно, зошто сево ова не е на сцената и кај нас во Македонија денес? Зошто, ние
не сме се одважиле и одлучиле да започнеме потрага по повисоки дарби
на Духот, за да Бог ни покаже подобар пат за нашата служба, а за Негова
слава? Па, нели во 1 Коринтјаните 12:31...Бог не охрабрува во таа насока
... „Покажете ревност за поголеми дарби на Духот, а Јас – вели Господ,
ќе ви покажам подобар пат“.
Една илустрација ќе ни одговори зошто е тоа така и ќе не утврди во пораката. Имено, претседателот на некоја голема компанија,
морал да замине на подолг пат во странство. Го собрал тимот на
менаџери и им објавил дека редовно ќе комуницира со нив преку писма, со насоки и инструкции како да ја водат компанијата за
време на неговото отсуство. Менаџерите се сложиле со начинот на
комуникација во отсуство на газдата и на тој начин функционирале
неколку години. По истекот на периодот на отсуство, претседателот
и сопственик на компанијата се вратил на бизнисот и затекнал разочарувачка состојба. Зградата била запуштена, просториите внатре,
исто така, негрижа се забележувала на секој чекор, бизнисот трпел
сериозни загуби, јавашлук видлив на секое работно место, нарушени односи, расправии, раздори...со еден збор сѐ одело на лошо. Газдата ги повикал менаџерите и побарал одговори зошто сѐ пропаѓа
во неговата фирма. Ги прашал, дали ги добивавте редовно инструкциите и насоките за водење на бизнисот, дали ги читавте, дали ги
анализиравте...очигледно е, не сте постапиле по нив. Тие потврдиле
сѐ, дека навреме ги имале инструкциите, дека ги читале, ги анализирале, се сложиле околу нив и постојано се навраќале во детали на
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секоја од нив на редовните колегиуми, ама не преземале ништо да
ги исполнат обврските од нив62. Едноставно или не знаеле како или
не сакале и си терале по свое.
Така и ние денес, ги имаме на увид сите потребни насоки,
инструкциите и поуките Господови, ги имаме ветувањата од живиот Бог, дадена ни е на располагање надежта и љубовта (нели
Тој прв не засака, а не ние Него), буквално сѐ ни е на располагање, па дури и Светиот Дух, нели советникот, извршителот
на делото започнато во нас, заштитникот, водачот, а ние, сепак,
упорно си тераме по свое. И никако да се поколебаме на тој пат.
Не сакаме да направиме чекор плус кон поголема присност со
Бога, не сакаме да нурнеме подлабоко во ризницата на божествена премудрост и да апсолвираме што повеќе од Неговото знаење,
не сакаме да се впуштиме со сето, срце, сила, душа и разум во
прегратките на силата на Светиот Дух, за Тој да не води низ животните премрежја во сета полнота, низ една личносна релација,
во присност како помеѓу двајца пријатели.
Едноставно сметаме дека ни е доста од Неговата благодат и дека
не сме достојни и не заслужуваме повеќе и подобро, во овој телесен
живот. Но, тоа не е вистината. Тоа е лага, а рековме, татко на лагата
е лукавиот, ѓаволот лично. Во овој случај, кому припаѓаме? Кому
даваме примат во нашето срце? На вистината, или на измамата?
Да, апостол Павле доби одговор лично од Бога, дека му е доволно
од благодатта Божја, но и ние да дојдеме до тоа ниво на благодат, и
нам ќе ни биде достаточно, нели? Ама до таму – долг е патот, така?
Прашањето е: зошто не се одважуваме и не собираме храброст да
тргнеме со поголема сигурна увереност на тој пат до целта на горното призвание од Господа, подлабоко во зоната на благословите
и благодатта Господова, похрабро во потрага, примање и практику62.
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вање на даровите на Духот и во потврдата преку нови знаци и чудеса? Па, ние овде од Македонија, не сме изземени од благодатта?
Баронот Ротшилд во една прилика, преправен во просјак, позирал пред некој уметник, со корпа во рацете за милостиња. Целиот
распартален, неугледен, уметникот не го познал кој е всушност човекот. Додека позирал, пријател на артистот влегол во студиото и
кога го видел просјакот, не препознавајќи го исто така, ставил еден
франк во корпата. Десет години подоцна, Ротшилд му пратил писмо на пријателот на уметникот, со чек на 10.000 франци, објаснувајќи му притоа дека пред 10 години, тој дал еден франк на баронот
Ротшилд, во студиото на неговиот пријател уметник и дека овие
10.000 франци се принос од инвестицијата која тој му ја доверил на
баронот пред 10 години. Добрите постапки, носат добри приноси.63
Секој наш влог во небесното денес, носи божествен принос.
Оттука, секоја наша храброст да се дадеме себеси како жртва за
слава на Бога во кој било момент од нашиот живот да ставиме сѐ
наше во рацете на Бога, еден ден ќе ни донесе големи приноси за
наша поткрепа во животот, полнота во животот на овој свет, но и
награда на небесата.
Марко 16:14 „Најпосле им се јави на единаесетте, кога беа на трпеза, и ги укори за нивното неверие и жестокосрдечност, зашто не
им поверуваа на оние, кои Го видоа воскреснат. Па им рече: „Одете
по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание.Кој
ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен; а кој не поверува, ќе биде
осуден.А знаците, на оние што ќе поверуваат, ќе им бидат овие: со
Моето име ќе истеруваат бесови; ќе говорат нови јазици;ќе фаќаат змии и ако нешто смртоносно испијат, нема да им наштети; на
болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат“. А по разговорот со
нив, Господ се вознесе на небо и седна од десната страна на Силата,
63.
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на Величието.Тие, пак, отидоа и проповедаа насекаде; и Господ го
поткрепуваше словото нивно со чудеса, што се јавуваа. Амин!“
Во овие библиски референци, ни е дадена и целта на чудесата и
знаците за присуството Божјо, а таа е да го поткрепи Словото, да ја
поткрепи проповедта, да го поткрепи ширењето на радосната вест
и да го осведочува во континуитет присуството на живиот Бог преку Светиот Дух. Впрочем, само на тој начин, ние верните сме сведоци Христови, само на тој начин сме просведочени преку личниот
опит со живиот Бог. И само на тој начин со континуирана објава
на присуството Божјо, опстоило христијанството два милениуми и
еве сега сме во третиот милениум, кога Евангелието е поживо и
помасовно од кога било претходно.
Во Стариот завет, Бог директно интервенираше во човештвото
во бројни прилики. Знаците и чудесата преку Мојсеј, за време на
соочувањето со озлогласениот фараон на тогаш најмоќното Египетско царство, при двоењето на Црвеното Море и уште во многу
други импресивни прилики. Пред влезот во Ханаан, Мојсеј ги повтори сите знаци и чудеса кои Бог ги стори во полза на Израилот, сѐ
со цел да го поткрепи излегувањето од ропство како Божја промисла, но и да ја охрабри новата генерација на Израилот, бидејќи старата, неверните кои постојано мрмореа, изгина во пустината, сите
над 20-годишна возраст.
Седумнаесет пати е спомената фразата „знаци и чудеса“ во Стариот завет, иако многу повеќе чуда беа извршени директно од Бог
во тој период. Знаците и чудесата преку Илија, двојно повеќе и преку Елисеј беа импресивни, исто така. Пророштвата без запишани во
книгите на пророците и тие се сметаат за знаци на директна Божја
интервенција во човештвото, потоа, во времето на Небуходнезар
имаше бројни знаци и чудеса, со кои Бог по кој знае кој пат директно се замеша во историјата на својот народ, потоа трите години талкање на Исаија, скоро гол и бос беа знак и пророштво од месијански
карактер. Исаија со тоа го најавуваше тригодишното присуство на
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Исус на земјата, потоа Даниеловото спасување од лавовскиот кафез
и сѐ останато во тој период. Целата историја на Израилот е поврзана со бројни знаци и чудеса, тие се нераздвоив дел од таа славна
историја. Бог беше постојано присутен помеѓу нив. Па зарем денес
ќе биде отсутен во Македонија и овде помеѓу нас?
Во периодот на Новиот завет, на шеснаесет места се појавува
фразата „знаци и чудеса“, иако многу повеќе знаци и чудеса како
директна интервенција од Бог се опишани за целиот период на
заветот. Секако, наведени се и бројни измами од лукавиот, кои се
имитација на знаците и чудесата од Бога. Покрај Исус, бројни знаци и чудеса се припишани и на апостолите, на црковните лидери во
тоа време, како и на испратените седумдесет следбеници и ученици. Бројни исцеленија, сакати проодуваа, слепи прогледуваа, глуви
прослушуваа, мртви воскреснуваа, Исус ветрови и море смируваше на заповед. Проповедањето на радосната вест беше проследувано со знаци и чудеса, како печат за неговата автентичност, како
потврда за Божјата порака на милост и спасение, како афирмација
на животот и смртта на Исус и Неговото воскресение како централен знак и чудо во Новиот завет, како објава на славата и љубовта
Христови, на Неговиот карактер и природа, но и манифестација на
моќта и силата на Бога. Сето тоа го привлекуваше вниманнието на
масите, ги насочуваше кон Бога, го забрзуваше развојот на верата и
ја потврдуваше силата на истата кај оние кои веруваа и се надеваа
целосно на живиот Бог. Што се случи потоа, во периодот на раната
црква?
Светиите од раното христијанство, во периодот од првите двесте
години после Христос, Тертулиан, Ориген од Александрија, Иринеј, Кипријан, храбро се бореле за вистината Божја и ја прокламирале радосната вест како да е Христос до нив, со сила на Духот, со бројни знаци и чудеса биле поткрепени за целиот период на
службата за слава на Бога. Ги следеле бројни исцеленија од болести
на броен народ, егзорцизам или истерување на демони кај опсед424
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натите од злото, многу пророштва, натприродни појави и случувања. Тертулијан запишал: „Бог насекаде манифестираше знаци и
чудеса на Неговата моќ – кон Неговите слуги, за нивна поткрепа и
охрабрување, но и за потврда на странците и ним за сведоштво“.
(Tertullian, A Treatise on the Soul).64
Во Евреите 2:3б-4 стои: „ ...такво големо спасение, кое, најнапред проповедано од Господа, се потврди од оние што го беа чуле
од Него, кога и Бог им го потврди сведоштвото со знаци и чудеса, со
разни сили и со раздавање дарови на Светиот Дух по Своја волја“.
Истакнат теолог на 21од век, Стенли Бургес, во својата тритомна студија за Светиот Дух во раните христијански традиции, запишал бројни ситуации на присуство на знаци и чудеса, не само кај
свештенството, туку и кај обични луѓе, верници од секојдневието.
Според него, во првиот век после Христос, се случувале толку многу харизматски објави на даровите на Духот, што морало да се посвети сериозно внимание на разграничување на истите, од лажните
пророштва, знаци и чудеса објавени од демонски духови.
(https://ifphc.wordpress.com/tag/stanley-m-burgess/)
Во вториот век после Христос, христијанскиот апологет Џастин
(Justin Martyr), аргументира дека Бог го повлекол Духот на пророштво и на други знаци и чудеса од Евреите и го пренел на црквата,
како доказ за континуитетот на Божјата објава.
(http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.toc.html).
Иринеус од Лион ги опишал даровите на пророштво, распознавањето на духовите и егзорцизмот во галската црква, дури запишал
дека се случувало да има и воскреснати од мртви. Притоа, гностиците биле обвинети дека фабрикувале духовни дарови, со цел да им
се допаднат на масите. Ориген од Александриа, во третиот век после Христос, ги наброил исцеленијата од тешки и неизлечливи бо64.

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf03.toc.html
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лести, егзорцизмот, бројните други знаци и чудеса кои ги искусила
тогашната црква, и на тој начин привлекле бројни следбеници и верници и преку тие знаци и чудеса Бог ја верификувал, ја потврдил и
осведочил нивната мисија. Во четвртиот век, Августин од Хипо, во
своето дело Градот на Бога, известува за бројни божествени исцеленија и за многу други знаци и чудеса. Безбројни се примерите за
директна интервенција на Светиот Дух во човештвото, преку Неговите светии и верните.
Накратко и за начините како сево ова се случувало, на примерот
кои ни е прикажан во Дела апостолски. Најпрво, апостолите биле
послушни на инструкцијата од Христос, да не го напуштаат Ерусалим, но заедно да го чекаат исполнувањето на ветувањето за Светиот Дух. (Дела 1:4-5) Значи, тие беа заедно, на едно место, сите
со една мисла за ветениот Свети Дух, кога и се случи чудото со
објавата на истиот. (Дела 2:1) Повторувам, на едно исто место, сите
заедно и едно мислени во ветувањето и надежта за истото. Каде на
друго место, ако не во еклезијата или црквата како заедница на верни браќа и сестри во Господа, каде сите едно мислени се надеваат
на ветувањата од Бога и се молат заедно, каде го слават Бога и се
радуваат на Неговото присуство.
На 500 души им беше даден аманетот да чекаат и се надеваат на
ветувањето за Светиот Дух. Но, само 120 од нив беа присутни на
настанот. Останатите 380 не опстоија во чекање на ветувањето. И
покрај многуте недоследни, сепак се случи остварување на ветувањето од Бога. Светиот Дух беше излеан, ја исполни просторијата
каде беа собрани верните, пламени јазици се појавија над нивните
глави, многу говореа на разни јазици, Духот им даваше разбирање,
сила и радост. (Дела 2:2-3)
Во Галатјаните 3:5 стои запишано: „Оној, пак, кој ви Го дарува
Духот и прави меѓу вас чудеса, преку делата на Законот ли го врши
тоа, или преку послушноста во верата?“ Слушањето на Словото и
426

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

послушноста кон тоа живо Слово е клучот за присуство на силата
на Духот.
Способноста да се положуваат раце на болни за исцеление, за
изгонување на бесови и демонски духови се добива од Бога преку
Духот, но основно преку знаење на Словото и преку послушноста
во истото. Бог лично дава кому сака и колку сака од Духот и тука
нема правила. Сведоштвото за Бога во секојдневието со нашиот карактер и природа на битисување, со исходот во нашиот живот, со
славење на Бога и радосно разнесување на Евангелието на секое
создание, значи и со проповедањето на вистината, придружено со
манифестација на Божјото присуство преку силата на кажаното во
Духот, сѐ се тоа начини на основа на кои се примаат разни дарови
по Божја промисла. Значи, Словото Господово не смее да биде одвоено од силата на Духот во него. Тие одат заедно. Самото Слово
го има Духот во себе и ја има оттука и силата да твори живот. Исус
рече: „ ... зборовите кои ви ги говорам се зборови на живот вечен“.
Божјиот Дух е Тој кој ги помазува тие кои проповедаат и поучуваат.
Без Тој Дух ништо не станува. Словото е бесплодно и нема сила да
твори живот, но и да твори промена во срцата на луѓето.
Затоа, Бог ни порачува да ги изостриме ушите и подготвиме срцата за слушање и за извршување, за покајание и за промена. Преку
слушање на Словото и послушноста кон вистината, ние го зголемуваме знаењето за Бога, а со тоа ја зацврстуваме и се повеќе се утврдуваме во верата. Нема посилна вера, без повеќе знаење за Бога.
Нема поголема присност со Бога, без поголемо спознание за тоа
Кој е, и Каков е нашиот жив Бог. И нема спасение без личен опит со
живиот Бог, во една жива личносна релација како на двајца пријатели, преку активното и дејствително присуство на Духот Свети во
животот на новородениот во Христос. Повторувам, верата е основата, знаењето за Бога ја зацврстува нашата вера, спознанието за
Бога ја прави жива и постојана, а личниот опит со живиот Бог ја
распламсува верата и нашето сведоштво за Бога и притоа ја носи
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полнотата на радоста од присуството на Светиот Дух во нас и во
нашите животи. Само тогаш, знаците и чудесата ќе ги разбереме во
вистинската смисла и нема да ни бидат недостижни и денес, и сега
и овде помеѓу нас.
Римјаните 15:18-20а: „...не смеам да речам ништо, што не го извршил Христос преку Мене, за да станат и незнабошците послушни на верата, со слово и дело,со силата на знаци и чуда, со силата на
Божјиот Дух, така што Благовестието Христово го распространив...
се погрижив да го проповедам Евангелието..”.
Дела 2:22: “Луѓе Израилци, ислушајте ги овие зборови: Исус
Назареецот...посведочен пред вас од Бога со сили, чудеса и знаци..”.
2 Коринтјаните 12:12: „Зашто белези апостолски се извршија
меѓу вас во секое трпење, во знаци, чудеса и сили”.
Дела 14:3: “...тие сепак останаа тука доста време и говореа отворено за Господа, Кој сведочеше за словото на Својата благодат,
давајќи преку нивните раце да стануваат знаци и чуда”.
Дела 4:29-31: „И сега, Господи, погледај на нивните заплашувања и дај им на слугите Свои наполно слободно да го проповедаат Твоето слово,полагајќи ја раката Своја за исцеление, и да
стануваат чудеса и знаци во името на Твојот Свет Син Исуса.”И
откако се помолија, се затресе местото, каде што беа собрани, и
сите се исполнија со Дух Свети и слободно го проповедаа словото
Божјо”.
Авион над Швајцарските Алпи се соочува со хаварија на три
од вкупно четирите мотори. Авионот започнува да губи висина, да добива силни турбуленции, паниката прави хаос внатре.
Еден од патниците, патем познат глумец комедијант, забележува
дека скоро сите патници во очај, се молат на Бога, бараат гласно
прошка за нивните гревови, во плач и солзи нудат покајание пред
Бога, ветуваат промена во нивните животи. Во последен миг, со
умешноста на пилотот, веројатно и со Божја помош, авионот бил
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успешно приземјен. Кога сѐ се смирило, комедијантот станал и
извикал кон патниците: - Сега дами и Господа, слободно можете
да се вратите на вашите стари лоши навики и рутина во животот,
на вашите омилени гревови од кои само што се откажавте пред
20-тина минути.
Нели, со отстранување на опасноста по вашите животи, слободно може да ги откажете сите ваши нови, тазе ветувања кон Бога.
Соочени со смртна опасност, дури тогаш луѓето започнуваат да го
бараат Бога.65
Во слична ситуација се најдоа и апостолите, кога се појави силната бура и кога се најдоа во опасност по своите животи. Соочени
со смртната опасност, тие веднаш повикаа кон Христос, за Тој да ги
смири ветровите и брановите на заповед само со еден збор. Да, Бог
е Тој кој смирува бури, но понекогаш Бог и́ ни праќа бури во нашите

животи, со цел да не смири нас.

Знаците и чудесата во животите на современиот свет, како сѐ повеќе да го губат своето значење и важност. Науката силно притиска
да ги смести во зоната на метафизика, трансцеденталност, натприродно, нешто кое е имагинација или резултат на некои митови од
старо време. Дури и современите верни, во денешната Христова
црква, како да се откажуваат од силата Божја и од присуството на
Светиот Дух, како да го сметаат тоа искуство за привилегија на некои си таму во минатото, наречени светии, и како да не важи и за
нас денес, сега и овде во Македонија. Но, дали Бог е истиот вчера,
денес и до крајот на вековите ќе остане ист? Дали за нас Тој постоел само некогаш, а не и денес? И дали ја има истата сила да чини
чудеса и денес, како што тоа видовме го чинел постојано низ вековите?
65.

LBS/GSI/BSP
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Му се молам на Бога, одговорите на овие прашања, кои верувам
секој еден од нас ќе ги побара уште вечерва на колена во молитва,
осамени во нашата тивка соба ќе се освежиме или утврдиме во ветувањата Божји за даровите на Духот, дека ќе пројавиме нова и поголема ревност која ќе не однесе на повисоко ниво на општење со
Духот Свети. Верувам дека на тој начин живиот Бог ќе ја зацврсти
нашата личносна релација со Него, но и ќе го зБогати искуството на
нашиот личен опит со Него во Духот, а за наше обновено и посилно
сведоштво за слава на Бога.
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27. ЕДНО СРЦЕ – ЕДНА ДУША
Дела 4:32‐35
„А народот што поверува и маше едно срце и една душа: и никој
ништо од својот имот не го наречуваше свое, туку сè им беше заедничко.Апостолите, пак, со голема сила сведочеа за воскресението
на Господа Исуса Христа; и имаше голема благодат над сите нив.Не
постоеше ниеден меѓу нив што имаше потреба за ништо, бидејќи
оние што имаа ниви или куќи, ги продаваа и парите земени за нив
ги донесуваа и ги клаваа пред нозете на апостолите: и секому му се
даваше според неговите потреби“.
Галатјаните 5:13-26
„13. Вие, браќа, повикани сте кон слобода; но слободата ваша
да не ви служи како повод за угодување на телото, туку со љубов
служете си еден на друг. Оти, целиот Закон се извршува во еден
збор, односно: сакај го ближниот како самиот себе. А ако, пак, меѓу
себе се гризете и јадете, пазете да не се истребите еден со друг.
Ви велам: живејте по Духот и желбите на телото ваше нема да ги
извршувате. Оти, телото сака противни работи на духот, а духот –
противни на телото; тие се еден против друг, +за да не го правите
она, што сакате. Ако ве води Духот, вие не сте под Законот. Делата
на телото се познати. Тие се: прељубодејство, блудство, нечистотија, бесрамност, служење на идоли, магии, непријателство, кавги,
ревнувања, гнев, расправии, несогласности, ереси, зависти, убиства, пијанство, срамни гостувања и други слични работи; однапред
ви велам, како што ви реков и порано, дека оние што го прават тоа,
нема да го наследат царството Божјо. А плодот на Духот е: љубовта,
радоста, мирот, долготрпеливоста, добротата, милосрдноста, верата, кротоста, воздржливоста. Против такви нема закон.
Оние, пак, кои се Христови, го распнаа телото свое со страстите
свои и похотите. Ако живееме со Дух, по Духот сме должни и да
431

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ДОГМАТА

постапуваме. Да не бараме лажна слава, еден друг да не предизвикуваме, еден на друг да не завидуваме“.
Ефесјаните 4:3-13: „трудејќи се да го запазите единството на Духот преку врските на мирот. Едно тело сте и еден Дух, како што сте
и повикани кон една надеж на вашето звање. Еден е Господ, една е
верата, едно е крштевањето,еден е Бог и Отец на сите, +Кој е над сè,
и преку сите, и во сите нас. А на секого од нас благодатта му е дадена според мерката на дарот Христов.Затоа е и речено: „Издигајќи се
на височина, +плени плен и им даде дарови на луѓето“. А што означува „издигајќи се“, ако не тоа дека Он слезе пред тоа во најдолните
места на земјата.Слегнатиот е Истиот, Кој се издигна повисоко од
сите небеса, за да исполни сè. И Он постави едни за апостоли, други
за пророци, трети за +евангелисти, четврти за пастири и учители,за
усовршување на светиите во делото на служењето, за изградување
на Христовото тело,додека сите не стигнеме до единство во верата
и познавање на Синот Божји, до состојба на совршен маж, до мера
на полната возраст на Христовото совршенство“.
Псалм 132. Благословена е братската љубов.
„Колку е убаво и колку е мило кога браќата живеат заедно! Тоа е
како миро врз главата што се лее по брадата, брадата Аронова, што
се лее по полите од одеждата негова; како роса ермонска, која паѓа
на горите Сионски, зашто Господ дал благослов и живот вечен“.
Во стихот од погоре од Делата апостолски, прецизно се вели дека
народот што поверува, имаше едно срце и една душа.
Искрено, за мене оваа констатација за состојбата во народот која
авторот ја нарекува „едно срце – една душа“ е недофатлива за моето разбирање, во нашиве услови. За многумина претставува едно
од најголемите чуда кои се случиле во сиот период на Христовото
присуство на земјата.
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Дали можеби не е време и ние да се запрашаме како ја подразбираме таа состојба на духот? Какво е нашето поимање на овој феномен, кој дотогаш не бил виден во историјата на човештвото?
Дали состојбата на едно срце и една душа е состојба на духот
која произлегува од верата како што е дадено во воведниот библиски стих или дали е тоа состојба на духот која треба допрва да ја
достигнеме, а е резултат на желбата на верните за единство и едномисленост - состојба во која беше излеан Светиот Дух врз апостолите или пак е тоа состојба на духот која е цел која треба да си ја
постави и да ја достигне во својот личен пат со Господа секој верен
нановороден во Христа, во релација со неговите браќа и сестри?
Дали можеби е потребно сето ова заедно и дали е истото еден вид
на услов без кој не може да се чекори заедно со Бога, ниту чекор
понатаму во нашите животи?
Кое е нашето стојалиште во однос на оваа инструкција Господова?
Одличен е периодот за ваков осврт за ова сериозно важно прашање за унисоноста на еклезијата, за едномисленоста и сплотеноста на заедницата на верни браќа и сестри во Христа, непосредно
после прославата на споменот за воскресението, кога си споменуваме за надежта која ја разбуди токму материјалниот доказ со
кој воскреснатиот Христос ја објави победата над смртта и која ги
врати во живот не само апостолите, туку го воскресна и христијанството токму заради тој материјален доказ понуден на човештвото.
Да се биде со едно срце и со една душа, да се биде едномислен
со тој кој е до тебе во секојдневниот живот, наизглед е невозможна
мисија, а камоли да се биде со едно срце и со една душа, едномислен со другите надвор од тој круг, па нека се и децата или браќата и
сестрите во еклезијата.
Дали? Дали е тоа навистина невозможна мисија? И дали Бог би
ни дал мисија за која Тој однапред знае дека во нас нема сила да ја
исполниме, според Неговите очекувања?
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Ајде да видиме најпрво, каква е изворната инструкција од живото Слово Господово.
Терминот срце, вообичаено се поима како место каде што е седиштето на човековата волја, од каде што извираат емоциите, чувствата, место каде што се слева менталниот софтвер и оттаму раководи со нашето битие. Рековме претходно дека душата која е во
крвта, во себе го чува информациониот запис за менталниот софтвер на човекот, сите поединечни волеви одлуки кои се основата на
нашиот карактер и природа на битисување на овој свет. Ментален
софтвер кој, всушност, и го движи нашиот живот, нели од преполнетото срце говори устата, а таа ги определува нашите постапки,
навики и рутина, нашиот карактер и природа на постоење, и оттаму
нашиот исход во животот.
Библиски земено, срцето има исто така триуна природа, како
впрочем и сѐ друго во човекот и природата. Човекот е триуно создаден, нели тело, душа и дух, природата е триуно создадена, простор, време и материја. Човекот е триуно создаден, од тело, душа
и дух. Бог е триун, Отец, Син и Свети Дух. И срцето има триуна
природа. Имено, менталниот процес, тоа е разумскиот дел кој извира од нашиот ум, потоа емоциите чиј што извор е телесната
слабост и подложност на влијанието на телесниот и гревовен свет
надвор од нас, а на крај волјата која Бог ни ја дарил како право
на избор и носење на одлуки, дали ќе го движиме нашиот живот
на основа на разумскиот дел во нас или врз основа на телесниот
или емотивен дел во нас. И токму ова изворно и исконско право
кое ни е дадено од Бога претставува всушност највисокиот чин на
слобода која Бог ја посакува за Неговите созданија.
Хебрејскиот израз за срце во Стариот завет е lebab (3824), а коине
изразот кој се користи во Новиот завет е kardia (2588). Првиот израз е
со нагласок на разумскиот дел, а вториот со нагласок на емотивниот,
телесниот дел. Според психолозите, четири термини се користат за
да се искаже нематеријалнииот дел од човекот, односно срцето, ду434
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шата, духот и умот. Како и да е, кога се споменува срце во Библијата,
се мисли на највнатрешниот дел од човекот, од каде што сѐ започнува и каде што сѐ завршува, вклучително и животот, погледнато во
физички контекст. Тоа е всушност и првиот орган кој се формира во
зачетокот, од кога всушност се смета почетокот на животот и според
медицината. Патем, срцето е составено и од три физички делови, ендокард (внатрешноста), миокард (мускулот) и перикард (надворешна
обвивка).
Фројд за срцето вели дека е его, латинскиот израз „јас“ или
„себе“.
Апостол Петар во 1 Петрово 3:4 внатрешното „јас“ го опишува
како „скриениот човек во срцето“. Во Изреките 4:23 срцето е центарот на човековото битисување, а во Лука 24:25 и во Римјаните
10:9,10 е средиштето каде што се верува и практикува вера, каде
што е локацијата на човековото ослободување и вгнездување на
мудроста.
За разбирањето и разумот се вели дека се производ на умот (Јов
38:36), а во 1 Царства 3:9 се вели дека срцето е средиштето каде
што човекот прави разлика помеѓу доброто и лошото.
Матеј 15:18-20: „она, што излегува од устата, иде од срцето и тоа
е што го осквернува човекот; Оти од срцето излегуваат лоши помисли, убиства, прељубодејства, блудства, кражби, лажни сведоштва,
хули; тоа го осквернува човекот“.
Второзаконие 29:4: „ ...но и до ден денес Господ Бог не ви даде
срце за да разберете, очи да видите и уши да чуете“.
1 Царства 3:9: „Подари му, пак, на Твојот слуга разумно срце,
за да му служи на Твојот народ и да разликува: што е добро и што
е зло“; за да во 4:29: „А Бог му даде на Соломона мудрост, многу
голем разум и широк ум како песокта на морскиот брег“.
Јов 22:22: „Прими го од устата Негова законот и стави ги зборовите Негови во срцето свое“. ... 27:6: „Цврсто ја држев правдата
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своја и нема да ја пуштам; нема да ме прекори срцето мое во сите
денови мои“.
Исаија 38:3: „ ... одев пред Твоето лице верно и со предано срце
кон Тебе“
Псалм 24:4-5: „Оној, чии раце се невини и чие срце е чисто... тој
ќе добие благослов од Господа и милост од Бога, Својот Спасител“.
Во Новиот завет, срцето ни е претставено како средиште на телесното, на гревот кој од внатрешниот човек го расипува целото
окружение, карактерот и природата негова, битието на човекот.
Матеј 15:18-19: „А она, што излегува од устата, иде од срцето
и тоа е што го осквернува човекот; Оти од срцето излегуваат лоши
помисли, убиства, прељубодејства, блудства, кражби, лажни сведоштва, хули ...“
Кардиа коине изразот за срце, упатува на телесното, на главниот
орган за физичкиот живот. Но, истовремено, терминот означува и
целокупната човекова ментална и морална активност, со сѐ сите рационални и емотивни елементи.
Јован 14:1: „Да не се плаши срцето ваше; верувајте во Бога, во
Мене верувајте“ .... 16:22: „Па така и вие, сега сте нажалени; но Јас
пак ќе ве видам и ќе се зарадува срцето ваше и радоста ваша никој
нема да ви ја одземе“;
Ефесјаните 5:19: „ ... усовршувајќи се со псалми и славословија и
духовни песни, пеејќи и воспевајќи Го Господа во срцата ваши“.
Лука 24:32: „И си рекоа еден на друг: ,Зар не гореа срцата наши,
кога ни зборуваше по патот и кога ни го објаснуваше Писмото?‘ “
Матеј 5:28: „ ... Јас, пак, ви велам дека секој што ќе погледне на
жена со желба, тој веќе извршил прељуба со неа во срцето свое“.
2 Петрово 2:14: „ ... имаат очи полни со прељубодејство и постојанен грев, ги мамат неутврдените души; имаат срце привикнато
на лакомство: тие се чеда на проклетството“.
Значи срцето и во Стариот и во Новиот завет ги вклучува емоциите, телесното од една страна, разумот од друга и слободно изразе436
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ната волја која определува каде ќе припаѓа карактерот, природата и
битието на човекот.
Холмановиот Библиски речник го определува срцето како центар на физичкиот, менталниот и духовниот живот на луѓето.
Срцето, покрај тоа што е центарот на сите витални, значи животни функции на телото, вклучително и на интелектуалниот и духовниот живот. Срцето и интелектот се тесно поврзани и оттука срцето
се смета за седиште на интелигенцијата, поврзано е со размислувањето, со мислите.
Во Изреки 23:7; 25:20: „ ... какви му се мислите во душата негова, таков е и тој; »јади и пиј« ти вели, но срцето негово не е со
тебе.... она што е оцет на рана, таков е оној, кој песни пее на натажено срце“.
Лука 2:19: „А Марија ги пазеше сите тие зборови, слагајќи ги во
срцето свое“.
Римјаните 6:17: „Но благодарејќи Му на Бога, вие, иако бевте робови на гревот, од сè срце му станавте послушни на оној вид учење,
на кое му се предадовте“; 1:24: „затоа и Бог, според желбите на срцата нивни, ги предаде на нечистотата, за да се бесчестат телата
нивни во самите себе“.
Еремија 17:9-10: „Лукаво е човечкото срце повеќе од сè и е наполно расипано; кој ќе го разбере? Јас, Господ, проникнувам во срцето и ја испитувам утробата, за да му дадам на секого според патот
негов и според плодовите на делата негови“.
Матеј 15:19: „Оти од срцето излегуваат лоши помисли, убиства,
прељубодејства, блудства, кражби, лажни сведоштва, хули;тоа го
осквернува човекот“. Второзаконие 6:5: „сакај Го Господа, твојот
Бог, од сѐ срце, со сета душа твоја и со сите сили твои!“
Марко 12:30: „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!
Тоа е првата заповед“.
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1 Тимотеј 1:5: „А целта на заповедта е: љубов од чисто срце, добра совест и нелицемерна вера“.
1 Јованово 3:19-21: „И по тоа познаваме дека сме од вистината и
пред Него ќе ги успокојуваме срцата свои; бидејќи, ако срцето наше
нè осуди, а колку повеќе Бог, зашто Он е поголем од нашето срце
и знае сè. Возљубени, кога нашето срце не нè осудува, тогаш ние
имаме слобода пред Бога“.
Матеј 5:8: „Блажени се чистите по срце, оти тие ќе Го видат Бога!“,
Римјаните 2:15: „поради тоа што делото на Законот е напишано
во нивните срца...“; 10:10: „ ... бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение“.
Лука 8:11,12,15: „А оваа парабола значи: семето е словото Божјо.
12. Она, што падна покрај патот, се оние, кои слушаат; но потоа
доаѓа ѓаволот и им го зема словото од срцата нивни, за да не поверуваат и да не се спасат... а оние на добрата земја, се тие што го
слушаат словото и го пазат во добро и чисто срце, и принесуваат
плод со трпение.“ Штом го рече тоа, извика: „Кој има уши да слуша, нека чуе!“
Езекиел 11:19-21: „И ќе им дадам едно срце, ќе вложам во нив
нов дух, ќе го земам од телото нивно каменото срце и ќе им дадам
срце од плот, за да одат по Моите заповеди, да ги пазат Моите наредби и да ги извршуваат; и ќе бидат Мој народ, и Јас ќе бидат пак
нивни Бог. А чие срце, се поведе по гадотиите нивни и нечистотиите нивни, нивното поведение ќе го свртам врз нивните глави“, вели
Господ Бог.
Евреите 3:12: „Браќа, гледајте, да не би во некого од вас, да има
лошо срце за верата, та да отстапи од живиот Бог“.
2 Коринтјаните 1:22: „Он и нè запечати и ни даде +залог на Духот во срцата наши“.
Римјаните 5:5: „надежта, пак, не посрамува, зашто љубовта
Божја се излеа во нашите срца преку Духот Свети, Кој ни беше
даден“.
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Според Робинсон, во неговата книга „Христијанска доктрина
на човекот“,66 во 15 случаи од Новиот завет, срцето се однесува
на личноста, на внатрешниот човек генерално (1 Коринтјаните
14:25), во 13 случаи тоа е местото на емоционалната состојба на
совеста (Римјаните 9:2), во 11 случаи е седиште на интелектуални активности (Римјаните 1:21), во 13 случаи е место на волеви
одлуки (Римајаните 2:5). И според него, во Новиот завет се реплицирани и проширени идеите за срцето од Стариот завет. Значи
ако во Стариот завет според законот сторениот грев беше грев во
очите Господови, во Новиот завет, не само сторениот, туку и помислениот грев е веќе извршен грев во срцето на човекот. Оти
штом нешто се слее како ваш мисловен став во срцето ваше и
таму постане додадена вредност во менталниот софтвер, тогаш
срцето произведува зборови, постапки, навики, рутини, карактер
и природа на човекот, оттаму го произведува и исходот во животот
на секој еден.
Пораката е дека е многу важно да поставиме стража на умот и во
таа духовна битка на умот да не дозволиме мисли од фреквенцијата
на злото, да не дозволиме да сееме лошо семе и да никне коров во
срцето, потоа стража на очите за тоа што гледаме и никаква темнина да не влегува преку нашите очи, оти ако темнина влезе низ
очите, темно е и нашето тело и во него нема светлина.
Ова вака кажано изгледа едноставно, но само ако се завртите
околу вас и со внимание се загледате во голотиите наоколу вас, во
непристојните облеки на младите кои повеќе го откриваат отколку
што го покриваат телото, во билбордите со нагласена убавина на
женското тело, во списанија со непристојни фотографии и содржини, со телевизиски програми кои се под нивото на пристојноста,
серии од типот Сексот и градот и што ли уште не.
66.
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Исто така, потребна е стража на устата и јазикот, свесни дека
јазикот е мал орган кој гори запалува, потоа стража над секоја наша
постапка, значи целиот сет на мисли, зборови и постапки да е во
содејство со пораката Христова, без да дозволиме компромизирање
со притисокот на овој материјален, телесен и греовен свет наоколу
нас. Тоа е она за кое говори Господ во Битие 20:5, за интегритетот
на срцето и праведноста како производ од таквиот интегритет.
Едноставно да дозволиме светоста да струи помеѓу нас, нашиот
духовен интегритет да биде во оптек при општење едни со други
во еклезијата.
За време на владеењето на Оливер Кромвел, британски премиер,
се појавил недостаток на пари во оптек. Службениците се обиделе
да пронајдат сребро насекаде каде што можеле евентуално да најдат. Но, обидот бил неуспешен и го информирале премиерот дека
никаде нема сребро освен низ црквите кои се полни со сребрени
статуи од светци. На ова Кромвел наредил да се стопат сите светци
и да се пуштат во оптек.67 Па така и нашата светост наместо да ја
извајаме во нас и да си ја чуваме во некоја скриена одаја во срцето
треба да ја изнесеме надвор од нас и да ја извеземе во секојдневието, да постане видлива за тие околу нас, како не би ги придобиле
за Христа.
Во Дела апостолски, многу често се говори за „едногласието“,
за едномисленоста, за согласноста на браќа и сестри едни со други
и заедно со Христос. Делата апостолски се извонреден приказ за
дејството на Светиот Дух и за делата на апостолите. Таа книга е
сведоштво за силата која ја стекна делото Господово после воскресението, и уште повеќе после излевањето на Светиот Дух. Христос
претходно дури порача дека по излевањето на Светиот Дух, ќе се
вршат и поголеми дела од Неговите, за време на Неговиот прес67.
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тој на земјата. Дали некој до денес видел поголеми дела од тие на
Христос? Дали сетот на христијанството ги има, во доверие, доволно споделено таквите чудеса, исцеленија, подигање од мртвите,
прогледување, прослушување, проодување на хроми и други чудеса кои се случуваат и после Христос, низ вековите до денес?; или во
современиот свет, ние верните сме склони да го следиме апостолот
Тома, наместо ветувањето Христово?
Па доколку прозборите за моќта на исцелението овде во Македонија, многумина ќе те погледнат со чудење. Во Лондон, методистичката црква има редовни сесии за исцеление на болните и во
дисциплината на методистичката црква постои посебен протокол
за такви служби.
Зошто ваквите практики не се реалност и кај нас? Сме се запрашале ли зошто? Толкава ли ни е верата? Толку ли му веруваме на
Христос дека Светиот Дух ќе ни даде сила поголема и од Неговата,
вклучително и за исцеление на болни?; или полагодно ни е во престилката на умот од апостолот Тома, додека не видиме - не веруваме?
Одговорот зошто нема знаци, чудеса, исцеленија помеѓу нас, е
поврзан со степенот на верата кај нас во Македонија, но и затоа што
ѓаволот мошне умешно нѐ подјармил, а ние лекоумно сме наседнале на неговите замки, стапици и измама и сме дозволиле со наша
волева одлука да ја прифатиме во прегратка, алатката на лукавиот
и демонските сили на злото, која е неговото маестрално дело – раздорот помеѓу браќа. А една од седумте најомразени работи за Бога
е токму сеење на раздор помеѓу браќа.
Раздорот во Христијанството генерално, трае премногу долго
и со тоа го распнува и ракрвавува одново и одново телото Христово, ништо помалку крволочно од злото на фарисеите и Римјаните во саатите пред настанот на крстот.
Омразата е како киселина. Таа предизвикува штета на местото
каде што е складирана, но и штета на местото каде што може да
биде истурена.
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Да се има омраза спрема кого било е како да се запали куќата за
да се уништи некој стаорец во нејзиниот подрум.
Дали е можно сѐ уште да постои омраза едни помеѓу други во
црквите? Дали имаме свесност за постоењето на ова зло помеѓу нас
или можеби со нашиот однос оставаме погрешен впечаток?
Дали токму поради таквиот однос на непокајаност немаме прилив на нови членови во заедницата, дали поради таквата состојба
на духот во нас немаме сила за исцеление помеѓу нас во заедниците, нема чудеса...не оти Христос ги крие од нас, туку затоа што
ние се криеме од Христос и како апостол Петар пред изгрејсонце,
се откажуваме скришно од Господа и од силата на пораката негова.
Верата не е само да прочитаме неколку стиха на ден и кажување
молитва ради реда, верата не е вера ако ни е поважно со внимание
и занес да проследиме фудбалски натпревар или изгледаме некој
филм или да поуживаме во празни муабети или озборување едни
со други. Не. Верата е подлабока предаденост на Бога, преданост
и посветеност, такво устројство на нашиот ментален склоп кое одразува интегритет на мисла, збор и постапка едни со други, и во
содејство со Христовото живот Слово.
Тоа е светоста, без која никој, повторувам НИКОЈ нема да го наследи Царството небеско. Оставете ги тие ластик теологии и проповеди на сродните евангелски заедници дека милоста и љубовта
Божја е безгранична, дека за неа нема граници и колку и да Му грешиме на Бога, тој толку ќе ја зголемува Неговата милост и љубов
кон нас. Оти каде што гревот е голем таму и милоста е уште поголема. Ваквите ластик толкувања и растегнување на пораката на Словото до бескрај, ја разводнија верата до степен да веќе и бракот не
е свет, па и разводите се дозволени, дозволено е да се опуштите со
пријателите со цигара во рака, со понекоја чашка алкохол, нели да
не се претера, па може и да се подзагледате во убавината на женското тело наоколу вас, да си кажете и понекој безобразен муабет, па
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некои пастори и пцуењето го одобруваат, па нели секој греши, никој
не е совршен, ама тука е милоста Господова, и така до недоглед.
Постот пред Великден не е за да си го чистиме телото од здравствени причини, туку за да го подјармиме во неговата разорна потреба да се спои и претопи со гревот од овој телесен свет. Постот
е за да ги умртвиме телесните измамливи желби кои тлеат во срцето на секој човек, да ја притиснеме во нас емотивната реакција
на телесното срце до крајност, за да надвладее умот и разумот кој
распознава зло од добро, да надвладее мудроста Господова и да се
вгнезди во сета полнота Светиот Дух во нас.
Сѐ додека сме телесни и сѐ додека изразот и одразот на нашата
вера отсликува приближување до делата на телото од прочитаниот
текст од Галатјаните 5. глава, сѐ дотогаш во нас ќе ги загушуваме
делата и плодовите на Духот. Тие копнеат да го завземат приматот
во нашето срце и да постанат наш исход во животот. Прашањето
е има ли доволно сила во нас, за да се одбраниме од притисокот
на гревониот свет околу нас и на измамата на лукавиот со која тој
цели да украде, убие и уништи нови души човечки да оттргне од
Бога. Има ли сила и ревност во нас, да го престроиме нашето срце
во зоната на позитивна фреквенција на умот и разумот, каде што
благодатта Господова копнее да излее порој дожд од благослови во
нашите животи, да го излее мирот каков што само Бог знае да го
даде, да го излее во сета полнота Светиот Дух во нас, за да ние произведеме во нас и околу нас едно срце, една душа, едномисленост
помеѓу нас како браќа и сестри во Христа, за на тој начин да ги
преуножиме и полнотата во нашиот живот и благословите и благодатта Божја во секоја смисла и во секој сегмент од нашиот живот.
Не постои друг пат освен Христовиот.
Марк Твен правел експеримент со куче и маче во ист кафез, сакајќи да види дали ќе се усогласат. За негово чудо, во кафезот се
сложиле и усогласиле едно со друго. Потоа, земал птица, прасе и
јарец. За уште поголемо чудо и тие се усогласиле и немало проблем
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во кафезот. На ова Марк Твен додал шега...се обидов во иста просторија да внесам баптист, презвитеријанец и католик и за кратко
време, во просторијата беше неподносливо...парафразирам, да ги
оставев уште малку очи ќе си извадеа помеѓу себе.68
Во изданието на магазинот Атлантик месечен (11/94)69 излегол
натпис за концерт во Лос Анѓелес на тројцата славни тенори, Хозе
Карерас, Пласидо Доминго и Лучиано Павароти. Репортерот ги
притиснал за прашањето за конкуренцијата помеѓу нив, во смисла
кој е поголем тенор, на што Пласидо Доминго рекол дека треба сиот
свој фокус да се стави на отворање на своето срце за музиката и за
најдобра изведба, а во таков случај нема можност да постои ривалство кога правите заедно музика. Дали оваа вистина важи за црквата? Дали ние заедно овде правиме музика која е пријатна за ушите
Господови, со нашите животи и нашиот однос едни кон други?
Има ли простор во нашите срца да постанеме подобри едни кон
други? Има ли сила во нас да започнеме нов процес на обнова на нашиот став и однос едни кон други во заедницата? Имаме ли доволно мудрост за да ја претвориме заедницата во вистинска еклезија,
каде никој нема да бара само свое, туку секој ќе понуди саможртва
за другиот до него?
Имаме ли доволно понизност за да започнеме да се молиме едни
за други, па дури и за тие за кои мислиме дека и́ не ни се баш пријателски настроени од било кои причини? Можеме ли повеќе и подобро, можеме ли конечно и беспоговорно да постанеме целосно
послушни на Спасителот?
Во еден период од историјата, Шпанија го контролирала теснецот на Гибралтар, од двете страни на копното, од Европскиот и
од Африканскиот дел. На еден од сртовите на преминот наречен
68.
69.
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Столбот на Херкулес, имало латински натпис: NE PLUS ULTRA
што значело: Нема ништо понатаму, или нема ништо отаде преминов.
Да, драги мои браќа и сестри во Христа, не само што има многу што плус отаде нашиве вештачки изградени бариери во нашите
срца едни спрема други, туку отаде нашиве подигнати ѕидови на
Ерихон во нас кон другиот до нас, има ветена земја или состојба на
духот, има блескаво пространство на Божја благодат, отаде е ризницата на безброј нови Божји благослови кои чекаат на нашата одлука, на нашиот избор, дали конечно ќе одлучиме да го послушаме
Бога.
Но, како и за сѐ друго во животот, така и за ова прашање на припадноста на нашето срце, Бог ни дава избор. Дали ќе се престроиме
и конечно ќе одлучиме да Му припаднеме на нашиот Господ и Спасител Христос со сето срце, сила, душа и разум, или и понатаму ќе
компромизираме со светот околу нас и колебливо и половично ќе го
чекориме патот со Христос.
Нема полнота за возврат, ако нудиме половичност во припадноста кон Бога. Ако се дадеме целосно, ќе добиеме полнота во целост.
Се дадеме ли целосно, нема причина Христос во полнотата на
Светиот Дух да нѐ излее врз нас поголема сила, па и за исцеление,
за чинење чудеса, и денес и сега и овде кај нас во Македонија, во
Неговата црква. Притоа целосно свесни дека сѐ додека раздорите
се превласт, сѐ додека се оговараме едни со други, сѐ додека не си
мислиме добро едни на други, сѐ додека не се сплотиме во еклезија
како искрени и пожртвувани браќа и сестри, сѐ додека си љубомориме едни на други, сѐ додека го гледаме само своето „јас и само
јас и ниту еден друг“, сѐ додека си се молиме само за себе и за
своите најблиски и забораваме да ги внесеме во молитвите дури и
тие кои имаат или вие чувствувате дека имаат отворена омраза кон
вас, сѐ дотогаш, нема напредок, нема полнота на духот и болестите,
сиромаштијата, немањето, финансиската несигурнот и неизвесност
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ќе царуваат во нашите животи, затоа што сме му дозволиле на лукавиот да го зацари менталитетот на сеење раздор помеѓу браќа
во нашите срца и оттаму да го контролира и да владее со нашите
животи .
Нека во деновите пред нас, секој си го проанализира исходот во
својот живот и го спореди со состојбата во неговото срце, што таму
тлее и ќе си дојде самиот до заклучок дека моменталниот исход во
неговиот живот е израз и одраз на она кое тлее во срцето негово. Ако
има љубов, тој ќе шири љубов околу себе. Ако има радост – ќе шири
радост. Ако има милосрдие – ќе шири тоа што има во срцето свое. И
обратно, ако има омраза – ќе шири омраза. Ако има завист и љубомора
– ќе ги шири како реа наоколу себе. Ако има немир – ќе шири немир
наоколу себе. Тоа е магичниот круг на злото или доброто. Што ќе избереме – тоа ќе не снаоѓа во нашите животи.
Согласно библиската инструкција во Дела апостолски и во контекст на пораката од Новиот завет интегрално, но и согласно тоа кое
е усогласено во евангелскиот христијански табор, верните новородени браќа и сестри во Христа, носени од Светиот Дух во еклезијата
треба да се однесуваат согласно следниов Божји узанс:
Имено, тие се постојано во просба и ревносна молитва (Дела
апостолски 1:14).
Потоа, еклезијата е во посветено заедништво или заедничарење како
што ние го нарекуваме, тие се заедно во служба на Бога. (Дела апостолски 2:46). Потоа, постојано го слават Бога, креваат глас кон Бога во согласност (Дела апостолски 4:24), искусуваат чудеса и исцеленија (Дела
апостолски 5:12), подигаат и испраќаат мисионери (Дела апостолски
15:25) и постојано го слават Бога (Римјаните 15:6).
Кои се знаците на патот заедницата да ја престориме во вистинска еклезија. Која е рутата до највозвишената цел за едномисленост, едно срце и една душа. Елементи за единство во заедницата
за да се постане вистинска еклезија, генерално во христијанството
се следниве:
446

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

- Грижа: Покажете грижа за луѓето околу вас и загриженост за
вашиот живот во нивните очи
- Смелост: Осмелете се да сведочите со секоја своја мисла, збор
и постапка, охрабрувајте ги браќата и сестрите, не ги третирајте како странци
- Споделувајте: Ако сакате да оставите пријатен впечаток, споделете го своето сведоштво, споделете се себеси со другиот
до вас, бидете заинтересирани за нивните потреби, подметнете ги своите рамења за нивниот товар и бидете искрено задоволни и радосни за нивниот успех
- Молитва: Молете се за другиот до вас во заедницата и трудете
се со сето срце, сила, душа и разум да ги подготвите туѓите
срца за радосната вест.
Познат е еден пример, кој претпоставувам често се споделува
за да се даде јасна илустрација околу силата на едномисленоста,
околу моќта на состојбата на духот која Словото ја нарекува „една
душа – едно срце“.
Имено, поврзано со електричната енергија, постои разлика помеѓу две идентични бакарни жици, кои тежат исто, изгледаат исто,
дури имаат и ист број на електрони, протони и неутрони, барем
физиката така ги нарекува, а таа е што едната е неутрална, а другата е таа која носи 110 волти. Имено, во едната жица електроните
се движат во разни правци и се неутрализираат помеѓу себе, а во
другата се движат еднонасочно, значи сите во една насока споени
во единство и така се движат заедно напред и движат и даваат сруја
од 110 волти.
Во Филипјаните 2:2,5 Христос ни порачува: „исполнете ја радоста моја, бидете со едни мисли, имајќи една и иста љубов и бидете еднодушни и едномислени...имајте ги истите мисли што ги има
Христос “
Се обидувам да си замислам, како е можно еден верен христијанин кој за себе вели и јавно тврди дека е нановороден и дека го
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има спасението, а притоа да не се одзве на пораката која Господ ни
ја праќа преку апостолот Павле во Посланието до Филипјаните. И
искрено тешко ми оди...да ни каже лично живиот Бог дека ја исполнуваме Неговата радост ако живееме сложно и во едномисленост,
со едно срце и со една душа како браќа или како сестри, а ние да си
останеме во зоната на зависта, љубомората, меѓусебните расправии, делби, озборувања, сеење раздори помеѓу браќа, грижејќи се
само за себе, со љубов кон препирање или за празна слава како што
ни вели апостолот во третиот и четвртиот стих од истото Послание.
Колку ли само треба да се тврди нашите срца, да се затнати нашите уши, да се заслепени нашите очи, да е заробен нашиот ум и
да е отапено нашето срце за да останеме индиферентни, незаинтересирани да се промениме, не за да му направиме добро на другиот,
туку за да му причиниме радост лично на Господа. Колку ли само
тоа го жалости Господа? Колку ли само тага Нему му принесува?
Лука 6:46-49: „И зошто ми велите: »Господи, Господи!« а не го
извршувате она што ви го кажувам?Секој што иде при Мене и ги
слуша зборовите Мои, и ги исполнува, ќе ви кажам на кого прилега.Тој прилега на човек, кој прави куќа, па ископа и продлабочи, и
постави темели на камен; а кога настана наводнение, реката напна
на таа куќа и не можеше да ја помести, оти беше основана на камен.
А оној што слуша и не исполнува, прилега на човек, што направил
куќа на земја, без темели; и кога напна реката, веднаш ја урна, и
паѓањето на таа куќа беше големо“.
Парафразата на оваа порака е дека секогаш кога ќе наидат турбуленции во нашиот живот, кога притисокот на демонските сили
на злото ќе ни дојде пред врата, кога немирот како цунами ќе ни го
преплави срцето, тогаш одлуката за тоа дали ќе се извлечеме без
последици лежи на основите на кои почива нашето срце...дали се
тие основи, аголниот камен Христос или тоа се песочните основи
на телесниот и материјален свет околу нас, основи на кои сме го
положиле да почива нашето срце, нашиот карактер и природата на
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нашето битисување, нашиот живот. Затоа да не се чудиме зошто
ни е животот таков каков што ни е, и нема потреба да обвинуваме
никого околу нас за таквиот исход во нашиот живот.
Дали мислиме дека во овие моменти, живиот Бог не е присутен
тука, овде помеѓу нас, денес, сега и овде? Дали можеби сѐ уште се
колебаме како неверниот Тома, и сакаме да го допреме присуството
Божјо? Или знаеме ама не баш, веруваме ама и да допреме сакаме?
Словото Божјо не уверува дека Бог е таму каде што сте двајца
или тројца во името Христово. Оттука, Тој е жив, живиот Бог во
Христос преку Духот Свети е сега и денес овде помеѓу нас. Тој
гледа на нашите срца, знае точно кој што мисли во моментов, знае
точно што ви проаѓа низ вашите мисли за време на проповедта
или во текот на Богослужбата. Тој знае точно кои мисли ги одобрувате и ги сеете како семе во вашите срца, од кое што семе ќе
никне или коров или плодови достојни за слава на Бога. Тој точно
знае кој чувствува завист и љубомора во срцето свое, Тој точно
знае кој чувствува радост и љубов, кој е едномислен со Него и
инструкцијата Негова од ова Слово Господово. Да, Христос точно
ја знае состојбата на духот во секој еден од нас денес.
Но, доколку сѐ уште не сме престроени во Неговата зона на едномислена фреквенција на нашиот со Неговиот Дух, тогаш немојте
да се прашувате зошто сѐ уште имаме неодговорени молитви, зошто имаме здравствени проблеми, зошто имаме финансиска неисгурност и неизвесност, зошто стравовите се нашето секојдневие,
зошто немирот и вознемиреноста се наши постојани придружници.
Немојте да се прашувате зошто е тоа така...одговорот е во нашите
срца, длабоко вгнезден во некоја длабока одаја во него, улегнат во
лагодност и комоција, како сидро кое не прикотвува во пустината
премногу долго и не ни дозволува да направиме вистински исчекор
кон ветената земја или состојба на духот во нас, каде што благодатта и благословите од Бога се на дофат на секој еден.
449

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ДОГМАТА

Единството и едномисленоста во еклезијата е одраз на духовна
зрелост, а раздорите и расправиите се знак на телесност, во која доминираат делата на телото и се извор на мултипликација на злото
во нас и околу нас.
1 Коринтјаните 3:1-3: „ ... уште сте телесни. И навистина, штом
помеѓу вас има завист, кавга и неслога, не сте ли телесни и не живеете ли како обични луѓе?“
Јован 17:11: „ ... Оче Свети, запази ги во Твоето име оние, што си
Ми ги дал, за да бидат едно, како што сме и Ние“. 17:21: „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“ , 23: „ ... Јас сум во нив и тие се во Мене,
за да бидат во сè едно“
Дела спостолски 2:1: „Кога се навршија дните на Педесетницата,
сите апостоли беа заедно и еднодушни“.
1 Коринтјаните 12:12: 3 Зашто белези апостолски се извршија
меѓу вас во секое трпење, во знаци, чудеса и сили“.
Ефесјаните 4:4-6: „Едно тело сте и еден Дух, како што сте и повикани кон една надеж на вашето звање. Еден е Господ, една е верата, едно е крштевањето,еден е Бог и Отец на сите, +Кој е над сè,
и преку сите, и во сите нас“.
Евреите 8:14: „Грижете се да имате мир со сите и светост, без
која никој нема да Го види Господа“.
Римјаните 15:5-6: „А и Бог на трпението и утехата да ви даде
да бидете во едномислие помеѓу себе, според примерот на Христа
Исуса, та еднодушно и со една уста да Го славите Бога и Отецот на
нашиот Господ Исус Христос“.
Добро е да го повториме делот кој води до излезот од лавиринтот. Сопружниците се одделуваат од татко и мајка, вели Словото, и
стануваат едно тело. Оној момент кога ќе ја апсолвираат потребата
и ревносно ќе грмнат кон целта да станат „едно срце и една душа“,
според моделот кој Бог ни го нуди во Словото, тогаш се конекти450
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раме со живиот Бог и се излева врз нас снопот на благослови од
небеската Божја ризница.
Истото се однесува и за релацијата помеѓу родителите и децата, потоа
помеѓу колегите на работните места, помеѓу браќата и сестрите во црквата која е замислена и ординирана директно од Бога како еклезија или
заедница на посветени и во Духот свети верници, исто така и во социјалните окруженија каде што општиме едни со други, но и во општеството во целина. Овој круг на духовна социјализација, извесно води кон
благодатта Божја во нашите животи. Ајде сите заедно да го израдуваме
Христос нашиот Бог. Да му приредиме радост каква што не доживеал
на овие простори досега. Да постанеме едно срце и една душа, согласно
образецот за кој говориме.
Оваа највисоко поставена цел од Бога за нас верните и за човештвото воопшто е всушност олицетворување на инструкцијата
да се сакаме едни други со Христовата агапе пожртвована љубов.
Да нема делби помеѓу нас, оти тоа е алатката на ѓаволските сили
на злото и поднебесните духови на злобата кои се укотвиле и опстојуваат премногу долго на овие простори, не држат во ропство,
врзани со синџири. Една од седумте најомразени работи на Господа
е сеење раздор помеѓу браќа. Токму раздорот има за цел да ја спречи и растури ревноста на нацијата да стане едно срце и една душа,
сеејќи делби, кавги, расправии, раздори, подјадувајќи го одвантре
ткивото кое ја врзува нацијата, фамилиите, луѓето едни со други.
Нивната злобна цел е семето на радорот да го подјаде коренот на
цели генерации, оти само на тој начин може да го држи човекот во
ропство, заробен во неговата измама и лукавство, поигрувајќи се
со него. Не случајно народот ја пренесува мудроста од колена на
колено, внеси раздор и владеј. Раздорот води до разединетост, а тоа
е подметната чивија во моделот од Бога за едно срце – една душа.
Тоа е кукавичјо јајце кое хранејќи го несвесно со нашите постапки кои се во зоната на гревот, одвоени од Бога, го исцрпува потенцијалот за промени, за носење на волеви одлуки за исчекор од по451
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стојните навики и рутини во животот кои не свеле на живуркање, во
постојана неизвесност, несигурност, во постојани маки и страдања
во овој телесен и материјален свет, во болести и смрт, наместо да
влеземе во зоната на благодатта каде што ни се нуди живот во сета
полнота на радоста која може човекот да си ја замисли. Живот во
Бога, со Бога и за Бога.
Ајде заедно да направиме одлучен исчекор и да се помириме со
Бога, да се придвижиме кон Него за и Тој да се приближи кон нас.
Ајде заедно да ги внесеме нашите најмили во зоната на извесното, каде нема страв и неспокој, каде што се́ е извесно, каде што
Бог исцелува од болести, каде што Неговото присуство носи мир
и благослови, среќа и радост, успех, просперитет, надеж и иднина. Христос е жив, немојте да се сомневате. Оти сомневањето е слабост, колебливоста е пропаст. Колебливиот е како морски бран кого
ветарот го подига, го удира во карпи и го распрскува низ воздухот.
Верувајте, надевајте се и љубете ги вашите ближни како што се
сакате себеси.
Нека Господ Бог, нашиот Спасител Исус Христос ни го отвори
умот и срцето за примање на Божјите вистини од Библијата, за да
и ние го доживееме допирот од живиот Бог и конечно да здивнеме
во мирот Господов, задоволни од исходот во нашиот живот и од
постигнатото во него.
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