
ПОЛИТИЧКА ВИЗИЈА
- ВРЕДНОСЕН МОДЕЛ НА ПОЛИТИЧКИ  ПОРЕДОК -

English Title
 POLITICAL VISION

- VALUE BASED POLITICAL ORDER - 

Автор: Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

ИНТЕГРА Институт за доблесна и вредносна политика

Скопје, 2018



CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

32:[27-23:17.023
321.01
27-23:316.42:[316.323.6-27

РИСТОВСКИ, Љупчо
         Политичка визија : Вредносен модел на политички поредок = 
Political vision : Value based political order / Љупчо Ристовски. - 
Скопје : Интегра, 2018. - 284 стр.: илустр.

Фусноти кон текстот. - Библиографија: стр. 260 - 273. - Регистар

ISBN 978-608-66250-0-9

а) Политички системи - Теоретски аспект б) Политика - Библија - Морални 
принципи в) Библиски постулати - Влијание врз општествениот развој - 
Современи христијански општества
COBISS.MK-ID 108268554

Издавач: ИНТЕГРА Институт за доблесна и вредносна политика
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, INTEGRA



П о с в е т е н о  н а  м о ј о т  н а р о д , 
М а кед о н с к и о т  н а р о д .



4

Б И О Г РАФ ИЈА

Д-р Љупчо РИСТОВСКИ поседува дипломи од областите еко-
номија (економска политика и развој), политички науки и теоло-
гија:

- Дипломиран економист - економска политика и развој; Уни-
верзитет Кирил и Методиј; Економски факултет - Скопје

- Магистер на политички науки - Постдипломски студии за  по-
литички науки при Институтот за социолошки и политичко  
правни истражувања; Универзитет Кирил и Методиј - Скопје

- Доктор по политички науки - Европски универзитет Републи-
ка Македонија

- Доктор по теологија - Докторски студии по теологија на 
Atlantic Coast College of Religious Studies, Graduate School of 
Religion and Theology, Florida, USA - summa cum laude. 

Д-р Ристовски поседува работно искуство од 28 години, во об-
ласта на приватниот бизнис (11 години), потоа од 2002 година е на 
раководни позиции во професионалниот дел на државната адми-
нистрација како раководител на повеќе оддели во Владата на Ре-
публика Македонија (ВРМ), а од 2005 година е државен советник, 
за меѓународна соработка, а од 2006-та е државен советник за ана-
лиза на политики и координација во Генерален секретаријат при 
ВРМ. Во септември 2015 спогодбено го напушта на свое барање, 
работниот професионален ангажман во ВРМ и продолжува да ра-
боти во сопствен приватен институт ИНТЕГРА - www.integra.mk 

Во моментов е и професор на МИТ Универзитетот во Скопје, со 
звање доцент во областа на Политичките науки - Политички науки  
и Политички систем.

Истовремено е и претседател и основач на Македонска христијан-
ска евангелска мисија МАРАН АТА - www.maran-atha.org.mk 

Пасија му е проповедањето и поучувањето на Божјите вистини 
од Библијата, на кое активно е посветен скоро 20 години, а е и офи-
цијално избран лаички проповедник во Евангелско - методистич-
ката црква во Скопје.



ПОЛИТИЧКА ВИЗИЈА

5

Со двете најнови книги Политичка визија - Вредносен модел 
на политички поредок од областа на политичките науки и Демис-
тификација на догмата од областа на Христијанска теологија, д-р 
Ристовски е автор со повеќе од 1400 страници објавени трудови. 
Позначајни трудови се следниве:

1. Тајната на просперитетните нации - ISBN 978-9989-2858-2-0
2. Најдоброто за Македонија - ISBN 978-9989-2858-3-7
3. Анализа за абортусот - медицински, религиски и филозофски 

аспекти - ISBN 978-9989-2858-1-3
4. The Value Postulates and the Transformation of Transition Societies 

in South East Europe - Journal of Liberty and International Affairs 
Vol. 2, No. 2, 2016 eISSN 1857-9760 

5. Morality and Ethics in the Contemporary Societies - Journal of 
Liberty and International Affairs | Vol. 2, No. 3, 2017 | eISSN 
1857-9760

6. The Moral Standard in Profiling Democratic Political Systems - 
Contemporary Macedonian Defence (CMD) 321.7: [006:172.4]; 
ISSN 1409-8199

7. West - East Animosity - Political Influence and Consequences of the 
Religious Division - Electronic version SEEU 342.8.329.51/052 
(498.8), March 2015

8. Political Theology Re-Conception - Biblical Premises - 
International Journal, Institute for Knowledge Management, Vol. 
23, June 2018

9. Политичка визија - Вредносен модел на политички поредок, 
Интегра - Институт за доблесна и вредносна политика, Скопје, 
Септември 2018 - ISBN 978-608-66250-0-9

10.Демистификација на догмата, Маран ата - Македонска 
христијанска евангелска мисија, Октомври 2018 - ISBN 978-
9989-2858-4-4



6

П Р Е Д ГО В О Р

Oд авторот

Втората декада од новиот милениум е одличен период за пре-
сек на достигнувањата во општествениот развој, посебно во сетот 
на развиените западни демократии. Токму тој сет на општества и 
политички поредоци се сериозен предизвик за научната мисла од 
областа на политичките науки, во смисла да се детектира фунда-
ментот на неколкувековниот подем и севкупен општествен развој, 
да се откријат во поинакво светло механизмите и инструментите 
кои ја движат демократијата како сериозно одржлив и витален мо-
дел на организација и функционирање на политичките системи, 
како и да се анализира зошто токму овие нации и држави се ско-
ро постојано на врвот на посакуваните за живот и личен развој и 
просперитет општества, нации и држави, а кои консекутивно со 
декади убедливо водат на сите релевантни научни истражувања за 
субјективното чувство на задоволство од животот и постигнатото 
во него. Интригантни се резултатите од бројните научни истражу-
вања кои се користени во трудов, а кои убедливо аргументираат 
дека вредносниот модел на општествено уредување и постулирање 
на политичките поредоци е основата на која се отвора спиралата за 
личен, семеен и општествен прогрес и просперитет. 

На примерот на Америка и Британија особено, основачите на 
нацијата посебно внимание посветувале новото уставно уреду-
вање да биде фундирано на вредносна норма која произлегува од 
одржлив и доверлив извор на вредносни принципи. За нив, во слу-
чајов, станувало збор за Библијата, како сет на книги од стариот 
и Новиот Завет кој нуди еден поинаков модел на организација на 
општествата и позиционирање на индивидуите во нив. Токму за 
овој доверлив избор, поврзано со вредносното ре-постулирање на 
современите политички поредоци ќе анализираме во трудот Поли-
тичка визија.

Трудот претставува продолжение на потрагата по извориштата 
на успехот на западните просперитетни нации од протестантска 



ПОЛИТИЧКА ВИЗИЈА

7

христијанска провениенција, кои беа предмет на научна опсерва-
ција во една од моите претходни книги, “Тајната на просперитет-
ните нации“1 , но истовремено е и́ продлабочување на анализата на 
Макс Вебер во неговото визионерско дело “Протестантската етика 
и духот на капитализмот“2 . 

Првично научната опсервација за наведениве теми од областа 
на политичките науки беше предмет на теоретска експликација и 
истражување во докторската дисертација “Моделирање на поли-
тичките поредоци низ Библиска призма“3 , чие што, всушност про-
должение и јавна објава е трудов пред нас.

Целта на книгата Политичка визија е да понуди една поинак-
ва перспектива за организација на општественото уредување врз 
основа на вредносно постулирани политички поредоци, но и́ да ја 
поттикне домашната и светска научна јавност на критичка опсер-
вација на постојните политички општествени уредувања олице-
творени во демократијата, а кон потрага по нови видоизменети и 
унапредени форми и облици на политички системи, кои пред се́ и 
над се́ ќе овозможат ново позиционирање на индивидуата и нејзи-
ните потреби, со крајна цел да се ре-етаблира ново општество кое 
ќе биде постулирано на начин што ќе произведува среќни и задо-
волни од постигнатото во своите животи индивидуи, а кои во но-
восоздадените услови ќе можат да достигнат што е можно повисок 
степен на оптимизација на остварниот личен потенцијал. 

Оттука, општествата ќе треба да се движат кон целосно ослобо-
дување од стегите врз индивидуите и од нагласена и непристојна 
општествена интервенција во нивните животи, што само по себе 
подразбира целосна индивидуална слобода од либертаријански 
тип, со задржување на конзервативниот модел на традиционалис-
тички пристап и вредносно моделирање на односите во општест-
ват а, кои се патем и доминантно библиски постулирани, како во 
случајот со анализата во трудов, од западна политичка провениен-
ција. Колку поголема доза на вредносни принципи, доблесности и 

1 Ристовски, Љупчо; Тајната на просперитетните нации, Маран ата, Скопје, 2009
2 Weber, Max, The Protestant Ethick and the Spirit of Capitalism, Penguin books, 2002
3 Ристовски, Љупчо; Докторската дисертација “Моделирање на политичките поредоци низ Библиска призма“  Европ-
ски универзитет – Република Македонија, Скопје, 2012
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интегритет вбризгани во нормирањето и крвотокот на политички-
те институции со морално доблесни лидерства, толку поголема е 
шансата за успех и просперитет на индивидуите, нациите и држа-
вите.

Заклучоците и тезите на трудот одат во насока кон моделирање 
на вредносен политички поредок и негово оптимизирање во име 
и за сметка на индивидуите и нивните лични потреби и интереси, 
кои пак е потребно да се издигнат највисоко на општествените ска-
лила. Државата и општеството да пулсира, постои и функционира 
за индивидуалниот стремеж за личен и семеен прогрес и проспе-
ритет. Вклучително и индивидуалната иманентна потреба за лична 
слобода и слободно изразената волја, која извира од природното 
право кое Бог го става на располагање на човештвото генерално, 
но и нам поединечно како запис во Библијата, право кое, согласно 
библискиот концепт, сепак е потребно да лавира во рамките на тра-
диционалните морално доблесни ограничувања. 
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Проф. Д-р Панде Лазаревски
ИСППИ, УКИМ Скопје

РЕЦЕНЗИЈА

Трудот Политичка визија, на Д-р Ристовски е сериозен научно 
-истражувачки обид да се воспостави опиплив линк помеѓу реал-
ната и духовната сфера, помеѓу материјvалниот свет и неговите 
достигнувања и нематеријалните фактори за развој. Во оваа сфера, 
науката вообичаено ги вбројува културните феномени, традиција-
та, културните вредности, политичката култура и апсолвираните 
стандарди за општење во една општествена задница. Секако тука 
говориме за културата како феномен на денешницата, дефинирана 
според најреномираните светски енциклопедии4, како сет на ста-
вови, верувања и сентименти кои го прават редот и значењето на 
политичките процеси посебни и општествените во целина, и кои 
обезбедуваат базични претпоставки и правила кои го владеат од-
несувањето внатре во општествената група, во рамките на поли-
тичкиот систем и општеството во целина. Тие ги содржат воедно и 
политичките идеали и норми за функционирање на полити. Оттука 
политичката култура се манифестира во агрегатна форма од пси-
холошките и субјективните димензии на политиката и таа станува 
продукт на колективната историја на политичкиот систем од една 
страна и животната историја на членовите на тој систем, од друга 
страна. Значи истовремено е вкоренета и во јавните настани и во 
личните, приватни искуства на населението.

Ваквиот пристап во научни трудови од поголем обем е осо-
бен научен предизвик. Принципиелно, во науката е доминантно 
сфаќањето дека реалната опиплива сфера на објективното тешко 
или готово невозможно е да се анализира со научна издржаност 
од аспект на потрага по причинско последичните врски и релации 

4 https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/sociology-and-social-reform/sociology-general-terms-and-concepts/
political-culture
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во невидливото, субјективното и нестварното. Бројни обиди во таа 
насока завршувале со неуспех или ги прегазил забот на времето.

Авторот, д-р Ристовски во неговиот труд ја внесува и кванти-
тативната политичка стата анализа5 како веродостоен метод за 
докажување на тврдењата во хипотезата на трудот. Секако, дека 
ваквите квантитативни истражувања и произлезените резултати 
се секогаш силна потврда и издржана аргументација во поглед на 
претпоставените тези за меѓусебно зависните влијанија и односи 
во општествената сфера. Лесно им е во природните науки да се 
движат по траекторијата на материјалните докази и врски, односи 
и влијанија во процесите. Во општествените науки е сериозно сло-
жено да ги откриете постојните или предвидите идните релации и 
односи во општеството генерално, а посебно во политичките по-
редоци и во самиот политички систем. Честопати, овие процеси 
се трансформираат од историски период во период, честопати се 
подложни на несфатливи настани и случувања, на бројни изнена-
дувања и на лабилно - нестабилни човечки, субјективни процени, 
анализи и одлучување.

Во едни такви услови на непредвидливост, секој обид за откри-
вање на позадината и суштинските механизми и инструменти на 
меѓусебно зависни влијание, на основа на кои се обидува науката 
да воспостави траекторија на општествени движења претставува 
значаен научен потфат. Оттука, оценката за трудот на Д-р Ристов-
ски е во рамките на сериозните дострели во областа на политич-
ките науки.

Изворот на ваквото тврдење е во фактот што политичката ем-
пирија во основањето, неколку вековното постоење и развојот на 
западно европските држави погледнато од аспект на процесите кои 
претходеле во периодот на нивното етаблирање како држави, за-
едно со Уставните норми и моралните начела на кои тие ги фун-
дирале и граделе своите општествени системи, како и со морално 
доблесните основачи на нациите преставуваат солидна основа за 

5 https://www.stata.com/disciplines/political-science/
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потврда на резултатите и заклучоците до кои доаѓа авторот во тру-
дот.

Имено, консекутивното лидерство на доминантно протестант-
ските христијански нации и држави во светски рамки, години на-
назад е тајна која уште Макс Вебер се обидуваше да ја одгатне во 
своето дело Протестантската етика на капитализмот. Бројни автори 
потоа, Хантингтон, Фукујама, Велцел и многу други успешно, по-
веќе или помалку, докажуваат дека вредносниот модел, кој патем 
уште Платон и Аристотел го најавија како единствен прогресивен 
елемент за успешна политика и водење на државите, потоа довер-
бата како развоен фактор за успешно владеење и просперитет на 
државите, како и бројните културолошки елементи во системот, 
особено во процесот на општествената и политичка социјализа-
ција се значајни двигатели на прогресот.

Имајќи го сево ова во предвид, трудот на Д-р Ристовски го оце-
нувам како особено значаен придонес во политиколошката мисла 
на Македонија, потфат кој отвора перспективи за сериозен научен 
дијалог во областа, како и можност за поттикнување на нови на-
учни опсервации во политичките науки во сферата на релацијата 
објективно - субјективно, материјално - нематеријално, реално - 
духовно.
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Dr. Nikola Knezevich
Religion and Politics, USA 
www.religionandpolitics.us

PEER REVIEW

Dr. Ristovski’s new work ”Political Vision - Value Based Political 
Order”, is a unique scientific work that aims to produce deep changes in  
society on a wide scale and is relevant beyond studies of Macedonian 
society which is deeply divided on religious basis, ethnic background, 
social class and perceived breeding.

The bold thesis offered is ahead of its time as far as the Balkan region 
is concerned. The history of this part of Europe is full of contentions 
often resulting in wars and their consequences; this has resulted in wari-
ness among the people of the Balkan nations when change is proposed 
or enacted. The customs in the Balkans are deeply engrained and cul-
tural expressions often reflect the difficult past; the political etiquette is 
fairly seen to be below par relative to Western Europe.

In global terms, it appears that achieving democracy as well as hu-
man rights and freedoms correlates positively with Judeo-Christian 
faith based values held by the population of a certain nation. 

Five centuries ago, the Protestant Reformation began and snowballed 
across Europe and the New World. It resulted in profound changes in 
society; these changes reflected the gracious principles of the Chris-
tian faith and were widely adopted even by individuals who held no 
religious beliefs whatsoever.  The Reformation affected all aspects of 
public and professional life, bringing success in measures of business 
prosperity, family oriented lifestyle and care for the fellow man. 

Political science measures the effects of executed changes upon soci-
ety, and tries to detect the root cause of such deep changes. 

The book is an intriguing and science based attempt to analyze and 
define the intricate events that led to the indisputable progress the pre-
dominantly Protestant nations have come by. This is evidenced in their 
continuing leadership in industrial, technological and scientific ad-
vance. The author has referenced and built upon the influential work 
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of Max Weber in the “Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism”, 
which was a pioneering work on this topic.

The offered quantitative data research conducted through the Polit-
ical Stata analyses presents valid arguments and evidence  proving the 
postulate that the protestant nations and states are more successful that 
any others in the world. The UNDP Index of prosperity or the so called 
Human Development Index (HDI) shows decades long dominance of 
Norway and the other predominantly protestant nations. The reason, 
according to the author of this book is a value based foundation derived 
from a reliable normative source. The Bible is said source, and is used 
as the basis for propagating the principles, values, virtues and integrity 
needed to enable the nation to elevate itself to the above mentioned 
successes. 

 This is a significant and thought provoking  scientific effort, uncov-
ering in detail the spiritual void as relevant to the prevailing  societal 
political order  in the Balkans and South East Europe, where Orthodox 
Christianity still acts like vortex  attracting  and encapsulating the spir-
itual lives of  the public. This book hopes to influence the mainstream 
spiritual and political leaders in the region and may provoke unpleasant 
meeting with the truth as seen by the author. 
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Доц. Д-р Благица Новковска

РЕЦЕНЗИЈА

Во трудот „Политичка визија - вредносен модел на политички 
поредок“, авторот Д-р. Љупчо Ристовски во функција на главна-
та цел на проучувањето насочено кон создавање модел на вред-
носен политички поредок и негово оптимизирање, употребува за 
специфични цели на студијата квантитативни податоци засновани 
на релевантни официјални статистички показатели. Со тоа се збо-
гатува теоретската анализа со мерливи индикатори за општестве-
ните појави коишто се следат и за коишто се предлага модел за 
оптимизација. 

 Со употребените квантитативни показатели се обезбедува под-
дршка на генералното сознание дека демократијата е витален сис-
тем којшто обезбедува просперитет на државите и се идентификува-
ат одделни аспекти со нивните посебни значења. Посебно внимание 
е посветено на религиозните слободи, коишто авторот ги смета за 
битен фактор во фукционирањето и развитокот на современите де-
мократски општества. 

Во трудот е користен методот на индексација, поточно повеќес-
лојна индексација од апсект на утврдување на корелативните врски 
и влијанија, а со цел емпириска потврда за хипотезата. Како една 
од главните мерки се зема индексот на човековиот развој односно 
т.н. индекс за просперитет, во согласност со наодите од претходнот 
дело на авторот „Тајната на просперитетните нации“. Посебна те-
жина на трудот му дава едновремената употреба на поголем број 
релевнтни индикатори. Така, користени се и Галуповиот индекс 
на индивидуална (субјективна) благосостојба и благосостојба на 
нацијата - (Gallup - Healthways Well-Being Index - WBI), скалата 
на вреднување на животот и неговиот квалитет или мерење на жи-
вотното задоволство односно субјективна благосостојба (Cantril 
Ladder Scale), индексот на просперитет на Легатум институтот од 
Лондон (The Legatum Prosperity Index), како и индикатори од Ев-
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ропската фондација за подобрување на животните и работни усло-
ви (European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, Eurofound).

Заради обезбедување поголема прегледност и јасност за читате-
лот, вредностите од индексацијата по држави се сумирани во Ане-
ксот 2, на крајот од трудот. 

Во Анкесот 1 графички се прикажани врските помеѓу заста-
пеноста на протестантизмот, односно православието во земјите 
и соодветните вредности на индикаторите што се употребени за 
индексација на степенот на проспертиет на нацијата. Линиите на 
трендот се исто така прикажани на графиците за соодветните ин-
дикатори, што јасно ги илустрираат корелациите што се дискути-
рани во текстот. 

Со овој труд се потврдува значењето на употребата на статисти-
ките во објаснувањето на општествените појави и процеси, нивно-
то моделирање и оптимизирање.

Може да се очекува со понатамошно продлабочено проучување 
на врските разгледани во овој труд да се обезбеди основа за кон-
струирање на компактен модел, заснован на најрелевантните мер-
ливи влезни и излезни показатели.

Со ова се постигнува главната поставена цел на трудот, да ја по-
крене научната теоретска мисла на алтернативи размислувања во 
правец  на проактивно потенцирање на неопходноста од постојана 
потрага по нови модели на политички системи, со коишто би се 
постигнало општо унапредување на односите во политичките по-
редоци.

Врз основа на изнесеното погоре, оценувам дека трудот „Поли-
тичка визија - вредносен модел на политички поредок“, на авторот 
Д-р Љупчо Ристовски претставува значен придонес на подрачјето 
на проучување на современите општествени уредувања, а резулта-
тите од него можат да се употребуваат во креирањето на политики 
за развој на демократските општества. 
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I. ВОВЕД

1.1. Дефинирање на појава

Бројни нации и држави се обидувале да устројат модели на по-
литички системи и поредоци кои ефикасно и ефектно би обезбе-
диле благопријатен живот на своите граѓани, а сепак до ден денес 
не е успеано во потполна смисла. Зошто е тоа така? Се поставува 
прашањето зошто после толку долг временски период на постоење 
и развој на човештвото6, се̍ уште не се успеало да се дојде, ниту 
приближно, до претпоставениот идеал за праведно и правично 
општество, во кое поединецот ќе биде задоволен од сопствениот 
живот и достигнувањата во него, во кое индивидуата, едноставно, 
ќе биде соодветно вреднувана, но и́ среќна и задоволна од постиг-
натото?

 Политичките науки постојано се во потрага по ефикасни и 
ефектни модели на устројување на општеството, модели кои квали-
тативно ќе бидат подобри во секоја смисла од претходните, модели 
кои, едноставно кажано, поуспешно би создавале адекватни усло-
ви во кои би се зголемувал бројот на среќни и задоволни граѓани, 
на одржливо ниво и на долг рок. Секако, среќата и задоволството 
се лични категории и се во сферата на когнитивното. Но, се разби-
ра дека општеството и состојбите кои тоа ги продуцира се особено 
значајни и влијателни врз определувањето и оформувањето на ког-
нитивниот момент кај индивидуите.

6 Според НАСА проценките се дека Земјата е стара околу 4,5 милијарди години <http://science.nasa.gov/earth-science/
big-questions/>, а според библискиот модел на мерење на времетраење на човештвото, од почетоците со Адам и Ева, се 
смета дека човештвото постои околу 6000 години <http://www.icr.org/article/1842/> (Во Библијата се вели дека за Бог, 
1000 години се како еден ден - Второ послание на апостол Петар 3:8);
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Вредно е да се направи обид за потрага по одговори на овие 
прашања и да се отвори сериозна научна дебата на политиколош-
ката мисла. Секако, производот на една таква дебата би бил повеќе 
или помалку успешен во понудените одговори, во зависност од тоа 
дали ќе бидат потврдени или отфрлени истите, од „забот на време-
то“, во една пристојна временска историска дистанца.

1.2. Дефинирање на проблемска рамка

Особено значајно за една сериозна научно аргументирана ана-
лиза е да се дефинира што е можно попрецизна проблемска рамка. 
Во таа смисла, нужно е разграничување при утврдување на рела-
циите помеѓу верата во духовна смисла, во однос на религиските 
и црковните елементи од една страна, истовремено, потребна е и 
критичка експлорација на постојните системски решенија во поли-
тичката сфера и практичното однесување, од друга страна. Испол-
нувањето на оваа задача и решенијата кои би произлегле при тоа, 
можат или не можат, да ја оспорат или да ја потврдат валидноста 
на досегашните системски решенија. Но, и во едниот и во другиот 
случај, реализацијата на една ваква задача има потенцијал да по-
стави во центарот на научната дебата еден сосема поинаков холис-
тички пристап во апсолвирање, критичка опсервација и модифика-
ција на досегашните достигнувања во областа на уредувањето на 
политичките системи и поредоци.

Семјуел Хантингтон (Samuel P. Huntington), во својот труд  
„Третиот бран на демократијата“ (“Democracy’s Third Wave“), 
преземен како референтен наслов во книгата Изворник за демо-
кратијата7, пишува дека, историски гледано, постои строга коре-
лација помеѓу Западното Христијанство и демократијата. Тој вели 
дека првите бранови биле доминантно протестантски, за во рани-
те 70-ти години на минатиот век да се прошири и врз доминантно 

7 Dahl, Robert A., Ian Shapiro and Jose A. Cheibub: The Democracy Source Book; Massachusetts Institute of Technologies - MIT 
press (2003), p. 93, 94
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католичките земји. Еден од главните фактори кои Хантингтон ги 
наведува за третиот бран на транзиција кон демократизација е 
пресвртот во доктрината и активностите на Католичката црква, 
манифестирано на Вториот ватикански совет (1963-1965), кога 
всушност се иницира трансформација на генералниот став на 
црквата, така што од бранители на “status quo” позицијата на ав-
торитаризмот, се трансформираат во негови класични опоненти.

Следејќи ја таа логика,  новиот бран на демократизација кој 
ги опфати социјалистичките држави и комунистички режими од 
Источниот блоковски сојуз е всушност бран на транзиција и ап-
солвирање на  демократскиот модел од западна провениенција. 
Процесот се случува во претежно православни христијански земји 
(освен неколкуте католички, кои припаѓаа на истоимениот блок 
и беа подложни на споменатите транзициските процеси), кои од 
друга страна пак, беа строго ограничувани и оневозможувани во 
религиските и духовните практики, но и во нивниот севкупен раст 
и развој.

Оттука, повеќе современи анализи за проценка на успешноста 
на ваквиот транзициски трансфер, укажуваат на сериозни недоста-
тоци при реализација на истиот. Се разбира, науката од различни 
области приоѓа на состојбите од различни аспекти. Едни се држат 
до трансформирање на културната вредносна матрица согласно оп-
ределен вредносен модел - Ингелхарт и Велцел (Inglehart & Welzel, 
2005), Нат (Nath, 2007), Баро и Мекклери (Baro & McCleary, 2003), 
Болен (Bollen, 1980), а други се држат чисто до економските пер-
форманси на системот, предимензионирајќи го значењето на ка-
питалот и неговото влијание врз развојот на општествата. Притоа, 
тие опонираат на стојалиштата дека севкупниот општествен успех 
е воглавно детерминиран од културните разлики на општествата и 
нациите8. 

Процесот на просто преземање на законодавството и хармониза-
ција на целокупната легислатива на овие држави со таа на Европската 
унија, а чијашто примарна цел е, помеѓу другото, приспособување кон 

8 De Soto, Hernando: The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else; Basic Books (2000)
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стандардите на Европската унија, но и поттикнување на промена во 
ставовите и начините на однесување согласно тие „наметнати“ стан-
дарди, не ги дава очекуваните резултати9, такви какви што ги има-
ат искусено развиените западни демократии, кои пак се од претежна 
протестантска провениенција. Околу овие дилеми, Макс Вебер (Max 
Weber) во делото „Протестантската етика и духот на капитализмот“ 
(“The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism“)10, убедливо ана-
лизира разлики во перцепцијата на стварноста и соодветно на тоа, 
разликите во перформансите и приодот кон работата во работното и 
социјалното окружение на католиците и протестантите. Тој успешно 
ја наметнува дилемата зошто протестантските христијани од различ-
на деноминација, остваруваат подобро и повеќе на сите полиња од 
католичките христијани, зошто овие верници имаат сосема поинаква 
философија за работата, сосема поинаков однос кон неа, но и сосема 
поинакви ставови и приод кон работното и социјалното окружение. А 
и едните и другите функционираат и живеат во ист систем, систем кој 
нуди подеднакви услови за сите, иста појдовна основа за секоја ин-
дивидуа. Како е можно во такви подеднакви услови, едните да даваат 
подобри резултати од другите и емпириски потврдено тоа да е един-
ствено случај доминанто со припадниците на главните протестантски 
деноминации, во однос на работниците - припадници на католици-
змот? Ваквите тези на Вебер во тоа време, време на доминација на 
Католичката црква, во тогашна Германија, се дочекани на „нож“ од 
критичката јавност, но нивното влијание остана и со тек на времето 
пристигнуваат сериозни потврди за нивната исправност, особено кај 
скандинавските земји (кои патем се, исто така, доминантно протес-
тански христијански нации), но и во случаите со Велика Британија, 
САД, Канада, Австралија и Нов Зеланд.

Прашањето за изворот на овие разлики во исходот од работата и 
животот кое Вебер го загатна и се обиде да понуди свое размислу-
вање околу одговорите, до ден денес не е сосема разјаснето, како 
истото се́ уште да „виси во воздух“.

9 Брзи, ефикасни и ефективни промени на стварноста во сите области од општественото живеење, проследени со 
објективен раст и развој на клучните перформанси на општеството, на сите нивоа
10 Weber, Max: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism; Penguin Classics (2002)
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Во книгата „Тајната на просперитетните нации“11, аргументација 
во таа насока е дадена при откривање на врската помеѓу социо-еко-
номскиот развој и демократските достигнувања на доминантно про-
тестантските држави, односно развиена е студија на случај за две 
нормативно, иако делумно или целосно симболично, теократски др-
жави12 кои истовремено се уставни монархии (Норвешка и Велика 
Британија) од една страна и САД, од друга, која е генерално перци-
пирана како секуларна држава и либерална демократија, а основана 
и фундирана врз длабоки библиски и христијански  постулати. Во 
книгата изведените докази се емпириски потврдена позитивна коре-
лација на Индексот за просперитет - Индексот на хуманиот развој 
- ИХР (Human Development Index - HDI)13 или т.н. Индекс на благо-
состојба, со социо-економските перформанси на општеството, како и 
со вкупните демократски достигнувања14. Во таа насока се резулта-
тите од компаративните анализи и во случаите на Галуповиот индекс 
на индивидуална (субјективна) благосостојба и благосостојба на на-
цијата - (Gallup - Healthways Well-Being Index - WBI), потоа со т.н. 
Скала на вреднување на животот и неговиот квалитет или мерење на 
животното задоволство односно субјективна благосостојба (Cantril 
Ladder Scale), потоа Индексот на просперитет на Легатим институ-
тот од Лондон (The Legatum Prosperity Index15 (2007) - The Legatum 
Institute), како и Индексот на животни достигнувања на Европската 
фондација за подобрување на животните и работни услови, која из-
даде два извештаи во 2009 година16 во обид да го истражи квалитетот 
на животот во Европа, во 27-те земји членки, 3-те земји кандидати за 
членство (Хрватска17, Македонија и Турција) плус Норвешка.

Во сите наведени случаи анализирани во споменатиот труд, 
индексацијата покажува сериозна предност на доминантно про-
тестантските држави и нации кои во сите наведени истражувања 

11 Ристовски, Љупчо: Тајната на просперитетните нации; Maran Atha, Скопје (2009)
12 Теократски поради фактот што кралот на Норвешка и кралицата на Велика Британија се истовремено и претседате-
ли на официјалните државни цркви, Лутеранската во Норвешка и Англиканската во Велика Британија
13 ИХР (HDI) е индекс воведен од УНДП – Програма на Обединети нации за развој, индексот комбинира нормални 
вредности на животниот век кај луѓето, писменоста, достапноста до образование и БДП (БНП) по глава на жител на 
годишно ниво
14 за детали погледнете во анализата која интегрално е дадена во споменатиот труд
15 <http://www.prosperity.com/>
16 <http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/02/en/2/EF0902EN.pdf>
17 Република Хрватска во меѓувреме ги исполни условите за членство во ЕУ и стана нејзин член
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и рангирања ги заземаат вообичаено првите дваесетина места во 
светот.

Проблемската рамка која ќе биде анализирана во трудов е тесно 
поврзана со: 

-  откривање на изворите за ваквите состојби, 
- утврдување на причинско-последичните врски и релации кои 

го прават ваквиот процес одржлив на сериозно долг рок и 
- моделирање на библиски фундиран модел на политички поре-

док кој би претставувал еден вид иницијација во поглед на поната-
мошното унапредување и развивање на структурата и перформан-
сите на политичките поредоци.

1.3. Дефинирање на предмет на анализа

Предмет на трудот ќе биде анализа на постојните демократски об-
лици на политички системи и поредоци од западна провиниенција, 
како и понуда на модел кој би бил своевидна модификација и уна-
предување на вредносните основи на кои почиваат постојните поли-
тичките системи и поредоци во институционална, нормативна и ка-
дровска смисла. Притоа, ќе биде користен како вредносен постулат 
христијанскиот библиски модел за уредување на односите помеѓу 
луѓето во општеството.

Доколку врз една политичка вредносна матрица се поставува, гра-
ди и развива интегралниот концепт на политичкиот систем, се интер-
претираат вредностите на кои се темели, а се постапува на поинаков 
начин, доаѓа до дисторзија на вредносната матрица. Прашање на кое, 
исто така, е потребен одговор, е од каде произлегува дисторзијата на 
вредносната матрица во практиката, односно, како да се дојде до по-
висок степен на конзистентност на верување и однесување, кое пак би 
се проектирало во конкретни системски решенија и практики. 

Врската помеѓу духовното, религиското18 од една страна и демо-
кратското политичко устројство на државите од друга страна, е недо-

18 за разликите околу овие поими следи објаснување во понатамошниот дел на трудот
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волно истражувана тема во научната политиколошка мисла. Бројните 
обиди во таа насока, уште од времето на Вебер, сепак не даваат задо-
волителни одговори за меѓусебно взаемните релации на овие силно 
влијателни фактори и причинско-последични врски и односи кои ди-
ректно влијаат врз оформувањето на моделите на политичките систе-
ми и практикување на соодветно уредените односи во политичките 
поредоци.

Роналд Ингелхарт (Ronald Inglehart) и Вејн Бејкер (Wayne E. Baker) 
во трудот „Модернизација, културни промени и истрајноста на тра-
диционалните вредности“ (“Modernization, Cultural change, and the 
Persistence of Traditional Values“19), пренесено во издание на Амери-
канскиот социолошки преглед20, заклучуваат дека емпириските дока-
зи од 65 општества21  покажуваат состојба во која вредностите можат 
и ги прават промените, но исто така - велат авторите - ќе продолжат да 
го рефлектираат општественото културно наследство. Иако во споме-
натиот труд авторите очекуваат дека со зголемувањето на економски-
от развој на нациите ќе се намалува влијанието на институционализи-
раните религии, сепак тие не го негираат влијанието на вредносната 
матрица на индивидуите и генерално на нациите врз функционирање-
то на политичките системи и врз односите во политичките поредоци.

19 <http://my.fit.edu/~gabrenya/cultural/readings/Inglehart-Baker-2000.pdf>
20 American Sociological Review 65 (02/2000), p. 19-51
21 World Values Surveys (1990/1991)
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II. ГЕНЕРАЛНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целта на трудот е да се дојде до вредносно модифициран и уна-
преден во демократска смисла модел на политички систем кој ќе 
го издигне поединецот на повисоко можно општествено скалило, 
систем кој ќе создава поволни и благонаклонети услови за инди-
видуален напредок на секој член на општеството поединечно и би 
произведувал среќни и задоволни граѓани на одржливо ниво и на 
долг рок. Постулатите од кои се поаѓа во трудов се библиски и из-
вираат од констатацијата во Библијата според која индивидуата е 
се́ во „очите“ Господови и дека човекот е создаден според обличје-
то Божјо, дека е Негова слика и ги носи Неговите својства и карак-
теристики како Божјо создание (Стар Завет, Битие 1:26). 

Целта е да се профилираат политички системи кои се во целосна 
функција и подреденост на индивидуите при создавање на попо-
волни услови како предуслов за индивидуите да бидат задоволни 
од постигнатото во својот живот, да бидат вреднувани од системот 
на вистински начин и да имаат внатрешна сатисфакција од својот 
придонес кон унапредување на односите во поредокот, секој на 
своето ниво на општење внатре во општеството, особено и́ како 
политички вредносни индивидуи. Постулатите за оваа цел произ-
легуваат од ветувањето во Библијата, пренесени во Евангелието 
според Јован 10:10 (Нов Завет), каде што Господ му ветува на чо-
вештвото „живот во полнота“, кој според библиското толкување е 
благоугоден живот исполнет со мир, спокојство, успех, проспери-
тет, надеж и сигурна иднина.

Премисите кои ќе се користат во трудот, при аргументација-
та околу унапредување на односите во политичките поредоци во 
вредносна смисла, како и на вкупните општествени достигнувања 
на сите полиња поединечно, се изведени од Библијата. Притоа, тие 
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христијански библиски премиси ќе бидат постулирани како вред-
носна основа на сите нивоа во анализата со што се прави обид пре-
ку научно издржана аргументација, понудената христијанска вред-
носна матрица да се претстави како корисен и одржлив вредносен 
модел, како на индивидуално ниво, така и на ниво на нација. 

Истовремено, таквиот обид евентуално, преку понудениот процес на 
институционална реформација, нормативно и содржинско освежување 
на односите во политичкиот поредок, има цел да оствари позитивно 
влијание врз подобрување на функционирањето на политичките систе-
ми и поредоци, посебно од аспект на продлабочување на демократски-
те дострели во квалитативна смисла и освојување на нови квалитатив-
ни исчекори во интерес и за сметка на индивидуата и општеството во 
целина. 

Истовремено, имајќи предвид дека содржинската смисла на по-
литичките системи е во политичките институции, во трудот ќе се 
направи посебен осврт на развојот на политичките институции, 
како и на можностите и перспективите за иновирање и модели-
рање на нови институционални форми и облици на исполнување 
на содржината на политичките системи, но низ една поинаква т.н. 
вредносна призма, преку примена и инволвирање на библиските 
премиси - вредности, принципи и инструкции на сите можни ни-
воа на функционирање на политичките системи.

Во таа смисла особено е важно да се направи објективна ана-
лиза на влијанието на вонинституционалните форми и активности 
на разни интересовни групи кои индиректно, а во многу случаи и 
директно вршат притисок врз политичките елити и партиципиенти 
во насока кон поттикнување на адекватни измени на идеологиите, 
а со тоа и на политичките системи во насока на содржинско профи-
лирање на поинакви односи во политичкиот поредок.

Иновираниот модел на т.н. „политичка вредносна хексагонална 
инфлуенца“ е своевиден циклус на меѓузависни влијанија и врски 
кои од еден во друг степен на градација преоѓаат по еден своеви-
ден автоматизам, движејќи се притоа во различни насоки во завис-
ност од тоа што всушност се вбризгува како вредност во односите, 
потоа расте и се развива како причинско-последична реакција која 
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пак ефектуира соодветни влијанија и очекувани позитивни проме-
ни внатре во системот, но и надвор од кругот на општење.

Таквиот модел започнува од основниот процес на (1) политичка 
социјализација, круг во кој се оформуваат политичките вредносни 
ставови на индивидуите. Од тој круг се извезува соодветна вреднос-
на матрица која директно влијае врз оформувањето на типот на (2) 
политичка култура, круг во кој на виделина излегуваат ефектите од 
соодветната вредносна матрица од претходниот круг. Потоа, поли-
тичките индивидуи кои ги ефектуираат своите вредносни политички 
постулати во фазата на општење во политичката околина, придоне-
суваат директно кон оформување на соодветни видови на (3) поли-
тички идеологии. Тие пак, се клучната алка во синџирот на поли-
тичкото општење во општеството, во смисла на директната врска со 
(4) политичкиот систем, кој тие директно го обликуваат и соодветно 
содржински ги профилираат неговите политичките институции, се 
разбира во изборна процедура, односно, низ еден партиципативен и 
компетитивен модел на демократски избори. Следствено на тоа тие 
директно влијаат врз градење и развивање на соодветно профилира-
ни  односи во (5) политичкиот поредок.

Обратно, односите во политичкиот поредок можат да придонесат 
кон позитивни импликации врз самиот систем на тој начин што пре-
ку моделот на воспоставени односи во еден политички поредок се 
врши повратно влијание врз (6) достигнатото ниво на политичка со-
цијализација, круг кој повратно треба да е содржински профилиран, 
граден и развиван на квалитативно нови вредносни основи. Токму 
овие шест фази на интерактивно политичко вредносно корелирање 
претставуваат фази на иновираниот модел на хексагонална политич-
ка вредносна инфлуенца, за кој ќе говориме подетално во посебно 
поглавје во трудов.

Тезата ќе се развива во насока кон соодветно инволвирање и 
позитивно позиционирање на библиските премиси - вредностите, 
принципите и инструкциите од сетот на христијанскиот светоглед, 
на сите нивоа на политичко општење од првиот до последниот 
круг на градација, со што всушност би се поттикнало квалитатив-
но унапредување на севкупните односи на сите нивоа во системот, 
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во институционална, нормативна и во смисла на капацитетите на 
човечките ресурси. 

Вредносниот принцип на христијанскиот светоглед, од кој се 
поаѓа во тезата при градење и развивање на понудениот инови-
ран хексагонален концепт на градација е всушност следниов: ако 
посадите расад од смоква, плодовите на дрвото ќе бидат смокви; 
и обратно ако посадите трње, плодовите ќе бидат боцки, коров; 
или сведено на ниво на индивидуи: тоа што човекот ќе го всади 
како вредност во своето срце - тоа ќе го определи исходот или 
судбината во неговиот живот преку неговите зборови, постапки и 
карактер. Библијата додава дека доколку коренот е свет, тогаш и 
гранките, лисјата и плодовите на дрвјата ќе бидат свети. (Посла-
ние на апостол Павле до Римјаните 11:16) Во Библијата, за корен 
се смета Христос. (Откровение 22:16).

Наведениот Библиски принцип е изведен од следниве стихови 
во Стариот и Новиот Завет22. 

Имено, во Јов 4:8 е запишано: „...како што сум гледал: оние што 
ораат нечесност и сеат зло, тоа жнеат“. Потоа во книгата на пророк 
Осија 8:7 стои: „Бидејќи сееја ветар, бура ќе пожнеат“, а во Осија 
10:12: „Сејте правда - па да пожнеете милост“;  Изреки 11:18 „...на 
оној што сее правда, наградата му е вистинска.“ и „кој сее неправ-
да, ќе пожнее зло“ Изреки 22:8. А во Новиот Завет, во Посланието 
на апостол Павле до Галатјаните 6:7-8 е запишано: „...човекот што 
ќе посее, тоа и́ ќе жнее; кој сее во своето тело, од телото ќе пожнее 
погибел; а кој сее во Духот, од Духот ќе пожнее вечен живот.“ 

Доколку, понудениот принцип на сеидба-жетва/сеење-жнеење, 
го издигнеме на ниво на заедница, општество, тогаш особено е 
значајно во фундаментот на општеството, (преку т.н. агенси на со-
цијализација - семејството, воспитниот и образовниот систем, црк-
вите и христијанските организации, работната средина и кругот на 
општење со околината, современите социјални мрежи и медиумите 
- печатени и електронски, како  и  делот на невладиниот сектор кој 
е посветен на прашања кои содржат морален код во себе), а особе-

22 За потребите на трудот ќе го користиме следново издание: Свето писмо (Библија) – Ревидирано издание на Библиско 
здружение на Република Македонија (2006)
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но во процесот на одвивање на политичката социјализација, да се 
вградат сите елементи кои ќе придонесат кон градење и развивање 
на своевидни морални столбови, кои би биле стабилна и цврста 
основа за успешно функционирање на општеството. Основата или 
темелите на кои е фундирано едно општество во вредносна смисла 
влијае позитивно или негативно на вкупните односи и достигну-
вања во тоа општество.

Во случајов нема да навлегуваме во детално херменеутичко23 тол-
кување на теолошкото значење на пораките од стиховите, но истите 
ќе ги земеме како основа при откривање на моралните вредности кои 
Божјиот збор ни ги ставил на располагање во Библијата во форма на 
инструкции, при оформување на соодветни вредносни принципи, 
како и при групирање на соодветни стандарди преку селедење на 
тие инструкции, што се́ заедно ќе го користиме како постулат на ос-
нова на кој ќе се обидеме да погледнеме на политичката и општест-
вената стварност од поинаква перспектива и соодветно да влечеме 
заклучоци и решенија за нејзино унапредување и развивање.

Оттука, трудот ќе ја гради и развива тезата и ќе изведува заклучо-
ци според кои доколку во основите на оформување на вредносните 
политички ставови на индивидуата доминираат моралните премиси 
деривирани од Библијата како христијански светоглед24, дотолку по-
веројатно е да се оформат стабилни вредносни нивоа на политичка 
култура и да се профилираат соодветни стабилни и морално длабо-
ко фундирани вредносни политички идеологии, кои во центарот на 
својата преокупација за визија ќе го имаат првенствено вредносниот 
статус на индивидуата, издигнат на повисоко можно општествено 
скалило. Христијанскиот светоглед го карактеризира таквиот ста-
тус, како да е пресликан од Божјата замислена позиција, за која го-
воревме претходно, позиција која и́ дава примат на индивидуата во 
општеството - „Секоја индивидуа е скапоцена во очите Господови“. 

Согласно таквата идеолошки профилирана матрица која во 
сржта ќе ја има индивидуата пред се́ и над се́ во општественото 

23 Херменеутика е наука за интерпретација, посебно на Библијата или гранка на теологијата кој се занимава со прин-
ципите на библиската егзегетика (систематски процес на откривање на разумната и кохерентна смисла на значењето на 
пораките од библискиот текст) <http://www.theopedia.com>
24 Детален преглед за моралните премиси од Библијата следи во посебно поглавје на трудов
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милје, кругот на хексагонална инфлуенца ќе биде збогатен со мо-
рално профилирани политички институции кои ќе бидат столбови 
на морално изграден политички систем, кој пак од своја страна ќе 
овозможува владеење во име и за сметка на поединецот, односно, 
ќе поттикнува владеење кое пред се́ и над се́ ќе биде кориснички 
ориентирано, пријателски поставено и во служба на поединецот. 
Односите кои природно ќе следат во следниот круг на влијание 
во рамките на политичкиот поредок ќе се одликуваат сосема при-
родно со морални и етички нивоа на политичко општење. Секако, 
оттаму, повратно и влијанијата од тоа ниво на општење во поре-
докот ќе се прелеат во почетниот круг на социјализација или во 
политичката социјализација како во случајов. Проценката е дека 
со ваквата морално-етичка профилација на политичкиот систем 
во институционалниот, нормативниот и кадровскиот дел може да 
се поттикне развојот на општеството во целина. Ако таа морал-
но-етичка основа ја земеме како вредносен предуслов за успешен 
развој на секоја индивидуа и на општеството генерално, тогаш во 
тој случај моралната профилација на институциите, нормативниот 
и кадровскиот сегмент на системот, секако ќе значи и позитивна 
претпоставка за поуспешен севкупен развој на општеството.

Циклусот на хексагоналната политичка вредносна инфлуенца ќе 
бара повисоки нивоа и стандарди во секоја наредна фаза од раз-
војот на односите во општеството, притоа оформувајќи своевиден 
просперитетен круг на движење кон индивидуална полнота на жи-
вотот и лична, но и општествена сатисфакција од произведените 
среќни и задоволни граѓани во општеството25.

Значи, повторно доаѓаме до целта на политичката наука, која 
според мое длабоко убедување е постојана потрага и експерименти-
рање со нови обиди во насока кон пронаоѓање на иновирани моде-
ли на политички системи и политички поредоци26, кои ќе создаваат 
услови за производство и мултиплицирање на високо вреднувани 
од општеството, среќни и задоволни граѓани, како вредносно про-
филирани индивидуи, на одржливо ниво и на долг рок.

25 Циклусот ќе биде објаснет подетално во посебно поглавје во трудот
26 Разликите помеѓу политички систем и политички поредок се објаснети во посебно поглавје во трудот
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III. ТЕОРЕТСКИ ПОСТУЛАТИ

3.1. Библијата како постулат

„Ги видов работите, што Бог им ги даде на синовите човечки, за  
да се мачат околу нив. Сето тоа Тој го направил да биде прекрасно 
во свое време. Ни дал и чувство за времето и просторот, но пак не 
може човекот да ги разбере до крај делата божји, што Тој ги врши 
од почетокот до крајот.“ (Книга на проповедник 3:10-11) Току овие 
Библиски стихови влијаеле на Галилео Галилеј (Galileo Galilei)27, 
врз оформување на неговиот став и пристап кон науката, став спо-
ред кој оние вистини кои ние ги познаваме се малку во споредба со 
оние кои не ги знаеме.

Секуларната теорија за постанокот на светот преку „биг-бенг“ 
експлозија, секако бара поиздржано објаснување. Никој во природ-
ните науки до денес не одговорил со издржана аргументација на 
прашањето за примарните причини за постанокот на светот. При-
родните науки се занимаваат основно и доминантно со секундар-
ните или второстепени причини, односно со она кое е видливо и 
спознајно, кое се гледа и може да се опипа.

Дискусии на оваа тема се воделе и ќе се водат, но за потребите на 
трудот, ќе презентираме само дел од позначајните размислувања. 

„Доколку не́ поставите за основа креатор, кој не е дел од природата, 
вие не сте го решиле проблемот. Всушност, прилично силен фило-
софски аргумент е дека креаторот мора да е надвор од времето, инаку 
повторно, ништо не ќе можете да направите за решение на проблемот. 
Значи сега имаме идеја за креатор кој е надвор од времето и просто-

27 Galileo Galilei (1564–1642), физичар, математичар, астроном и филозоф, кој одиграл значајна улога во т.н. научна 
револуција
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рот, а кој е извонредно добар математичар, веројатно и неверојатно 
добар физичар. Некои опсервации ги наоѓам импресивни и го одзема-
ат здивот на човекот, а тоа е дека физичката константа која ги детерми-
нира природата на интеракциите помеѓу материјата и начинот на кој 
енергијата се однесува, ги содржи прецизно сите вредности кои се по-
требни за кој било вид на ваков сложен процес, па дури и́ да се појави 
живот. Мене ми изгледа дека атеизмот, од сиот избор на светогледи, е 
најнерационален бидејќи тој претпоставува дека вие имате сосема до-
волно знаење и спознание за светот и постанокот, и слободно можете 
да ја исклучите можноста за постоење на создател Бог. Кој е тој од нас, 
кој би можел да тврди дека знае доволно и може да даде една ваква го-
лема изјава? Честертон (G.K. Chesterton) вели: ’Атеизмот е најдрската 
од сите догми, тврдење за универзална негација’ “.  

Во 400 н.е. Августин (Augustine), пишува посебно за книгата 
Битие од Библијата: „За работи кои се толку нејасни, магловити и 
далеку над нашата визија, ние наоѓаме во Светото писмо пасуси 
кои можат да бидат интерпретирани на најразлични начини, без 
предрасуди за верата која ја имаме примено. Во такви случаи треба 
внимателно да се приоѓа во размислувањето и во процесот на пот-
рага по вистината, без да се поткопува позицијата на другиот“28.

Библијата како збир на книги, христијанството ја смета за посве-
дочен и жив Божји збор. Во делот на Стариот Завет, истото го смета 
и еврејската религија. Слово кое, според христијаните, претставу-
ва директна објава на Божјите инструкции е и́ своевидно упатство 
за тоа како треба да живее човекот како индивидуа и во заедница во 
општеството, но и како човекот да го разбере фактот за постанокот 
на светот и за своето постоење во него. 

Христијанската мисла ги влече своите знаења и перцепции за 
разбирањето на светот и човештвото воопшто, изворно од самиот 
текст на Библијата, интегрално во Стариот и Новиот Завет. 

Многу секуларни научници, обратно, Библијата и премисите 
во неа не ги сметаат за доволно силен и убедлив научен постулат, 

28 Collins, Francis S.: Can Science and Religion Co-exist in Harmony?; Discussion by the former director of the Human Genome 
Project and an evangelical Christian at the Pew Forum on Religion & Public Life’s Faith Angle Conference on religion, politics 
and public life (June 22, 2009)
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на основа на кој би можело да се извлекуваат консеквентни и на-
учно издржани аргументи, заклучоци, тези и теории. Тие сметаат 
дека не постои објективна можност за да ја утврдат конкретната 
релација на духовното и материјалното, тврдејќи притоа дека ма-
теријалното е видливо и од видливото може да се влечат конкретни 
размислувања, да се утврдуваат внатрешните врски и меѓусебни 
зависности, како и на основа на тоа да се извлекуваат научно-аргу-
ментирани и издржани заклучоци, да се градат и докажуваат тези, 
да се развиваат конкретно видливи и логично докажани теории и 
хипотези.

Зборот наука доаѓа од латинскиот збор “scientia” и значи знаење. 
Науката е своевиден систем на стекнување на знаења, кој има цел 
да произведе корисни модели на реалноста, во најопшта смисла29.  

Науката е дефинирана како „генерално, систематизирано 
знаење“, како „знаење од факти и принципи, знаење стекнато со 
систематска студија“30.

„Истражувањето на природните феномени низ опсервација, тео-
ретска експликација и експериментирање, односно знаење произве-
дено од такво истражување“ е друга дефиниција која поконкретно 
ја определува смислата и значењето на зборот наука. Таквиот вид 
на опсервација, формулацијата на хипотезите и обидите за нивно 
докажување низ експериментални тестирања, како и извлекување 
на заклучоци кои ги потврдуваат или модифицираат хипотезите се 
смета за научен метод31. 

Полињата на интерес на науката се основно класифицирани 
како природни и општествени. Природните го студираат природ-
ниот свет, а општествените се посветуваат на човечкото однесу-
вање, односите помеѓу луѓето, како и  односите во општеството во 
целина. Научниот метод е начин да се биде сигурен дека експери-
ментот ќе даде солидни одговори на специфицирано прашање. И 
тој е дефиниран како логичен и рационален сплет на чекори на ос-

29 <http://www.sciencemadesimple.com/science-definition.html>
30 <http://dictionary.reference.com/browse/science>
31 <http://www.thefreedictionary.com/science>
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нова на кои научниците доаѓаат до соодветни заклучоци за светот 
и за односите во него32. 

Овие дефиниции на основните поими ги наведувам со цел да 
дојдеме до моменталните обиди за редефинирање на поимот на-
ука. Имено, Британскиот научен совет33, во 2009 година се обиде 
да направи исчекор во обидот да се даде нова посеопфатна дефи-
ниција на зборот наука, првенствено заинтригирани од предизви-
кот кој го носи со себе интелигентниот дизајн или креационизмот, 
гледање според кое светот и човештвото се создадени и уредени од 
Бог, од Кого е се́ создадено и со Кого се́ завршува.

Новата дефиниција се фокусира на следење или потрага по 
знаења, многу повеќе отколку востановување на знаење. Френсис 
Бејкон (Francis Bacon), филозоф од XVI век, го воведе поимот нау-
ка, кој беше прифатен во општа употреба во западниот свет. 

Новата дефиниција, која Британскиот совет ја понуди на науч-
ната јавност е следнава: „Науката е следење/потрага на/по знаење 
и разбирање на природниот и општествениот свет, по пат на сис-
тематска методологија базирана на докази“. Новата дефиниција, 
го вклучува историското и емпириското истражување  и не ги 
двои природните од општествените науки. Дефиницијата прави 
продор во насока кон проактивно апсолвирање и создавање на 
нови знаења, не само на основа на постојните, туку и од се́ досега 
осознаено и од се́ разумско спознаено од кој било извор и од кој 
било период од човековото постоење. Новата дефиниција за нау-
ката нуди пошироки и покомотни можности за рационално апсол-
вирање на нови знаења, токму поради ширината во поимањето. 
Истовремено, нуди и единствена можност за еден сериозен дел од 
научната теолошка и општествена мисла, кој трага подлабоко во 
теолошкиот и духовниот спознаен свет, да се ослободи од стегите 
на т.н. „рацио“, материјалното и видливото во него. 

Во Посланието до Евреите (Нов Завет - Библија), апостол Павле, 
кој патем беше сериозно образован човек во тоа време, ја даде ос-
новната дефиниција за верата, како сигурно разумско спознание и 

32 <http://www.sciencemadesimple.com/science-definition.html>
33 <http://www.guardian.co.uk/science/blog/2009/mar/03/science-definition-council-francis-bacon>
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цврста увереност во надежта која доаѓа и се одржува во Бога, но и́ 
како докажување на тоа што не се гледа. Рационалната наука, која 
е заглавена во материјалното, секако ќе се запраша, како е воопшто 
можно да се докаже нешто кое не се гледа. Но, иако е сосема леги-
тимно поставено прашањето, сепак истото нема право да оспори и 
било какви обиди да се стори спротивното, односно да се нaвлезе 
во една нова досега неосознаена област, во која науката ќе трага по 
докази за нешто кое не е видливо за човековото око, но е видливо 
и спознајно за човековото срце, кое според библискиот концепт, 
општи на личносна основа со невидливиот Бог, а емпириски е по-
тврдено од духовните практики и состојби низ вековите. Тоа што 
науката тешко се одлучува да се нафати за една ваква „сизифовска 
авантура“ не не́ оправдува ако и ние денес си останеме во зоната 
на лагодното, во која трагаме и резонираме само за материјални и 
видливи нешта, односи и влијанија.

Токму поради сите овие нови можности кои оставаат доволно 
простор за поинакво гледање на процесот на логичното и разумско 
осознавање на светот и односите во него, новата дефиниција за 
науката започнува се попозитивно да се прифаќа од научниот свет. 

Оваа дефиниција ќе ја користиме како основа за размислу-
вањето и потрагата по апсолвирање на нови знаења во областа на 
општествените науки, а посебно политичките науки произлезени 
од нови или поинакви основи на кои досега сме сведоци во научни-
те достигнувања. Основи кои во случајов произлегуваат основно 
од нематеријалната или духовната сфера, со обид да се поврзе ис-
тата со емпириски потврдените практики на човековото општење 
и организирање во заедници/општества од почетоците на своето 
постоење, па се́ до денес. 

Основите на кои ќе размислуваме во трудот се длабоко втемеле-
ни и вкоренети во Библијата, гледана од христијанскиот поглед на 
светот или од т.н. Христијанска теологија.

Зошто токму Библијата? И дали воопшто, таа може да се смета 
за издржана научна основа за развивање и градење на научни аргу-
менти, заклучоци, тези, хипотези, теории?
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Во својот труд Теологијата и општествената теорија (1993), Џон 
Милбенк (John Milbank)34, се спротивставува на секоја можност да 
се приземји теологијата во општествената теорија. Тој ги крити-
кува основите на општествената теорија и тврди дека нема друга 
реалност освен, и надвор од таа на Бог...Заклучува дека социоло-
гијата и општествените теории, сепак, крајно зависат од непризна-
ените теолошки основи35. 

Во делото „Научна теологија“, Мекгрет (McGrath)36 прави зна-
чаен обид да го поттикне дијалогот помеѓу природните науки и 
Христијанската теологија, во насока кон признавање на методите 
на природните науки во оперативната логика на Христијанската 
теологија, како и кон артикулирање на визијата на Христијанската 
теологија во услови кои се благопријатни за научниот дух на вре-
мето во кое се развиваат. 

Истовремено, науката и теологијата ги гледа како еден вид на 
израз на суверенитетот и индивидуалниот избор, сметајќи притоа 
дека проекцијата на слободниот човечки ум и афирмацијата на пра-
вото на индивидуата да избира во оваа смисла - а без притоа да има 
било какви пранги на себе од ограничувања од докази, гаранции 
или други надворешни грижи - е сериозна основа за нови научни 
дострели, дури и  подлабоки од тие до кои се дојдени современите 
материјално базирани науки. Користејќи го овој став како основа, 
Мекгрет развива позитивна работна корелација помеѓу Христијан-
ската теологија и природните науки, втемелена на доктрината на 
креационизмот, со унитарен приод кон знаењето и подготвеност 
за прифаќање на различностите во создавањето на природата и чо-
вештвото, соодветно. Ако Бог ја создал природата и човештвото во 
неа, сосема веројатно е да се очекува - вели Мекгрет, дека дел од 
Божјиот карактер е можно да биде пренесен и на своите созданија 
- вклучително и на човекот, при создавањето.

34 Христијански теолог и професор на религија, политика и етика на Универзитетот во Нотингем и директор на Цен-
тарот за теологија и филозофија (Велика Британија)
35 McGrath, Alister E: “A Scientific Theology”; Vol. 1 – Nature, p. 17 (2001)
36 Alister E. McGrath е професор по Теологија, мисии и образование на Кралскиот колеџ во Лондон, со докторат од 
Универзитетот Оксфорд, од областа на систематска теологија и историја на теологиите, како и докторат од областа на 
биохемија, на истиот Оксфордски универзитет
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Во таа смисла, во XIII век, теологот Тома Аквински (Thomas 
Aquinas)37, развива теорија на т.н. природна теологија, која особено 
ја нагласува својата подреденост на Божественото откровение.

Влијание врз развојот на западната христијанска мисла има не-
говото капитално дело „Сума теологика“ (“Summa Theologica“)38. 
Аквински прашува: Дали светата доктрина е наука? (Ia q. 1 a. 2), во 
врска со следниве забелешки во однос на тоа прашање: 

- Првата забелешка се однесува на тврдењето дека, најверојатно, светата 
доктрина не е наука поради тоа што секоја наука произлегува од видливи, 
евидентни принципи, така што светите доктринарни принципи произле-
гуваат од нешто невидливо, и притоа се неприфатени од сите затоа што „...
сите луѓе немаат (воопшто или подеднакво, м.з.) вера“ (Второ послание на 
апостол Павле до Солунјаните 3:2), не е можно да претставуваат наука. 

- Втората забелешка се однесува на тврдењето дека ниту една 
наука не се занимава со индивидуални факти, како на пример, де-
лата на Авраам, Исак и Јаков, и на сличните на нив. Оттука, пов-
торно произлегува дека светата доктрина не е наука.   

Спротивно на ова, Аквински одговара во споменатото дело 
(De Trin. xiv, 1): „Спасителната вера е родена, одгледувана, 
заштитена, зајакната и според тоа самата наука припаѓа на неа. 
Но, може да се каже дека нема наука освен света доктрина. От-
тука, светата доктрина е наука. Јас одговарам дека светата док-
трина е наука. Ние мораме да имаме на ум дека има два вида 
науки. Едните, кои произлегуваат од принципите кои се познати 
преку природното просветление на интелигенцијата - како ари-
тметика, геометрија и сличните на нив. И другите, кои произ-
легуваат од принципите кои се спознати преку просветление од 
повисока наука...имено, науката од Бог...наука која е востано-
вена на принципите откриени од Бог. Оттука, Светото писмо, 
поради тоа што нема наука над себеси, може да полемизира со 
оние кои ги негираат неговите принципи, на цврсти основи на 
текстот на Библијата. Верата се потпира на непогрешлива вис-

37 Thomas Aquinas (1225 – 1274), истакнат теолог на црквата, свештеник и влијателен филозоф
38 Aquinas, St. Thomas: Summa Theologica (Ia q. 1 a. 2); Literally translated by Fathers of the English Dominican Province. 
Second and Revised Edition (1920)
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тина, и поради тоа што нејзините опоненти никогаш не можат 
да го докажат противењето на вистината, сосема е јасно дека 
аргументите против вистината се бреме и за нив самите, потеш-
котија на која ние христијаните имаме соодветен одговор.“ (Ia 
q. 1 a. 8)

Едно од прашањата кое бранува постојано, е прашањето за примар-
ните причини на постанокот, прашање на кое материјално доминира-
ната наука, се́ уште не дала доволно научно аргументиран одговор. За 
разлика од неа, теологијата приоѓа на ова прашање по принципот на 
“creation ex nihilo” или „создавање од ништо“. Ваквиот принцип не е 
контрадикторен на постоењето на причинско-последичните релации 
во природата - причини и последици кои науката и човештвото се во 
можност да ги откријат и истражуваат. Создавањето објавува струк-
тура на ред и поредок, чиишто различни аспекти се поврзани заедно 
во регулирано однесување, кое е владеено од причини и последици39. 

Калвин (Calvin)40, теолог на реформацијата, правник и држав-
ник, смета дека Бог ја објавува Неговата слава, мудрост и моќ низ 
поредокот во природата, така што ништо од тој поредок, посебно 
не човекот, не е без знаење за стварноста и за значењето на не-
говиот живот и постоење. Калвин, во реафирмацијата на причин-
ско-последичната автономија на создадениот поредок, кој се смета 
за негов најважен аспект во неговата доктрина на креационизмот, 
ја нагласува изложеноста на создадениот ред во нередот, како по-
следица на „падот“, односно природниот поредок го гледа од двој-
на перспектива, од која и природата треба да се погледне како „па-
днато“ Божјо создание41. 

 Мекгрет, во делото Научна теологија, заклучува дека природа-
та и поредокот во неа се фундаменталниот извор за Христијанската 
теологија, исто како што и Христијанската теологија ја обезбедува 
интерактивната рамка, на основа на која природата може да биде 
истражувана, разоткривана во нејзините причинско-последични вр-

39 McGrath, Alister E: “A Scientific Theology”; Vol. 1 – Nature, p. 169 (2001); преземени извадоци од Summa Theologica by 
St. Thomas Aquinas; Ia IIae q. 1 a. 4
40  John Calvin (1509-1564) – проминентен француски теолог, значаен архитект на процесот на реформација, познат како 
татко на концептот во теологијата, наречен “калвинизам“
41 Ibid, p. 173-175
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ски, интерпретирана и спознавана во нејзината суштина. Ако на ова 
се додадат и анализите на универзалната и јавно достапна историја, 
низ вековите од создавањето до денес, потоа Христијанската теоло-
гија и откровението дека сето создание е „дело Господово“, тогаш 
може слободно да се понуди аргументацијата дека вистината, до-
брината и убавината на Бог се објавуваат и пресликуваат низ созда-
дениот ред и поредок во природата. 

Во таа смисла, Англискиот писател Хорт (F. J. A. Hort)42 запи-
шал: „Не е далеку од вистината да се каже дека Евангелието само 
по себе, нема целосно да биде спознаено и откриено се́ додека при-
родата и поредокот во неа, како и човекот како создание, не бидат 
целосно разоткриени и осознаени во нивната суштина, но и дека 
манифестацијата на природата, исто како и манифестацијата на чо-
векот во Христа, се во основа дел од Христовата манифестација на 
Бога, односно на Божјата манифестација во Христос“.

Мекгрет доаѓа до крајниот заклучок дека Христијанската тео-
логија ги содржи во себе потребните основи за една научна дис-
циплина, како што се изворите, методите, целите и задачите. 
Имено, тие основи се поврзани, помеѓу другото и со интелектуал-
ната отпорност која низ вековите ја има традиционалното кредо на 
христијанското ортодоксие чиишто фундаментални идеи се етаб-
лирани во класичните верувања на христијанството и се одбране-
ти како жива и емпириски потврдена реалност на големите тради-
ции на Христијанската теологија - католицизмот, православието и 
евангелизмот. (Ibid. p. 35)

Дебатата за библиските знаења како основа за научни истражу-
вања е од особена важност и од еден друг аспект. Имено, периодот 
на интензивниот наплив на влијание на науката врз индустриската 
револуција во изминатите неколку века, ја доведоа науката во еден 
вид на горделива позиција, дека само таа ја има силата и мудрос-
та да одговори на предизвиците на современиот свет. Науката се 
наметна како единствен мериторен фактор кој е неприкосновен ав-

42 Hulsean Lectures (1871)
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торитет за потрага и за давање на одговори безмалку на сите пра-
шања за постоењето и развојот на природата и општеството. 

Ваквата фетиш позиција ја доведе науката во безизлезна ситуа-
ција, во случаите кога покрај сите обиди, надградени на достигну-
вањата во безброј многу сфери од животот, таа сепак нема одговор 
на некои основи дилеми за човековото постоење. Ја изместите ли 
надвор од рамката на секундарните причинско-последични врски 
- таа веќе е на нестабилно тло и почнува да се чувствува нелагод-
но и да бега од вообичаената цврста структурална научна фунди-
раност на аргументите, но и да долева сериозна доза на верување, 
претпоставки, размислувања за можното или визии дека евентуално 
нешто би можело да е можно - што (со нејзин речник), секако е не-
доволно цврста аргументација за докажување на што било, во која 
било причинско - последична релација, и во кој било случај кога се 
држиме цврсто до ограничувањата на шаблонизираниот модел на 
научно резонирање и притоа да останеме во сивата зона на тој „ка-
фез“ на круто резонирање.

Во таа смисла, Јегер (Jaeger) се обидува компромисно да ја 
пронајде врската помеѓу двете спротивставени позиции: „Наука-
та зависи од двата елемента: експериментирање и опсервација, и 
промислување. Само нивната унија можно е да роди научно разби-
рање на природата, така што библискиот светоглед, со централната 
идеја за создавањето, обезбедува рамка за експерименталниот ме-
тод во модерната наука. Оттука, не е изненадувачки кога ќе видиме 
дека за Њутн (Newton) идејата за создавање по слободна волја му 
помогнала при усвојувањето на модерната методологија на емпи-
риската наука, така што не само што можеме да детектираме кон-
цептуален линк помеѓу идејата за создавање и стожерната улога 
на емпиријата во модерната наука, туку можеме да видиме дека 
библискиот светоглед имал главно влијание врз размислувањето 
на некои од највлијателните фигури во пројавата на модерната на-
ука“43.

43 Jaeger, Lydia: “The Idea of Law in Science and Religion”; article - A lecturer and Academic Dean at the Institut Biblique de 
Nogentsur-Marne and an associate member of St Edmund’s College, Cambridge in the magazine ”Science & Christian Belief ”, 
Vol 20, No. 2, p. 142
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Томас Форсајт Торенс (Thomas Forsyth Torrance)44 во своите раз-
мислувања и формулации за теологијата како научна дисциплина  
дава значаен придонес со воведување на поимот “homoousion” 
(Слово Господово - Божји збор), паралелно со Христологијата. 
Торенс во делото „Теологија на реконструкцијата“ (“Theology in 
Reconstruction“, 1965), категоријата Божји збор не ја лимитира 
само на Библијата, вклучително Стариот и Новиот Завет, туку ја 
проширува и на централната улога на Христос, како Логос или 
Знаење Божјо, отелотворено во Него, како “Deus loquentis persona” 
(„Бог зборува во и од Христос“). „Секоја форма на научно знаење 
- вклучително и Христијанската теологија, мора да биде достигна-
та во содејство со природата на реалноста која се истражува, ...а 
прашањето е - како природата на таа реалност да се востанови во 
случајот на теолошката наука? За Торенс одговорот е толку еднос-
тавен, колку што е и длабоко прониклив: во Христос, како инкар-
нација на Бог.45“ 

„Во својата суштина, науката се занимава со т.н. секундарни 
причини, причини кои се во интеракција во природата. Таа не 
може да се справи со примарните причини за постанокот и целта 
на нашето постоење, на убедлив начин. Како што, професорот Пол 
Дејвис (Paul Davies) вели: ’...иако науката може да го објасни све-
тот, ние се́ уште имаме потреба од објаснување за науката... Дејвис 
изразува интуиција според која луѓето, во текот на вековите, сме-
таа дека интелигнетен ум стои позади универзумот од кој е созда-
ден интелигентен живот, а тоа е сепак доволна примарна причина, 
особено ако на другата страна сме оставени со ланец на секундар-
ни причини, кои сепак немаат крајно објаснување за примарниот 
почеток46“ .

Со цел да ја зајакнеме аргументација во контекст на анализата за 
врската и взаемната меѓузависност на науката и библиското откро-
вение, ќе се осврнеме на неколку значајни примери на библиска 

44 Thomas Forsyth Torrance (1913 – 2007) е професор по Христијанска догматика на Универзитетот во Единбург (Велика 
Британија), протестантски христијански теолог и лидер, пионер во етаблирањето на теологијата како наука, која подо-
цна е генерално прифатена како “научна теологија“
45 Ibid, p.190 / Torrance: The Trinitarian Faith (p.51)
46 Lucas, Ernest: Science and the Bible: Are They Incompatible?; article at Science & Christian Belief, Vol 17, No. 2, p. 137 <www.
st-edmunds.cam.ac.uk/cis>
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иницијација за сериозни научни истражувања и анализи, чиишто 
резултати оставиле белег во природните науки и биле сериозен 
поттик за вкупните научни, технолошки, индустриски и општест-
вени достигнувања низ вековите. Овие примери ни се потребни, 
помеѓу другото и за да ја зајакнат аргументација во содржинскиот 
дел на трудот, пренесно на полето на политичките науки.

Имено, Галилео бил поврзан со идејата за геоцентризмот, кој бил во 
основа Аристотелов поглед, според кој земјата е центарот на универзу-
мот и дека сите небески тела кружат околу земјата. Наспроти тој дото-
гашен поглед, Коперник (Copernicus)47 ја воведува теоријата на хелио-
центризам, според која Земјата кружи околу Сонцето, исто како и сите 
небесни тела. Ваквото откритие е провоцирано од тврдења деривирани 
токму од Библијата. Имено, „Сонцето изгрева, сонцето заоѓа и тогаш 
брза кон своето место од каде што изгрева“. Книга проповедник 1:5  

Галилео, усвојувајќи ја позицијата на Августин (Augustine)48 
(кој патем сметал дека од голема важност е врската помеѓу Хрис-
тологијата и доктрината за создавањето „од ништо“ - “ex nihilo“), 
околу библиското толкување, смета дека не секогаш е потребно и 
полезно дословно или буквално да се преведува, туку треба дла-
бински да се бара вистинската смисла на напишаното. На основа 
на тоа, тој започнал сериозни научни истражувања, пресметки и 
анализи и успеал да ги потврди тврдењата за централната положба 
на сонцето и кружењето на земјата и сите небески тела околу него.

Во познатото писмо до големата војвотка на Тоскана Христи-
на49, Галилео користи огромен опус на цитати од Библијата со цел 
да докаже дека Коперник е во право со неговото тврдење за статич-
носта на Сонцето и движењето на Земјата. Патем, Коперник, кој не 
бил само научник, туку и верник, католик, но и свештеник, иако 
извонредно почитуван од Црквата во Рим, сепак неговата висти-
на не можела да се пробие поради ригидноста и репресивноста на 
црковната догма и нејзините застапници, а поради што всушност 

47 Nicolaus Copernicus (1473 –1543) е астроном од времето на Ренесансата
48 Augustine of Hippo (354 – 430) бил Епископ на Hippo Regius (денешна Annaba, Algeria). Тој е философ, теолог, кој има 
огромно влијание врз западното христијанство
49 Gallileo’s Letter to Madame Christina of Lorraine, Grand Duchess of Tuscany: Concerning the Use of Biblical Quotations in 
Matters of Science (1615); p. 4
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Галилео се одлучил да ја земе токму Библијата како врховен авто-
ритет и преку неа да ја одбрани вистината, за која рековме дека и 
научно ја потврдил со математички и физички анализи, експери-
менти, пресметки и заклучоци.

Лукас (Lucas) во споменатиот труд го цитира и Августин: „Ако 
некој сака да воспостави авторитет на Светото писмо спротивно 
на чистото и манифестно резонирање, таквиот не само што не раз-
брал, туку тој се противи на вистината и на значењето на Библија-
та, кое е над неговото човечко разбирање.“ (Ibid, p. 12).

Во научната дебата во тоа време, се земале предвид сите можни 
аргументи, но основно при нивното конструирање и објава, учес-
никот во дебатата морал задолжително да ја познава Библијата, 
длабински да ја има истражено и проучено, но разбрано во нејзи-
ната суштина, значи сепак, била потребна верата кај поединецот.  

Во таа смисла е следнава аргументација: „...има и такви предло-
зи на основа на кои ние можеме да дојдеме до убедливи очекувања, 
позитивна увереност и сигурност преку експерименти, долги оп-
сервации, ригорозни демонстрации, на пример, околу прашањето 
за тоа дали земјата или небеските тела се движат, или дали или 
не, небесниот свод е сферичен. И како што е случај со примар-
ното резонирање за постанокот, таму каде што човековиот разум 
се́ уште нема освоено терен, таму каде што консеквентно науката 
нема црвсти и општоприфатливи резултати - туку само мислење и 
претпоставка на основа на верување - таму е неопходно нужно во 
побожност и вера во Бога да се усогласите со строгата смисла на 
Библијата.“ (Ibid, p. 22)

Џордано Бруно (Giordano Bruno)50 има претставено девет нивоа 
на толкување на библиските стихови и другите Божествено инспи-
рирани текстови, така што неговите следбеници, на индиректен 
начин, идејата за науката ја интерпретираат проширено како сев-
купно знаење, кое во себе го вклучува и знаењето кое Бог го нуди 
во Библијата, преку развивање на блиска релација помеѓу науката 

50 Доминикански свештеник (1548-1600), филозоф, математичар и астроном, приврзаник на теоријата на Коперник за 
движењето на земјата
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и херменеутиката - принципите и методологијата на откривање и 
толкување или егзегетика на значењето на библиските пораки.51 

 Иако Бруно сметал дека авторитетот на Библијата како Божест-
вено инспирирано слово достигнува само до моралната фило-
зофија, а не и до природната филозофија, тој додава и дека само 
заедно со останатите Божествено инспирирани писанија може да 
досегне до двете области - до природната и до моралната фило-
зофија. (Ibid, p.102)

Во научната дебата се вклучила и Католичката црква, која на 
Вториот ватикански собор се изјаснува по ова прашање: Имено, 
„доколку методолошките истражувања во рамките на секоја гранка 
на знаењето се одвиваат во согласност со моралните норми, так-
вото истражување никогаш не се конфронтира со верата бидејќи 
световните работи и грижата за верата деривираат од истиот Бог. 
Се разбира, секој кој ќе вложи напор да продре до тајните на ст-
варноста со понизен и постојан ум, иако несвесен за тој факт, тој 
е сепак воден од „раката Божја“, која ги држи во постоење и им го 
дава идентитетот на световните работи “.

Деталниов преглед на сериозните дебати во однос на ова пра-
шање ни дава слика за сериозно долгиот период на траење на оваа 
расправа, за тоа кој е во право, а кој не. За тоа време, и едните и 
другите се обидуваат да продрат што подлабоко во откривање на 
нова научна аргументација за објаснување на што повеќе дилеми 
за постоењето на човештвото и неговиот развој во општествениот 
контекст.

Оттука и трудов ќе трага по вистинската аргументација корис-
тејќи ги како основа библиските принципи, понудените стандарди 
на Библијата, воспоставените инструкции во неа, како и морално 
вредносниот контекст низ чијашто призма ќе пријдеме во анали-
зата на политичките поредоци, во период од неколку векови нана-
зад. Во таквиот приод, библиските текстови ќе бидат анализира-
ни во поширок херменеутички контекст, а егзегетиката ќе биде 

51 Killen, Kevin and Peter J. Forshaw: The Word and the World: Biblical Exegesis and Early Modern Science by (2007), p. 98
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повеќеслојно применета за доловување на вистинските изворни 
пораки од библиското откровение. 

Ако според библискиот концепт Бог создаде се́ совршено на овој 
свет, совршена природа, совршено интелигентно создание, совр-
шено функционален животински свет, совршен ред во хаосот на 
постанокот, тогаш нема причина да не сметаме, на основа на исти-
от тој библиски концепт дека Бог ни открил во Библијата и темелна 
инструкција за тоа како треба да го организираме општеството, со 
крајна цел да дојдеме до што подобро можно функционално реше-
ние, во интерес на секоја индивидуа. Впрочем, на неколку наврати 
во Библијата, дадена е ветувачка порака: „Јас ги знам Моите зами-
сли за вас, замисли не за зло, замисли да ви дадам надеж и иднина“ 
(Еремија 29:13); „Јас дојдов - вели Исус - за да имате живот, не 
било каков, туку живот во полнота“ (Евангелие според Јован 10:10)

3.2. Политички теориски основи

3.2.1. Преглед на христијанската политичка мисла 
        низ вековите

Најраните извори на христијанската политичка мисла ги на-
оѓаме кај Јустин (Justin) од Наблус (Nablus) во Палестина, кој 
како маченик умира во 165 година од новата ера. Тој ги опишува 
христијаните како филозофи и ги сместува во категоријата граѓани 
со независен ум. Во делото „Дијалог со Трифо“ (“Dialogue with 
Tripho“), пренесено од О’донован (O‘Donovan) во делото „Из-
ворник на Христијанската политичка мисла“52, тој го нарекува 
христијанството „единствена доверлива и корисна философија“. 
Иако, тој поставува преграда помеѓу земното политичко владеење 
или царство и небеското Божјо царство, сепак, за централна биб-
лиска категорија за политичко владеење го нагласува судот или су-
дењето. Во својата прва Апологетика, Јустин го цитира Платон и 

52 O‘Donovan, Oliver and Joan Lockwood O’Donovan: From Irenaeus to Grotius: A Source Book in Christian Political Thought 
(100-1625); Eerdmans Publishing Co. (1999)



Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

46

делото Република (473 п.н.е.): „Се́ додека тие кои владеат и тие кои 
се владеани не ја засакаат мудроста (и не започнат единствено неа 
да ја бараат), невозможно е да се обезбеди просперитет на градот 
(полис)“ (Ibid.)

Во споменатата книга даден е опис на христијанскиот поглед 
на владетелот преку пренесени извадоци од писмо напишано од 
Теофил од Антиохија (Theophilus of Antioch53). Во овој контекст 
е извонредно важно да забележиме дека раната христијанска те-
олошка мисла била сериозно посветена на местото на христија-
ните и христијанските постулати од Библијата во уредувањето на 
општествените заедници, а особено со начините и уредувањето на 
односите помеѓу владетелите и народот. 

Имено, во писмото стои: „Соодветно, ќе му оддадам чест на им-
ператорот не со оддавање слава нему, туку со молитва за него. Јас 
го славам Бог Кој е реален и вистинит, а поради тоа што знам дека 
императорот е создаден од Него. Ти ќе ме прашаш: Зошто не го 
славиш императорот? Затоа што тој не е создаден за да биде славен 
и прославуван туку да биде почитуван со легитимна почест. Тој не 
е Бог, туку човек назначен од Бога, не за да биде прославуван, туку 
за да суди праведно, така што, на извесен начин нему му е довере-
но од Бога домаќински да управува.“ (Прво послание на апостол 
Павле до Коринтјаните 9:1754)’.....едноставно, славата мора да Му 
припадне само и единствено на Бога. Не си во право човеку: ’Одај 
му чест на императорот’ (Прво послание на апостол Петар 2:17) на 
начин што ќе му посакаш добро, преку послушност, преку молитва 
за него, а со тоа ти ќе ја исполниш волјата Божја. (Прво послание 
на апостол  Петар 2:15); законот Божји вели; „Одај му почести на 
Бога и на царот, сине, и не биди непослушен ниту на едниот од 
нив...“ (Изреки 24:21) „...и ништо повеќе од тоа“. (Ibid.)

Иринеј од Лион (Irenaeus of Lyons) - Епископ во 178 година од 
новата ера, во своите полемики со „еретиците гностици“, особено 
нагласувал дека ниту една цивилна влада не е, ниту може да биде 
во полна моќ, а без Бог да е изворот на таквата моќ. Централната 

53 Theophilus, Patriarch of Antioch – патријарх на Антиохија од 169 – 183 година н.е.
54 „...мене ми е доверено управувањето“
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точка на неговата мисла е т.н. апокалиптицизам и оспорувањето 
на старозаветниот концепт, според кој секоја империја е дело на 
ѓаволот и самата по себе претставува демонска сила. Аргументи-
те со кои епископот ги оспорува овие наоди ги наоѓа изворно во 
Библијата. (Ibid.) Имено, следниве библиски цитати се основата од 
која тој поаѓа во својата анализа и аргументација:

Во Евангелието според Матеј 4:8-10 е запишано: „Го одведе ѓа-
волот потоа на многу висока планина, и Му ги покажа сите царства 
на светот и нивната слава, и Му рече: „Сето ова ќе Ти го дадам, 
ако паднеш и ми се поклониш.” Но, Исус му рече: „Бегај од Мене, 
сатано, зашто е напишано: ‘На Господа, Твојот Бог, да Му се по-
клонуваш и само Нему да Му служиш!’ “; Изреки 21:1 „Срцето на 
царот е во раката на Господа, како водните потоци: Тој го насочува, 
каде што ќе посака.“; Изреки 8:15 „Преку мене цареви царуваат 
и заповедници правда озаконуваат; преку мене началници упра-
вуваат и големци и сите судии земни.“ (вели Господ м.з.); Посла-
ние на апостол Павле до Римјаните 13:1,4,6 „Секоја душа да им се 
потчинува на претпоставените власти, зашто нема власт, што не е 
дадена од Бога. Затоа, оној што се противи на власта, се противи 
на Божјата наредба. А оние, што се противат, тие ќе паднат под 
осуда. Затоа, началниците не се страшни за добрите дела, туку за 
лошите; сакаш ли, пак, да се боиш од власта, тогаш прави добри 
дела, па ќе добиеш и пофалба од неа; оти таа е слугинка Божја, за 
твое добро. Ако, пак, правиш зло, тогаш страхувај, бидејќи таа не 
носи залудно оружје; таа е служител Божји и со гнев се одмаздува 
на оној што прави зло. Затоа треба да се покорувате, и тоа не само 
поради страв, туку според совеста своја. Затоа данок плаќајте, оти 
тие се Божји служители и со тоа постојано се занимаваат.“ Еванге-
лие според Матеј 17:27 „...за да не ги соблазниме, отиди до морето, 
фрли јадица и првата риба, што ќе се улови, земи ја; и, кога ќе и ја 
отвориш устата, ќе најдеш статир; земи го и подај им го за Мене 
и за себе!”; Евангелие според Лука 10:19 „Еве, ви давам власт да 
настапувате на змии и скорпии, и на секаква непријателска сила; 
и ништо нема да ве повреди“; Евангелие според Јован 3:18-21 „А 
овој суд е затоа што светлината дојде на светот, но на луѓето им 
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омиле темнината, оти нивните дела беа лоши. Затоа секој што пра-
ви зло, ја мрази светлината, за да не бидат осудени неговите дела, 
оти се лукави. А оној што твори вистина, оди кон светлината, за да 
се видат неговите дела, бидејќи се според Бога извршени.”

Повеќето од наведениве библиски стихови се користат како ар-
гументација готово од сите теолози и политолози кои пројавуваат 
интерес за христијанската политичка мисла, во последните векови 
на вториот милениум по Христос.   

Тертулијан (Tertullian) правник и свештеник кој творел во 200-та 
година после Христос сметал дека граѓанството претставува нешто 
повеќе од обично аполитично неграѓанство. Тој е првиот кој се обиду-
ва да го пронајде патот до аргументите во христијанската мисла, кои 
подоцна ќе бидат искористени како оправдување за војна, со цел да 
и дадат легитимитет преку неа. Августин на основа на овие почетни 
размислувања на оваа тема го доразвива концептот на т.н. „правед-
на војна“ (Ibid.), кој добива на актуелност во периодот на премин од 
вториот во третиот милениум, кога се наметнува како аргумент и оп-
равдување на САД посебно, при носење на одлуки за воени интервен-
ции надвор од својата територија, а за т.н. „повисоки цели“55.  

Ориген (Origen) - првиот теолог (185-254 н.е.) кој се обидел фи-
лозофски да ја систематизира Христијанската доктрина, спори со 
гледиштето според кое христијаните се антиполитичка сила, која 
нема прерогативи за влада. Имено, тој смета дека императорот е 
подигнат од Бога и дека христијанската вера е сила за морална и 
социјална кохезија. (Ibid.)

Лактантиус (Lactantius) во делото „Божествени институти“ 
(“Divine Institutes”56), напишано во раниот период од неговиот жи-
вот, го претставува христијанството како единствена солуција за 
нетолерантниот внатрешен морал и општествена контрадикција, 
еден вид на класицизам кој нагласено ги потенцира високите мо-
рални претензии на христијанството. Инаку, Лактантиус се смета 
за првиот христијански мислител кој ја подложил на сериозна ана-

55 Craford, C. Neta: “Just War Theory and the U.S. Counterterror War”; Vol. I/No. 1, March 2003 The American Political Science 
Association <www.apsanet.org>   <http://www.pol.illinois.edu/alumni/XTRACLINE/Crawford%20Just%20War%20Terror.pdf>
56 <http://www.newadvent.org/fathers/0701.htm>



ПОЛИТИЧКА ВИЗИЈА

49

лиза идејата за правда и правичност. Тој смета дека правдата под-
разбира еднаквост во општеството, правична организација на за-
едницата, праведна и фер дистрибуција и правична и фер награда. 
Поаѓајќи од таквата состојба на умот на индивидуата која е дел од 
општеството, од принципот на фер пристап кон околината и дру-
гите, а преку нивно учество во општествените текови, природно се 
формира општествен поредок со доминантно праведен и правичен 
модел на општење во заедницата. Значаен момент во споменатиот 
труд е тоа што извориштето на правдата, фер и правичниот став го 
наоѓа на линија со Христовите заповеди за љубов кон Бога и кон 
ближниот, значи во сржта на Новиот Завет на Библијата. (Ibid.)

Еузебиус од Цезареа (Eusebius of Caesarea, 260-340 н.е.), ис-
торичар и теолог, епископ во време на императорот Константин 
(Constantine), прв ја зачнува „идеологијата“ на новиот христијан-
ски режим, како продукт на соработка помеѓу теолошките очеку-
вања и политичката промоција. Во историски ретка извонредна 
комбинација на политичка и религиска власт, тој, концептот на 
„царство“ го смета за обединувачка категорија на функционирање-
то на човештвото, од една страна и Бог, од друга страна. Истовре-
мено, тој ја доразвива концепцијата на Ориген за предоредената 
улога на Римската империја како обединителна сила востановена 
за забрзување на ширењето на Евангелието. Значајно е да се спо-
мене дека во неговите списи, за прв пат се зачнува и идејата за 
христијанскиот пацифизам, која подоцна постанува омилена тема 
на идеалистите, сѐ до денес. Достигнувањата на Constantine се 
сметаат исто толку големи во услови на војна, колку и во услови на 
мир, посебно преку обидите да се нагласи христијанскиот акцент 
на мирот. (Ibid.)

Јован Златоуст (John Chrysostom, 349-407 н.е.) во својата екс-
позиција на Посланието до Римјаните го анализира аргументот на 
апостолот Павле, според кој власта има двострано значење, од една 
страна да го заплашува криминалот и злото, а од друга да дава ко-
рисна поддршка за промовирање на вредностите во општеството 
(13-та глава). (Ibid.)
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Августин од Хипо (Augustine of Hippo, 356-430 н.е.) се смета за 
еден од носителите на развојот на христијанската политичка мис-
ла, заедно со Аквински и Лутер. Тој се смета и за основоположник 
на т.н. Христијанска општествена теорија. Во делото „Божји град“ 
(“City of God“), Августин го нуди својот поглед на историјата, 
општеството, културните  конфликти, поглед во кој се вгнездени 
политичките идеи од тоа време. Повеќе критичари, во ова дело пре-
познаваат борба помеѓу два погледа, спротивставени еден на друг, 
едниот како „вредносно неутрален“ политички поредок, а другиот 
„теократскиот“, како востановен од Бог. Според него, политичкиот 
поредок е неопходна морална медијација помеѓу вредностите кај 
оние, чиишто срца се утврдени на нешто кое претставува за нив 
високо добро и помеѓу желбите и похотите на оние кои нив ги оп-
кружуваат. Во тој контекс, Божествените закони, анализира Авгус-
тин, го даваат и правото на самоодбрана со употреба на сила, иако 
тоа само по себе не се подразбира како право да се практикува. Со 
овие размислувања, тој, всушност ја отвора вратата за воведување 
на категоријата „праведна војна“ и за востановување на теоријата 
за праведна војна. (Крафорд / Craford, 2003)

Во петтата книга од „Божји град“, Августин го опишува вла-
детелот кој Христијаните го нарекуваат успешен (среќен) или по-
сакуваниот владетел: „Ние христијаните ги сметаме за успешни 
(среќни) оние владетели кои владеат со правда, оние кои ако по-
меѓу гласови од воодушевувачка слава и отпоздравување со почит 
и не мала скромност, нема да се возгордеат, но ќе имаат на ум дека 
се само обични луѓе, ако стекнатата моќ ја стават во служба на 
Божественото величие, за Бог да им ја разнесе славата подалеку и 
пошироко, ако се плашат од Бога, ако го сакаат и прославуваат Гос-
пода, ако наместо средината на нивното земско владеење повеќе 
ја сакаат средината каде што тие нема да се плашат да го споделат 
своето царство со небеското, ако се спори на казнување, а подгот-
вени за простување, ако се одмаздуваат за нанесено зло, поради 
неопходноста да ја управуваат и штитат државата, а не за да си го 
задоволат личниот анимозитет, ако даруваат опростување, не за да 
дозволат некој да остане неказнет за стореното зло, туку заради на-
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деж дека злосторникот можно е да биде променет и да се отстрани 
од злото во иднина, ако тие се обврзани да преземат остри мерки 
и одлуки, како што често се случува, тие тоа да го компензираат со 
човечност, милост и љубезност во нивна корист, ако тие се отстра-
нуваат од нивните апетити за себеугодување, дотолку повеќе што 
тие се во можност да си ги доделат угодувајќи си на себе, и доколку 
претпочитаат да имаат команда над сопствените ниски страсти по-
веќе одошто над другите, ним потчинети луѓе, и ако сево ова го чи-
нат не поради горливата желба за празна слава, туку поради љубов 
кон вечната благодат, но и ако тие не пропуштаат да Му понудат на 
единствениот вистински Бог, како жртва за нивните лични гревови, 
причест на својата понизност, сочуствителност и молитва.“ (Ibid.)

Јустинијан Петар Сабатиус (Justinian Petar Sabatius, 482-565 
н.е.), император кој бил длабоко посветен христијанин и теолошки 
осознаен христијанин, улогата на владата ја гледа низ призмата на 
Светото писмо. Тој не само во неговите закони, кои за прв пат во 
историјата добиваат систематска и авторитативна форма, туку и во 
целата негова колекција од пишани дела, отсликува одлична визија 
за едно христијанско општество. Имено, во неговата Новела 6, во 
преамбулата од серија на регулативи, тој вели: „Најголемиот пода-
рок од Бога за човештвото, даруван од изливот на љубов кон тоа чо-
вештво, се свештенството и империјата, првото Му служи на Бога, а 
второто им служи на луѓето и се грижи за нив, обата произлегувајќи 
од еден ист извор и заедно обезбедувајќи организирани принципи за 
човечкиот живот... Оттаму, ние ја практицираме најголемата грижа 
за вистинските доктрини Божји и за итегритетот на свештенството; 
и ние сме уверени, дека доколку и едните и другите го одржат нив-
ниот интегритет, голема благодат од Бога ќе ни биде нам дарувана, 
така што тоа што ние го имаме како благодат сега ќе го сочуваме 
безбедно, а она кое се́ уште го немаме ќе ни биде нам додадено. Но, 
добра и долична управа бара зацврстување на основите и удоволу-
вање на Бога. Ова, ние веруваме, ќе биде осигурано доколку успее-
ме да обезбедиме опсервација на светите канони предадени нам од 
апостолите, на кои им должиме спомен и респект, како на очевидци, 
сведетели и слуги на Словото Божјо...“ (Ibid.)
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Григориј (Gregory I, 540-604 н.е.) се смета за теоретски основач на 
Римско-германското кралство. Тој особено се обидувал да констру-
ира општ приказ за владата на основа на Библијата и на Августино-
вите писанија. Таквиот негов приказ е објавен во неговата „Магна 
моралиа - Морална експозиција на книгата Јов“ (“Magna Moralia - 
Moral Exposition of the Book of Job“57) и според него, согласно Пос-
ланието на апостол Павле до Римјаните 13:1-7, политичката моќ или 
авторитет е поставена од Бог и нејзината функција е правна или да 
дисциплинира. Носителот на моќта, поседувајќи супериорна морал-
на доблест (доколку поседува м.з.), е поставен од Бога да управува 
со државата. (Ibid.)

„Несомнено, најнедвосмислената експресија на претпочитање 
на Републиканската слобода над било која друга форма на влада е 
таа на Италијанскиот мислител Латини (Latini, 1220-1294) во де-
лото „Книги од ризницата“ (“Books of Treasure”). Тој особено вни-
мание посветува на вредностите (доблестите). Тој се обидува да 
анализира за исправноста на аргументите во врска со прашањето: 
’...дали е подобро за владетелот да биде сакан повеќе отколку да 
му се плашат...’. Второво за него е еден вид морална грешка. Тој ја 
оправдува максимата на Цицерон (Cicero), според која ’најголема-
та доблест на еден император треба да биде добрината, благоста, 
милоста и побожноста, се́ до тој момент до кога ќе бидат истите на 
страна на она кое е исправно’ … ’стравот нема долго да ве задржи 
на власт...и нема ништо посигурно и подобро да ви помогне да ос-
танете на власт од тоа да бидете сакани’ (p. 47). Највисоката долж-
ност на секој владетел, според Латини, мора секогаш да биде кога 
тој служи како модел за чесност, избегнувајќи ја цената на иску-
шенијата од измама и лукавство. Одржување на соодветна вера во 
Бога и доверба кон блиските околу него - продолжува со анализата 
- претставува најголемата доблест над сите...затоа што без цврста 
вера во Бога и без лојалност кон Бога и ближниот, не постои мож-
ност за да се поддржи тоа кое е исправно, ниту за чекорење напред. 
Токму оваа концетрација на политичка доблесна мисла прерасна 

57 <http://www.newadvent.org/fathers/36011.htm>
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во централна тема на подоцнежната ренесансна политичка мисла. 
Два и пол века подоцна, Макијавели (Machiavelli), во делото Вла-
детелот (The Prince, 1532), анализира токму за овие доблести на 
владетелите, за што всушност и беше најмногу оспоруван, дури 
и озлогласен, поради што тој се обидел да направи сериозна дис-
тинкција во делот на практикувањето на овие доблести од страна 
на владетелот и неговите достигнувања, како резултат на нивното 
практикување во политичките активности58.

Џон Вајклиф (John Wyclif, 1330-1384), политички мислител од 
втората половина на XIV век, наречен „звезда раноденица на рефор-
мацијата“. Во делото „Сума теологика“ (“Summa de Theologica“), 
Вајклиф во детали разработува повеќе теми, од кои предмет на наш 
интерес се посебно, делот за цивилно господство, законот на еван-
гелието и хуманите закони, политичкиот авторитет, за ропството и 
други теми. (Ibid.) „Тој верува дека Божјата благодат и милост се 
апсолутно неопходни за цивилните владетели да бидат праведни 
и правични; без нив, цивилните владетели би биле затекнати во 
грижи кои се последица од сопственоста, неминовно запаѓајќи во 
тиранија. Бидејќи, јурисдикцијата на авторитетот на владетелите е 
единствено можна преку благодатта и милоста, оттука следи дека 
човековата правда и правичност се единствено можни кога граѓан-
ските закони се фундирани на Божествениот закон.“59 

Световната власт треба да биде доделена само на оправданите 
верници, а никако на грешници, смета Вајклиф. „Доколку е речено 
дека Бог инвестирал во свештенството авторитет на луѓе лаици, 
дозволете да биде одговорено директно преку учењето на Хрис-
тос и неговите апостоли, дека на свештениците не им е дадено да 
управуваат со народот, туку да им служат. Тие ја добиваат служба-
та не за да владеат со луѓето, туку да го проповедаат и толкуваат 
Божјиот збор. Цивилната власт не се однесува на свештениците, 
црковната власт, можно е да биде доделена на секој верен лаик, и 
секој христијанин може да постане свештеник или цар. Божјиот 

58 The Foundations of Modern Political Thought: Volume One&Two, The Renaissance by Quentin Skinner (Professor of Political 
Science at the University of Cambridge); Cambridge University Press (1978) / WBL
59 Lahey, Stephen E.: Wyclif on Rights; Faculty Publications, Classics and Religious Studies Department. Paper 78 (1997) 
<http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/78>
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закон е сосема доволен за секуларната власт, така што ниту циви-
лен, а ниту папски кодекс е потребен. Во Божјиот закон, за царот 
е поставен стандард за сите секуларни работи, дали да ги награди 
тие кои се во одбрана или да ги казни непријателите. Но, затоа пак, 
тој треба да поседува темелно познавање на Библијата.“60 

Вајклиф има напишано десет дискусии во споменатиот труд, од 
нив четири се однесуваат на праведна хумана влада61. Во своите 
дела, тој постојано аргументира во полза на редукција на поли-
тичкото влијание на црквата и папата, како и на енормното мате-
ријално богатство. Неговите погледи за апсолутна моќ на кралот се 
врамени во т.н. „доминион“ (“dominium“) кој е заснован на милост, 
израз кој ја карактеризира унијата на неговата теолошка и политич-
ка мисла. Под овој израз тој подразбира политичка релација која и́ 
дозволува на една особа да практикува општествен авторитет над 
другата. Овој израз некои го објаснуваат и како еден вид на власт, 
која сугерира практикување на суверенитет од една над друга ин-
дивидуа. Друг превод на англиски повеќе инклинира кон апсолут-
но господарство од една над друга индивидуа. За него концептот 
на „доминион” претставува чиста каузална конекција помеѓу бо-
жествениот и праведниот човечки „доминион“. Таа е всушност ва-
лидна промонархистичка позиција, која е поврзана со неговиот ран 
метафизички пристап во политичките ставови. Неговата посвете-
ност на општествените реформи во тоа време му донела обвину-
вања дека тој се залага востановениот принцип на божествена ју-
рисдикција да е во позадина на човечкото владеење, одземајќи му 
ја на тој начин моќта на папата во делот на секуларната власт. Ова 
е всушност неговата доктрина за политичка и црковна реформа во 
светлина на теологијата, која е прифатена како теорија за праведен 
човечки „доминион“.62

За разлика од ставот на Макијавели, Томас Мор (Thomas More) 
во делото „Утопија“ (“Utopia“) кое оствари влијание врз политич-
ката теорија на северната Ренесанса (Скинер / Skinner, 1978), смета 

60 Buddensieg, Rudolf: John Wyclif ’s De Veritate Sacrae Scripturae; Trubner&Co. (1905)
61 John Wyclif ’s Political Philosophy (2006) <http://plato.stanford.edu/entries/wyclif-political/>;    Johannis Wyclif: Tractatus 
De Potestate Pape by Johann Loserth; Trubner&CO (1907)
62 Rops, H. Daniel and J. M. Dent & Sons: The Protestant Reformation (Contributors); (1961)
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дека единствената вистинска благородност (единственото нешто 
кое е валидно и достојно за почит и респект), лежи во поседување-
то на вистински вредности. А вредностите за Мор можат единстве-
но да го најдат своето извориште токму во духовната сфера, а во 
негово време тој го сметал и свештенството како алка во системот 
за производство и дистрибуција на вредности во општеството (Ibid, 
p. 258). Како и да е, Мор не успеа да ги открие корените на неправ-
дата и сиромаштијата, кои за него беа навистина ургентна задача 
на општествената теорија во тоа време, а тој самиот сметаше дека 
овие слабости и недостатоци на неговата идеална држава, лежат во 
злоупотребите на приватната сопственост, од страна на богатите 
и нивната сестра „горделивоста“. Ваквиот негов став го презема 
комунистичката идеологија која ја смести приватната сопственост 
во зоната на општествено зло, од каде што истата треба целосно да 
се елиминира од идеално замисленото општество.  

Есенцијалната Лутерова концепција за црквата е да ја смета ис-
тата за чисто спиритуално тело, чијашто единствена надлежност 
е да го проповеда Словото Божјо, без да си поставува цел потрага 
по други видови на моќ. (Ibid, p. 84). Тој разликува две области, 
односно царства, соодветно две влади за секое царство одделно. 
Едното е времено и световно, а другото е трајно и Божествено, од-
носно царство Божјо. Според Лутер, индивидуата која е христија-
нин живее и егзистира во двете и е субјект на двата режима, така 
што внатрешната природа на индивидуата и надоврешните акции 
се структурирани преку ова дуално членство. (Ibid, p. 583) 

Како член на христовото царско свештенство, Христијанинот жи-
вее според заповедите од Проповедта на гората, практикувајќи пониз-
ност и долготрпеливост, неограничено опростување и љубезност кон 
другите, па и кон непријателите. А како член на секуларното општест-
во, според Лутер, христијанинот доброволно се подложува на цивил-
ните закони и на управата, подржувајќи го нивниот авторитет и учест-
вувајќи во процесот на остварување на правда во општеството. Во таа 
смисла христијанинот има специјална задача да делува проактивно 
во општеството, како негова внатрешна, вродена  иманентна потреба. 
Лутер своите ставови ги деривира директно од Библијата (Послание-
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то на апостол Павле до Римјаните 13:1-2; Прво послание на апостол 
Петар 2:13-14). Лутер нагласува дека овие две влади треба да се раз-
граничат и да се разликуваат една од друга. И двете мора да постојат, 
едната да произведува правда и правичност, а другата да одржува на-
дворешен мир и да превенира зло. Ниту една е доволна сама на себе, 
ниту пак може без другата. Ниту еден не може да постане праведен во 
очите на Бог само со средства на времено владеење, а без притоа да е 
присутна христовата духовна влада. (Ibid, p. 587) Ваквиот концепт на 
разграничување на двете влади, претставува почеток на раскинување 
на врските и односите со папата и Римо-католичката црква. Негови-
те 95 тези (1517), го потресоа целосно, од корен папството и ја ур-
наа неговата привилегирана позиција во општествата ширум Европа. 
Тој моќно ги нападна индулгенциите63 и материјалниот раскош во кој 
црквата опстојуваше во тоа време, и понуди сосема нов концепт на 
црковен устав, хиерархија, право и сакраментален живот. Ја проме-
ни духовната реалност и есхатолошката динамика на откровението на 
Божјите вистини, оправдувањето преку вера и пожртвуваната љубов, 
кон Бога и ближниот. (Ibid, p. 581).

Влијанието од ваквиот Лутеров став се проширува во Скандина-
вија, но и во Англија. Томас Кромвел (Thomas Cromwell), англиски 
државник, кој постанал и прв министер во времето на владеење-
то на кралот Хенри (Henry) VIII (1532-1540), обзнанил антицрко-
вен манифест, со намера да ги одземе преголемите овластувања 
на црквата и да ја покори под државна власт, односно да наметне 
супремација над црквата и свештенството. Тој се смета за главен 
архитект на англиските закони, а преамбулите (на од него подгот-
вената легислатива) се сметаат за особен придонес за политичката 
теорија која се градеше напоредно со одвивање на процесот на ре-
формацијата, но воедно и го легитимираше самиот процес. Црква-
та во тој период била комплетно подложена на државните власти 
и врската со Рим и Папата била целосно прекината, како и било 
каква субординација во односите со нив64. 

63 Износ кој го плаќаат верните на свештениците, за да им бидат опростени гревовите
64 Wright, William J.: Martin Luther’s Understanding of God’s Two Kingdoms: A Response to the Challenge of Skepticism; 
Baker Academic (2010)
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Џон Калвин (John Calvin, 1509-1564), промотор на реформацијата, ја 
обмисли идејата за повторна интеграција на духовното и политичкото, 
и притоа особено придонесе за имплементација на процесот на реинте-
грацијата на политичкиот поредок и духовната заедница во општество-
то, кој процес пак ја трансформираше историската комплексност на ре-
формацијата. Во неговото дело Институти (Institutes, 153665), тој успева 
да понуди поинаков концепт од разјарената дистинкција на духовното и 
секуларното. Тој помогна да се востанови видливата црква како значаен 
интегрален дел од општеството, да се вгради во неговата структура како 
дисциплина, објава и сакрамент. А во цивилната политеа, помогна да се 
востанови образовниот морален сентимент како во законите и судови-
те, така и во практицирањето на власта, така што поларизацијата која 
Лутеровата концепција ја предизвика на релација, црква - општество, 
тој ја конвертираше во модел на т.н. двоцарски паралелизам со нагла-
сена хармонизација на духовната и времената, световна власт, како на 
две од Бога востановени области на коегзистенција, едната директна, а 
другата индиректна (Ibid, p. 662). 

Оттука, Калвин заговара и внесување на демократски елементи, 
како форма на влада која би била оправдана од емпириските прак-
тики од Библијата. За него, законот, во дијалектичката релација со 
Божествената милост, ветувања и слобода, претставува конститу-
тивна структура на христијанската духовност и морал, која ги вр-
зува цивилната и црковната област на делување во една единствена 
целина. Па така, моралниот закон според Калвин е трикратно ин-
волвиран во неговиот концепт на христијанска слобода, и тоа: ос-
лободување од осудата на законот66 преку свесна потрага по сигур-
но оправдување, ослободување од послушноста кон тие заповеди 
на законот со свесно ослободување како од легална неопходност и 
отстранување од употреба на се́ што е индиферентно на спасение-
то, значи на се́ што директно не го тангира спасението и не не́ води 
до него, преку духовна свесност. Калвиновиот поглед на законот е 
дека треба да се задржи и примени само едниот дел од Мојсеевите 

65 Tow, Timothy: An Abridgment of Calvin’s Institutes of the Christian Religion (Book I-IV); Far Eastern Bible College Press, 
Singapore (1997)
66 Се мисли на старозаветните Мојсееви закони
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закони, кој се однесува на моралот, и тој треба да биде универзално 
обврзувачки. 

Жан Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau)67, не криел дека е допрен 
од единствената динамика на Библијата. Тој запишал: „Морам да 
признаам дека возвишеноста на Библијата ме запрепастува, све-
тоста на евангелистите говори на моето срце и има така силна 
ударна карактеристика на вистина, и е дотолку повеќе совршено 
неподложна на имитација, така што да беше иновација на човек, 
тие иноватори би биле најголеми од најголемите херои.“68 

Имануел Кант (Immanuel Kant)69 посочува дека човековиот ум, 
неизбежно поставува прашања за животот кои се религиски во ос-
нова, но и дека одговорот не може да се докаже на човечки начин. 
И затоа, вели тој, во сечиј ум лежи еден вид на метафизика, нешто 
кое бара објаснување преку духовното, Божјото. „Две работи ги 
исполнуваат човечките срца: звезденото небо и моралниот закон 
кој е всаден во тие срца.“ (Ibid, p. 25)

Џон Лок (John Locke) се смета за еден од основачите на проце-
сот на т.н. Просветлување, движење кое имаше значајно влијание 
врз либералната политичка теорија. Идеологијата која беше наре-
чена либерализам ги вклучуваше во себе идеите за самоопределу-
вање, приматот на индивидуата и нацијата, наспроти фамилијата 
и државата, како основни клетки на законот, политиката и еконо-
мијата. Секако, поимот либерализам трпел промени и се видоиз-
менувал во подоцнежниот развој. Една од поновите развојни фази 
е т.н. либертаријанизам. Генерално, либертарианизмот го брани 
идеалот на слободата од аспект на што помала подложност или 
притисок врз индивидуата од страна на востановените авторитети 
во општеството, т.е. колку некому е дозволено слободно да делува 
и твори во едно општество (негативна слобода), што е спротивно 
на можностите и способностите да секој поединец делува и цели 
кон исполнување на својот личен потенцијал (позитивна слобода), 
разлика која прв ја забележува Џон Стјуарт Мил (John Stuart Mill). 

67 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) е истакнат философ кој го подготви патот за т.н. хуман либерализам
68 Swindoll, Charles R. and Roy Zack Understanding Christian Theology; (General Editors); Thomas Nelson Publishers (2003)
69 Immanuel Kant (1724-1804) е истакнат германски философ
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Но, во оваа прилика особено е важно дека Лок бил особено заин-
тересиран за Библијата, и истиот бил ангажиран во проучувањето 
на Библиската теологија и религија. Во неговата филозофска мисла 
тој се обидел да ја примени Библијата и религијата. Ким Паркер 
(Kim I. Parker) во делото „Библиската политика на Џон Лок“ (“The 
Biblical politics of John Locke“70 забележува дека интересот на Лок, 
за Библијата и за нејзината артикулација во развојот на неговата 
политичка филозофија бил особен. Паркер докажува дека либера-
лизмот на Лок бил инспириран од неговиот религиски поглед и 
особено од неговото јасно  разбирање на Библијата, посебно книга-
та Битие од Стариот Завет. Лок, осознава од Библијата дека луѓето 
се во природна состојба на слобода и еднакви едни на други, пред 
Бога. Неговиот политички поглед се оформува под силно влијание 
на библиските постулати. Делото на Паркер, демонстрира влија-
ние на Библијата врз еден од повлијателните мислители на XVII 
век, не́ снабдува со оригиналниот контекст во кој е ситуирана де-
батата која се однесува на потеклото на раната политичка мисла.”71

„Со целосна и прецизна презентација на Локовата втемеленост на 
Библијата, Паркер нé враќа во историскиот момент кога многумина 
се согласувале дека Библијата треба да биде основата на политика-
та... Но, уште наоѓаме дека прашањата со кои се справуваа тогаш, не 
беа фундаментално различни од тие со кои се судираме сега - јавни-
от поредок и личните слободи, утврдени влади во стагнација и рево-
луционерни влади со нивниот каприц. Секој заинтересиран во ско-
решните дебати за Библијата и политиката мора да обрне внимание 
на Паркеровото средиште на вниманието на историските библиски 
корени на современиот политички свет.“72  (Ibid, p. 162)

Карл Барт (Karl Barth), еден од најголемите теолози / реформа-
тори на дваесетиот век, државата ја смета за провидение од Бога, 
создадена за добро на луѓето и за слава на Бога. Тој државата не ја 
смета како бездушен, деспотски, канибалистички ѕвер од пеколот, 

70 Parker, Kim I.: The Biblical Politics of John Locke; Canadian Corporation for Studies in Religion, Wilfrid Laurier Univ. Press (2004)
71 Ристовски, Љупчо: Тајната на просперитетните нации; Maran Atha, Скопје (2009)
72 David Jobling, St. Andrew’s College, Saskatoon <http://www.wlupress.wlu.ca>“
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туку како ординиран од Бога апарат кој му служи на човекот за да 
го заштити од хаосот.73  

Барт смета дека христијаните мора да се вклучени во политика-
та, исто како и во секоја друга област од општественото живеење, 
но со единствена цел да ја изнесат во јавност најфундаменталната 
од сите обврски на христијаните, а тоа е сведоштвото за Бог. На 
тој начин, преку исполнување на оваа тајна цел на политичкиот 
поредок, според Барт, ќе се оствари Божјата волја за човештвото и 
за црквата, а таа е, и човештвото и црквата да ја примат (и одразат 
м.з.) милоста и љубовта Христова. (p. 51) 

Дитрих Бонхофер (Dietrich Bonhoeffer), теолог на XX век, за др-
жавата смета дека е Божествено ординиран авторитет со цел прак-
тицирање на „доминион“ на Божественото право врз световното. 
Владата за него е замена на Божјото водство на земјата, и истата 
може да се разбере само од „горе“, па затоа не е произлезена од 
општеството, туку го уредува поредокот во општеството „од горе“, 
преку Божјите инструкции. (p. 78) 

Емил Брунер (Emil Brunner), теолог и современик на Барт, за 
државата смета дека треба да биде одраз на Божјиот поредок на 
земјата. Црквата, според него, не си ја оствари примарната цел на 
своето постоење на земјата, а таа е евангелизација на светот. Но, 
не ја остварила ниту секундарната цел, а таа е да ги менува поли-
тичките и општествените услови преку трансформирање на вред-
носните системи, на кои тие општества почиваат или барем треба 
да почиваат. (p. 133)

Значаен придонес на теологијата во христијанското сведоштво 
во политиката е доктрината на вокација или повик. Сите овие ми-
слители, особен нагласок даваат на заповедите од Бога до секој по-
единечно, дека повикот или позивот доаѓа директно од Бога преку 
Словото Господово, повик до секоја индивидуа да го даде својот 
придонес во животот, за тоа за кое е повикана од Господа. Ова осо-
бено важи и за областа на политиката, за учество во државните 
работи. Христијаните се обврзани, својот вредносен фундамент да 

73 Williamson, Rene de Visme: Politics and Protestant Theology; Louisiana State University Press (1976)
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го изнесат од своето срце во околината во којашто општат, должни 
се пред Бога, да ја објавуваат постојано Христовата вистина и да 
дозволат добрината, милоста и љубовта Христови да струјат по-
стојано, таму каде што секој поединечно општи, секој во својата 
средина на ангажман.

Понудениот преглед на позначајните личности кои оставиле се-
риозен печат врз оформувањето и развојот на Христијанската по-
литичка мисла има цел да ни даде појасна претстава за обидите 
и настојувањата на интелектуалната научна философска и поли-
тичка мисла низ вековите во поглед на најидеалниот, а максимал-
но можен пртиоа, начин и модел на организација на државите и 
општествата. Претстава, која ќе ни понуди поинаква перспектива 
во анализирањето на состојбите во политичката сфера генерално, 
но и посебно во процесот на оформување, градење и развој на по-
литичките системи и поредоци. Погледнато од поинаков агол, по-
стои поголема можност да се дојде до нови неконвенционални од-
говори на прашањата кои се се́ уште под превезот на магловитост, 
но и до решенија кои евентуално би придонеле кон унапредување 
на структурната поставеност, содржинските аспекти на функцио-
нирањето на истите, како и на вкупните перформанси на системите 
и општествата во целина.

3.2.2. Политика - поим, категоризација, односи

Интеракцијата помеѓу членовите на општеството, со текот на 
времето, заклучивме претходно, оформува одреден образец или 
модел на уредување на општествените односи, кој ја формира и 
самата општествена структура. Тука доаѓаме до едно клучно пра-
шање: како да се уредат внатрешните односи помеѓу луѓето во 
едно општество, според кои принципи, на основа на кој модел, но 
исто толку важно кој да го направи сето тоа. Дали сите заедно како 
заедница или избраните од неа?

Оттука се појавува потребата да се уреди областа која ќе нуди 
и практикува разновидни начини и средства за воспоставување на 



Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

62

ред и поредок во една колективна средина, на определена терито-
рија. Таа област е политиката.

Поимот политика се провлекува низ историјата, уште од време-
то на Сократ, Платон и Аристотел, и во различни периоди различ-
но е перцепирана во својата суштина. Во таа историска дистанца, 
оформени се повеќе стојалишта за поимањето на политиката. 

Во оваа прилика, за потребите на трудот ќе ги земеме само некол-
куте основни, а сепак подоминантни стојалишта, а наспроти нив ќе 
се обидеме да понудиме уште една позиција која досега срамежливо 
или сосема малку се провлекува низ политичките теории, а мојата 
проценка e дека таа позиција има сериозен потенцијал за во идни-
на да заземе доминантно место во развојот на политичката научна 
мисла. Секако, кога за тоа ќе бидат доволно созреани условите и 
создадени приликите.

Имено, во своето дело „Политика“, Аристотел изјавува дека чо-
векот е по природа „политичко животно“ и како таков тој, само во 
политичка заедница може да живее добар и пристоен живот. Отту-
ка, политиката ја дефинира како етичка активност заинтересирана 
за креирање на праведно општество, а уште ја нарекува „господар-
ка на науките“.74  

Поборниците на партиципативната демократија ја портретираат 
политиката како морална, здрава, дури и благородна активност. 

Жан Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau), за суштина на секое по-
литичко учество ја смета слободата, сама по себе. И смета притоа, 
дека директната и континуирана партиципација на сите граѓани во 
политичкиот живот има сила да ја мотивира државата да работи за 
општо, заедничко добро на сите. Тоа Русо го нарекува „општа волја“. 
(Ibid, p. 52)

Џон Стјуар Мил (John Stuart Mill)75, смета дека инволвирањето 
во јавните работи има и едукативна компонента, односно го промо-
вира личниот, моралниот и интелектуалниот развој на поединецот, 

74 Aristotel: Politics / Politika – Zagreb (1988), превод од оригиналното дело Aristotelis Politica, Oxford (1973)
75 John Stuart Mill (1806-1873)  е Британски мислител, философ и креатор на Британската политичка мисла и дебата 
во 19-от век, пишувал трудови од областа на логика, епистемологија, економија, социјална и политичка философија, 
етика, метафизика и религија
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спротивно на третирањето на политиката како нечесна и коруптив-
на активност. (Ibid, p. 57, 58)

Понатаму, според Хејвуд (Heywood)76, во политичката научна 
мисла политиката е портретирана како практикување на моќ и ав-
торитет, процес на колективно носење на одлуки, распределба на 
природните ресурси и реткости, интереси и влијанија, но и како 
арена во која владее измама и манипулација. Во сите овие гледања 
за политиката таа е третирана како општествена активност која 
извира од интеракцијата помеѓу членовите на општеството, ак-
тивност која се развива од усогласувањето на различните погледи, 
ставови, потреби, желби, цели и интереси, што се́ заедно од своја 
страна, според Хејвуд, води до состојба на конфликтност, која се-
пак некој треба да ја разреши. Па оттука кај овој автор доминира 
стојалиштето дека политиката е еден вид потрага по начините за 
разрешување на конфликти, кои се неизбежни во општества во кои 
доминира индивидуализмот и приматот на индивидуата.

Авторот ги групира дефинициите за поимот политика во четири 
основни групи: (1) политика како уметност за владеење, (2) поли-
тика како јавни работи, (3) политика како компромис и (4) политика 
како моќ.

Погледнато од поинаков агол, политиката како категорија која 
генерално ги уредува односите помеѓу луѓето во едно општество 
е позната уште многу порано, во древни времиња. Со почетоците 
на човештвото, и со воспоставувањето на првите закони од страна 
на Бога, во Стариот Завет на Библијата, или т.н. Мојсееви закони, 
Бог ни понуди принципи на основа на кои е потребно човештвото 
да воспостави модел на уредување на односите помеѓу луѓето на 
сосема поинакви основи, од оние кои политичката мисла ги апсол-
вирала низ историјата. 

Тука, повторно се поставува прашањето, зошто на човештвото 
му е потребно толку долго време за да апсолвира една позиција 
која е дадена како  инструкција во Библијата, позиција во која 
луѓето кои се одбрани да владеат и да го уредуваат и развиваат 

76 Heywood, Andrew:  Key Concepts in Politics; Palgrave (2000)
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општеството во име на мнозинството, да бидат основно под влас-
та на Божјото упатство за поимање на политиката и уредување на 
односите, и на тој начин, тие вредносни ставови и принципи како 
модел да ги пресликаат во општествената структура, со цел да ста-
нат доминантни при оформувањето на моделите на владеење во 
општеството. 

Имено, во Петте Мојсееви закони, Стариот Завет на Библијата, 
ни се дадени основните инструкции, според кои моралните вред-
носни норми се препоставка за здрави основи на било која струк-
тура. Дадени ни се инструкции според кои, добрината, милоста и 
љубовта Господови, основните Божји категории на Новиот Завет 
треба да бидат фундамент, основата на која луѓето ќе живеат и 
општат помеѓу себе. Конкретно, овие библиски инструкции ќе би-
дат разработени во детали во завршните поглавја. Во тој контекст, 
потребно е да се постават неколку прашања. 

Имено, каде се споменува дека моќта и авторитетот треба да 
доминираат во политиката и истите да се распределуваат помеѓу 
групи? Каде на пример, се споменуваат влијанието, интересите и 
природните ресурси и реткости? Каде се остава простор во овие 
Божји инструкции за постоење на состојба на конфликтност по-
меѓу луѓето и групите кои имаат различни цели и интереси?

Доколку аналитички се приоѓа на пораките и Старозаветните 
инструкции, моралните и етички основи на индивудуата која стро-
го се држи до вредносниот модел на општење во заедницата, како и 
востановениот библиски модел на струење на добрината, милоста 
и љубовта Господови помеѓу луѓето воопшто, тогаш доаѓаме до 
сосема поинаква матрица за воспоставување, уредување и разви-
вање на односите во едно општество. Оттука, сакам да ја понудам 
на политичката мисла, констатацијата според која политиката е по-
требно да се поима пред се́ како проводник на добрината, милоста 
и љубовта Христови, но и таквиот образец да биде нова премиса и 
постулат за унапредување, развивање и евентуално престројување 
на постојните и идни општествени структури.

Дополнителна аргументација на ваквиот став е Божјото гледање и 
третирање на луѓето како Божји чеда, кои преку процесот на осозна-



ПОЛИТИЧКА ВИЗИЈА

65

вање, примање и реализирање на Божјиот план за спасение на чо-
вештвото, преку покајанието и понизното примање на Божествената 
вистина од живото слово Господово, кое е доминантно христијанско 
стојалиште, всушност го подготвува човештвото да може да ја разбе-
ре, прифати како вистина и реалност и да ја примени во своите жи-
воти во процесот на општење во заедницата, позицијата на „провод-
ници“ на таа добрина, на милоста и љубовта Господови. Позиција, 
која произлегува од Божјиот библиски поглед кон човекот, поглед кој 
е полн со добрина, милост, љубов и подготвеност за опростување, 
примање и општење на лична основа.

Претходно споменавме некои моменти поврзани со стојалиште-
то застапувано во трудов, дека ако Бог во природата ја отсликал 
својата совршеност и ако природната филозофија и природната 
теологија не се разликуваат воопшто во анализирањето на сетот 
на секундарни причини за постоење и развој на се́ во природата, 
како се́ создадено од Бога, и ако во таа релација не е пронајдена 
ниту една контрадикторност при експлорацијата на двете научно 
потврдени стојалишта, тогаш нема ниту една причина, ние денес, 
во областа на политичките науки, да не смееме да се потпреме на 
истиот тој модел на истражување и доаѓање до нови научни созна-
нија, во сетот на општествените научни дисциплини. Да потсетиме 
дека конфликтот помеѓу материјалното и духовното се појавува на 
површина, кога и́ едните и́ другите ќе навлезат во сферата на екс-
плорација на нивоата на т.н. примарни причини за постанокот и 
постоењето на светот и човештвото во него. На тие нивоа се́ уште 
постојат непомирливи разлики, иако и́ едните и́ другите имаат де-
лумно или немаат целосно компактни научни аргументи за да ги 
оправдаат и одржат на пристоен и долг рок своите научни стоја-
лишта и теории, пред се́ поради фактот што и́ едните и́ другите, 
изворот на своите теории, делумно го наоѓаат во зоната на прет-
поставките и очекувањата, а за кои пак науката, сфатена во вооби-
чаената ригидна форма, се́ уште не дала пристојно задоволителен 
одговор.

За потребите на овој труд, беше нагласено уште на почетокот, 
дека личниот вредносен модел и апсолвираниот духовен светоглед 
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ќе имаат силно влијание врз структурирањето на трудов и аргумен-
тацијата во него, но максимално ќе се избегнува волонтаристичко 
форсирање на лични перцепции и квалификации за одредени ка-
тегории и односи, произволности и недоследности, кои би довеле 
до најмала контрадикторност, со било која досега издржана научна 
аргументација во областа. Сметам дека доволна доза на слобода 
во потрагата по што поиздржан модел на уредување на односите 
во општествата, преку истражување кое ќе ги сочува сите научни 
методолошки компоненти, ќе доведе до значајно раздвижување на 
политичката мисла и до евентуално престројување на изворите на 
кои се бара нова научна експлорација и аргументација за дефини-
рање на нови категории и состојби во политичкото уредување на 
општествата.

          Општествата можат да функционираат само во услови на 
ред и поредок. Во услови на хаос, односите произведуваат сериоз-
ни и непредвидливи последици по секоја индивидуа и по општест-
вото како целина.

За таа цел човекот поединечно, граѓаните како заедница, но и 
општествата како целина имаат исконска внатрешна потреба од ор-
ганизација и постоење на систем, кој би воспоставил ред и поредок 
во односите помеѓу луѓето. 

Политичкиот систем ја има таа привилегија да ги устројува од-
носите помеѓу луѓето во заедницата, сржта на секој систем, оттука 
и на политичкиот систем се институциите. Фундаментот на инсти-
туциите и нивната содржина се постулирани на вредносен систем 
вграден во норма, чијашто имплементација ја остварува целта на 
постоење на институциите. Значи, сите политички системи однос-
но институциите во нив, се темелат на одредена вредносна пара-
дигма. Прашање кое е сериозен предизвик во таа смисла е каракте-
рот на вредносниот постулат од кој ќе се исполнува во содржинска 
смисла, нормирањето на институциите, односно кој вредносен 
модел ќе се примени и кои се критериумите на основа на кои ќе 
се тврди дека еден вредносен модел е подобар од другиот или е 
вистинскиот избор за општеството. Но, исто така и какви релации 
и односи ќе продуцира така усвоената норма во практичните им-
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пликации при утврдување и уредување на конкретните односи во 
поредокот.

Досегашните дострели на демократските модели на устројство 
на политичките системи и поредоци се во прилично напредната 
фаза од развојот на општествените односи, но не и́ крајниот дос-
трел на човештвото. Нашата анализа ќе се однесува на детекти-
рање на причинско-последичните врски помеѓу профилацијата на 
институциите, нормативниот вредносен постулат кој ги исполнува 
и прави да функционираат и актерите кои се учесници во процесот 
на придвижување, развивање, унапредување, но во чест број слу-
чаи и сериозно уназадување на односите во политичкиот поредок 
на едно општество.

Во таа смисла потребно е да се дојде до поефикасен модел кој би 
извршил своевидно усогласување на начелно прокламираната вред-
носна парадигма од која се поаѓа, нормативната и вербална опера-
ционализација на вредностите за кои се залагаат чинителите, како 
и начините на интерпретација на системските врски и практичните 
поведенија.

Демократијата како облик на воспоставување на власт во едно 
општество од страна на народот - сфатена и како форма на вла-
деење со која власта е стекната од луѓе и практикувана од луѓе или 
од нивни избрани претставници во еден слободен изборен систем, 
но и како состојба на општество кое се карактеризира со формал-
на еднаквост на правата и привилегиите - се́ уште не ги дава по-
требните резултати кои би биле, во најмала рака, задоволителни за 
масовното граѓанство, односно во интерес и за сметка на индиви-
дуите. Бројни искривувања во практикувањето на демократијата 
претставуваат сериозни знаци дека таквиот модел сепак не ја задо-
волува крајната цел77. 

Имено, рековме дека според христијанскиот светоглед на Биб-
лијата, индивидуата е се́ во „очите Божји“. Оттука, критичкиот 
осврт кон демократските практики во трудот ќе се движи во пра-
вец на унапредување и развивање на позицијата на индивидуата 

77 Констатацијава е образложена во посебно поглавје во трудот
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во општеството, во кое таа индивидуа треба и мора да биде се́ во 
системот, односно да биде издигната на највисокиот општествен 
пиедестал и целиот систем да е конципиран и да функционира во78. 
Се разбира, тука не станува збор за либералното поимање на пози-
цијата на индивидуата и нејзиниот избор во приодот на општење 
во заедницата како начин на неограничена слобода да прави што 
сака и да се однесува како што сака и мисли дека е најдобро за неа 
лично, туку станува збор за библиското поимање на значењето на 
индивидуата како Божјо создание.

Досегашните теории за демократијата и нејзините појавни об-
лици ќе бидат предмет на критичка опсервација, со крајна цел 
да се понуди модел, за кој вредносните основи ќе деривираат од 
постулатите на христијанскиот библиски концепт, односно модел 
кој би претставувал поволна средина за личниот напредок на по-
единецот, но и модел од кој ќе се унапредуваат и развиваат вкуп-
ните општествени услови за производство на среќни и задоволни 
граѓани.

Во трудот, рековме дека ќе биде земен за основа христијанскиот 
библиски светоглед, кој ќе биде подетално анализиран во посебно 
поглавје. Очигледна е потребата нормативниот дел на политички-
те институции да биде фундиран на валидни принципи и вредно-
сти, пред се́, затоа што нормата влијае директно на односите во 
поредокот. Па оттука, каква политичка вредносна основа ќе биде 
вградена во нормативниот сегмент на институциите, директно ќе 
влијае какви односи ќе продуцира таквиот политички систем во 
општеството.

Понатаму, потребно е да се води сериозна научна и политичка 
дебата за овие прашања, со цел расветлување на сите можни аспе-
кти на проблемот поврзан со потрагата по најоптималните реше-
нија за организација на општествата, започнувајќи од периодите 
кога е дојдено до значајни демократските дострели на државите 
низ историјата, па се́ до денес, првите децении на XXI век. И во тој 

78 За концептот на индивидуата и општеството следи објаснување во посебно поглавје во трудот
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контекст, особено последниот дострел на демократијата односно 
поделбата на власта, на законодавна, судска и извршна. 

Од тој аспект, во претходното поглавје направивме пресек на 
историскиот развој на Христијанската политичка мисла. Притоа, 
ќе направиме и пресек на библиските постулати кои извршиле оп-
ределено влијание врз општествата во различни историски фази од 
нивниот развој. Истовремено, ќе се обидеме да образложиме и око-
лу причините за сериозно долгиот период од неколку илјади годи-
ни, кој му бил потребен на човештвото за прифаќање и имплемен-
тација на основните елементи на поделба на власта и остварување 
на повисоки дострели на демократија, како концепт на политичко 
устројство на државите.

Демократијата и демократските достигнувања низ историјата 
ќе бидат опфатени во клучните моменти низ емпириски сознанија, 
посебно кај државите од развиените западни општества. 

Притоа, ќе се обидеме да го детектираме влијанието на рели-
гиските и духовните аспекти во двата случаи, од аспект на нивно 
прифаќање и соодветно третирање и нивно отфрлање и негирање, 
како и последиците кои соодветно произлегле во едниот и во дру-
гиот случај. 

Анализата ќе ги опфати повеќето општопознати теории за поли-
тичките системи, дел од теориите за демократијата, некои современи 
политички теории, а ќе опфати и краток историски пресек на развојот 
на Христијанската политичката мисла во специфицираната област на 
истражување.

Опсервацијата на Роберт Дал (Robert Dahl) според која не по-
стои една теорија за демократијата, туку повеќе теории за демокра-
тијата ќе ни послужи како основа од која во трудот ќе се направи 
критички осврт на повеќето од нив, како од сетот на либерални-
те теории (Џон Лок. Алексис Токвил и Џон Стјуарт Мил), така и 
од сетот на теориите од спротивниот табор (Аристотел, Николо 
Макијавели, Жан Жак Русо и Џон Винтроп со неговиот модел на 
Христијанско милосрдие). Од сетот на современите теории, зна-
чајни за анализата на трудот, ќе направиме критички осврт на тео-
риите за демократија на Фридрих Хајек, Милтон Фридман, Роберт 
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Дал, Џосеф Шумпетер како и Џон Деви кој особено ги анализи-
ра дилемите кои јавноста ги восприема како проблем и оттаму ја 
објавува потребата од нови демократски методи за реализација на 
демократските цели.

Од сетот на современите политички теории, особено аплика-
тивна во контекст на аргументацијата во трудов е т.н. политичка-
та теорија на концептуални промени или моделот на политички 
сигнификантни концептуални промени кои овозможуваат бројни 
предности преку нагласокот на контекстот и контрадикцијата, раз-
работена од професорот на Колеџот Хамилтон (Hamilton College) 
во САД, Роберт Мартин (Robert W. T. Martin)79. Во трудот, тој твр-
ди дека животот е полн со контрадикции кои постојат неизбежно, 
егзистираат „под површината“ од нашата свесност, метафора која 
ја користи Фар (Farr, 1988: 25). Ако се обидеме да ја анализираме, 
а не само разбереме политички значајната концептуална проме-
на, тогаш може да се откријат бројни случаи во кои таа промена 
се случува,  многу потенцијални влијателни контексти можат да 
имаат влијание врз евентуалните промени, не само во историски 
контекст, туку и во проценка за тоа кои каузални услови предизви-
куваат концептуална промена. (Ibid, p. 429) Мартин предупредува 
дека треба да се внимава на прашањето кое е отворено, а се одне-
сува на причинско-последичната поврзаност на кои било пооделни 
контексти, односно дали значајни културни фактори играат улога 
во одредено придвижување кон концептуални промени или тие се 
резултат само на економски опортунитет.

Ако се анализира од овој аспект, дека се можни концептуал-
ни промени предизвикани од културно вредносно влијание од 
општеството, тогаш слободно можеме да го потврдиме размислу-
вањето дека ние како луѓе сме наследници на различни традиции 
на мислата, идеологии и светогледи, така што во тој процес ние 
несомнено и неизбежно примаме навики во меѓусебното општење 
и општењето во заедницата. Резултатот на тоа се мноштво на раз-
лични системи на верувања, кои се масивни и комплексни, содржат 

79 Martin, Robert W. T.: Context and Contradiction: Toward a Political Theory of Conceptual Change; Political Research 
Quarterly, Vol. 50, No. 2, pp. 413-436; Sage Publications, Inc. (1997)
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во себе далекусежни импликации и ненамерни консеквенци, кои 
не можат да се адресираат целосно. Светот е во постојана промена, 
и поради тоа, за индивидуата е особено тешко да воспостави иде-
ален конзистентен систем на верување. Надворешните промени и 
влијанија од светот, можат сериозно да влијаат на изместување на 
системот на верување и истото да се одрази негативно на неговата 
кохерентност.

       Втората е политичката теорија на протестантската главна 
линија на Џозеф Ботум (Joseph Bottum)80, којашто е само во наја-
ва, повеќе како анализа на состојбите во кои се наоѓа Америка во 
поново време. Имено, Ботум вели дека националната моралност 
може да преовлада во исклучување на религискиот принцип, неза-
висно од влијанието на рафинираното образование на умовите од 
таа специфична структура како што е црковната/религиската, ниту 
од нивните причини, искуства кои ќе бидат против таквиот процес. 
Тој разочарано констатитара дека протестантската доминација по-
лека одумира во корпоративна Америка, но истовремено се случу-
ва и нешто друго, за него исто толку значајно: „Во секојдневните 
практики, протестантизмот81 несомнено и́ даде на Америка нешто 
особено животноважно, а тоа е општественото единство и културна 
дефиниција која не произлегува директно и целосно од политички-
те аранжмани и економските односи. Но, Америка му даде на про-
тестантизмот за возврат, шанса да процвета без особено мешање 
на државата, слобода да нуди исполнување на човечките желби и 
потреби за она кое лежи надвор од материјалниот свет.“ (Ibid, p. 33)

Теократијата како модел во таборот на христијанството е изне-
надување за демократската јавност, а за многумина е сериозен по-
зитивен придонес во развојот на општествата. Дијапазонот од чис-
то церемонијални теократски елементи во општествата, до крајно 
нормирање во Уставот и законските решенија на државите е вред-
но за анализа, особено што претежно, овие држави важат за високо 
развиени западни демократии, наспроти американскиот пример кој 

80 Bottum, Joseph: The Death of Protestant America: A Political Theory of the Protestant Mainline; First Things: A Monthly 
Journal of Religion & Public Life, Issue 185, p. 23 (Aug/Sep2008)
81 Назив земен како именител на сите различни протестантски деноминации кои произлегоа од процесот на Реформа-
цијата во Европа и од протестот против папството и заблудите на католицизмот и црквата во тоа време
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на принципот на секуларизам и силно поттикнувачко општествено 
позиционирање кон духовното со библиска позадина, се моменти 
кои внесуваат забуна во политичката мисла во минатите децении, 
од времето на Вебер па се́ до денес, XXI век.

Притоа, особено важно е да се направи преглед на целокупни-
от сет на христијанските нации од аспект на меѓусебно зависните 
влијанија на државата и црквата, државата и духовното, црквата и 
духовното. Притоа, и́ да се разгледаат примерите на доминантно 
православните општества, потоа доминантно католичките приме-
ри на општества и секако доминантно протестантските општест-
ва82, како на тлото на Европа, така и на Американскиот континент 
(САД и Канада), посебно во компаративен контекст и корелира-
но со соодветна индексација за утврдување на взаемно зависните 
влијанија и релации помеѓу културно вредносниот концепт и со-
цио-економскиот и демократски општествен развој на државите.

Поради потребата од аргументација за поддршка на тезата на 
трудот, сметам дека е од корист да се примени и соодветна т.н. 
квантитативна политичка „стата“ анализа, која посебно ќе ги ана-
лизира и докажува взаемно зависните врски и влијанија помеѓу до-
минантните и широко прифатени од академскиот и политичкиот 
свет, индикатори за различни сфери од напредокот на политичките 
системи и општествата во целина, во корелација со религиската 
застапеност во таборот на христијанството, односно помеѓу доми-
нантно протестантските, католичките и православните христијан-
ски нации и држави.

„Политичкиот научник на полето на религијата, Кенет Валд 
(Kenneth D. Wald) ја објаснува конструктивната релација по-
меѓу политичките и уставните системи на Америка која е се-
куларна, како што следи: Уставот јасно ја воспостави секулар-
ната држава или секуларната влада, но во конституирањето на 
државата не постои намера за спречување на религијата (ве-
рата м.з.) од влијанието врз општеството пошироко, но и во 
политиката особено.“83  

82 Разликите во поимањето и практиките на различните доминантни деноминации во Христијанството не се предмет 
на анализа на трудот, иако ќе ја користиме општо прифатената разлика во религиските практики и односот кон извор-
ното живо Слово Господово - Библијата
83 Jevtic, Miroljub: Political science and religion; Professor at the Faculty of Political Sciences - Belgrade’s University <http://
www.politicsandreligionjournal.com/images/pdf_files/srpski/godina1_broj1/Political_science_and_religion.pdf>
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„Она што е особено важно во врска со улогата на религијата 
во политиката на САД е фактот дека религијата одиграла многу 
важна улога во креирањето на државата“ Џозеф Гриебоски (Joseph 
K. Grieboski).84 (Ibid. p. 61)

Во тој контекст моралната политика и нејзините постулати и перс-
пективи, значајно е да бидат разгледани од повеќе аспекти, вклучително 
и́ тие на етичките норми и релации на општење како на индивидуал-
но, така и на ниво на општествата. Притоа, значајно е и́ да се посвети 
внимание на градење и развивање на иновативни модели на политички 
системи и институции со вграден морален код во својот фундамент, на 
сите нивоа на законодавната, судската и извршната власт. 

Во тој контекст, поделбата на власта е основната и главна фаза 
од демократскиот развој, во која е релевантно да се спроведе про-
цес на постепено вградување на базичните библиски премиси во 
повеќето области на експресија и оттука соодветно да се експери-
ментира со профилирање на моделите на политичките институции 
на системот, а во контекст на остварување на целите на анализата. 
Вмрежувањето на морално вредносниот код и неговото соодветно 
нормирање може да прерасне во стабилна основа за градба и соод-
ветна надградба, но и модификација на структурата на постојните 
модели на политички системи.

3.2.2. Индивидуа - општество

„Но, барем една работа која не е доведена воопшто под 
знак прашање, а е нова, е вреднувањето на исполнување на 
должностите во световните работи како највисока форма, која 
морална активност една индивидуа може да ја претпостави. 
Ова е очигледно нешто кое им дава на секојдневните светов-
ни активности силно религиско значење и кое прво ја креира-
ше концепцијата за повик, во оваа смисла. Оваа концепција 
на позив ја извади на површина централната догма на про-
тестантските деноминации која ја дискредитира католичката 

84 Founder and President of the Institute on Religion and Public  Policy in Washington DC
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поделба на етичките рецепти на заповед и препорака. Един-
ствениот начин да се живее прифатливо за Бога, е да не се 
преувеличува световната моралност во монастички аскети-
зам, туку да се исполнуваат обврските наметнати на индиви-
дуите, со нивната позиција во светот. Тоа е нивниот повик.85 

Општество како поим означува збир на индивидуи  на определена 
територија.86 Оттука, сите теории за општеството се во директна коре-
лација со поимање на човековата природа. Како резултат на таа меѓу-
себна зависност и условеност се воспоставуваат и развиваат релациите 
и општењето помеѓу индивидуите, така што се издвојуваат и одредени 
модели или обрасци на општествена интеракција, при што се доаѓа до 
оформување на т.н. општествена „структура“. 

Дел од политичките теории, генерално имаат тенденција да постават 
јасна дистинкција помеѓу општество и држава, проширувајќи го значењето 
на поимот во делот на т.н. граѓанско општество, кое функционира надвор 
од државната структура. Во тој контекст релевантно за анализата е да се 
направи посебен осврт и́ на јудео еврејската политичка мисла, како надо-
полнување на христијанската политичка мисла.

Еврејската политичка мисла придава особено значење на индивиду-
ата и нејзиниот примат во општеството. Теориите за демократија, отту-
ка го имаат преземено концептот на давање силно значење и важност 
на индивидуата и нејзината положба и функционирање во општество-
то. Иако во демократијата, мнозинскиот принцип на владеење е основ-
ниот, иако тој досега се смета за еден од попрогресивните модели на 
владеење, сепак таквиот модел не овозможува поголема креативност, 
прогрес или индивидуален исчекор во онаа мерка во која тоа било слу-
чај низ историјата, во поинакви општествени структури. Напротив, так-
виот систем на демократија пројавува сериозни слабости, кои секако е 
потребно да бидат подетално анализирани од повеќе аспекти. 

Јудаизмот, во поглед на поимањето на демократијата како кон-
цепт на владеење, развива свои политички теории кои директно 
извираат од премисите кои се дадени во Тората87. Имено, профе-

85 Weber, Max: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Chapter III; Penguin Books (2002)
86 Heywood, Andrew: Political Theory – An Introduction; Palgrave Macmillan (2004), p. 27
87 Тора е Петтокнижието од Стариот Завет на Библијата или Петте Мојсееви закони
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сорот по филозофија Сол Рот (Sol Roth)88, во делото „Халака и по-
литика - Еврејската идеја за држава“ (“Halakhah and Politics - The 
Jewish Idea of the State”)89 прави обид за апликација на идеалот 
„Тора им дерек ерец“ (“Torah im Derekh Eretz“) во политичката 
теорија. Самиот поим има повеќе значења. Преведено значи “па-
тот на земјата“, но и пристојно, љубезно, полно со почит, умно и 
цивилизирано однесување на секоја индивидуа во државната или 
општествената заедница. 

Филозофијата на овој принцип е формулирана во XIX век од 
страна на рабинот Самсон Рафаел Кирш (Samson Raphael Hirsch). 
Тој го поистоветил овој модел со културата и примарно се занима-
ва со судирот на Јудаизмот со современите концепции на науката, 
знаењето и слободата. Претставува обид за расчистување на одно-
сите на јудаизмот со генералната култура и со политичките кон-
цепти кои се актуелни во општествата каде што се присутни Евре-
ите. Првенствено тоа се концептите поврзани со еманципацијата 
на индивидуата, својствено на демократските општества. 

Во тој контекст, Рот, во своето дело смета дека секоја индиви-
дуа е создадена според образот Божји, како што тврди Библијата 
(Стариот Завет), и оттука секоја индивидуа содржи Божествени 
атрибути наследно во себе, елементи кои никој, а посебно не́ мно-
зинството може да ги негира или избрише. Таквото наследство 
дава за право да се извлекува значењето и особената важност на 
индивидуата и нејзината поставеност во општеството. Според Рот, 
индивидуализмот кој го брани јудаизмот е повеќезначен. 

Имено, тој форсира исполнување на обврски повеќе отколку 
практикување на права, потоа ја нагласува непроценливата вред-
ност на секоја личност, според која вредност тој го проценува и 
вреднува човековиот живот како непроценлив. Истовремено, ох-
рабрува интелектуална опозиција, дури и кога се инсистира на по-
слушност кон авторитети. Од друга страна пак, оваа доктрина ја 
смета индивидуата како потенцијална заедница и оттаму во Тал-

88 Professor of Torah im Derekh Eretz at Yeshiva University and Rabbi of the Fifth Avenue Synagogue in New York City
89 Roth, Sol: Halakhah and Politics: The Jewish Idea of the State; KTAV Publishing House, Inc. (1988)
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мудот90 е извлечен принципот според кој „сите Евреи се одговор-
ни едни за други“, како еден вид на органска концепција на ев-
рејското општество. И на крајот, Рот заклучува дека прогресот на 
општествата е забавен, а проблемот на тоа забавување го лоцира во 
арената на моралот и општественото однесување. Моралниот ка-
рактер на поединецот во претходните стотици години бил посупе-
риорен отколку во современиов свет, смета Рот. Притоа, ја нагласу-
ва неопходноста од усвојување на дисциплината на методи и цели, 
на индивидуален напор и дебата, да се откријат поефикасни начи-
ни на реализација на целите на индивидуата, било да станува збор 
за животот на Евреин или за животот на кој било друг. И  заклучу-
ва дека јудаизмот како индивидуален концепт охрабрува форми на 
индивидуализам кои ја потенцираат моралната храброст и доблест 
кај поединецот, кои ја нагласуваат вредноста на човековиот живот, 
кои инспирираат теоретски истражувања со цел подобро да се раз-
бере и полесно да се чекори кон прогрес.

Секако, оваа доктрина не е вообичаено инкорпорирана во тео-
риите на демократијата, кои во есенцијата подразбираат владеење 
на народот како колективитет или владеење на мнозинството преку 
избрани претставници, кои владеат во име на народот.

Концептот на индивидуализмот е исто така столб и на западна-
та политичка култура. Според професорот Ендру Хејвуд (Andrew 
Heywood)91, да се гледа на општеството како збир на индивидуи е, 
всушност, да се разберат човечките битија како личности и да се 
суди за нив според нивните посебни квалитети, како карактерот, 
личноста, талентите, вештините, индивидуалните способности, 
затоа што пред се́, секоја индивидуа има свој личен идентитет и 
свои фундаментални карактеристики и посебности. Сите индиви-
дуални доктрини ја величаат вродената вредност на индивидуата, 
неговиот дигнитет, личното достоинство и углед, дури и светоста 
на личноста. Прашањето, кое Heywood го поставува е, како всуш-
ност, овие вредности најдобро може да се реализираат во едно 

90 Талмудот е колекција на еврејските закони и традиција, и претставува централен текст на Јудаизмот. Содржан е во 
63 трактати или 6200 страници текст кој вклучува и погледи на законите, етиката, философијата, обичаите, историјата, 
теологијата и слично
91 Политички мислител од Велика Британија, консултант и автор на бројни книги од областа на политичките науки, 
влада и политика
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општество. Либералните теории и доктрината на природно право, 
како и Теоријата на општествен договор може да се гледаат од ас-
пект на заштита на неотуѓивото право на индивидуата како цел на 
општествената организација, но и како форма на политички инди-
видуализам, така што владата произлегува од согласноста на инди-
видуалните граѓани, иако нејзината улога, повратно, е ограничена 
во заштита на нивните индивидуални права.

Според Мил (J.S.Mill)92, терминот „индивидуализам“ означува 
капацитет на секоја индивидуа да постигне максимум сопствено 
исполнување и да се реализира себеси што е можно најдобро со-
гласно потенцијалот кој таа индивидуа го поседува. Така концептот 
на индивидуализам се трансформира кон концепт на личен развој 
и развоен индивидуализам во услови на слобода од либертаријан-
ски тип.

Хејвуд, посебно ја нагласува врската на индивидуата со нејзино-
то културно наследство, потоа влијанието на идеите, филозофијата 
и идеологиите врз индивидуата, како и историските и општестве-
ни околности во кои таа индивидуа се градела и развивала како 
личност. Исто така, врските на индивидуата со институциите и 
нејзиното влијание врз нив и обратно, смета дека се од особена 
важност за општествената организација и вкупните достигнувања 
на општеството.

Теориите за општеството трагаат по врските и меѓусебната вза-
емност помеѓу политиката, општеството и индивидуата. Според 
Хејвуд, концепцијата на нагласен индивидуализам води до нагла-
сена неусогласеност, недоразбирања и до длабока идеолошка кон-
троверзност.93 

Индивидуалната концепција на општеството, како најчист при-
мер се наоѓа во класичниот либерализам, кој е посветен на по-
стигнување на најголема можна индивидуална слобода, концепт во 
кој државата е должна да гарантира само рамка за ред и поредок, 
во која индивидуите ќе можат да трагаат и да ги реализираат соп-

92 Британски филозоф, политички економист и државен службеник, кој се смета за еден од повлијателните филозофи 
на 19-от век, со значаен придонес кон општествената теорија, политичките теории и политичката економија (1806–1873)
93 Ibid, p. 43
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ствените интереси на нивен сопствен начин, како што тие самите 
сметаат дека е потребно и најдобро во нивен личен интерес.

Историјата на класичниот либерализам е истовремено и исто-
рија на либертаријанизмот. Овие два концепти се блиски и меѓу-
себно испреплетени, а се сепак одвоени политички концепти. 
Иницијалната теорија произлезе од идеите на Просветлението 
од 18-от век во Европа и Америка, а особено од политичката фи-
лософија на Џон Лок (John Locke) и Барон де Монтескије (Baron 
de Montesquieu), како и од моралната и економската философија 
на Адам Смит (Adam Smith).

Терминот “либертариан“ извира од францускиот збор “libertaire” 
(“for liberty”/“за слобода“) и за прв пат во политичка смисла е упо-
требен во 1857 година од страна на анархо - комунистот Џозеф Де-
жак (Joseph Déjacque), во смисла на индивидуа која ја брани слобо-
дата, особено на размислување и делување согласно доктрината на 
слободно изразената воља. Од тој аспект, Адам Смитовата морална 
философија става особен нагласок на воздржување на владата од 
сеопфатна интервенција врз животите на луѓето, без мешање на 
арбитрарните сили кои и́ се на располагање како држава, а со цел 
индивидуите да ги остварат до максимум нивните од Бога дадени 
таленти и да го реализираат оптимално, нивниот личен потенцијал.

Дијаметрално спротивна теорија е т.н. органска аналогија, спо-
ред која општеството може најдобро да функционира и да се изра-
зи себеси, како еден општествен организам, како органска целина. 
Ваквиот холистички пристап подразбира дека целината е поважна 
од нејзините делови, односно колективитетот е позначаен од инди-
видуата. Органскиот поглед на општеството е прифатен претеж-
но од традиционалните конзервативни мислители, кои целат да 
го легитимираат постојниот морален и општествен поредок и кои 
сметаат дека институциите како фамилијата, црквата и аристокра-
тијата, како и традиционалните вредности и култура служат да ја 
поткрепат и зацврстат општествената стабилност. (Ibid, p. 44)

Низ историјата на развој на општествата, сведоци сме на некол-
ку искуства кои ја отсликуваат отпорноста и одржливоста на вос-
поставените односи и структури. Имено, XX век беше век на до-
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минација во еден дел од светот, на т.н. општества од комунистички 
или социјалистички тип, каде што доминантната категорија како 
колективитет беше работничката класа. Системите тендираа да ја 
устоличат како врховен креатор и арбитер на вкупните односи во 
општествата. Но, поради состојбите да колективитетите не можат 
сами по себе да владеат, потребно беше да се избере елита од нив, 
која во нивно име ќе ги уредува општествените односи. Праксата 
покажа дека системот сам по себе немаше доволно механизми за 
одржливост на долг рок, така што состојбите кулминираа со октро-
ирање на една политичка елита која во име на работничката класа 
ги злоупотребуваше и едните и другите, прибирајќи ги привилеги-
ите кои ги нуди власта за себе и за своите најблиски.

Овие колективни системи или општества на колективитети не го 
издржаа забот на времето. Се поставува круцијално прашање, зо-
што толку долг временски период се изгуби во развојот на споме-
натите нации и општества, кога Библијата, како и христијанството 
генерално, уште во самите почетоци на објавата на човештвото ја 
устоличи индивидуата како Негова врховна креација, создадена по 
Негово обличје, индивидуа која содржи во себе вродено Божестве-
ни карактеристики и како индивидуа која е од непроценлива вред-
ност и важност за Бог лично. Таквата позиција дадена на поеди-
нецот директно од Бога преку Неговото живо Слово - Библијата, 
кој и́ да е, од каква раса и потекло да е, во каква и́ да е средина и 
опкружение, ни дава за право да ја пресликаме во матрицата на 
воспоставување и уредување на општествените структури. 

Имено, во таа смисла, индивидуата останува да биде основен и 
главен чинител на општествениот поредок, и оние општества кои 
ќе успеат да ја издигнат вредностa на индивидуата и нејзиното зна-
чење, како „се́ во очите Господови“, токму тие општества ќе ус-
пеат да се носат со потребата од прогрес, првенствено поради тоа 
што постојат и се развиваат на цврсти основи. Општествата кои 
најрано го сфатиле овој принцип и кои навреме го примениле овој 
модел, согласно степенот на апсолвираната перцепција за вистини-
тоста на Божјата позиција пред кое било човечко мудрување, тие 



Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

80

општества ќе одат напред и ќе бидат попрогресивни и попроспери-
тетни од сите останати. 

Легитимно во оваа смисла е прашањето е зошто токму ваквиот 
пристап би бил исправен? 

Ако претходно анализиравме дека индивидуите во услови на 
слобода и минимум на ограничувања, на општествената сцена 
настапуваат со сите свои индивидуални вредности, со своите 
лични таленти, со својот морален интегритет како личности, со 
својата амбиција и со оформениот карактер во дадените исто-
риски и културни околности, тогаш целиот овој сет на компо-
ненти ќе има свое силно влијание врз окружението во кое општи 
поединецот. Ако станува збор за политичко окружение, тогаш 
секако политичката култура и сетот на принципи, вредности и 
апсолвираниот стандард на политичко општење во заедницата 
од страна на индивидуата, во процесот на политичката соција-
лизација, изградениот етички капацитет и вградениот морален 
код со интегритет во себе ќе имаат соодветен одраз и израз во 
политичкото окружение.

Оттука и огромната важност на индивидуата за квалитетот на градење 
и развивање на структурата и односите во политичкото окружение.

3.2.3. Владеење, власт - држава, влада

     - моќ (влијание, интерес), авторитет, легитимитет

Консеквентно на досега анализираното, поимите на моќ и авто-
ритет заземаат значајно место во политичката мисла, дури и се́ по-
значајно во современите општествени односи денес, на почетокот 
на XXI век, односи во кои преовладува т.н. реална политика, во која 
токму моќта, влијанието, авторитетот, целите и интересите на одре-
дени категории на општествената заедница, па дури и во глобални 
рамки моќта, влијанието, целите и интересите и на цели држави и 
нации, заземаат доминантно место. Една мала дигресија, ќе не до-
веде до поткрепа на ваквата констатација. Надворешната политика 
на Соединетите Американски Држави, со децении наназад, уште 
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од времето на петтиот претседател на САД, е зацементирана на т.н. 
Монроова доктрина94, која токму моќта, влијанието и интересите на 
Америка ги протежира низ светот, со цел да одржи доминантна по-
зиција и влијание во глобални рамки. Позадината на потребата од 
еден ваков пристап во уредување на надворешно-политичките одно-
си на една држава или нација над други или над сите останати, може 
да се претпостави двострано. 

Од една страна, официјалниот став е дека првенствениот инте-
рес на Америка е да изврши извоз на демократскиот вредносен 
модел на владеење и со тоа да им помогне на бројните нации кои 
се владеани од тоталитарни режими. Од друга страна, бројни се 
претпоставките дека сепак бизнис интересите, позицијата на моќ и 
приграбување на нови сфери на влијание во глобални рамки, како 
и доминантната позиција при распределба на меѓународните инте-
реси и ресурси, преовладуваат при протежирањето на Монроовата 
доктрина во надворешната политика на САД.

Оваа дигресија, ќе помогне во краткиот осврт на поимите моќ и 
авторитет. Какво е поимањето на овие категории и колкаво е нивно-
то влијание врз дефинирањето на државата и државниот апарат, но 
и врз разграничувањето на поимот држава од поимот општество.

Јудаизмот генерално ја дефинира моќта како способност да се 
реализираат одредени цели. Во анализираниот труд, Рот ја користи 
дефиницијата на Бертранд Расел (Bertrand Russell)95, како произ-
водство на целни ефекти. И оттука, моќта ја сместуваат во сетот 
на категории кои се подложни на морален суд. Силата и принудата 
вели авторот, е неутрална и аморална, но може да биде и слепа, екс-
плозивна, разурнувачка, а никако не смее да биде злобна или полна 
со зло во себе. Ова стојалиште, ја апсолвира моќта како категорија 
која достигнува моралност, не поаѓајќи од фактот што може да се 
користи како средство за остварување на цели, туку од моментот 
кога истата ќе постане цел сама за себе. Моќта, според ова стоја-
лиште, е готово секогаш предизвикана на морални основи. Таа го 

94 5-от Претседател на САД, James Monroe, во своето седмо годишно обраќање до Конгресот, во 1823 година ги удри 
темелите на идната надворешна политика на САД, политика на постојано зголемување на моќта, влијанието и интере-
сите на САД во светот <http://www.ushistory.org/documents/monroe.htm>
95 Russell, Bertrand: Power; Norton (1938), p. 35
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носи во себе својството да е злоупотребена и искористена за немо-
рални цели, во случаи кога е концентрирана во рацете на поединци 
со сомнителна морална заднина. Јудејското поимање на моќта е 
во непосредна корелација со оформување, градење и развивање на 
институциите на државата.  

Поаѓајќи од Тората односно Библијата, и од инструкцијата во 
неа: „Ќе востановат цар над тебе...(Израел)“, овие мислители сме-
таат дека инструкцијата се однесува на создавање на држава, која 
е влада, од една страна, а од друга страна формата на таа влада 
да биде монархија, односно цар да владее со нацијата и државата. 
Афирмацијата на моќта во јудеизмот и идејата за држава, истовре-
мено се манифестира и во нејзината инклузија во концепцијата на 
трите централни општествени идеали: правдата, слободата и ед-
наквоста, а во случајов и мирот.  

Оттука, доколку моќта е врамена во морални рамки, задолжи-
телно истата треба да биде ограничена, на некој начин, за да се 
одземе можноста од злоупотреба и застранување на страната и 
промоцијата на злото. Во тој случај, политичката моќ мора да биде 
опонирана од друг независен центар на политичка моќ. Во Стари-
от Завет, на моќта на царевите била спротивставена политичката 
позиција на пророците, кои имале полна власт од Бога да ги урам-
нотежуваат одлуките и застранувањата на царевите, во случаи кога 
се одметнуваат и промовираат сила со зли намери, за сопствени 
цели и интереси.

Поаѓајќи од ваквиот модел на ограничување на моќта на по-
единци, избрани во име на мнозинството, политичката мисла, 
во контекст на демократијата го воведува принципот на подел-
ба на власта на законодавна, судска и извршна. Впрочем, според 
христијанскиот светоглед, фазите кои Бог ги објавува во Стариот 
Завет, во упатството за уредување на односите помеѓу луѓето во 
Израелското општество се следниве: Најпрво се дадени како ин-
струкција Законите, преку Мојсеј. Потоа устроени се судии (Книги 
на судии), кои ќе ценат кој, како и дали ги спроведува законите и 
соодветно на тоа се дадени санкциите за сите оние кои по слободна 
волја одлучиле да се спротивстават на устроените закони во заед-
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ницата. И на крајот во Книгите на царства, објавена е фазата во која 
основната концепција е владеење преку поставување на цар, каде 
се обработени постулатите за тоа како треба да се владее со луѓето 
и кој модел да се примени при уредување на односите помеѓу  нив. 

Авторитетот како поим во јудеизмот е сметан како право да се 
наметнат на другите одредени обврски и честопати се поима екви-
валентно на моќта. Моќта пак е есенцијата на авторитетот. Во ју-
деизмот, авторитетот на политичкиот суверен произлегува од биб-
лиските постулати кои му придаваат Божествени карактеристики 
и право да санкционира. Принципот, според кој ниту едно човечко 
суштество нема наследено право за да господари со друго човечко 
суштество е принцип кој оттука ја извлекува политичката еднак-
вост, на основа на еднаквоста помеѓу индивидуите. Така барањето 
за политички авторитет се втемелува на полето на разликите по-
меѓу луѓето, според нивните таленти, интелектуалниот капацитет, 
општествената положба и нивното нееднакво распределување по-
меѓу членовите на заедницата или општеството како целина. (Ibid.)

Ваквите теолошки основи, на политичките мислители на јуде-
измот, според Рот, се засновани на Библиската инструкција дека 
царевите се поставени по Божја промисла во дадениот момент во 
историски контекст, со цел да воспостават и уредат политички по-
редок и се́ што е потребно за тој да функционира квалитетно. 

Авторитетот како поим бил сериозно анализиран и истражуван 
и од Вебер, кој извршил категоризација на видови на авторитет. 
Имено, според овој реномиран социолог и политички мислител на 
XIX век, идеалните типови на авторитет се: традиционалниот, ха-
ризматскиот и легалниот рационален авторитет. Сите овие типови 
на авторитет се однесуваат на начините на практикување на моќта 
во општеството. Единствената разлика помеѓу моќта и авторите-
тот е во легитимитетот, кој наједноставно, означува полноправност 
или законска основа за стекнато право да се владее, смета Вебер. 
И согласно тоа право, системот на владеење потребно е да стекне 
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легитимитет. Исто така, легитимитетот е тој квалитет кој ја тран-
сформира голата моќ во полноправен авторитет, според Хејвуд96. 

Погледнато од христијанска перспектива97, Брук (Bruck) ја дефи-
нира религијата како ментален, општествен и материјален систем 
кој го дарува општеството со смисла за кохерентност, а индивидуа-
та со финална рамка за животот и неговото значење во стварноста, 
интегрирајќи ги притоа двете димензии. 

Низ историјата, религијата била заслужна за креирање или ле-
гитимирање на многу регионални идентитети (полиси, регионални 
држави, империи). Во таа смисла, таа е во потрага по сигурност во 
услови на несигурност. Религиската организација или хиерархиска-
та црква постана политичка моќ или во најмала рака легитимирачка 
референца за било која политичка сила, што се смета за корен на сите 
подоцнежни конфликти помеѓу императорите и папата, државата и 
црквата. Брук, понатаму вели дека духовниот квалитет треба да биде 
основа за политички авторитет, а не хиерархијата во црквата, што во 
тоа време се смета за нов начин на политичко размислување.

Основите на христијанското размислување за моќта и автори-
тетот се преклопуваат со смислата на тројството, Бог, Син и Свети 
Дух. Имено, ако тројството е карактеризирано со моќ и сила, логос 
и мудрост, и со круната над сето тоа - љубовта, тогаш се изведува 
едноставен заклучок дека моќта и мудроста се премостуваат преку 
љубовта. Оној момент кога љубовта стапува на сцена во Христос, 
отелотворениот жив Бог според христијанското верување, тогаш таа 
ги поклопува и моќта и силата и мудроста и знаењето, и сите овие 
елементи се прелеваат во љубовта и низ неа, и од неа се враќаат 
назад со уште поголема моќ и сила за промена, за трансформација 
на тврдите срца, и со уште поголема мудрост и знаење. Токму таа 
пожртвувана Божествена агапе, несебична љубов за секој поединеч-
но, ги омекнува и освојува тврдите срца човечки и владее со нив и со 
животите на тие кои ќе поверуваат, ќе се покајат и очистат од гревот 
и од стариот ментален склоп, и така осветени во Христос, тие ве-

96 Heywood, Andrew: Political Theory: An Introduction; Palgrave McMillan (2004), p. 141
97 Bruck, Michael von: Political Authority: A Christian Perspective; Buddhist-Christian Studies, Volume 30, p. 159+ (Article); 
University of Hawai’i Press (2010)
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рни да го примат за свој Господ и Спасител, во своето срце и живот. 
Ова претставува т.н. трансформација одвнатре, во срцата на луѓето, 
преку метаноја на умот и премин од ум во разум, според библиската 
новозаветна терминологија.

Понатаму, христијанскиот концепт вели: Ако во новата со љу-
бов облечена премудрост, распознавањето на доброто од злото се 
стекнува со беспрекорна прецизност, тогаш секој поединечно и се-
која нација како целина, кои ќе ги апсолвираат овие верувања и ќе 
ги примат и практикуваат во процесите на дизајнирање и развој на 
општествата, се ставаат себеси во идеална позиција да ги прелеат 
елементите на суровата моќ, интерес и влијание во добрина, ми-
лост, благост и љубов. Кога пожртвуваната љубов стапува на сце-
на, таквото сирово поимање за моќта ја губи силата и постепено 
исчезнува.

Ваквиот христијански поглед на стварноста е сериозна основа 
за воспоставување на нови политички теории, кои би биле всуш-
ност нова идеја за моќта и авторитетот, ново поимање, етаблирање 
и практикување на моќ низ призма на Христовата добрина, милост 
и љубов. Тогаш моќта си доаѓа на вистинското место и нејзината 
вистинска суштина која е во основа Божествена и добра, блага и 
милосрдна, полна со љубов, дури тогаш таа има сила да се прео-
бразува во моќ на здраво расудување за доброто и злото. Се цени 
дека ваквите идеи од Библијата извршиле и се́ уште вршат сериоз-
но влијание врз развојот на политичката мисла во Западна Европа, 
во еден сериозно долг временски период од Реформацијата па се́ 
до почетоците на третиот милениум.

Брук, исто така смета дека постои тенденција според која секоја 
држава и законодавството во неа, е во потрага по основи кои всуш-
ност самата држава и не може да ги генерира, а тие се генералниот 
код на вредности од кои и́ би требало да се конструира авторитетот, 
како елемент на власт и владеење.

Секој вид на практикувањето на моќ и авторитет, бара посто-
ење на соодветен легитимитет. Легитимитетот вообичаено се под-
разбира и како популарно прифаќање и признавање, од страна на 
јавноста, на авторитетот на владејачкиот режим, така што автори-
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тетот се стекнува со еден вид на легитимно одобрение или покри-
тие за практикување на политичката моќ. Најчесто се разликуваат 
описен и нормативен концепт на легитимитет98. Разликата е во тоа 
што едниот преферира кон оправдување на политички авторитет 
(нормативниот), а во тие рамки и на присила и принуда, а другиот 
(описниот) концепт инклинира кон креирање на политички обвр-
ски. 

Во таа смисла Лок вели: „секој човек, во согласност со другите 
создава еден вид на политичко тело под една влада и се става себе-
си под обврска, секој во општеството да се потчини на одлуката на 
мнозинството“. За Кант и Хобс, политичкиот авторитет произлегу-
ва од легитимитетот за воспоставување на политички институции 
во граѓанска држава. Во тој контекст, тој претставува морален ав-
торитет на секоја индивидуа како рационално суштество. 

За разлика од Хобс, Кант не го споделува погледот според кој 
политичкиот авторитет е креација на доброволен чин. Општестве-
ниот договор кој ја воспоставува граѓанската држава не е резултат 
на доброволно здружение, во кое индивидуите се собираат со цел 
да реализираат одредени цели кои ги споделуваат. Наместо тоа, ин-
дивидуите имаат морална обврска да формираат граѓанска држава, 
а како рационални и морални битија, тие можат да ја препознаат 
таа обврска. Кант, граѓанската држава и принудата која ја практи-
кува преку политичката моќ која ја стекнува, ја смета за  неопходен 
прв чекор кон воспоставување на морален поредок или т.н. „етич-
ки комонвелт“, како голем чекор кон моралноста.99 

Христијанската политичка философија ја смета согласноста за 
главен извор на легитимитетот. Хуго Гротиус (Hugo Grotius100) на 
овие основи ги премостува теориите за легитимитет преку при-
родниот закон, но и оние за Божествено стекнато право на авто-
ритет. (О’донован / O’Donovan, 1999; p. 790+) Според него, секој 
има право да учествува слободно во процесот на избор на форма 
на влада, што е всушност верзија на општествената теорија на Лок 

98 Fabienne, Peter: “Political Legitimacy”; The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.)
99 <http://plato.stanford.edu/entries/legitimacy/>
100 Hugo Grotius (1583-1645) е Холандски правник, кој се смета за еден од основоположниците на меѓународното право 
базирано на природното право
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и согласноста како главен извор на легитимитетот на политичкиот 
авторитет. За нас е важно и тоа дека постои и друг поинаков извор 
на легитимитет кој извира од духовниот авторитет на Бог, и вакви-
от легитимитет се вбројува во теократија101.

Во дискусијата за изворот на легитимитетот на моќта и 
авторитетот на државата, потребно е да го споменеме и ми-
слењето на секуларниот Становчиќ, кој вели дека религијата 
претставува база за легитимација на моќта на државата, ну-
дејќи притоа легитимирачки формули кои се разликуваат од 
религија до религија. Но, сепак, авторот заклучува дека лично 
повеќе е наклонет кон ставот според кој независно од контек-
стот, религиите сепак тешко би можеле да постанат универ-
зални инструменти за легитимација на државната власт, иако 
нивното влијание не може да се негира целосно.102 Во слу-
чајов авторот покажува колебливост во ставот и е недоследен 
во неговата констатација за тоа дали или не, религијата е или 
не, повеќе или помалку извор на легитимноста на моќта на 
државата. Претпоставка е дека таквата негова колеблива по-
зиција е резултат на неговиот личен став за верата, според 
кој, за него Бог не постои.

Моќта, авторитетот и легитимитетот се категории кои асоцира-
ат на држава и државен апарат. Една од основните карактеристи-
ки на државата, која всушност и ја дефинира нејзината суштина 
е суверенитетот. Тоа пак само по себе подразбира дека моќта и 
авторитетот се истовремено и централни идеи на концептот за 
суверенитет103.

Поимот држава, има повеќе значења, како збир на институции, 
како форма на политичка асоцијација, како територијална целина, 
како историски ентитет или едноставно како филозофска идеја. 
Поимот често се поистоветува со влада, иако владата претставува 
само дел од државата, можеби и најважниот нејзин дел, но сепак 
временски променлив дел, исто како и нејзините форми. 

101 Теократија е форма на влада во која официјалната политика се управува под Божјо водство или е управувана од 
авторитети кои се водени од Бога <Merriam-webster.com>
102 Stanovcic, Vojislav: Politicke ideje i religija; Cigoja stampa, Beograd (2003)
103 Philpott, Dan: “Sovereignty”; The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.)
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„Организацијата е патот до политичката моќ, но истовремено е и 
основа за политичка стабилност, а според тоа и политичка слобода“104 

“Consensus juris“ и “utilitatis communion“ се двете страни на по-
литичката заедница. Но, постои и трета страна. Ставовите мора 
да се рефлектираат преку однесувањето и заедницата вклучува 
не само „собирање“, туку многу повеќе и регулирано, стабилно и 
одржливо „собирање“. „Собирањето“ мора, накратко, да биде ин-
ституционализирано. И создавањето на политички институции, 
инволвирајќи и рефлектирајќи морален консензус и взаемен инте-
рес е консеквентно, третиот елемент неопходен за одржување на 
заедницата во едно комплексно општество“. (Ibid, p. 10)

Државата се дефинира како сет на институции и специјализиран 
персонал, кој регулира значајни аспекти од животот на популација 
која е поврзана територијално, обезбедува извори на финансирање 
преку оданочување, а нејзините законски регулативи се поткрепе-
ни со употреба на сила по потреба. Четири елементи во оваа де-
финиција се важни: (1) регулаторниот карактер на државата, (2) 
аспектот на принуда од страна на државниот апарат, (3) обезбе-
дување на ресурси од населението и (4) нејзината целовитост на 
полето на меѓународните односи105.

Според Вебер, државата како човечка заедница претендира на 
монопол за легитимна употреба на физичка сила во рамките на да-
дена територија. Оттука, таквиот монопол на легитимно насилство 
претставува и практична експресија на државниот суверенитет106.

Лок и Хобс аргументираат, во нивните теории за општествен 
договор, дека државата всушност и произлегува од доброволна со-
гласност или еден вид на општествен договор, направен помеѓу 
индивидуи кои признаваат дека само воспоставувањето на сувере-
на моќ може да ги заштити и чува од несигурност, нарушување на 
редот и бруталноста на т.н. „природна состојба“ на човекот. Оттука 
државата е неутрална целина, која делува во интерес на сите и го 
претставува она кое се нарекува „општо добро“ или „јавен инте-

104 Huntington, Samuel P.: Political Order in Changing Societies; Yale University (1968), p. 461
105 Kurian, George Thomas and James E Alt: The Encyclopedia of Political Science; CQ Press (2010)
106 Weber, Max: Politics as Vocation (1948), p. 77
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рес“. (Хејвуд / Heywood, Ibid, p. 79) Овие размислувања припаѓаат 
на сетот на т.н. либерални политички теории.

Роберт Дал (Robert Dahl), американски политички научник кој 
се смета за експонент на т.н. плуралистичка теорија за државата, го 
поставува плурализмот во срцето на државниот организам, однос-
но оваа теорија смета дека политичката моќ треба да биде диспер-
зирана  помеѓу широко мноштво на општествени групи наместо во 
политички елити или некоја владејачка класа. Тоа Дал  го нареку-
ва полиархија или владеење на мнозинството. Во суштина, според 
него државата мора да одговори на јавното мислење и на органи-
зираните интереси, така што на сите граѓани треба да им понуди 
право на глас во политичкиот живот. (Ibid, p. 79)

Идеите и теоријата на т.н. нова десница или неолибералните те-
ории, промовираат строга апатија кон владината интервенција во 
економскиот и општествениот живот и ја сметаат државата како па-
разитски апарат кој се заканува на индивидуалната слобода и еко-
номската сигурност на индивидуите. Аргументацијата се движи во 
правец на последиците од таквиот инвазивен пристап на државата 
кон секој сегмент на општеството, а кои секогаш водат до „претова-
реност“, „бирократизираност“ и до создавање на т.н. „голема/пре-
обемна влада“. Ваквиот концепт понатаму го развиваат т.н. Теории 
на јавен избор. (Ibid, p. 80)

Понатаму во трудот, се воведува поимот на т.н. централна функ-
ција на „минимална“ влада или „ноќен стражар“ концепт на држа-
вата, кој има за цел да го одржува внатрешниот ред и поредок во 
функција, да ги заштитува индивидуалните граѓани едни од други 
и да организира машинерија за спроведување и одржување на за-
конот и поредокот. Во тие рамки, смета Хејвуд, индивидуите за-
клучуваат одреден вид на доброволен општествен договор според 
кој тие би дозволиле присила преку судскиот систем, и на крајот 
државата би обезбедила заштита и одбрана од можноста за напад 
однадвор преку организирана армиска одбранбена служба. Тоа 
подразбира постоење на одреден институционален апарат односно 
судски систем, полициски и воени сили.
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Класификацијата на влада е директно линкувана со она кое се 
нарекува политички систем. Политиката е систем, смета Хејвуд. (p. 
73)  Систем е организирана и комплексна целина, збир на меѓусеб-
но поврзани и меѓусебно зависни делови кои формираат органска 
целина. Оттука, машинеријата која ја ангажира државата и со која 
ги спроведува правилата и владеењето претставува институцио-
нална структура на политичкиот систем или владина структура. 

Како заклучок, ќе ја изведеме констатацијата дека моќта, авто-
ритетот и легитимитетот извираат од власта, владеењето и прет-
ставуваат елементи на државата како апарат за одржување на ред 
и поредок во општеството, за справување со злото и за поттикну-
вање на доброто кај населението. Влијанието и интересите како 
привилегии се нус појава која владеењето ја потхранува, а која гор-
доста во срцата на телесниот човек ја става во центарот на секое 
поимање на политиката како моќ и приграбување на се́ поголеми 
сфери на влијание и остварување на се́ поголем интерес од таквата 
привилегирана позиција.

Ваквото поимање според мое длабоко убедување води во кругот 
на злото, а не надвор од него, односно во кругот на доброто, кое би 
требало да е крајниот интерес на општеството и на индивидуите 
во него. 

3.2.4. Политички систем, политички поредок

Политичкиот систем во организирана форма, за прв пат се 
сретнува во хеленските градови - полиси. Тие во литературата 
се сметаат за претходница или директни предци на уставните де-
мократии на современиот западен свет. Во Република на Платон 
и во Политика на Аристотел се направени првите обиди да се 
пристапи кон институционална и нормативна организација на од-
носите во градовите полиси. Карактеристично за овие два обиди 
е тоа дека во нивната потрага по „најдобриот град“ доаѓаат до 
заклучокот дека вредностите и доблестите на индивидуите мора 
да претставуваат фундамент на секоја организација на полисите, 
независно за каков облик на организација на внатрешните односи 
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станува збор. Во тој контекст тие се доближуваат до демокра-
тијата како можен облик на управување од страна на народот - 
“common people” (démos), или поединци во негово име.

Според нив, одредувачки принцип на аристократијата е 
доблеста, на олигархијата е богатството, на демократијата е 
слободата, а на мнозинството (т.е. сиромашните) е авторите-
тот. Еден од клучните аспекти на слободата вклучува во себе 
да се биде владеан и да се владее, за возврат. Овој реципро-
цитет помеѓу еднаквите е закон. Притоа, Аристотел разгле-
дува неколку варијанти на демократија, вклучително и тие 
во кои народот постанува монарх, не како индивидуи, туку 
како заедница. Префериран политички систем, за него сепак 
бил тој во кој важи т.н. „златна средина“ или т.н. „полити“, 
на половина пат помеѓу аристократија и демократија. Тоа е 
политички систем базиран на избегнување на екстремите, на 
убедувањето дека просечниот и умерениот живот е најдобар, 
односно „форма на мнозинство на средната класа“ која има 
моќ, авторитет и легитимитет да владее преку комбинирање 
на демократија и олигархија, но и на аристократија и оли-
гархија. Во сите случаи Аристотел ја смета демократијата за 
неизбежен политички систем, кој најдобро може да послужи 
за заштита од тиранијата107.

Аристотел продожува да размислува околу можните облици на 
уставно уредување на политичкиот систем во градовите полиси во 
Атина. Имено, според него „постојат три вида на устав и подедна-
ков број на форми и девијации, и тоа: монархија, аристократија и 
тимократија - заснована на сопственичките права.“108

Дејвид Истон (David Easton) во трудот „Политички систем“ 
(“The Political System“)109, дефинирајќи ја политиката како авто-
ритативна алокација на вредности, посебно обрнува внимание на 
сите елементи кои влијаат врз процесот на носење на одлуки во 
системот. Во него се судираат т.н. инпути и аутпути. Инпутите 

107 Palmquist, Stephen: Biblical Theocracy: A Vision of the Biblical Foundations for a Christian Political Philosophy; 
Philopsychy Press (1993)
108 Aristotle: Nicomachean Ethics; Book VIII, Chapter 10; Terence Irwin Hackett Pub. Co. (1985)
109 Easton, David: The Political System: An Inquiary into the State of Political Science; Alfred A. Knopf (1953)
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или влезните елементи се поврзани со побарување и поддршка, 
во смисла на желба и потреба за повисок животен стандард, подо-
брени перспективи за вработување, благосостојба на индивиду-
ите, просперитет како придобивка, учество во политичкиот жи-
вот на општеството, индивидуалните права и слободи, заштита 
на малцинствата и слично. 

Аутпутите или излезните елементи, според Истон, се однесу-
ваат на одлуките и активностите на владата, вклучувајќи ги и во-
дењето на политиката, подготовка, усвојување и спроведување на 
законите, прибирање на даноци и други приходи за државата, како 
и алокација на јавните фондови.

Оттука, политичкиот систем се перципира како динамичен про-
цес во рамките на кој стабилноста се постигнува само во случај 
кога излезните и влезните елементи се во релација и избалансира-
ни едни со други.

Истон особено се осврнува и на моралните основи на теорет-
ското истражување и се обидува да даде објаснување на значењето 
на т.н. морална чистота. Тој вели дека „моралните погледи имаат 
сериозно влијание врз теоретската политичка и философска мисла, 
до таков степен што концептуалната рамка нема да биде целосно 
комплетна без јасно знаење за, и разбирање на моралните премиси; 
второ, дека само обичен опис на формалното знаење за наведени-
те етички премиси не ги задоволува барањата за морална чистота; 
трето, како заклучок, потребата за поголемо внимание за системат-
ската теорија автоматски наметнува на политичките науки обврска 
да го преиспита и крајно да го ревидира начинот на кој моралната 
теорија е проучувана во изминатиот век...при актуелните истражу-
вања, рамката на нашата морална референца има влијателно и не-
раскинливо место во условување на нашите опсервации и заклучо-
ци.“ (Ibid, p. 220)

Ваквиот заклучок на Истон е сериозно признание за важноста 
и огромното значење на потребата од етаблирање на моралниот 
фундамент при градење на политички теории и воопшто развојот 
на современата политичка мисла на XXI век. Тој вели и дека на-
шите морални погледи се рефлектираат низ нашите анализи и 
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истражувања, но и се проектираат во практиката на политичкото 
живеење...„и тоа не само при формална презентација на неколку 
морални премиси на страница или две, туку низ лабораториска за-
дача на конструктивно формирање на сликата за видот на политич-
киот систем кој извира од нашите морални премиси. Рационалното 
истражување бара комплетна дефиниција на начините на кои ние 
ги осмислуваме целите. Тие цели не ќе можат целосно да бидат 
разјаснети се дотогаш додека не навлеземе длабоко во основните 
морални вредности.“ (Ibid, p. 230)

Сржта на секој систем претставуваат институциите. А она кое 
нив ги придвижува и ги прави витални е нормата.

Клучно прашање за правилно изграден и функционален систем на 
политички институции е содржинскиот дел на нормата. Од огромна 
важност за еден политички систем е да ги формира и развива своите 
институции на солидна нормативна основа која е длабоко морално фун-
дирана. „Моралните основи на политичките институции се вкоренети 
во потребата на човекот, во сложени општества. Релацијата помеѓу ку-
лурата на општествата и институциите на политиката е дијалектичка“110

Основното разбирање за потеклото на секој вид на формализирана 
политичка моќ се појавува во две различни варијанти. Првата е  т.н. 
добра, демократска или ослонета на заедницата, а втората е т.н. лоша, 
диктаторска или непријателска. Двете варијанти се разликуваат во за-
висност од базичниот идеолошки светоглед и оттука различното пои-
мање на човековата природа. (Ротстејн / Rothstein; 1996, p. 133)111

Политичката мисла и теорија се состои не само од потрага по 
политички идеали, туку има за цел и да одговори на прашањето кои 
политички институции произведуваат најдобар тип на општество 
и индивидуи. Скоро сите политички мислители, од Платон, Ари-
стотел, Макијавели, Лок, Русо и Хобс и многумина други, особе-
но од сетот на Христијанската политичка мисла, занимавајќи се со 
размислување на оваа тема, всушност ги поставија политичките 

110 Huntington, Samuel P.: Political Order in Changing Societies, p. 28
111 Goodin, Robert E. and Hans-Dieter Klingemann: A New Handbook of Political Science by (Editors); Oxford University 
Press (1996)
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институции на централното место во современата политичка тео-
рија. (p. 137)

Еден од политичките мислители на XX век, Роул (Rawl), во де-
лото Теорија на правдата (Theory of Justice112, 1971) вели дека само 
праведни институции можат да генерираат праведно општество, а 
не обратно, праведно општество да генерира праведни институции.

Прашање кое тука се поставува е како се определува дали една 
институција е праведна или не, односно како може да се етаб-
лира како таква и да бидеме сигурни дека истата во секој случај 
ќе ги даде посакуваните ефекти. За да се случи тоа, во синџирот 
недостасуваат неколку алки. Имено, крвотокот на институциите 
кои преку имплементација на нормата всушност ја движат ин-
ституцијата претставува човечкиот фактор. Тука веќе на сцена 
стапува вредносниот став на индивидуата, кој никако не смее 
да биде исклучен од игра. Значи, политичките институции не се 
единственото „правило на играта“. Вие можете да имате соврше-
но дизајнирани политички институции и повторно да не го доби-
ете очекуваниот ефект. 

И токму поради ова, многу теоретичари аргументираат дека ин-
ституциите и нивната ефикасност се под влијание на вредносната 
политичка култура113 која е на сцена во дадениот период, во да-
дената средина, вредносни политички ставови кои се градат под 
влијанието на агенсите на социјализација во истата таа средина. 
Во овие вредности Марч-Олсен (March-Olsen, 1989), Дворкин 
(Dworkin, 1977) и Елстер (Elster, 1987) препознаваат правда, ко-
лективен идентитет, взаемно припаѓање, доверба, солидарност. Се 
забележува дека грото од овие вредносни елементи имаат морална 
одредница.

Секако, на другата страна има и такви кои велат дека вредносни-
те ставови на индивидуите, когнитивното во нив, политичката кул-
тура, процесот на политичка социјализација и системот базиран на 

112 <http://www.ohio.edu/people/piccard/entropy/rawls.html>
113 Поимот политичка култура е објаснет во посебно поглавје на трудов
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нешто кое не се гледа физички и не е видливо од око, е во зоната 
која ја нарекуваат “бескрвен технички концепт.114“ (Ibid, p.138)

Политичкиот поредок е покомплексен од политичкиот систем, 
содржи во себе и рамка за т.н. невладин сектор или цивилното 
општество, односно сите останати агенси кои општат во инте-
ракција во определено општество, а не се директно инволвирани 
во власта или владеењето како процес, а сепак шират соодветно 
влијание врз односите во политичкиот систем.

Цивилното општество функционира на неколку начини. Првенстве-
но е критика или одбрана на политичката сфера, како критика или од-
брана на економската сфера, како нестрплив претходник, не чекајќи да 
се смени поредокот и политичките структури, туку преземајќи иниција-
тива во таа насока и на крај како „канта за отпад“ да преземе на себе 
обврски и задачи кои никој друг не е заинтересиран да ги исполни.“115 
...„моите намери се - вели авторот, да ги откријам изворите на морални 
премиси, за она за кое јас верувам дека е клучната идеја во денешното 
поимање на концепцијата за цивилно општество за добро и за лошо...а 
тие извори се христијанските морални постулати кои деривираат од 
Библијата.“ (Ibid, p.16, 17)

Дисперзираните интереси на различните групи во општеството 
и изнаоѓање на соодветен простор за општествен ангажман и арти-
кулација на различните интереси и преокупации на граѓанството е 
сосема солидна основа за балансирање на вкупните општествени 
односи, но и за поттик на квалитативни перформанси во организа-
цијата и функционирањето на политичките институции во систе-
мот.

Во врска со предметот, објаснуваќи го потеклото на политичките 
поредоци, Фукујама (Fukuyama)116 ја поставува политичката култу-
ра во центарот на процесот на историски промени на општествата.

„Ние ги земаме институциите како подарок, но всушност не-
маме идеја од каде се дојдени. Институциите се правилата кои го 
координираат општественото однесување...државите зависат од 

114 Ricci, David M.: The Tragedy of Political Science: Politics, Scholarship, and Democracy; Yale University Press (1987) <http://
www.olma.vt.edu/courses/5214a/!ONLINEN.pdf>
115 Buijs, Govert J.: Moral Frameworks Supporting the Emergence of a Civil Society Article; Free University Amsterdam (2002), p. 11
116 Fukuyama, Francis: The Origins of Political Order; Farrar, Straus and Giroux (2011)
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човечката склоност кон креирање и следење на востановените пра-
вила. Без да се земе предвид човечкото однесување, не е можно 
да се разбере природата на политичките институции. Таквото од-
несување, особено вештината за креирање на правила се основа-
та за социјалните институции, иако содржината на институциите 
е исполнета со културата...Мојот аргумент е дека владеењето на 
правото потекнува од организирана религија, а демократијата е та-
инствена случка во историјата.“117 

„Политичките агенси и институциите мора да се постават во пози-
ција да служат и да се залагаат за нешто кое е надвор од нив самите, 
да постигнат нешто што е над приватните цели. Тие мора, со други 
зборови, да воспостават морален фундамент...концептот на морален 
капитал има реална сила да го придвижи моралниот суд во политич-
киот живот. Неговата теоретска премиса е да нагласува постојано дека 
политиката бара неопходна подлога во вредностите и доблестите како 
цели, и дека моралниот суд на политичките агенси и институциите во 
поглед на овие вредности и доблести носи значајни политички ефек-
ти. Тоа не е моралноста која е наложена однадвор, од една аморална 
политичка средина, туку е наложена од внатре. Тоа е моралноста која 
е иманентна на секоја идеја за политика, бидејќи политиката мора се-
когаш да се бави со прашањето за легитимитетот, ... а тој означува 
морална и практична оправданост. Колку повеќе се прифатени овие 
барања, толку е постабилен режимот.“118 

Институциите сами по себе не прават солидно општество. Затоа 
не треба ниту да се занемарува нивната релевантност, ниту пак да 
се фетишизира нивната егзистенција. Институциите се ставаат во 
функција преку нормата, а човечкиот фактор е тој кој е потребно 
да ја прифати, прими и спроведе нормата во практиките на живо-
тот во општеството. Оттука, вредносно постулираната норма мора 
да е т.н. „здраво семе“ кое на институциите ќе им даде потполна 
слобода и сила да се изразат во општеството, но и да трпат влија-
ние повратно, во насока кон идно профилирање како резултат на  
потребите кои практиките на политичко општење, согласно пону-

117 Francis Fukuyama’s Interview by Nicholas Wade at Johns Hopkins <http://www.nytimes.com/2011/03/08>
118 Kane, John: The Politics of Moral Capital; Cambridge University Press (2001), p. 10.
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дената норма, ќе ги наложат како потребни, а во моралниот сет и 
неопходни. 

Заклучокот е дека само конзистентен спој на здрава и морал-
но фундирана норма, изведена од сигурен фундамент и докажан 
извор, кој според мое наоѓање е Библијата и нејзиниот вредносен 
постулат, од една страна и квалификувани, морално доблесни и из-
градени духовни индивидуи кои за репер ќе го имаат стравот Гос-
подов и како вредносен став ќе имаат сигурен извор на мудрост 
од премудроста Господова, од друга страна, ќе може да создаде 
претпоставки за виреење на благопријатни услови за просперитет-
но општество.

3.3.  Модел на политичка вредносна 
хексагонална инфлуенца

 3.3.1.   Кружниот процес на политичка 
хексагонална инфлуенца

На почетокот на трудот е даден краток вовед за иновираниот 
поим на политичка вредносна хексагонална инфлуенца, и притоа 
рековме дека поимот подразбира циклус на шест нивоа на поли-
тичко општење во заедницата и вбризгување на морално вреднос-
ни елементи во секое од посочените нивоа на политичка градација 
во општеството.

Библиските совети и опомени од типот „Почеток на мудрос-
та е стравот од Господа...“ (Изреки 1:7), „Затоа што го намразија 
знаењето и не го примија стравот Господов, затоа што не го при-
мија мојот совет и ги презреа моите разобличувања.......неразумни-
те ќе ги убие нивната упорност........ќе ги погуби нивната негрижа. 
Но, кој ќе ме послуша, ќе живее безопасно и спокојно, не плашејќи 
се од злото“ (Изреки 1:29-33), „Патеката на праведните е како бол-
скава светлина, која свети се́ повеќе и повеќе...А патот на беззако-
ниците е како темнина, тие не знаат, од што ќе се сопнат“ (Изреки 
4:18-19), „...се́ што ќе работите во животот, работете го од срце и со 
душа како за Господа...“, потоа т.н. златно правило на Христијан-
ството „правете им на другите, се́ што очекувате тие да ви прават 
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вам...“, како и заклучокот од Книгата на проповедник 12:13 „...имај 
страв од Бога и пази ги Неговите заповеди, зашто тоа му е сета 
должност на човекот...“, се само дел од богатите мудрости на Биб-
лијата кои претставуваат поттик и животен предизвик на милиони 
луѓе низ минатото и се́ до денес, во XXI век. 

Токму овие, а и многу други мудрости во Словото Божјо прет-
ставуваат основа на која се изградени, а и денес во втората деценија 
од третиот милениум, се́ уште се градат перцепциите и вредносни-
те ставови на многу генерации, кои во процесот на политичката 
социјализација оформиле или оформуваат стабилен и издржан сет 
на вредности, ставови и погледи за општеството и за односите во 
него. На основа на тие вредности, се развива соодветно одреден 
вредносен тип на политичка култура од која понатаму се граделе 
или се градат тековно, соодветни типови на политички идеологии 
и се оформува и етаблира соодветен вид на политички систем. 

На тој начин се оформуваат и т.н. кориснички ориентира-
ни влади или политички естаблишменти (“user friendly oriented 
governments”), кои владеејќи во стравот Господов и врз основа на 
библиските мудрости остваруваат, секако, врвни резултати во сите 
области на управување на општеството.“119

Клучната теза на трудот е дека општествата се успешни и проспе-
ритетни одржливо на долг рок доколку создаваат услови за поттикну-
вање на вредносниот модел на кој е засновано општеството, модел 
кој произлегува изворно од библиски премиси на сите нивоа. 

Во политичкиот живот, политичките вредносни ставови на 
индивидуите потребно е да извираат од и да почиваат на цврст 
и стабилен фундамент - ризницата на Божествена премудрост 
или Библијата - каде сметам - се оцртани сите базични и по-
требни инструкции за успешна организација на општеството 
и за стабилно и одржливо на долг рок уредување на односите 
во него. Вредносните политички ставови на индивидуите, кои 
по природа се политички битија, се оформуваат во процесот 
на политичка социјализација, преку добро познатите агенси 

119 Ристовски, Љупчо: Тајната на просперитетните нации; Maran Atha, Скопје (2009)
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на социјализација. За тезата, најважен агенс за социјализа-
ција е верата на поединецот во Бога, родена на основите на 
Библијата и одржана и развивана во црковна заедница. 

Политичката култура на оформената политичка индивидуа, во 
таквиот случај ќе почива на здрави основи, обременета со вредносен 
систем кој ќе и овозможи соодветен вредносен профил, кој извезен 
во наредната фаза на одлуката за прифаќање или за развивање на оп-
ределен тип на политичка идеологија, ќе врши соодветно вредносно 
влијание за профилирање на политичките идеологии на библиските 
вредносни постулати. Моето гледање е дека се неопходно потребни 
вредносно профилирани идеологии кои се изведени од библиските 
премиси за уредување на општеството - доколку се сака успешно 
етаблирани политички институции во политичкиот систем и поре-
докот и просперитетно општество во целина.

Нема здрави плодови и ефикасен и ефективен политички систем 
и поредок доколку отсуствува вредносниот модел заснован на по-
стулатите на христијанството во изворна смисла. 

Успешноста и просперитетот на секоја нација и општество се 
во директна зависност и позитивна корелација со сопствените 
вредносни основи. Нациите и општествата кои својот развој го 
засноваат и градат на изворните библиски постулати се убедливо 
најуспешни по сите основи, емпириски потврдено во сериозно 
долг временски период. Социо-економскиот развој и демократ-
ските достигнувања на нациите и општествата се директно зави-
сни од вредносниот модел на кој почива политичкиот систем и 
поредокот.

Библијата, која за потребите на трудот ја сметаме за сериозно 
квалитетен и компетентен извор на инструкции за потрага по по-
успешни модели за организација на заедниците и општествата, ќе 
ни послужи изворно како поука, порака и опомена во која насока 
се потребни престројувања во досегашниот начин на организација 
и водење на општествените и политичките работи.

Со моделот на политичка вредносна хексагонална инфлуенца е 
понудена теоретска рамка на основа на која ценам дека е потребно 
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да се започне со престројување на политичките системи и поредо-
ците.

Основната идеја за вредносно модифицирање на политичкиот 
систем и поредок е да се создаде перцепција за потребата од вбри-
згување на вредносни принципи и норми на општење во заедница-
та, на секое ниво од процесот на градење на политиките и управу-
вање на општеството. 

На следниов графикон е прикажан моделот на политичка вред-
носна хексагонална инфлуенца, во сите нејзини фази:

Сите фази поединечно ќе бидат образложени во преостанатиот 
дел на трудот, со цел да се стекне поцелосна претстава за можност-
ите кои се отвораат во поглед на позитивна вредносна модифика-
ција на системот и поредоците. За да нема дилема околу тоа какви 
вредности се потребни - кој е тој кој ќе одлучува кои вредности 
се корисни за општото добро и како ќе бидеме сигурни дека ток-
му избраните вредности се тие вистинските за сеопфатен развој 
на нациите и општеството - ценам дека е потребно да се користи 
библиската премудрост како извор за соодветни и целисходни ин-
струкции за ефикасна организација на општеството. Во почетниот 
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дел од трудот е дадена сложена аргументација за тоа зошто токму 
Библијата ја сметам за веродостоен извор на ефикасна инструкција 
за уредување на односите помеѓу луѓето во заедницата.

3.3.2. Фази на вредносна инфлуенца

 3.3.2.1. Политичка социјализација

Политичка социјализација е процес на меѓусебно општење и 
взаемни влијанија на политичкиот процес во општеството и инди-
видуата како политичко битие. Имено, во тој процес, индивидуите 
ги формираат своите вредносни ставови за животот и погледот на 
светот. Имајќи го предвид фактот дека секоја индивидуа е поли-
тичко битие, тоа подразбира дека во процесот на т.н. политичка со-
цијализација, на основа на перцепцијата и влијанијата кои ги трпи 
од политичкиот сегмент на општеството, таа ги формира своите 
политички вредносни ставови, ги оформува своите политички 
вредносни принципи и го формира својот политички карактер како 
политичко битие. Тој однос е интерактивен и двостран, односно во 
двата правци. 

Фред Гринстејн (Fred Greenstein) ја опишува политичката со-
цијализација како “политичко учење, формално и неформално, 
планирано или непланирано, во секоја фаза на живoтниот циклус, 
вклучително и секое друго учење кое е номинално неполитичко, а 
сепак се однесува на политички релевантни општествени ставо-
ви, а не само на експлицитното политичкото учење.“ (Гринстејн / 
Greenstein ,1965; p. 10)120

Главните носители на процесот се родителите и семејството, на-
ставниците и образовниот систем, пријателите и социјалното ок-
ружение, масовните медиуми и според мое мислење особено зна-
чајна е улогата на црквата, верските заедници и мисиските служби 
за евангелизација како проводници на Христовата милост, благост 
и несебична, пожртвувана љубов. Сите наведени категории се по-

120 The Encyclopedia of Political Science by George Thomas Kurian, James E Alt; CQ Press (2010)
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тенцијални агенси за промоција на вредносните ставови базирани 
на моралните постулати кај индивидуите, на сите возрасни нивоа.

Процесот на социјализација е фаза која има сериозен потенцијал 
за градење и поттикнување на развојот на индивидуите во вредносна 
смисла, особено доколку е фундиран на - според мене - христијанскиот 
библиски морален модел на општење во заедницата. Бројни се вред-
носните пораки и инструкции во Библијата кои имаат морална порака 
околу вистинските начини за општење со околината. Во оваа прилика 
ќе споменеме само неколку: „Правете му го на другиот тоа што оче-
кувате другиот да ви го прави вам“ е златното правило на христијани-
те, „Сакајте го Бога од се́ срце, со сета сила душа и разум и сакајте го 
ближниот како себеси“ е најголемата Божја заповед на Новиот Завет, 
потоа, „љубете ги и непријателите свои, а не само пријателите, оти как-
ва е наградата тогаш...“, „Се́ што ќе правите во животот, правете го од 
срце и со душа како за Господа, а не за луѓето“. Секако, овие пораки 
и инструкции имаат длабока морална заднина и сметам дека доколку 
споменатите агенси на социјализација ги прифатат, апсолвираат и спро-
ведат како свој извозен производ во системот, веројатноста да се дојде 
до оформување на стабилен вредносен модел на политичка култура кај 
мнозинството индивидуи кои се подложни на влијание на доброто е 
многу поголема. 

 3.3.2.2. Политичка култура

Класична формулација на концептот на политичка култура дава-
ат Габриел Алмонд (Gabriel Almond) и Сидни Верба (Sidney Verba), 
кои сметаат дека таа е збир на длабоки ориентации кои луѓето ги 
имаат кон политичкиот систем и кон општеството во целина. Тука се 
огледува бихејвиористичкиот пристап од 60-тите, според кој поли-
тичката култура е производ на историјата на дадената нација која е 
оформена од значајни историски настани, како насилни конфликти, 
грaѓански војни, војни, револуции, социјални немири и слично. Така 
овие теоретичари преферираат дека луѓето во такви историски окол-
ности доминантно оформуваат заеднички вредносни карактеристи-
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ки, споделуваат слични вредности, верувања и перспективи. (Кури-
ан-Алт / Kurian-Alt, 2010)

Во политичките науки, концептот на политичка култура е ди-
ректно во корелација со вредносниот систем на индивидуите и 
општеството. Се поставува прашањето за кои вредности станува 
збор, затоа што за определена категорија на граѓани едни вредно-
сти може да не се тоа што се за другите. За едните може определен 
вредносен став да е спротивен на нивниот светоглед и разбирањето 
на човековата природа и живеењето во заедница. 

Обврската на теоретската мисла е да истражува, а притоа да 
го открива и промовира во заедницата како стандард доблесното 
во човекот, она што е неговата најголема вредност како индиви-
дуа, она што му дава значење во колективитетот, она што е негов 
белег како посебно создание Божјо, или едноставно кажано она 
што е најдоброто во срцето на индивидуата кое може тој да и́ го 
понуди на околината, прво во своето семејство, потоа во работ-
ната средина, во социјалното окружение и во општеството во 
целина. Зошто токму овие прашање ги сметам за извонредно ва-
жни за политичката мисла и нејзиниот развој? Имено, претходно 
заклучивме дека инпутот во општеството резултира со соодве-
тен аутпут, а на примерот на правдата, рековме дека праведните 
институции кои нормативно се постулирани на силен вредносен 
модел за правда и правичност, очекувано произведуваат попра-
ведни и поправични односи во окружението, значи поголема е 
веројатноста да продуцираат праведно и правично општество.

Според Истон, концептот на вредностите е стожер на политич-
ките науки. Тој во својата позната дефиниција за политиката како 
алокација на вредности во општеството вели: „оние интеракции 
низ кои вредностите авторитативно се алоцираат во општеството“ 
претставуваат политика. (1965, p. 21)121

Со овие прашања се занимавал и Адам Смит (Adam Smith), кој 
вели дека „грижата за здравјето, среќата, потоа за рангот и репу-
тацијата на индивидуата, за објектите од кои би требало да зависи 

121 Deth, Jan W. van and Elinor Scarbrough: The Impact of Values. Contributors (Editors); Oxford University Press (1998), p. 24
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комфорот и среќата во животот се сметаат за соодветни вредности, 
кои се нарекуваат разумност, мудрост.“122

  3.3.2.2.1. Вредностите и влијанието 
         врз општествениот развој123

Вредностите и културата спаѓаат во т.н. ментален софтвер (Хофстед 
/ Hofstede, 2001) и се однесуваат главно на индивидуите и на колекти-
витетите, каде што културата добива предимство. Вредноста се дефини-
ра различно од различни автори, но генерално науката прифаќа повеќе 
стојалишта. 

Имено, Клукхон (Kluckhohn, 1951) смета дека вредноста прет-
ставува широка тенденција за преферирање на определена состој-
ба на работите над друга. Таа е и концепција, експлицитна или им-
плицитна, која се разликува од индивидуа до индивидуа или еден 
вид  на карактеристика на група, ориентирана кон посакуваното, 
кон тоа кое има влијание врз изборот на моделите, средствата и 
целите за акција. Да кажете за определена личност дека има вред-
ности во неа, вели Рокич (Rokeach, 1972), е всушност да кажете 
дека таа личност има одржливи верувања дека определен вид на 
однесување, лично и општествено е попреферирано од друго. Овие 
автори, поимот вредност го поистоветуваат со ставови и верувања.

Кога овие вредности, ставови или верувања ќе се поврзат во гру-
па, тогаш се добива вредносен систем, кој често пати не мора да 
е во внатрешна хармонија, како на пр. вредностите „слобода“ или 
„еднаквост“. Според Бем (Bem, 1970), вредностите ја определуваат 
нашата субјективна дефиниција за рационалност. Тие деривираат 
или од нашето лично животно искуство или од некој надворешен 
авторитет.

Погледнат од оваа перспектива, поимот вредности се користи во 
општествените науки, вклучително и во политичките науки. Вре-
деносниот суд за тоа што подразбираме под добро или под зло, е 

122 Smith, Adam: The Theory оf Moral Sentiments; Liberty Fund, Inc., Part VI, Of the Character of Virtue VI.I.6
123 Ristovski, Ljupco; THE VALUE POSTULATES AND THE TRANSFORMATION OF TRANSITION SOCIETIES IN 
SOUTH EAST EUROPE; Journal of Liberty and International Affairs Vol. 2, No. 2, 2016 eISSN 1857-9760
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првата интеракција во Библијата, така што изборот околу овие еле-
менти сочинува всушност вредносено просудување.124

Понатаму, Хофстед (Hofstede) смета дека вредностите можат да 
се мерат по пат на одговори на прашалници, доставени до поголема 
референтна група на испитаници, врз основа на препознавање дека 
нашата перцепција е обоена од нашите вредносни ставови, како на 
генерално ниво во општеството, така и во процесот на политичка 
социјализација, фаза во која де факто се оформуваат вредносните 
политички ставови на индивидуата како политичко битие.

Антрополошка дефиниција за културата има постигнато одреден 
консензус во литературата. Имено, Клукхон (Kluckhohn), и во овој кон-
текст, исто така смета дека културата се состои од моделирани начини 
на размислување, чувства или реакции, восприемани и трансмитира-
ни воглавно преку симболи, сочинувајќи притоа различни достигну-
вања на групата, ...есенцијалниот корен на културата се состои од тра-
диционални (историски деривирани или селектирани) идеи и особено 
нивните додадени вредности. Кребер и Парсонс (Kroeber&Parsons, 
1958) ја дефинираат културата интердисциплинарно, како пренесена 
и креирана содржина и модел на вредности, идеи и други симболично 
значајни системи како фактори кои го профилираат човековото одне-
сување. Културата не е сама по себе идентитет, туку е само еден дел 
од него и истата е еден вид на колективно програмирање на умот кое 
ги разликува членовите на една група или категорија на луѓе, од друга.

Во англискиот превод на зборот, значењето инклинира кон кул-
тивирање или одгледување на почвата, кое значење е готово компа-
тибилно со преводите на француски и германски, но исто така има 
и друго значење кое е посебно за француското поимање на зборот, 
а тоа е, културата како тренинг и рафинирање на умот, манирите, 
вкусот или резултатите од нив (p. 10).

За потребите на трудот, ќе ја користам дефиницијата на Џонатан 
Едвардс (Jonathan Edwards), од неговата дисертација „За природата 
на вистинската доблест“ (“Concerning the Nature of True Virtue”)125: 

124 Hofstede, Geert: Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations; 
Sage Publications, Inc. (2001)
125 <http://www.earlymoderntexts.com/pdf/edwavirt.pdf>; by Jonathan Bennett (2010)
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’Вредностите се убавината на оние квалитети и дела на умот кои се 
од морална природа т.е. квалитетите кои се поседуваат со жед или 
се вредни за слава ... нешта кои припаѓаат на волјата и срцето на 
човекот’ “.

Вредностите и културата се прашања кои директно влијаат врз 
културните промени во општествата.

Хантингтон (Huntington, 1996),  Путнам (Putnam, 1993) и Фуку-
јама (Fukuyama, 1995) аргументираат дека културните традиции се 
значително одржливи и влијаат сериозно врз профилирањето на 
политичкото и економското однесување во општествата. 

На другата страна се т.н. модернистички теории, според кои индус-
трискиот развој е поврзан директно со кохерентни културни скршну-
вања од традиционалните вредносни системи (Маркс, Вебер, Бел и 
Тофлер)126.

Иако социо-економскиот развој тендира да произведе системат-
ски промени во ставовите на луѓето за тоа во кое веруваат и кое го 
очекуваат како исход од нивниот живот, влијанието на културните 
традиции не исчезнува, напротив покажува сериозно ниво на от-
порност кон промени. Вредносните системи на религиското веру-
вање имаат маркантна трајност, отпорност кон промени и одржли-
вост. Наспроти тоа, вредностите можат и ги прават промените во 
општествата и продолжуваат да го рефлектираат општественото ис-
ториско наследство (Ibid, p. 20).

Вебер (1904), аргументира дека традиционалните религиски 
вредности имаат долготрајно влијание и различните културни ка-
рактеристики траат во текот на извонредно долг период и контину-
ирано ги профилираат политичките и економските перформанси на 
општествата. Во таа смисла, тој вели дека општествата кои исто-
риски се профилирани од протестантското културно наследство го 
сетираат општеството на траекторија која континуирано влијае врз 
поттикнување на развојот, иако директното влијание кое произлегу-
ва од религиските институции станува се́ поскромно, особено денес, 
во XXI век. Така овие традиционални вредносни системи како на-

126 Inglehart, Ronald and Christian Welzel: Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development 
Sequence; Cambridge University Press (2005), p. 18,19
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следници на протестантските вредности и верувања, не само што не́ 
исчезнаа од општествената сцена, туку стануваат се́ пораспростра-
нети, независно од ерадикацијата на протестантските цркви ширум 
Европа, во новото постиндустријализирано општество. Причината 
за ова се пронаоѓа во трансформацијата на духовното живеење, од 
колективната експресија на верувањата во етаблирана црковна ин-
ституција кон престројување во индивидуална експресија на верата, 
во срцето на верните. (Ibid, p.22) Напоредно со порастот на знаења-
та во општествата, авторитетот на формираните цркви како инсти-
туционално фиксирани форми на духовна религија е во постојано 
опаѓање, за сметка на индивидуалниот избор, личната креативност 
и духовна експресија во срцето на човекот. (Ibid, p.31)

На друга страна пак, мислителот Становчиќ вели дека поли-
тичката култура е нешто неизбежно за XX век. Имено, таа постои, 
има силно влијание и произведува своевиден конфликт помеѓу 
позитивното демократско и негативното авторитарно стојалиште. 
Исходот, вели тој, зависи од тоа колку општествата ќе успеат да 
поттикнат развој на демократската политичка култура. Притоа, об-
разовниот систем треба да одигра значајна улога во тој процес.127

Во тој контекст, важно е да го разгледаме и прашањето за влија-
нието на политичката култура и вредностите врз општеството и 
обратно. Генерално, станува збор за две дијаметрално спротивни 
концепции. Едната тврди дека културните вредности, генерално, 
а во рамките на истите и политичките вредносни системи на ин-
дивидуата како политичко битие, имаат трајно, континуирано и 
автономно влијание на општеството. Другата го тврди спротивно-
то, дека социо-економскиот развој на општеството и пост индус-
трискиот напредок се основните фактори кои влијаат врз промена 
на културниот вредносен систем, а со тоа и на политичките вред-
носни ставови на индивидуите.

Ингелхарт (Inglehart) и Велцел (Welzel), во својата обемна и при-
лично детална студија за меѓусебното влијание на културните и со-
цио-економските промени, низ длабински квантитативни анализи 

127 Stanovcic, Vojislav: Politicke ideje i religija; Cigoja stampa, Beograd (2003)
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докажуваат дека влијанието се одвива во двата правци (види поде-
тално: Асоцијација за извештаи за вредностите во светот (World 
Values Surveys Association)128.

Нивните тези за хуманиот развој се прикажани во следниов дија-
грам:

 Економски промени  →     Културни промени  →   Политички 
промени

(егзистенцијална сигурност)  (само експресирани вредности)  (де-
мократски институции)

х у м а н (ч о в е к о в) р а з в о ј
Прашањето за каузалната супремација е актуелно и во контекст 

на потребата да се најде пристоен одговор на прашањето за тоа дали 
културата трпи влијание од добро дизајнирани и солидно етаблирани 
демократски институции, или про-демократската политичка култу-
ра извира од други основи и притоа овозможува подем на ефективни 
демократски институции? Или пак и двете заедно трпат влијание 
или дисперзираат влијание врз социо-економските перформанси на 
општеството. Иако на овие прашања, науката се́ уште нема дадено 
соодветно аргументирани и прифатливи одговори, сепак потребата 
за соодветна критичка опсервација останува актуелна.

Во анализата на делото на Фукујама, Доверба: Општествени-
те доблести и создавање на просперитет, група американски про-
фесори предводени од Мајкл Голдсби (Michael Goldsby)129 прават 
критички осврт на основната теза на Фукујама, според која култу-
рата и културните вредности се главниот извор на придонес кон 
просперитетот на нациите. Со ова дело всушност се прави серио-
зен обид да се поврзат нематеријалните фактори со материјалните 
фактори за развој на нациите и општествата, а во тие рамки, до-
вербата како резултат на високото ниво на вредносна изграденост 
на индивидуите и нациите се зема како особено заслужен фактор 
кој го поттикнува просперитетот на нациите и државите. Фукујама 

128 <www.worldvaluessurvey.org>
129 Quddus, Munir and Michael Goldsby, Mahmud Farooque: Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity; A 
Review Article, Eastern Economic Journal, Vol. 26, No. 1 (2000), p. 87-98
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ги зема за пример Америка, Германија и Јапонија (главно пора-
ди патерналистичкиот однос кон работата). За Америка се зема за 
постулат протестантската етика во работата како висока културна 
вредност на индивидуите кои се верни во Бога. 

Авторите на критичкиот осврт сериозно забележуваат дека во 
трудот на Фукујама недостасуваат прецизни механизми и индика-
тори на основа на кои би се измерил степенот на доверба присутен 
во општеството и помеѓу граѓаните, за оттаму да се тврди колкав 
степен на доверба и колку истиот влијае врз материјалниот проспе-
ритет на нацијата. Но, и покрај одредени недостатоци, основниот 
постулат на кој се базира тезата на Фукујама е прифатен како се-
риозен дострел кон она кое уште од времето на Адам Смит се зема 
како фундамент за економские науки, а тоа е дека сите анализи во 
материјалната сфера во економијата и општеството, потребно е да 
се гледаат во поширок контекст, односно во вкупните културни, 
социолошки, политички и општествени достигнувања на нациите 
и државите.

Трудот на Фукујама, има во себе недоследности и во една друга 
димензија. Тој просперитетот го врзува исклучиво за економските 
достигнувања на нациите, независно од тоа кој е катализатор на исти-
от, наспроти општоприфатената норма според кој просперитетот има 
пошироко поимање и значење, вклучувајќи ги во себе димензиите на 
образовните перформанси на општеството, здравствените перфор-
манси и должината на животниот век. Од овој аспект, значењето и 
влијанието на нематеријалните фактори од сегментот на културните 
вредности и перформанси на индивидуите и нациите во целина, до-
бива поголема тежина.

Општествениот капитал и неговото влијание врз економските 
перформанси се предмет на интерес на многу други студии во 
поново време. Џозеф Стиглиц (Joseph Stiglitz130), главен еконо-
мист на Светска банка (1997-2000), силно го нагласува значењето 
на општествениот капитал и институции, градењето на капаците-
ти и легална рамка, како за економиите во транзиција, така и за 

130 Американски економист, професор на Колумбискиот универзитет (САД) и добитник на Нобелова награда за еко-
номија во 2007 година; <http://www.josephstiglitz.com/>
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земјите во развој. Тој тврди дека неуспехот на либерално демо-
кратскиот модел во источно-европските држави, во периодот на 
посткомунизмот е резултат на ниското вредносно културолошко 
ниво на општење во заедницата, помеѓу индивидуите, па отта-
му зголемената недоверба во општеството влијае негативно врз 
вкупните демократски достигнувања и врз социо-економскиот 
развој на овие општества. Стиглиц, оттука предлага претходна 
подготовка на општествата, во смисла на поттикнување кон соз-
давање на соодветни институции и развивање на елементите на 
општествениот капитал базиран на културолошки вредности и 
индивидуалната доблест кај луѓето, па дури потоа да се оди со 
транзиција кон економска либерализација и кон прединдустри-
ска, високоразвиена фаза.131

Во делото „Политичка теорија и христијанско верување“ 
(“Political Theory and Christian Belief“132, Конор Мартин (Conor 
Martin), професор од Универзитет во Даблин, смета дека низ ис-
торијата, силно директно влијание врз политичката теорија имал 
периодот на реформацијата, односно тогаш кога теологијата или 
систематската студија на христијанската вистина од Библијата, 
била активна и масовно практикувана од страна на верниците. 

Приодот пак на приврзаниците на приматот на политичката кул-
тура и културните промени тврдат дека, колку и да имате солидни 
уставни перформанси, сепак тоа не е гаранција за функционална де-
мократија.

Исто така, колку и́ да ви е развиена и економски силна држава-
та, тоа повторно не е гаранција дека ќе следи развиена и ефектив-
на демократија во општеството. И како пример за ова се наведува 
нацистичка Германија во периодот пред Втората светска војна, 
кога Германија имаше маркантен економски развој и достигну-
вања, кои следствено не донесоа соодветен демократски исчекор 
во општеството. Напротив, тоталитарниот систем беше зајакнат 
со идеологијата на фашизмот. Нешто слично, на почетокот на 

131 Marshall, William P.: The Culture of Belief and the Politics of Religion by (2000); 
<http://www.law.duke.edu/journals/63lcpmarshall>
132 Political Studies, Volume 12, Issue 2, pages 216–219 (June 1964)



ПОЛИТИЧКА ВИЗИЈА

111

XXI век, се случува со Кина и со некои други држави (на пример 
Русија, Индија), во кои покрај интензивните стапки на економски 
раст и развој не се случува поместување во демократскиот ам-
биент на споменатите држави. Напротив, согласно сите меѓуна-
родни извештаи на релевантни организации133 за испитување на 
демократијата во државите, се случува дури и процес на јакнење 
на тоталитарните елементи во општествата134. 

Оттука можеме да заклучиме во овој контекст, дека економскиот 
раст и развој не секогаш и не секаде произведува демократски раз-
вој во општествата. Така следното ниво кое е извонредно значајно 
за анализата е културниот аспект односно степенот на вредносната 
политичка култура, како сериозен фактор кој влијае врз ослободу-
вање на демократскиот амбиент во општествата, а патем истиот е 
длабоко зависен од претходно споменатите агенси на социјализа-
ција.

Путнам (Putnam, 1993) презентира интересна аргументација 
за тоа како културните фактори влијаат врз профилирање на де-
мократските институции, на примерот на состојбите во повоена 
Италија, во северниот и јужниот дел на земјата, кои иако живеат 
во исти политички услови деривирани од исти политички институ-
ции, сепак северниот дел на Италија покажува поголема политичка 
култура, а со тоа и посилен социо-економски развој.

А на примерот пак на Кувајт се аргументира дека богатството 
како експресија на високо ниво на социо-економски развој, само по 
себе не подразбира и постоење на демократија, ниту пак потреба 
за креирање на демократски амбиент во општеството (Ингелхарт, 
Велцел / Inglehart, Welzel, 2005; p. 172)

133 На наведениов линк се претставени сите меѓународни организации, институции и НВО кои се занимаваат со пра-
шања од областа на демократијата и демократските достигнувања во државите во светот; <http://www.demdigest.net/
blog/links/>
134 <http://www.hrichina.org/>
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3.3.2.2.2. Индикатори за влијанието на вредносниот мо-
дел на политичка култура врз демократскиот и економ-
скиот развој на општеството

Се поставува прашањето дали вредностите на популацијата кои 
се стремат кон демократија предничат пред воспоставувањето на 
демократските институции, или демократските институции се тие 
кои ги поттикнуваат ваквите вредности? И повторно, дали економ-
скиот развој ја поттикнува демократијата или обратно, дали демо-
кратските институции го забрзуваат економскиот развој? Многу 
автори, а особено Ингелхарт,135 се обидуваат да одговорат на овие 
прашања, во многу свои истражувања. 

Генерално, податоците кои се сумираат покажуваат дека постои 
јасна дистинкција во задоволството од животот помеѓу државите. 
Истовремено, истражувањата покажале дека вредносните посту-
лати ги следат рангирањата на листите, а во конкретниот случај 
скандинавските земји и претежно протестантските христијански 
држави покажуваат сериозно високи нивоа на задоволство од соп-
ствениот живот и постигнувањата во него136. (види табели 1 и 2, 
подолу)

Респектабилна литература (следува подетален пресек, подолу 
во овој дел од анализата), се обидува да навлезе во разликите во 
животното задоволство на индивидуите и нациите, не само во Ев-
ропската унија, туку и пошироко, во потрага по одговори на пра-
шања кои треба да се расчистат за да се објаснат приближно и кол-
ку што е можно попрецизно сите нејаснотии во процесот, со цел 
врз основа на резултатите да се понуди стабилен и одржлив модел 
кој треба да се следи.

135 Ehrlich, Sean David and Robert J. Franzese Jr., and Ronald F. Inglehart: Democracy, Economy, and Values: Estimating a 
Recursive System; Ann Arbor (2000)
136 Christoph, Bernhard and Heinz-Herbert Noll, J. Vogel: Subjective Well-Being in the European Union during the 1990ies 
(Editors): European Welfare Production: Institutional Configuration and Distributional Outcome
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Табела 1: Општо животно задоволство во ЕУ земјите 
Eurobarometer 2000, Own Calculations137

ЕУ држави Коефициент на 
животно задоволство

Данска 3,3

Шведска 3,2

Луксембург 3,2

Ирска 3,2

Холандија 3,1

Финска 3,1

Австрија 3,1

ВБ 3,0

Шпанија 2,9

Белгија 2,9

Франција 2,8

Германија - З 2,8

Германија 2,7

Италија 2,6

Германија - И 2,6

Португалија 2,6

Грција 2,6

Објаснување: 1=не се задоволни; 4=многу задоволни
Табела 2: Графикон за задоволство од животот 

во ЕУ и земји кандидати
(табелите ќе бидат дадени во оригинал на англиски јазик)

137 Eurobarometer 2000, Own Calculations
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Важноста на индексацијата и базата на податоци произлезена од 
разновидните индикатори користени притоа постана извонредно 
значајна алатка не само за академски истражувања, туку изврши 
силно влијание и врз политиката и носењето на политички одлуки 
со далекусежни последици по развојот на општествата низ целиот 
свет. Политичарите, стратезите за надворешна политика и специја-
листите за развој ги апсорбираат академските идеи и теории, и ко-
рисното го вградуваат во нивните калкулации, кроење на политики 
и носење на сериозни политички одлуки. Во последнава декада, 
врската помеѓу демократските студии и политичкото одлучување 
интензивно зајакнува како никогаш претходно.138

138 Bosin, Yury: V. Measuring Democracy: Approaches and Challenges Associated With Developing Democratic Indices; 
University of New Mexico, IFES (2007)
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Еуробарометар, 2007
(http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf)

Бројни студии кои користеле индексација, статистички потврди-
ле дека развиените демократии не војуваат една против друга (Реј 
/ Ray, 1955; Расет, Онил / Russet, Oneal, 2001). Отсуството на вој-
ни помеѓу развиените демократии, како теза се наметна во форма 
на емпириски факт во меѓународните односи и изврши влијание 
врз ширење на демократијата низ целиот свет. Според оваа логика, 
ширењето на демократиите е влог во посигурен свет. (Ibid.)

Исто така, друга илустрација е кога демократските теории ин-
спирираат практични политички одлуки во доменот на меѓуна-
родната помош и развој. Бројни квантитативни анализи потврдиле 
позитивна корелација помеѓу демократските достигнувања и еко-
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номскиот развој, како и помеѓу меѓународната помош и развојот на 
демократиите и економскиот подем, на основа на што се редефи-
нираат целите во меѓународните односи и во еден пакет се оди со 
поттикнување на етаблирање и развој на новите демократии преку 
зголемена економска развојна помош и поддршка. (Ibid.)

Ваквиот развој на настаните и интензивираните релации помеѓу 
академската средина и политичкиот естаблишмент имаат дирек-
но влијание и ефекти врз насочување на политиките и политички-
те одлуки, што емпириски се потврди дека има силно позитивно 
влијание врз животите на милиони луѓе низ целиот свет, како и врз 
вкупниот развој на човештвото.

За потребите на трудот ќе користиме повеќеслојна индексација 
од апсект на утврдување на корелативните врски и влијанија, а со 
цел емпириска потврда за хипотезата на трудот.

Индексот на човековиот развој или т.н. индекс за просперитет139, 
повеќе од 20 години се смета за ингениозен инструмент за мерење 
на квалитетот на животот на нациите и државите. Според овој ин-
декс, БНП (бруто националниот приход), (доскоро беше користен 
податокот за БДП - бруто домашниот производ), потоа должината 
на животниот век, писменоста и годините поминати во образова-
ние се три индикатори кои на едноставен начин ја доловуваат сли-
ката за состојбата со квалитетот на животот на луѓето.

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi

Од првите 20 држави на ранг листата за просперитетот на нации 
за 2010 година, 13 држави се доминантно протестантски христијан-
ски нации и држави.

139 ХДИ е индекс воведен од Програмата за развој на Обединетите нации (ОН) - УНДП, пред повеќе од 20 години со 
цел да се спроведе мерење на квалитетот на животот во светот
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Табела 3: Индекс на просперитет - 2010
Human Development Index (HDI) - rank 2010

Ред. број Име на држава Индекс ХДИ
1. Норвешка 0.938
2. Австралија 0.937
3. Нов Зеланд 0.907
4. САД 0.902
5. Ирска 0.895
6. Лихтенштајн 0.891
7. Холандија 0.890
8. Канада 0.888
9. Шведска 0.885
10. Германија 0.885
11. Јапонија 0.884
12. Кореја 0.877
13. Швајцарија 0.874
14. Франција 0.872
15. Израел 0.872
16. Финска 0.871
17. Исланд 0.869
18. Белгија 0.867
19. Данска 0.866
20. Шпанија 0.863

Општата благосостојба, радоста и квалитетот на животот се 
трите основни критериуми кои се дополнително внесени во новите 
истражувања, кои сметаат дека одржливиот развој е предуслов за 
одржлив квалитет на животот на луѓето. Оттука тие го воведуваат 
Индексот на одржлив човеков развој или Индекс на одржлив прос-
перитет на нациите и државите140.

140 <http://ourworld.unu.edu/en/the-2010-human-sustainable-development-index/>
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Табела 4: Компаративен преглед на ХДИ и ХСДИ 
(HDI & HSDI)141

Во табелата, Норвешка и претежно протестантските христијански 
нации и држави ги заземаат највисоките места во рангирањето. От-
тука, постои добра основа да се претпостави дека, вредносните ори-
ентации на луѓето, културните и национални карактеристики имаат 
сериозно влијание, но не помалку и објективните животни услови во 
државите членки, плус Норвешка. (Ibid.)

Погоре презентираните податоци се од 2010 година. Период од 
6 години е оставен како простор за да се види и потврди трен-
дот за кој говориме, тренд според кој доминантно протестантски-
те христијански нации кои успеваат да одолеат на притисоците од 
“светот“ (израз кој се употребува во Христијанските кругови на 
т.н. библиски појас во Европа) и кои се обидуваат во рамките на 
општествата да ги задржат на одржливо ниво принципите, доблес-

141 Имињата на државите се преземени во слика на англиски
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носта и интегритетот во водењето на државните политики, во уп-
равувањето со државите согласно вредносниот модел за кој гово-
риме во трудов, успеваат во континуитет да ги задржат позициите 
на превласт во смисла на остварен и одржлив просперитет. Во сел-
дната табела, од првите вкупно десет држави, девет се доминантно 
протестантски христијански.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_EN_Overview_Web.pdf

Ако ја следиме логиката на претходните аргументации, тогаш 
слободно можеме да заклучиме дека не помало е значењето на вред-
носниот постулат во срцата на индивидуите и нациите, од тоа што е 
моќниот економски момент. Вредностите и политичката култура на 
индивидуите како политички битија, не се од помало значење во про-
филирањето на квалитативни и ефикасни институции на системот. 
Но, рековме дека и во рамките на вредностите постојат разлики во 
перцепцијата, што е тоа вредност и што треба да биде општо прифат-
лива вредност.

Светогледот кој трудот го користи, да повториме, е моралниот 
постулат како фундамент за поттикнување, раст и развој на вред-
носниот систем на поединецот и нацијата во целина, а со тоа и на 
градење и развивање на повисоки нивоа на политичка култура кај 
населението.

Зошто би ни било сево ова потребно? Историската политичка ми-
сла трагала по вистинскиот извор на напредок и прогрес на државите 
и нациите.  
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Вебер, во претходно споменатото дело „Протестантската 
етика...“ ја анализира состојбата во која вредносниот момент 
резултира со големи и непремостиви разлики кај различни 
групи на население. Имено, во тогашна католичка Германија,  
постоеле големи разлики помеѓу лицата кои биле верски и 
духовно многу активни во протестантските реформациски 
христијански цркви и заедници, со останатите кои биле чле-
нови на Католичката црква. Предноста била убедливо во ко-
рист на протестантските христијани. Вебер, да повториме, 
го загатнува прашањето за причините и изворот на таквата 
нерамномерна состојба, иако и едните и другите живеат во 
ист систем, согласно исти правила и законодавство, и со-
гласно исти услови и подеднакви шанси за секој. 

На овој пример се гледа дека доколку чисто економските пер-
форманси на општеството одлучуваат дали тоа ќе оди напред во 
прогрес или не, разликите би се продлабочувале до крајни грани-
ци. Ова е силна аргументација во прилог на когнитивниот, субјек-
тивниот момент, која јасно говори дека вредносниот став во срцето 
на индивидуата создава простор за високи достигнувања не само 
индивидуално, туку и на ниво на нација.

Гледиштето на трудот е дека вредносниот систем кај една лич-
ност мора да биде тесно поврзан или да произлегува од морал-
ниот сет на вредности. Исто така, моралните вредности виреат 
само во религиски добро поставена и одржана средина и изви-
раат од моралните догми на библиските вистини. Значи, не може 
да постои вредносен модел, исправен и одржлив на долг рок, за 
индивидуата или населението во целина, доколку истиот не е по-
стулиран на сигурен и цврст темел. Тезата е дека освен Библијата 
и библиските принципи, вредности и инструкции, нема друг по-
сигурен и поизвесен модел кој би имал сила на одржлив рок да 
менува човечки срца и животи; без принуда и притисок, туку во 
потполна слобода и слободно изразена волја. 

Не постои друг модел кој би можел да ги поткрепи и унапреди 
доблесните елементи кај секој човек, надвор од духовната средина, 
надвор од присуството Господово, надвор од библискиот модел на 
привлекување на човечките срца преку добрината, милоста и љу-
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бовта Христови. Прашањето е како да утврдиме аргументирана на-
учна, причинско-последична врска помеѓу вредносниот момент и 
инпутот во системот и поредокот, и обратно, од зоната на одвивање 
на процесот на политичка социјализација да се врати зголемено 
морално вредносно влијание врз индивидуите и нацијата.

Во претходната табела 1, највисоко се рангирани доминант-
но протестантските држави. Протестантизмот ја има за основа 
изворната библиска вистина, која ја доближува до обичните ве-
рници на наједноставен и емпириски потврдено на најефикасен 
начин, што се огледа од самиот факт дека само протестантизмот 
покажува константни и значајни стапки на пораст во сите пра-
вци, во историска дистанца од неговото појавување на сцена-
та до почетокот на XXI век. Според Библијата, верата доаѓа од 
слушање на Словото Господово или на библиските вистини и 
поради таквиот пристап, во протестантскиот свет верата е тол-
ку блиску до секојдневието на обичниот верник. Оттука, овие 
нации имаат доминантно население кое верува и живее во духот 
на верата во секојдневниот живот, онака како што е објавено, из-
ворно во Библијата. Изворот на успехот на овие нации и држави 
ќе го бараме токму на оваа релација: Библија - верник - примена 
на библиските инструкции во секојдневниот живот.

Во следнава табела се дадени податоците за тоа колкав процент 
на верни христијани постојат во западно-европските демократии, 
притоа разликувајќи ги главните носечки три деноминации (пра-
вославната, католичката и протестантско-христијанските), на ко-
ишто Библијата им е фундамент за уредување на животите како на 
лично ниво, така и во окружението каде што живеат и работат.

Американците се повеќе наклoнети да речат дека за да посе-
дувате морални и доблесни вредности мора првенствено да веру-
вате во Бога. Оваа вистина е и́ длабоко библиска, пред се́ поради 
фактот што моралните постулати извираат токму од неа. Подато-
ците говорат дека тоа е случај со 53% во САД, споредено со 33% 
во Германија, иако таму католиците и протестантите се половина/
половина, потоа во Велика Британија 20%, Шпанија 19% и 15% 
во Франција. 
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Табела 5: Значење на религијата, моралот и верата
Religion More Important to Americans142 

Процесот на политичка социјализација го има за производ пое-
динецот како оформена индивидуа со соодветни политички вред-
носни ставови, принципи и карактер. Овие неколку елементи во 
суштина ја оформуваат политичката култура на поединецот, а кога 
ќе се пренесе на ниво на заедница или нација, во тој случај се про-
филира и вредносната политичката култура и́ на заедницата, и́ на 
нацијата.

142 American Exceptionalism Subsides in the American-Western European Values Gap Survey Report Updated February 29, 2012
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3.3.2.3. Политички идеологии

 Наредната фаза - се разбира доколку индивидуата одлучи да се 
вклучи во определен вид на политички ангажман - е да се прикло-
ни кон постојните политички идеологии или да започне да офор-
мува своја политичка идеологија.

Идеологиите се системи на идеи кои ги моделираат размислувањата 
на луѓето и нивните постапки во врска со многу работи, вклучувајќи 
го идентитетот, нацијата, расата, улогата и функцијата на владата, соп-
ственоста, класните разлики, половите разлики и релации, човековата 
одговорност за природната средина и уште многу други. Големи дви-
жења во историјата на човештвото започнувале со зачнување на некоја 
идеја во главата на луѓето, од најразличен вид, идеи за односите помеѓу 
луѓето генерално, за уредување на тие односи, идеи трансформирани 
во визија за некоја возвишена цел во умовите на лидерите143.

Политичките идеологии144 се важна алка во политичкиот сег-
мент на општеството. Тие се своевиден влез во партиципативниот 
модел на демократски избори или учество на избори за освојување 
на власта и следствено за профилирање на политичкиот систем и 
на односите во него.

„Идеологиите можат да бидат опишани како структури на ар-
гументи и објаснувања кои бранат сет на политички принципи, 
вредности, програми и стратегии, наводно изведени од аргумен-
тите на религијата, метафизиката, историјата, социологијата, ху-
маноста, економијата и правдата. Овие идеологии типично нудат 
одговори на философските, теолошките и општествените науч-
ни прашања и тие не претставуваат форма на чисто рационални 
иследувања“.145 

Кејн понатаму вели дека и идеологиите можат да бидат пот-
крепени со рационални аргументи, a нивните рецепти генерално 
ги презентираат како догма, политички прилози на вера, повеќе 
отколку покана за понатаможни истражувања. Со други зборови 
идеологиите се мотор на вредностите, повеќе отколку на знаењето. 

143 Kurian, George Thomas and James E Alt: The Encyclopedia of Political Science; CQ Press (2010)
144 Heywood, Andrew: Key Concepts in Politics; Palgrave (2000)
145 Kane, John: The Politics of Moral Capital; Cambridge University Press (2001) p. 18
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Во таа смисла, природата на политиките водени од целите зна-
чи дека верата кон проповеданите вредности мора секогаш да биде 
поврзана со ефективноста, или поинаку поставено, карактерот на 
политичката индивидуа мора да е поврзан со политичките вештини 
и обратно. Да се биде свет во политиката е беззначајно, смета Кејн, 
се́ додека добродетелите се комбинираат со вештините за постигну-
вање на цели кои другите ги ценат како вредни, доблесни и значајни. 
Значајни се и личниот интегритет и репутацијата која тој интегритет 
ја носи последователно. (Ibid.)

Трансформациски или реформациски настроените лидери - 
вели Кејн - секогаш се обидуваат да ја променат “status quo“ 
состојбата и да креираат нова политичка култура. Во нив вле-
гуваат целните вредности на слободата, правдата и еднаквос-
та. Токму таа морална димензија на политичкото лидерство 
има потенцијал да ја направи вистинската разлика во времето 
што доаѓа.

Од претходно изнесеното, слободно можеме да изведеме опре-
делени заклучоци. 

Имено, општеството како една функционална целина е во па-
сивна улога и истото е профилирано од неговиот базичен составен 
елемент - индивидуите. Рековме дека во рамките на општеството, 
политичкиот поредок е еден вид на рамка во која се испреплетува-
ат политичките односи и се врши взаемно меѓусебно влијание на 
институционалните и вонинституционалните структури во еден вид 
на интеракција. Во тој контекст, заклучивме дека моралниот фунда-
мент е животно важен за двете сфери на постоење и функционирање 
на поредокот особено од аспект на имплементација на вредносните 
политички ставови и идеологии на индивидуите, преку учество во 
практикување на власта преку демократскиот, компетитивен и пар-
тиципативен модел на избори. Во оваа смисла, Русо е во право кога 
вели дека „силниот никогаш не е доволно силен за да биде секогаш 
гоподар или владетел, се́ додека не успее да ја трансформира силата 
во право, а послушноста во должност.“146 

Политичките идеологии се директниот филтер на севкупните 
дострели на оформениот вредносен систем на индивидуите и на-

146 Huntington, Samuel P.: Political Order in Changing Societies; Yale University (1968), p. 9
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цијата во едно општество, а производот кој тие ќе го понудат се про-
верува низ демократска процедура на избори. Оттука е многу ва-
жно, доминантната линија на менталната перцепција на нацијата за 
вредносните постулати да е на што повисоко можно ниво, истата 
постојано да се анимира и охрабрува со општествена акција, така 
што општеството на еден организиран начин постојано ќе вбри-
згува од содржината на вредносниот систем, за кој ќе се определи 
да го прифати како доминантен постулат, во сите фази на циклусот 
на политичка хексагонална инфлуенца, преку активирање на сите 
можни агенси на политичка и вкупна општествена социјализација. 
Какви би биле ефектите од една таква организирана општествена 
акција, ќе видиме од емпириските искуства на високоразвиените за-
падни демократии, кои доминантно припаѓаат на протестантската 
христијанска провениенција. 

Проценката е дека овие општества и нации успеале да го от-
кријат  вистинското значење на библиската порака и вистина, 
дека тие откриле и примениле адекватно, поисправни начини 
за тие пораки и вистини и истите ги доближиле до обичните 
верници, при што станале нивна експресија во секојдневни-
от живот, но и́ да го поттикне општеството на прифаќање и 
промоција на потврдениот морално вредносен фундамент кој е 
понуден во Библијата, која рековме христијаните ја сметаат за 
живо Слово Господово. Во тој контекст, следнава квантитатив-
на анализа докажува сериозно висока предност на сите полиња 
на општественото живеење на протестантските христијански 
нации и држави во однос со католичките и православните 
христијански нации.

3.3.3. Квантитативна политичка стата анализа147

Софистицираните квантитативни анализи вообичаено ги над-
минуваат едноставните статистики за проценти, просеци или 
средни вредности, т- тестови и стандардни девијации,148 и корис-
тат статистички модели кои се дизајнирани да предвидуваат или 

147 https://www.stata.com/disciplines/political-science/
148 Hoffman, John P.: Linear Regression Analyses: Applications and Assumtions (2010)
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објаснуваат движење на една појава или варијабла во однос на дру-
га или повеќе варијабли, при што најчесто употребуваниот модел 
во општествените науки е т.н. модел на линеарна регресија, а во 
тие рамки, посебно во политичките науки, се́ повеќе се применува 
т.н. Стата модел на линеарна регресија149, кој е софтверски усовр-
шен за поедноставна примена од страна на академскиот дел, кој не 
е статистички верзиран за спроведување на ваков вид статистички 
истражувања.

Моделот на стата линеарна регресија, наједноставно кажано, ја 
бара функцијата на корелација помеѓу двете варијабли, определу-
вајќи притоа дали се во позитивна корелација една со други, како 
зависна со независна варијабла или се во негативна корелација.

Основната теза при квантитативната анализа во трудов е дека 
повисок степен на протестантска застапеност во државите од 
христијанскиот табор генерално дава повисоко ниво на проспери-
тет (изразено во индекс, процент или номинално), односно прет-
поставената констатација ќе ја користиме како главна хипотеза, 
која ќе треба да се докаже/потврди или отфрли. 

Нулта хипотеза ќе користиме со цел да покажеме дека преку 
нејзиното отфрлање, всушност се потврдува главната хипотеза-
та. Имено, за нулта хипотеза ќе сметаме дека процентот на про-
тестантска застапеност како независна варијабла, нема влијание 
на просперитетот, мерено поединечно преку следниве индика-
тори150: Степенот на урбанизација на државата, процентот на 
невработеност помеѓу младите, БДП по глава на жител, бруто 
националниот приход по глава на  жител, ХДИ - индексот на 
човековиот развој, очекуваниот животен век при раѓање (во го-
дини), просечен број на години поминати во школување, „Лега-
тум“ (“Legatum“) економскиот индекс на просперитет, Легатум 
претприемачки индекс, Легатум индексот за владеење, Легатум 
индексот за образование, Легатум индексот за здравје, Легатум 
индекс за безбедност и сигурност, Легатум индекс за лични 

149 <https://sociology.byu.edu/Hoffmann/SiteAssets/Hoffmann%20_%20Linear%20Regression%20Analysis_%20second%20edition.pdf>
150 Наведените индикатори се одбрани по слободна проценка на авторот на трудот, ценејќи притоа дека се веродостој-
ни, референтни, но и  проценето доволно корисни за анализа во контекст на содржината и докажувањето на тезата од 
трудот (и како податоци и како институции кои ги обработуваат и објавуваат)
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слободи, Легатум индекс за општествен капитал,  „Аналитич-
киот оддел на Економист“ (“The Economist Intelligence Unit“): 
Граѓански слободи, главен индекс за демократија, категорија 
на полна демократија индекс, категорија на дефектни демокра-
тии индекс, категорија на хибридни режими индекс,  индекс на 
граѓански слободи според „Фридом хаус“ (“Freedom House“), 
индекс на демократија според Фридом хаус, индекс за политич-
ки права според Фридом хаус и индекс на економски слободи 
според „Фондација Херитејџ“ (“The Heritage Foundation“) - сите 
варијабли се нормализирани (номинална вредност се нормали-
зира во процент или БДП номинално е нормализиран во БДП по 
глава на жител).

Резултати: Во сите случаи, резултатите од квантитативното ис-
тражување ја потврдија позитивната корелација помеѓу одбрани-
те индикатори и доминантно протестантските држави151, односно 
колку е повисока вредноста на одредената индексација толку е по-
висока вредноста на застапеност на истата во протестантските др-
жави. И обратно. При процентуален пораст на изјаснети верници 
кои за себе сметаат дека се “новородени христијани“, истовремено 
следи пораст на индексацијата кај секоја од државите, што укажува 
на взаемна и позитивна зависност во двата правци. Кај католич-
ките христијански држави се забележува опаѓање, кое е особено 
значително кај православните христијански држави.

Методолошки, во анализата и резултатите од неа, ќе ги ко-
ристиме термините протестантски христијани и православни 
христијани за државите во кои тие се доминантно застапени. За 
протестантските христијани важи моделот за себе да се изјаснат 
како новородени верници, кои редовно ја читаат Библијата и ја 
живеат во практика нејзината инструкција, но и редовно посету-
ваат неделни богослужби во христијанска црква. За православни-
те христијани важи општо прифатениот модел на традиционално 
славење на Бога, обредно практикување на верата со повремени 

151 Табелите со вредносни податоци за секоја од одбраните држави поединечно и споменатите индикатори се дадени 
во целост во “Appendix II“, на крајот на трудот
Стата анализата е софтверски подготвена во соработка со истражувачи тим на Rice University Houston, USA; јуни/јули 
2012 година (податоците се на англиски од технички причини - пренесени се во форма на слика)
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посети на христијански цркви и храмови за време на традицио-
налните христијански празници, но и необврзувачко практикување 
на верата во своите животи. Оттука, за првите важи правилото за 
доминантно вредносните принципи кои извираат од Библијата да 
се узанс за однесување во нивните општства, а за другите на сцена 
е полибералното практикување на вера и необврзувачка примена 
на истата во секојдневниот живот.

Подолу следат табели со детални податоци и резултати од стата 
квантитативната анализа за корелацијата помеѓу просперитетот и вред-
носните основи, која е спроведена специјално за потребите на трудот.

Табела 6: Резултати од Линеарната Поединечно/Варијабла 
Статистичка Регресија152 

152 Стата анализата е софтверски подготвена во соработка со истражувачи тим на Rice University Houston, USA; јуни/
јули 2012 година (податоците се на англиски од технички причини - пренесени се во форма на слика)
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Во табела 1 се дадени резултатите од линеарната статистич-
ка регресија за 24 модели на карактеризација на доминантно 
христијански нации. За анализата е користен статистичкиот про-
грам „Стата 11“. 

Зависните варијабли во моделот се процент на урбанизација, 
процент на невработеност помеѓу младите, бруто домашен произ-
вод по глава на жител, човековиот индекс на развој, очекуван жи-
вотен век при раѓање, аритметичка средина од бројот на години на 
школување, очекуван број на години на школување, бруто нацио-
нален приход по глава на жител, рангирање на база на Легатум ин-
декс за економски просперитет, рангирање на база на Легатум ин-
декс за претприемачки просперитет, рангирање на база на Легатум 
индекс за просперитетот на владиниот естаблишмент, рангирање 
на база на Легатум индекс за образовен просперитет, рангирање 
на база на Легатум индекс за просперитет на поле на здравство-
то, рангирање на база на Легатум индекс за просперитет на поле 
на заштита и безбедност, рангирање на база на Легатум индекс за 
просперитет на поле на личните права и слободи, рангирање на 
база на Легатум индекс за просперитет на поле на општествениот 
капитал, индекс на цивилни слободи според Аналитичкиот оддел 
на Економист, индекс на демократија според Аналитичкиот оддел 
на Економист, категоризација на секоја држава како целосна де-
мократија, дефектна демократија, или хибриден режим (режим кој 
има елементи и на авторитарен режим и на дефектна демократија) 
според Аналитичкиот оддел на Економист, демократски индекс на 
цивилни слободи според Фридом хаус, демократски индекс на по-
литички права според Фридом хаус, и индекс на економска слобо-
да според Фондацијата Херитејџ. 

Независните варијабли се процентот на изјаснети протестан-
ти, католици, и православни жители од целосната популација на 
доминантно христијанските нации на база на податоците објаве-
ни на „ЦИА книгата на факти за светот“ (“CIA World Fact Book“), 
интернет страниците на Стејт департментот на Соединетите Аме-
рикански Држави и интернет страниците “Adherents.com“ кои се 
колекција на податоци за религиска определеност и статистики на 
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верска припадност. Бројките изразени во процент во анализата се 
комбинација од овие три извори, по проценка на авторот (позна-
вајќи ги и следејќи ги одблиску трендовите на евангелизација и 
црковна припадност во секоја од државите од интерес посебно). 

Моделот на регресија кој е употребен поединечно е варијабилна 
регресија каде се одредува постоењето или непостоењето на ди-
ректна линеарна корелација помеѓу секоја од дваесет и четирите 
зависни варијабли и секоја од трите независни варијабли пооддел-
но и каде што се одредува нестандардизираниот и стандардизира-
ниот коефициент на таа корелација изразени како “Coefficient” и 
“Beta” во табела 1 соодносно. 

Другата опција на линеарна регресија е мултиваријабилна регре-
сија каде за секој од дваесет и четирите модели би биле употребени 
сите три независни варијабли одеднаш, меѓутоа во нашата анализа 
таквата регресија не е изводлива поради проблемот на колинеар-
ност помеѓу процентите на религиска определеност. Имено, трите 
независни варијабли се речиси совршена линеарна комбинација 
една на друга, или изразено во едноставни математички термини 
трите варијабли на процент на религиска определеност собрани за-
едно во секоја држава достигаат до отприлика сто проценти и вак-
виот сооднос може да се изрази со едноставна алгебарска равенка 
на собирање или одземање. Услов за мултиколинеарна регресија 
е неколинеарност на независните варијабли, во овој случај не по-
стои неколинеарност, и затоа употребуваме поединечно варијабил-
на регресија која резултира во повеќе бројќи и резултати кои го 
зголемуваат обемот на последователната анализа и толкување. 

Константата именувана во табела 1 како “Constant” ни кажува 
колкава би била вредноста на секоја од зависните варијабли кога 
процентот на една од тие религии би бил нула. Теминот “R-squared” 
(R2) е коефициентот на детерминација кој во контекст на статис-
тичките модели укажува на пропорцијата на варијабилноста во 
сетот на анализирани информации кој е анализиран од страна на 
статистичкиот модел. Во нашата анализа вредноста на R2 е во кон-
зистентност со статистичката сигнификантност на сите останати 
вредности добиени во прилог на поединечните модели. Вредноста 
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на стандардна грешка (“Standard Error“) ја одредува стандардната 
варијација на моделот, и е исто така во конзистентност и ја потвр-
дува статистичката сигнификантност на резултатите добиени во 
оние модели каде што е утврдена статистичка сигнификантност на 
коефициентите на корелација. Во табела 1, P > |t| е вредност која ја 
потврдува или ја отфрла нултата хипотеза. 

Нултата хипотеза за секој од дваесет и четирите модели одделно 
би била негацијата од хипотезата која тезата на оваа книга се оби-
дува да ја докаже; нултата хипотеза би звучела како критикување и 
целосно негирање на тврдењата во трудот. 

На пример, во Модел 1 нултата хипотеза би гласела: процентот 
на протестанти не е во никаква корелација и нема никакво влија-
ние на процентот на урбанизација на популацијата на една доми-
нантно христијанска држава; откако сме ја воспоставиле нултата 
хипотеза, се́ што треба стата регресијата да направи за да го до-
каже сосема логичниот спротивен аргумент од нултата хипотеза - 
односно, хипотезата која оди во прилог на потврдување на тезата 
на оваа дисертација дека процентот на протестанти е во директна 
позитивна корелација и има високо позитивно влијание врз про-
центот на урбанизација на популацијата на една држава - е при 
регресијата да резултира во вредност на P > |t| од 0.000, помеѓу 
0.001 и 0.050, или евентуално вредност нешто малку повисока од 
0.050, но сепак дефинитивно и многу пониска од 0.100. 

Заклучокот од сето ова е дека сите вредности за P > |t| помеѓу 
0.000 и 0.060 во анализата укажуваат на висока корелација и ди-
ректна поврзаност помеѓу процентот на одредена христијанска ре-
лигиска определеност и зависната варијабла на сите модели, значи, 
ја отфрлаат нултата хипотеза и ја потврдуваат хипотезата на секој 
модел поодделно и тезата на дисертацијата севкупно. 

Во теоријата на пробабилитет и статистика, Χ2 (chi-squared) 
дистрибуцијата со k степени на слобода е дистрибуција на збирот на 
квадратите на k независни стандардни нормални произволни (вкр-
стени) варијабли. Тоа е еден од најкористените видови на пробаби-
литетни дистрибуции во инференцијалната статистика. Пиарсоно-
виот Χ2 тест е најпознатиот од неколку Χ2 тестови кој ја тестира 
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нултата хипотеза која вели дека дистрибуцијата на фреквентност 
(или распореденоста на вредностите кои една или повеќе варијаб-
ли ги присвојуваат во моделот каде секоја вредност во табелата ја 
репрезентатира фреквенцијата или бројот на вредности во одреде-
на вертикална група и одреден хоризонтален интервал, и на овој 
начин табелата ја дава дистрибуцијата на вредностите на моделот) 
на одреден настан на пробабилитет во моделот е конзистентен со 
теоретската дистрибуција базирана на претпоставката дека моде-
лот не тежнее кон пополнување на одредени квадранти во Χ2 та-
белата повеќе од други. Доколку можеме да ја отфрлиме нултата 
хипотеза и во овој случај како и во случајот на линеарната регре-
сија, во тој случај сме докажале дека постои тежнеење на моделот 
да поврзе две варијабли или два интервали. 

Во сите случаи отфрлање на нултата хипотеза значи докажу-
вање на постоењето на силна врска или корелација помеѓу варија-
блите, додека пак карактеризирањето на видот на таа корелација е 
тема на анализа на конкретните броеви на коефициентите дадени 
во резултатите на регресијата.

Во речиси сите дваесет и четири модели поединечно варијабил-
ната регресија воспостави позитивна или негативна корелација, во 
зависност од видот на моделот, помеѓу процентот на верници од 
протестантска и православна вероисповед како независни варијаб-
ли и индикаторите на успех и просперитет како зависни варијабли, 
додека пак корелација помеѓу процентот на католици и индикато-
рите на успех и просперитет не беше воспоставена. Постојат многу 
можности за теоризирање и барање одговор на прашањето зошто 
процентот на католици не покажа никаква, ниту позитивна ниту 
пак негативна статистички сигнификантна корелација со индика-
торите на успех и просперитет, но расчистувањето на тие небулози 
ќе биде оставено за наредна прилика, а засега ќе се задржиме на 
делот од моделите каде беше забележана високо позитивна корела-
ција помеѓу процентот на протестанти и индикаторите на успех и 
високо негативна корелација помеѓу процентот на православни и 
индикаторите на успех. 
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Почнувајќи од Модел 1, моделот на урбанизација, константата 
ни укажува дека во просек, доколку во една земја би немало ниту 
еден процент на граѓани од православна вероисповед, 75.97% од 
граѓаните на таа земја би живееле во урбани средини, додека пак 
доколку во таа земја би немало ниту еден процент протестанти, во 
просек само 67.93% од граѓаните би живееле во урбани средини. 
Разликата помеѓу двете константи, или ефектот на отсуството на 
протестанти и православни е 8.04%. Бета ни укажува дека за се-
кој процент-зголемување во бројот на протестанти, урбанизацијата 
се зголемува за 0.498 стандардни девијации, додека пак за секое 
процент-зголемување во бројот на православни, урбанизацијата се 
намалува за 0.496 стандардни девијации. 

Стандардната девијација е пресметана на следниов начин: се 
пресметува средната вредност во процентот на урбанизација кај 
сите земји испитанички. Потоа, таа средна вредност се одзема од 
процентот на урбанизација кај секоја земја посебно и добиениот 
резултат се става на квадрат и е наречен квадратна разлика. Се пре-
сметува средната вредност од квадратните разлики на сите држави 
и на тој начин се добива варијацијата. За да се добие стандардната 
девијација се зема квадратниот корен од варијацијата. Разликата во 
Бета вредностите изразена во стандардни варијации ни овозможу-
ва да погледнеме вкрстено на сите модели и од прв поглед да го за-
бележиме импактот на независните врз зависните варијабли, едни 
во однос на други. Бета исто така ни го дава и наклонот на фитира-
ната линија при графичката скатерирана визуелна репрезентација 
на моделот (Фигура 1). Стандардната девијација кај варијаблата 
процент протестанти е 28.01%, кај процент католици е 37.41%, а 
кај процент православни е 35.92%. Стандардната девијација кај не-
зависната варијабла процент на урбанизација е 12.84%. Овие вред-
ности на Бета ни укажуваат дека за 28.01% покачување во бројот на 
протестанти, урбанизацијата се зголемува за 0.498*12.84%=6.38%. 
Средната вредност за бројот на жители во државите испитанички 
е 30,484,508; 0.0638*30,484,508 = 1,944,911 или речиси 2 милиони 
жители би живееле во урбани, наместо во рурални средини, со се-
кое покачување во бројот на протестанти за 28.01%. 
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Тоа е макро-рамката; а доколку сакаме да погледнеме одблис-
ку, во тој случај го анализираме коефициентот од табела 1. Кое-
фициентот кај протестантите е 0.228, што означува дека за секој 
еден процент покачување на бројот на протестанти се забележува 
0.23% покачување во процентот на урбанизација, што значи дека 
во просек 7,011,436 жители би живееле во урбани наместо во ру-
рални средини. Веродостојноста на овие бројки може да се прове-
ри со едноставна математичка споредба помеѓу бета, коефициен-
тот и појдовните вредности и бројки кои се изложени во табелите 
подолу. Од друга страна пак, за секој еден процент зголемување 
во бројот на православни жители, процентот на урбанизација се 
намалува за 0.177%, односно, поинаку кажано за секоја една стан-
дардна девијација во процентот православни се забележува -0.496 
стандардни девијации или 6.369% намалување во процент урбани-
зација. Во просек секоја држава постигнува 72.22% урбанизација. 

Заклучокот од Модел 1 е дека како што расте процентот на про-
тестанти процентот на урбанизација праволиниски се зголемува, 
а како што расте процентот на православни, процентот на урба-
низација праволиниски се намалува, или, на база на фактот што 
корелацијата помеѓу процент православни и процент урбанизација 
е негативна, моделот со други зборови кажува дека, како што се 
намалува процентот на православни, а за сметка на протестантско 
присуство, процентот на урбанизација се зголемува. 

Моделот 2 одбира да се фокусира конкретно на процентот на 
невработеност помеѓу младите. Сите податоци и во Модел 1 и во 
Модел 2 се земени од „ЦИА книгата на факти за светот“ и ја из-
разуваат најскората забележана состојба за 2012 година. Во про-
сек, 21.14% од младите на возраст од 15-24 години се невработени. 
Стандардната девијација помеѓу држави е 11.54%. Според Биро-
то за трудови статистики од Агенцијата за труд на Соединетите 
Американски Држави153, младата работна сила на возраст од 16 до 
24 години која работи или активно бара вработување драстично 
се зголемува помеѓу април и јули секоја година. Во текот на овие 

153 <http://www.bls.gov/news.release/youth.nr0.htm>
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месеци огромен број на средношколци и студенти бараат работа 
и многу студенти кои тукушто ги комплетирале студиите бараат 
перманентно вработување. Токму затоа овој индикатор се смета 
за одредувачки фактор за иднината на државата. Бета ни покажу-
ва дека за секоја стандардна девијација во бројот на протестанти 
имаме -0.273 стандардни девијации или 3.15% намалување во про-
центот на невработеност помеѓу младите, кое изразено во бројки 
е во просек 960,390 или отприлика еден милион повеќе вработени 
млади во секоја држава. Помножено со бројот на држави испита-
нички тоа би значело вкупно 50 милиони повеќе вработени млади. 
Коефициентот ни покажува дека со секое процент-зголемување 
кај бројот на протестанти има -0.111% намалување во процент-не-
вработеноста помеѓу младите, или изразено во бројки, во просек 
33,776 повеќе вработени млади. Константата покажува дека  докол-
ку во една држава нема ниту еден процент протестанти, процентот 
на невработеност помеѓу младите се очекува да биде 23.29%, до-
дека пак доколку во една држава би немало ниту еден процент пра-
вославни, процентот на невработеност помеѓу младите се очекува 
во просек да биде само 18.74%. Со секое процент-покачување во 
бројот на православни се забележува 0.127% покачување во невра-
ботеноста помеѓу младите, или, според бета, со секоја една стан-
дардна девијација покачување во бројот на православни се бележи 
0.382 стандарни девијации зголемување на невработеноста помеѓу 
младите. 

Заклучокот од сето ова е дека како што се зголемува процентот на 
протестанти во една држава и се намалува процентот на православни, 
така се намалува невработеноста помеѓу младите; корелацијата по-
меѓу невработеност и религиска вероисповед е директна и линеарна, 
во случајот на протестанти негативна, а во случајот на православни 
позитивна. 

Моделот 3 ја воспоставува корелацијата помеѓу бруто домашни-
от производ по глава на жител и процентот на религиска вероиспо-
вед. Константата покажува дека доколку во една држава би немало 
ниту еден процент протестанти, БДП по глава на жител се очекува 
да биде во просек 19,270 USD, а доколку во една држава би немало 
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ниту еден процент православни тогаш БДП по глава на жител се 
очекува да биде во просек 29,095 USD. Просечниот БДП по глава 
на жител за сите држави е 24,827 USD. За секоја стандардна девија-
ција во процентот на протестанти има 0.619 стандардни девијации 
покачување во БДП по глава на жител; стандардната девијација за 
оваа варијабла е 13,395 USD, а изразено во бројки, за секоја една 
стандардна девијација зголемување во бројот на протестанти има 
8,291.5 USD покачување во бруто домашниот производ по глава на 
жител. Од друга страна, за секоја една стандардна девијација зго-
лемување на бројот на православни има -0.54 стандардни девија-
ции или 7233.3 USD намалување во БДП по глава на жител. 

Моделот 4 ја тестира корелацијата помеѓу Индексот за човеко-
виот развој (HDI, Human Development Index) и религиската опреде-
леност. Индексот за човековиот развој е на скала од 0.000 до 1.000 
каде 1.000 е највисока и  најпозитивна вредност. Просечната вред-
ност за земјите испитанички е 0.826, а стандардната девијација е 
0.075; доколку во една земја нема ниту еден процент протестанти, 
HDI се очекува да биде 0.798, а доколку во една земја нема ниту 
еден процент православни, HDI се очекува да биде 0.849. За секој 
процент покачување во бројот на протестанти се бележи 0.0014426 
единици покачување на HDI, додека пак за секој процент покачу-
вање во бројот на православни, се бележи -0.0011158 единици на-
малување на HDI. За секоја стандардна девијација зголемување на 
процентот на протестанти се бележи 0.538 стандардни девијации 
зголемување на HDI, и́ за секоја стандардна девијација зголему-
вање на процентот на православни се бележи 0.534 стандардни де-
вијации намалување на HDI. 

Моделот 5 покажува дека за секоја стандардна девијација зго-
лемување на процентот на протестанти има 0.423 стандардни де-
вијации или 1.71 година покачување на животниот век, и за секоја 
стандардна девијација зголемување на процентот на православни 
има -0.490 стандардни девијации или две години намалување на 
животниот век. Просечниот очекуван животен век е 77.2 години 
доколку бројот на протестанти во една земја е 0%, овој број опаѓа 
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на 76.1 година, додека пак доколку бројот на православни падне на 
0%, животниот век во просек се качува на 78.4 години. 

Моделот 6 ја воспоставува корелацијата помеѓу средната вред-
ност во бројот на години на школување кај доминантно христијан-
ските нации. Во овој модел корелацијата е статистички сигнифи-
кантна помеѓу просечниот број години на школување и процентот 
на протестанти и католици, додека пак кај процентот на право-
славни, не е забележана статистички сигнификантна корелација. 
Просечната средна вредност во бројот на години на школување е 
10.48 години, додека пак стандардната девијација е 1.34 години. 
Доколку во една земја би немало ниту еден процент протестанти 
се очекува бројот на години на школување да биде во просек 10.18, 
додека пак доколку би немало ниту еден процент на католици во 
една земја бројот на години на школување се очекува да биде во 
просек 10.9. Да се потсетиме дека стандардната девијација кај ва-
ријаблата процент протестанти е 28.01%, кај процент католици е 
37.41%, и кај процент православни е 35.92%. За секоја една стан-
дардна варијабла покачување во процентот на католици  се бележи 
-0.28 стандардни девијации или 0.375 години опаѓање во бројот на 
години на школување, додека пак за секоја стандардна девијација 
покачување во процентот протестанти се бележи 0.35 стандардни 
девијации или 0.467 години покачување во средниот број на годи-
ни на школување (кога се употребува изразот среден број се мисли 
на аритметичката средина). За секој еден процент протестант по-
веќе во една држава има 0.017 години покачување во школувањето, 
а за секој еден процент католик повеќе, во таа држава има -0.010 
години намалување во образовниот век или просечниот број на го-
дини поминати во образование. 

Во Модел 7 е забележана директна позитивна, статистички сиг-
нификантна корелација помеѓу процентот протестати и очекуваниот 
образовен век и статистички сигнификантна негативна корелација 
помеѓу процентот православни и очекуваниот образовен век. За се-
која една стандардна девијација покачување во бројот на протестан-
ти се бележи 0.47 стандардни девијации или 0.73 години покачување 
на образовниот век, додека пак за секоја една стандардна девијација 
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покачување во процентот православни се бележи -0.57 стандардни 
девијации или 0.89 години намалување на очекуваниот образовен 
век. Средниот очекуван образовен век е 15.4 години; доколку во една 
земја би немало ниту еден процент протестанти очекуваниот обра-
зовен век би бил 14.9 години, а доколку во таа земја би немало ниту 
еден процент православни очекуваниот образовен век би бил 15.9 
години. Коефициентите на корелацијата помеѓу процент протестан-
ти, односно процент православни и очекуваниот образовен век се 
0.026 и -0.245 соодствено; за секој еден процент протестант повеќе 
очекуваниот образовен век се качува за 0.026 години, а за секој еден 
процент православен повеќе очекуваниот образовен век се намалува 
за -0.245 години. 

Моделот 8 ја анализира врската помеѓу деноминациската при-
падност кај христијанските нации и бруто домашниот приход по 
глава на жител. Бруто домашниот приход по глава на жител е слич-
на нормализирана индикативна бројка за економскиот проспери-
тет како и Бруто Домашниот Производ по глава на  жител, со тоа 
што бруто домашниот приход по глава на жител одблиску и по-
реално ја прикажува сликата за тоа колку се просечните плати и 
приходи по глава на жител. Просечните приходи по глава на жител 
се 21,314.5 USD, додека пак стандардната девијација е 11,643 USD. 
За секоја стандардна девијација во процентот на протестанти, при-
ходите се зголемуваат за 0.628 стандардни девијации или 7,311.8 
USD, а за секоја една стандардна девијација зголемување во про-
центот православни приходите се намалуваат за -0.518 стандардни 
девијации или 6,031.1 USD. Доколку во една земја нема ниту еден 
процент протестанти Приходите се очекуваат да бидат 16,414.9 
USD, доколку во една земја нема ниту еден процент православни, 
приходите се очекуваат да бидат 24,873.7 USD. Коефициентите на 
корелација помеѓу процент протестанти, односно процент право-
славни и бруто домашните приходи по глава на жител се 260.9 и 
-168.0 соодветно, што значи дека со секој еден процент протестант 
повеќе приходите растат за 260.9 USD, а за секој еден православен 
повеќе приходите се намалуваат за -168.0 USD.  
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Моделите 9, 10, 11, 12, 13, 14, и 15 ја анализираат корелацијата 
помеѓу рангирањата на секоја земја на Легатум листите на индекси 
на просперитет. Броевите на овие ранг листи се движат во обра-
тна или инвертирана насока. Имено, доколку една земја е на прво 
место или котира високо на ранг листата добива вредност 1 (прво 
место) или пак ниска бројка (2,3,4 итн.) која означува високо ранг 
место, или пак, доколку земјата котира ниско на ранг листата до-
бива бројка од висока вредност (50,55,70 итн), што значи пониско 
ранг место. Затоа и́ коефициентот, бета и константата на регресија-
та во овие неколку модели е исто така инвертирана, имено, ниски 
или негативни вредности се индикатори за успех и просперитет, 
додека пак високи и позитивни вредности се индикатори на неус-
пех и неразвиеност. 

Во Модел 9 е анализирана корелацијата помеѓу Легатум индек-
сот на економски просперитет рангирањата и религиската опреде-
леност. Средното рангирање или аритметичката средина од ранги-
рањата на земјите испитанички е 40 места, додека пак стандардната 
девијација во рангирањата е 28 места. За секоја една стандардна 
девијација покачување во процентот на протестанти се забележува 
-0.46 стандардни девијации или 13 места промена кон повисоко 
рангирање на Легатум листата за економски просперитет (така што 
моделот предвидува придвижување од средното 40 место кон 27 
место), додека пак за секоја една стандардна девијација покачу-
вање во процентот на православни, моделот предвидува 0.67 стан-
дардни девијации или 19 места промена кон пониско рангирање, 
така што од средното 40-то место, моделот предвидува тежнеење 
и опаѓање кон 59-то место, на Легатум ранг листата за економски 
просперитет. Коефициентот ни покажува дека за секои два процен-
ти повеќе протестанти во една држава, државата би котирала едно 
ранг место повисоко, а за секој еден процент православни повеќе, 
државата би котирала едно ранг место пониско. Доколку во една 
држава би немало ниту еден процент протестанти се очекува таа 
држава да се рангира на 49-то место, додека пак доколку во таа 
држава би немало ниту еден процент православни се очекува др-
жавата да се рангира на 31-во место.
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Моделот 10 ја анализира корелацијата помеѓу Легатум индек-
сот на просперитет на поле на претприемништво рангирањата и 
религиската определеност. Средното рангирање или аритметичка-
та средина од рангирањата на земјите испитанички е 30-то место, 
додека пак стандардната девијација во рангирањата е 22 места. 
За секоја една стандардна девијација покачување во процентот на 
протестанти се забележува -0.65 стандардни девијации или 14 мес-
та промена кон повисоко рангирање на Легатум листата за проспе-
ритет на поле на претприемништво (така што моделот предвидува 
придвижување од средното 30-то место кон 16-то место), додека 
пак за секоја една стандардна девијација покачување во процентот 
на православни, моделот предвидува 0.53 стандардни девијации 
или 12 места промена кон пониско рангирање, така што од сред-
ното 30-то место, моделот предвидува тежнеење и опаѓање кон 42-
ро место на Легатум ранг листата за претприемачки просперитет. 
Коефициентот ни покажува дека за секои два процента повеќе про-
тестанти во една држава, државата би котирала едно ранг место 
повисоко, а за секои три проценти повеќе православни државата 
би котирала едно ранг место пониско. Доколку во една држава би 
немало ниту еден процент протестанти се очекува таа држава да 
се рангира на 41-во место, додека пак доколку во таа држава би 
немало ниту еден процент православни се очекува државата да се 
рангира на 24-то место.

Во Модел 11 е анализирана корелацијата помеѓу Легатум индек-
сот на рангирањата за просперитетот на владиниот естаблишмент 
и религиската определеност. Средното рангирање или аритметич-
ката средина од рангирањата на земјите испитанички е 36-то ме-
сто, додека пак стандардната девијација во рангирањата е 30 мес-
та. За секоја една стандардна девијација покачување во процентот 
на протестанти се забележува -0.56 стандардни девијации или 17 
места промена кон повисоко рангирање на листата за просперитет 
на владиниот естаблишмент (така што моделот предвидува прид-
вижување од средното 36-то место кон 19-то место), додека пак 
за секоја една стандардна девијација покачување во процентот на 
православни моделот предвидува 0.61 стандардни девијации или 
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18 места промена кон пониско рангирање, така што од средното 
36-то место, моделот предвидува тежнеење и опаѓање кон 54-то 
место. Коефициентот ни покажува дека за секои два процента по-
веќе протестанти во една држава, државата би котирала едно ранг 
место повисоко, а за секои два процента повеќе православни др-
жавата се очекува да котира во просек едно ранг место пониско. 
Доколку во една држава би немало ниту еден процент протестанти 
се очекува таа држава да се рангира на 48-мо место, додека пак 
доколку во таа држава би немало ниту еден процент православни, 
се очекува државата да се рангира на 27-мо место.

Моделот 12 ја анализира корелацијата помеѓу Легатум индексот 
на рангирањата за просперитетот на поле на образованието и рели-
гиската определеност. Аритметичката средина од рангирањата на 
земјите испитанички е 28-мо место, додека пак стандардната девија-
ција во рангирањата е 20 места. За секоја една стандардна девијација 
покачување во процентот на протестанти се забележува -0.51 стан-
дардни девијации или 10 места промена кон повисоко рангирање на 
ранг листата за образовен просперитет (така што моделот предвиду-
ва придвижување од средното 28-мо место кон 18-то место), додека 
пак за секоја една стандардна девијација покачување во процентот 
на православни, моделот предвидува 0.35 стандардни девијации или 
7 места промена кон пониско рангирање, така што од средното 28-
мо место, моделот предвидува опаѓање кон 35-то место. Коефициен-
тот ни покажува дека за секои три проценти повеќе протестанти во 
една држава, државата би котирала едно ранг место повисоко, а за 
секои пет проценти повеќе православни, државата се очекува да ко-
тира во просек едно ранг место пониско. Доколку во една држава би 
немало ниту еден процент протестанти се очекува таа држава да се 
рангира на 36-то место, додека пак доколку во таа држава би немало 
ниту еден процент православни, се очекува државата да се рангира 
на 25-то место.

Во Моделот 13 е воспоставена корелацијата помеѓу Легатум ин-
дексот на рангирањата за просперитетот на поле на здравството и 
религиската определеност. Средното рангирање на земјите испи-
танички е 28-мо место, додека пак стандардната девијација во ран-
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гирањата е 21 место. За секоја една стандардна девијација покачу-
вање во процентот на протестанти се забележува -0.48 стандардни 
девијации или 10 места промена кон повисоко рангирање на ранг 
листата за здравствен просперитет (така што моделот предвиду-
ва придвижување од средното 28 место кон 18 место), додека пак 
за секоја една стандардна девијација покачување во процентот на 
православни моделот предвидува 0.46 стандардни девијации или 9 
места промена кон пониско рангирање (така што од средното 28-мо 
место, моделот предвидува опаѓање кон 37-мо место). Коефициен-
тот ни покажува дека за секои три проценти повеќе протестанти во 
една држава, државата би котирала едно ранг место повисоко, а за 
секои три проценти повеќе православни, државата се очекува да 
котира во просек едно ранг место пониско. Доколку во една држава 
би немало ниту еден процент протестанти се очекува таа држава да 
рангира на 35-то место, додека пак доколку во таа држава би нема-
ло ниту еден процент православни се очекува државата да рангира 
на 24-то место.   

Во Моделот 14 е воспоставена корелацијата помеѓу Легатум 
индексот на рангирањата за просперитетот на поле на заштита и 
безбедност, од една страна и религиската определеност, од друга 
страна. Средното рангирање на земјите испитанички е 32-ро ме-
сто, додека пак стандардната девијација во рангирањата е 25 мес-
та. За секоја една стандардна девијација покачување во процентот 
на протестанти се забележува -0.51 стандардни девијации или 13 
места промена кон повисоко рангирање на ранг листата за здравст-
вен просперитет (така што моделот предвидува придвижување од 
средното 32-ро  место кон 19-то место), додека пак за секоја една 
стандардна девијација покачување во процентот на православни 
моделот предвидува 0.34 стандардни девијации или 8 места про-
мена кон пониско рангирање (така што од средното 32-ро место, 
моделот предвидува опаѓање кон 40-то место). Коефициентот ни 
покажува дека за секои 2.3% повеќе протестанти во една држава, 
државата би котирала едно ранг место повисоко, а за секои 3.7% 
повеќе православни државата се очекува да котира едно ранг ме-
сто пониско. Константата покажува дека доколку во една земја би 
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немало ниту еден процент протестанти се очекува земјата да се 
рангира на 41-во место, додека пак доколку во таа земја би немало 
ниту еден процент православни се очекува да рангира на 28-мо 
место. 

Моделот 15 ја испитува корелацијата помеѓу Легатум индексот на 
рангирањата за просперитетот на поле на личните права и слободи, од 
една страна и процентуалната религиска определеност, од друга стра-
на. Средното рангирање на земјите испитанички е 35-то место, доде-
ка пак стандардната девијација во рангирањата е 28 места. За секоја 
една стандардна девијација покачување во процентот на протестанти 
се забележува -0.56 стандардни девијации или 16 места промена кон 
повисоко рангирање на ранг листата за просперитетот на поле на лич-
ните права и слободи (така што моделот предвидува придвижување 
од средното 35-то место кон 19-то место), додека пак за секоја една 
стандардна девијација покачување во процентот на православни, мо-
делот предвидува 0.69 стандардни девијации или 20 места промена 
кон пониско рангирање (така што од средното 35-то место, моделот 
предвидува опаѓање кон 55-то место). Коефициентот ни покажува 
дека за секои 1.9% повеќе протестанти во една држава државата би ко-
тирала едно ранг место повисоко, а за секои 1.6% повеќе православни, 
државата се очекува да котира едно ранг место пониско. Константата 
покажува дека доколку во една нација би немало ниту еден процент 
протестанти, нацијата се очекува да се рангира во просек на 47-мо 
место, додека пак доколку во таа нација би немало ниту еден процент 
православни се очекува да се рангира на 26-то место. 

Моделот 16 ја тестира корелацијата помеѓу Легатум индексот на 
рангирањата за просперитетот на поле на општествениот капитал 
и процентуалната религиска определеност. Средното рангирање на 
земјите испитанички е 38-мо место, додека пак стандардната де-
вијација во рангирањата е 31-во место. За секоја една стандардна 
девијација покачување во процентот на протестанти се забележува 
-0.57 стандардни девијации или 18 места промена кон повисоко ран-
гирање на ранг листата за просперитетот на поле на личните права и 
слободи (така што моделот предвидува придвижување од средното 
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38 место кон 20 место), додека пак за секоја една стандардна де-
вијација покачување во процентот на православни, моделот предви-
дува 0.49 стандардни девијации или 15 места промена кон пониско 
рангирање (така што од средното 38-мо место  моделот предвиду-
ва опаѓање кон 23-то место). Коефициентот сугерира дека за секои 
1.7% повеќе протестанти во една држава, државата би котирала едно 
ранг место повисоко, а за секои 2.1% повеќе, православни државата 
се очекува да котира едно ранг место пониско. Константата покажу-
ва дека доколку во една нација би немало ниту еден процент про-
тестанти, нацијата се очекува да рангира во просек на 51-во место, 
додека пак доколку во таа нација би немало ниту еден процент пра-
вославни се очекува да се рангира на 31-во место. 

Моделот 17 се фокусира на карактеризирање на корелацијата по-
меѓу индексот за цивилни слободи според „Економист“ (EIU) и про-
центуалната религиска определеност. Во овој случај за разлика од 
Легатум рангирањата, не станува збор за рангирања и затоа вредно-
стите не се инвертирани, така што позитивна и висока вредност на 
коефициентот и бета, потврдува висока линеарна корелација помеѓу 
варијаблите и укажува на успех и просперитет. Средната вредност 
на EIU индексот за цивилни слободи за земјите испитанички е 8.53, 
додека пак стандардната девијација е 1.56; вредностите на bета оз-
начуваат дека за секоја стандардна девијација покачување во про-
центот протестанти има 0.39 стандардни девијации или 0.61 поени 
покачување во индексот за цивилни слободи, така што на пример од 
средната вредност 8.53 индексот би станал 9.14, но за секоја стан-
дардна девијација покачување во процентот православни има -0.42 
стандардни девијации или 0.66 поени намалување во индексот за 
цивилни слободи, така што на пример од средната вредност 8.53, ин-
дексот би станал 7.88. Коефициентот на корелација на индексот со 
процентот на застапеност на протестанти е 0.021, додека пак коефи-
циентот на корелација со процентот на застапеност на православни 
е -0.018, што значи, праволиниски, дека за секој еден процент про-
тестанти, индексот во просек оди по нагорна линија за 0.021 поени, 
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додека пак за секој плус еден процент православни, индексот оди по 
надолна линија за -0.018 поени. 

Корелацијата во сите субмодели споменати во објаснувањата 
на моделите е статистички сигнификантна, како што може да се 
провери и од вредноста на пробабилитетот во табелите и за нор-
малната и за робусната (и многу построга) регресија. Во сушти-
на, доволно е да се воспостави каква било (имено од каква билo  
вредност) позитивна робусна корелација, за да биде нултата хи-
потеза целосно и апсолутно отфрлена, а притоа и да биде утврде-
на непобитна поврзаност, било позитивна или негативна, помеѓу 
двете варијабли. Во речиси сите модели робусната регресија по-
кажа статистички сигнификантна корелација, речиси иста како и 
во нормалната регресија, а оние 4 субмодели каде што робусната 
регресија не успеа да потврди или да отфрли корелација припаѓа-
ат на два модела, Модел 22 и Модел 23, каде што варијаблите 
не се нумерички континуирани или непрекинати, туку можат да 
имаат само вредност на цел број од 1 до 7, но државите испита-
нички не добиваат вредност повисока од 3 или 4. 

Оваа дилема во истражувањето е решена на два начини: за про-
верка на исправноста на Модел 22 и Модел 23, кои се модели на  
демократскиот индекс за политички права и цивилни слободи спо-
ред Фридом хаус, и́ за да може да се потврди позитивната или не-
гативната корелација, земени се исто така и индексите за цивилни 
слободи и демократија на Аналитичкиот одел на Економист. И́ во 
двата случаи моделите даваат речиси исти резултати, така што ди-
лема веќе нема и корелациите се докажано исправни. Моделите 
19 и 20 се базирани на индикациски варијабли (indicator/dummy 
variables). Вториот начин на решавање на дилемата е за сите ди-
сконтинуирани и индикациски независни варијабли да се воведат 
три нови дисконтинуирани индикациски зависни варијабли во кои 
секоја земја во која има 30% или повеќе протестанти се означува 
како протестантска и добива вредност 1 (а доколку има помалку од 
30% протестанти во варијаблата “Protestant - or not” добива вред-
ност 0), секоја земја која има 30% или повеќе католици се означува 
како католичка и во варијаблата “Catholic - or not” добива вредност 
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1 (или во спротивност, доколку има помалку од 30% католици до-
бива вредност 0), како и секоја земја која има 30% или повеќе пра-
вославни се означува како православна и во варијаблата “Orthodox 
- or not” добива вредност 1, а пак доколку има помалку од 30% 
православни добива вредност 0 во истата варијабла и не се смета 
за православна. 

Константите во Модел 17 понатаму укажуваат дека доколку во 
една држава би немало ниту еден процент протестанти EIU ин-
дексот за цивилни слободи се очекува во просек да биде 8.12, а 
доколку во таа земја би немало ниту еден процент православни, 
индексот се очекува да биде 8.91. 

Модел 18 ја карактеризира корелацијата помеѓу EIU индексот на де-
мократија и процентуалната религиска определеност. Средната вред-
ност на индексот за земјите испитанички е 7.40, а стандардната девија-
ција е 1.58; вредностите на бета означуваат дека за секоја стандардна 
девијација покачување во процентот протестанти има 0.60 стандардни 
девијации или 0.95 поени покачување во индексот на демократија, така 
што да речеме од средната вредност 7.40 индексот би станал 8.35, но 
за секоја стандардна девијација покачување во процентот православни 
има -0.54 стандардни девијации или 0.85 поени намалување во индек-
сот на демократија, така што на пример од средната вредност 7.40 ин-
дексот би станал 6.5. Коефициентот на корелација на индексот со про-
центот на застапеност на протестанти е 0.034, додека пак коефициентот 
на корелација со процентот на застапеност на православни е -0.024, што 
значи, праволиниски, дека за секој еден процент протестанти, индексот 
во просек оди по нагорна линија за 0.034 поени, додека пак за секој плус 
еден процент православни, индексот оди по надолна линија за -0.024 
поени. Константите во Модел 17 покажуваат дека доколку во една др-
жава би немало ниту еден процент протестанти EIU индексот на демо-
кратија се очекува во просек да биде 6.77, а доколку во таа земја би не-
мало ниту еден процент православни индексот се очекува да биде 7.90. 

Наредниот модел со нумерички континуирани или непрекинати 
варијабли е моделот на корелација на индексот за економска слобода 
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и процентуалната религиска застапеност според Фондацијата Хери-
тејџ. Средната вредност на споменатиот индексот за економска слобо-
да за земјите испитанички е 66.45, а стандардната девијација е 10.66; 
вредностите на бета покажуваат дека за секоја стандардна девијација 
покачување во процентот протестанти, има 0.40 стандардни девија-
ции или 4.23 поени покачување во индексот за економска слобода, 
така што од средната вредност 66.45 индексот би станал 70.68, но за 
секоја стандардна девијација покачување во процентот православни, 
има -0.32 стандардни девијации или 3.41 поени намалување во индек-
сот за економска слобода, така што на пример од средната вредност 
66.45 индексот би станал 63.04. Коефициентот на корелација на ин-
дексот со процентот на застапеност на протестанти е 0.034, додека 
пак коефициентот на корелација со процентот на застапеност на пра-
вославни е -0.024, што значи, праволиниски, дека за секој еден про-
цент протестанти, индексот во просек оди по нагорна линија за 0.15 
поени, додека пак за секој плус еден процент православни индексот 
оди по надолна линија за -0.10 поени. Константите во Модел 18 по-
кажуваат дека доколку во една држава би немало ниту еден процент 
протестанти наведениот индекс за економска слобода се очекува во 
просек да биде 63.6, а доколку во таа земја би немало ниту еден про-
цент православни индексот се очекува да биде 68.5. 

Сите модели се прикажани графички во Додаток (Appendix) I154. 
Моделот 19 ја карактеризира корелацијата помеѓу индикациска-

та варијабла на EIU категоријата на целосна демократија (вредност 
1) или нецелосна демократија (вредност 0) и процентуалната рели-
гиска определеност. Коефициентот на регресијата покажува дека 
за секој еден процент покачување во бројот на протестанти во една 
држава има во просек 1.06% покачување во веројатноста или про-
бабилитетот, таа држава да биде целосна демократија, додека пак 
за секој еден процент повеќе православни, има во просек -0.68% 
помалку веројатност таа држава да биде целосна демократија. За 
секоја една стандардна девијација покачување во процентот на 

154 Прилозите со графикони од резултатите на СТАТА анализата се на крајот на трудот
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протестанти има 0.6 стандардни девијации (стандардната девија-
ција е 0.497) или 29.8% зголемување на веројатноста за таа земја 
да биде целосна демократија, додека пак за секоја една стандардна 
девијација покачување во бројот на православни има -0.49 стан-
дардни девијации или -22.3% намалување  во веројатноста земјата 
да биде целосна демократија. Доколку во земјата би немало ниту 
еден процент протестанти веројатноста таа држава да биде целос-
на демократија е 21.2%, или кажано со други зборови, веројатнос-
та да не биде целосна демократија (значи да биде дефектна демо-
кратија или хибриден режим - ниту една од државите испитанички 
не е окарактеризирана како EIU авторитативен режим) е 78.8%, а 
доколку би немало ниту еден процент православни, веројатноста 
државата да биде целосна демократија е 55.5%. 

Модел 20 ја карактеризира корелацијата помеѓу индикациската 
варијабла на EIU категоријата на дефектна или фалична демокра-
тија (вредност 1) или недефектна демократија (вредност 0) и про-
центуалната религиска определеност. Коефициентот на регресијата 
покажува дека за секој еден процент покачување во бројот на про-
тестанти во една држава има во просек -0.78% намалување во ве-
ројатноста таа држава да биде дефектна демократија, додека пак за 
секој еден процент повеќе православни има во просек 0.43% повеќе 
веројатност таа држава да биде дефектна демократија. За секоја една 
стандардна девијација покачување во процентот на протестанти, 
има -0.437 стандардни девијации (стандардната девијација е 0.50) 
или -21.9% намалување на веројатноста таа земја да биде дефектна 
демократија, додека пак за секоја една стандардна девијација пока-
чување во бројот на православни, има -0.306 стандардни девијации 
или 15.3% зголемување во веројатноста земјата да биде дефектна 
демократија. Доколку би немало ниту еден процент протестанти, 
веројатноста таа држава да биде дефектна демократија е 59.8%; до-
колку би немало ниту еден процент православни, веројатноста др-
жавата да биде дефектна демократија е 36%, или со други зборови, 
веројатноста да не́ биде дефектна демократија е над 64%. 
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Моделот 22 ја карактеризира корелацијата помеѓу Фридом хаус ин-
дексот на демократија и цивилни слободи, од една страна и процентуал-
ната религиска определеност, од друга страна. Фридом хаус индексите 
кои ги користиме во ова истражување се вообичаено инвертирани, така 
што повисока вредност на индексот означува помалку демократија, по-
малку цивилни слободи и помалку политички права, додека пак пониска 
вредност на индексот означува подемократски карактеристики на земји-
те испитанички. Вредноста на бета во овој модел укажува на тоа дека за 
секоја стандардна девијација покачување во процентот православни има 
0.458 стандардни девијации (стандардната девијација е 1.6) или 0.73 по-
ени покачување на FH демократскиот индекс на цивилни слободи, така 
што да речеме од средната вредност за земјите испитанички која е 1.9, 
индексот би станал 2.63, на инвертирана скала каде што, како што е веќе 
напоменато, повисока вредност на индексот значи помалку демократија 
и цивилни слободи. Коефициентот на корелација на индексот со про-
центот на застапеност на православни е 0.024, што значи, праволиниски, 
дека за секој еден процент православни повеќе индексот во просек оди по 
нагорна линија за 0.024 поени. Константата укажува на тоа дека доколку 
во една држава би немало ниту еден процент православни вредноста на 
индексот се очекува во просек да биде 1.45.  

Моделот 23 ја карактеризира корелацијата помеѓу Фридом хаус 
индексот на демократија и политички права, од една страна и про-
центуалната религиска застапеност, од друга страна. Вредноста на 
бета во овој модел укажува на тоа дека за секоја стандардна девија-
ција покачување во процентот протестанти, има -0.363 стандард-
ни девијации (стандардната девијација е 1.34) или -0.486 поени 
намалување на споменатиот демократскиот индекс за политички 
права, така што на пример од средната вредност за земјите испи-
танички која е 1.86 индексот би станал 1.45, на инвертирана скала 
кадешто повисока вредност на индексот значи помалку демокра-
тија и помалку политички права. Коефициентот на корелација на 
индексот со процентот на застапеност на протестанти е -0.0135, 
што значи, праволиниски, дека за секој еден процент протестанти 
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повеќе, индексот во просек оди по нагорна линија за 0.0135 пое-
ни. Константата укажува на тоа дека доколку во една држава би 
немало ниту еден процент протестанти, вредноста на индексот се 
очекува во просек да биде 2.19.  

Употребата на новокреираните индикациони зависни варијабли во 
Пиерсоновиот Χ2 тест статистички сигнификантни резултати во се-
дум субмодели, но покажува и некои интересни аспекти. Имено,  се 
работи за субмоделите на корелација помеѓу процентуалната застапе-
ност на протетстантите и православните со квалификацијата на др-
жавите како EIU155 целосни демократии, субмоделите на корелација 
помеѓу процентуалната застапеност на протетстантите и православ-
ните и кфалификацијата на државите како EIU дефектни демократии, 
субмоделот на корелација помеѓу процентуалната застапеност на пра-
вославните и ФХ индексот на демократија и цивилни слободи, како 
и субмоделот на корелација помеѓу процентуалната застапеност на 
православните и ФХ индексот на демократија и политички права. 

Од земјите кои не се протестантски, 30 не се целосни демокра-
тии, а од земјите кои се протестантски ниту една не е нецелос-
на демократија. Од земјите кои се целосни демократии, 12 се 
протестантски, а 9 се непротестантски. Пиерсоновиот Χ2 тест 
укажува на силна наклоност од коефициент 22.42 на протестант-
ските земји да бидат целосни демократии и на непротестантски-
те земји да бидат нецелосни демократии. Од земјите кои не се 
православни, 17 не се целосни демократии, а од оние земји кои 
се православни 13 се нецелосни демократии. Од земјите кои се 
пак целосни демократи ниту една не е православна, туку сите 21-
на целосни демократии се неправославни. Пиерсоновиот Χ2 тест 
укажува на силна наклоност со коефициент од 12.21 на право-
славните земји да бидат не-целосни демократии според EIU (од-
носно да бидат дефектни демократии и хибридни режими). 

Од оние земји кои се дефектни демократии ниту една не е про-
тестантска, односно едноставно кажано сите 23 дефектни демо-

155 The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index - 167 countries scored on a scale of 0 to 10 based on 60 indicators; 
https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
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кратии се непротестантски. Од сите 12 протестантски земји ниту 
една не е дефектна демократија. Пиерсоновиот Χ2 тест укажува на 
силна наклоност од коефициент 12.89 на протестатските земји да 
не припаѓаат на EIU категоријата на дефектни демократии. Пиер-
соновиот Χ2 тест исто така укажува и на наклоност од коефициент 
4.1 на православните земји да бидат дел од EIU категоријата на де-
фектни демократии, имено 9 од православните земји се дефектни 
демократии и 4 не се дефектни демократии, но тоа не е знак за по-
добро, бидејќи оние 4 земји кои преостануваат, припаѓаат на кате-
горија полоша од дефектна демократија, имено, хибриден режим, 
кој има елементи и на дефектна демократија и на авторитативен 
режим, бидејќи, како што веќе рековме, ниту една од православ-
ните земји не припаѓа на EIU категоријата на целосни демократии. 

Фридом хаус индексот на демократија и политички права, под-
ложен на Пиерсоновиот Χ2 тест (да се потсетиме дека вредностите 
на ФХ индексот беа инвертирани и дека за Пиерсоновиот Χ2 тест ги 
користиме новокреираните индикациони варијабли за Протестан-
ти, Католици и Православни (“Protestant“, “Catholic“, “Orthodox“) 
покажува дека само една од православните земји според овој ин-
декс ја добива највисоката и најдобра вредност 1, додека пак 29 
од неправославните земји ја добиваат вредноста 1. Пиерсоновиот 
Χ2 тест за овој модел има вредност од 21.43 и укажува на тоа дека 
не-православните нации покажуваат многу поголема веројатност 
да добијат позитивни и добри вредности за Фридом хаус индексот 
на демократија и политички права отколку православните земји. 

Фридом хаус индексот на демократија и политички права, подложен на  
Пиерсоновиот Χ2 тест покажува дека сите протестантски земји ја добиваат 
највисоката и најдобра вредност 1 од овој индекс. Коефициентот е 10.98. 

Фридом хаус индексот на демократија и цивилни слободи под-
ложен на Пиерсоновиот Χ2 тест покажува дека само две од право-
славните земји според овој индекс ја добиваат највисоката вред-
ност 1, додека пак 31-на од неправославните земји ја добиваат 
највисоката вредност 1. Пиерсоновиот Χ2 тест за овој модел има 
вредност од 20.92 и укажува на тоа дека неправославните држави 



ПОЛИТИЧКА ВИЗИЈА

155

покажуваат многу поголем пробабилитет да добијат високи и до-
бри вредности за Фридом хаус индексот на демократија и цивилни 
слободи отколку православните земји. 

Како заклучок од стата квантитативната анализа, во сите слу-
чаи е потврдено позитивна корелација помеѓу одбраните индика-
тори и доминантно протестантските држави, односно потврдена 
е хипотезата дека повисока вредност на одредена индексација 
значи повисока застапеност на истата во протестантските др-
жави; односно, колку е повисок процентот на протестантското 
христијанство во државите, толку се повисоки вредностите на 
индексацијата кои одразуваат високи нивоа на просперитет, со-
цио-економски и демократски достигнувања во општествата со 
претежна христијанска определба. 
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IV. ОСНОВИ И ПРАВЦИ 
      ЗА НОВА ПОЛИТИЧКА 
      РЕФОРМАЦИЈА 

- христократија наместо демократија - 

4.1. Институционални перформанси

4.1.1. Демократијата како модел на политички систем

Од почетоците на човековото постоење па до денес, постојана 
е потрагата по најефикасни начини на организација на човечката 
заедница. Хаосот е состојба во која отсуствува редот. Доколку во 
една општествена заедница нема јасно формулирана и договорена 
рамка за уредување на односите, тогаш силите на т.н. „општестве-
на ентропија“156 се на сцена и хаосот е на повидок.

Теоретичарите не се согласуваат околу значењето на терминот 
демократија и нејзината дефиниција. Работната дефиниција за де-
мократијата е дека тоа е процес на одлучување во кој се овозможу-
ва на сите учесници да уживаат еднаква положба во некоја форма. 
Етимологијата на зборот демократија е сама за себе доволна. Доаѓа 
од грчкиот збор “de-mokratia“, што во популарен превод означува 
популарно владеење (власт). Задача на политичката теорија не е да 
ги усогласува разликите околу дефинициите, туку да констатира 
дали има форма на владеење која е легитимна и морално посакува-
на во постојните политички услови.157

Идејата за владеење на народот од избрани помеѓу нив, како 
идеја за популарна поделба на влијанието во владеењето и за ле-
гитимен авторитет деривиран од луѓето е покренувана од време 

156 „доктрина на неизбежна општествена деклинација и дегенерација“ <http://dictionary.reference.com>
157 Kurian, George Thomas and James E Alt: The Encyclopedia of Political Science; CQ Press (2010)
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на време. Но, во посакуваниот контекст, се појавува за прв пат 
во XVII век во Англија со политичкото движење на т.н. Левелерс 
(Levellers). Терминот означува злоупотреба на руралните бунтов-
ници, помеѓу двете граѓански војни. Тие за првпат бараат попу-
ларен суверенитет, проширени права за гласање, еднаквост пред 
законот и религиска толеранција, сето тоа спакувано во манифест 
наречен „Спогодба на народот“.158

Во Америка ситуацијата била малку поинаква. Имено, тие пре-
ферирале форма на владеење или теорија на влада наречена репу-
бликанизам, збор од кој наследник денес е демократијата. (Ibid.)

Повеќе политички теоретичари ги спротивставуваат овие две 
категории, сметајќи дека републиканизмот е поблиску до изворни-
те карактеристики на државата како Божја творба или институција 
ординирана  од Бог. Аргументите за тоа се во доменот на управу-
вањето на општеството од страна на мнозинството, кое некогаш, 
сепак може да се одметне од божјите мерила и критериуми за во-
дење на државата. Секуларните поборници го негираат ваквиот 
начин на размислување, тврдејќи дека демократијата е исклучиво 
производ на видливото, на човековата мудрост и резонирање, а не 
на невидливото и трансцедентното. (повеќе за ова во вториот дел 
на трудот, каде критички се опсервирани достигнувањата и слабо-
стите на демократијата)

Релациите помеѓу индивидуите може да се сметаат за фунда-
ментален концепт на секоја студија на општеството. Политички-
те релации се појавуваат на сцената кога луѓето имаат потреба од 
меѓусебно договарање или кога имаат разлики и расправии околу 
некои теми кои најчесто се конфликт на интереси. Оттука функ-
цијата на политиката, меѓудругото е и́ да прави компромиси, да ги 
намалува и понекогаш да ги премостува конфликтните интереси и 
лојалности.159

Значењето на функцијата на владеење лежи во правењето и из-
вршувањето на јавните политики за кои е загрижено општеството. 
Во софистицирани општества функцијата ја извршуваат специја-

158 Bryce, James: Modern Democracies, New York (1921) vol. I, p. 4
159 Mayo, H. B.: An Introduction to Democratic Theory by; Oxford University Press (1960), p. 6
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лизирани институции, кои колективно, можеме да ги наречеме по-
литички систем. (Ibid. p. 11)

Секако, демократските достигнувања на општеството се по-
следниот дострел, но не и совршениот дострел кон кој се стреми 
човештвото во својот развој. Потребни се критички осврти на сите 
предности и силни страни, но и́ на сите слабости и ризици кои 
произлегуваат од догматизирањето на последните облици на де-
мократијата како политички систем и од обидите да се претстави 
либералната демократија како убедлива победа на политичкиот и 
економскиот либерализам, како последен стадиум од развојот на 
политичките поредоци, а после неа „потоп“. (Фукујама / Fukuyama, 
1992) Во трудот „Крајот на историјата и последниот човек“160 ав-
торот се впушта во пророчки предвидувања кои - според мене - се 
без основа, имајќи ги во вид библиските пророштва, но и инструк-
циите и пораките според кои општеството се́ уште треба да чекори 
по нагорна линија во својот развој, се́ додека не го постигне финал-
ниот статус според христијанскиот светоглед, а тоа е т.н. „царство 
небеско - на земјата“, модел според кој секоја индивидуа ќе има 
можност да направи избор и донесе одлука да му припадне на Бога 
со сето свое срце, тело, душа и разум, како би влегол во зоната 
на благодатта за да го достигне целосниот потенцијал во текот на 
својот живот и да живее „живот во полнота“.

4.1.2.  Теории за демократија / претставување, 
јавен интерес и принципи на демократијата, 
со критички осврт161

Полето на демократските теории е поделено на две: дескриптив-
на и нормативна теорија. Улогата на првата е да карактеризира и 
студира одредени карактеристики на политичките системи кои се 
сметаат за демократски. Нормативната теорија се фокусира на мо-
ралната основа за демократијата метод на политичко одлучување 

160 Fukuyama, Francis: The End of History and the Last Man; Avon books, Inc. (1992)
161 Ristovski, Ljupco; THE MORAL STANDARD IN PROFILING DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEMS; INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC JOURNAL, CMD; 321.7: [006:172.4] Vol. 16, No. 31, December 2016
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и владеење, наместо на опишување на постојните институции и 
системи.162

Моралната компонента е особено важна во овој контекст. До-
сегашните политички мислители биле повеќе загрижени за по-
стигнување на крајните цели во политиката, наместо на начините 
и методите како да се дојде до нив, легитимирајќи ги политичките 
правила во морални услови и со неутрална експланација. ( Mayo, 
1960; p. 13)

„Kрајната (политичка м.з.) философија и хиерархијата на пре-
ференците всушност поканува на дискусија, повеќе отколку што 
нуди докази или отфрлање.“163

Дури и во случаите кога теоријата за демократија е разумна, из-
ржана и оправдана, може да не биде доволно за да стекне популар-
на поддршка. Со цел да се генерира ентузијазам, верувањата не 
бараат демонстрација, но верата или надежта ја имаат таа потреба. 
Њумен (Newman) рекол дека „многу луѓе живеат, живееле и уми-
рале за догма, но ниту еден човек не си нанел маченичка смрт на 
себеси за заклучок или доказ“. Оттука, посветеноста на вистината 
го присилува секого да ги подложи теориите на тестови, кои инте-
лигенцијата е во состојба да ги измисли. (Мајо / Mayo, 1960; p. 20)

По Втората светска војна, УНЕСКО има спонзорирано студија која 
ги опфати погледите на повеќе од сто истражувачи од областа, од целиот 
свет и ниту еден од нив не бил непријателски расположен кон демокра-
тијата. И за прв пат во дотогашната историја демократијата е прифатена 
масовно како соодветен идеален опис за сите системи на политичка и 
општествена организација, од нејзините главни пропоненти.164

Популарната контрола на политичарите е сепак демократски 
белег и тој е првиот и најопшт принцип. Институционалното оте-
лотворување на овој принцип, универзално се смета за неодвоив 
од модерните демократии, преку чинот на избирање на политички-
те претставници на избори, на определени временски интервали. 
(Mayo, 1960; p. 246+)

162 Kurian, George Thomas and James E Alt: The Encyclopedia of Political Science; CQ Press (2010)
163 Aron, Raymond: The Opium of the Intellectuals; London (1957), p. 236
164 Democracy in a World of Tensions, UNESCO, Paris (1951); p. 527
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Принципите кои се општо прифатени во политичката теорија 
за демократија се следниве (Held, 2006), (Heywood, 2000; p. 125), 
(Heywood, 2004; p. 221), (Sorensen, 2008), (Dahl, 2003):
1. Директно одлучување за јавните политики на избори

- гласачите избираат претставници на изборите и вообичаено 
не одлучуваат за политиките, така што критиките се воглавно 
насочени кон практиките кои промовираат некомпетентност 
на гласачите за да просудуваат за политиките

- контролата над политиките е индиректна, преку претставни-
ци -граѓани кои одлучуваат директно во институциите

- популарното влијание врз политиките е постојано и се одвива 
низ премногу институционализирани и легитимни форми

Во овој дел, претпоставката или верувањето дека авторитетот 
треба да извира од луѓето, се нарекува најчесто доктрина на по-
пуларен суверенитет, кој секако практикува популарни избори, но 
прашањето кое загрижува е како да се преведе претпоставката во 
оперативен принцип или институционална практика.
2. Политичка еднаквост - принцип кој е кршлив во следниве еле-

менти:
- секој полнолетен со право на глас
- еден човек - еден глас
- секој глас се брои еднакво
- ефективност на популарната контрола или услови на поли-

тички слободи
- да се каже дека гласањето мора да биде ефективно е како да 

кажете дека мора да постои правото на слободен избор, без 
присила или закани и сеење на страв, што е впрочем т.н. “тај-
на на гласачката кутија“, слобода на говор, собрание, органи-
зација, како и слобода да се води канцеларија. Овие политич-
ки слободи беа главна карактеристика.

- ефективност на популарната контрола или услови на поли-
тички слободи 

Заклучокот е дека критериумите за демократскиот систем се по-
литичките слободи, опозицијата и партиите.
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3. Третиот принцип е дека, кога претставниците се поделени, од-
луката на мнозинството преовладува, истиот се нарекува „пра-
вило на мнозинство“.
- Принципот да се гласа на избори со мнозинство на претстав-

ници е најдискутабилен од сите претходни. Имено, нема гаранција 
дека мнозинството секогаш ќе носи мудри одлуки, така што дис-
кусии се водат за начините како да се ограничи злоупотребата или 
грешките на мнозинството. Некои дури одат дотаму што предлага-
ат вето од страна на малцинството над мнозинството. Тука има и 
друго прашање, а тоа е кој е тој кој мериторно ќе тврди што е мудро 
а што не, кој ќе биде изворот на премудрост кој ќе пресече во клуч-
ните моменти на носење на одлуки.

Критички осврт на научната мисла од областа:
- прво, мнозинството носи политички одлуки преку претстав-

ници, во рамките на политичките слободи. Овие слободи се 
земени како подарок, како есенцијален дел од демократија-
та. Но, што во случај кога нив ќе ги нема? Што во случај, 
кога тие што се мнозинство на власт ги узурпираат тие по-
литички слободи и кога легитимната опозиција ја снемува 
од политичката сцена? Дали и тогаш системот останува де-
мократски, иако е прекршен еден од неговите основни прин-
ципи?

- Друг проблем кој се јавува е постоење на малцинска партија 
која ги користи или поточно е во позиција да ги злоупотребу-
ва политичките слободи со цел да ја аболицира демократијата

- Секој од принципите може да биде прекршен при операцио-
нализација на истиот

Оттука, работната дефиниција може да биде конструирана од 
горе споменатото: демократски политички систем е оној во кој јав-
ните политики се прават на мнозинска основа, преку претставници 
кои се предмет на ефективна популарна контрола на периодични 
избори кои се одржуваат на принципот на политичка еднаквост и 
во услови на  политичка слобода.
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Џон Морли (John Morley) ја дефинира демократијата како име за 
форма на демократија од која крајната контрола на машинеријата 
на владата е посветена на бројното мнозинство на заедницата.165 

Или пак, демократијата е влада на целината, преку мнозинство-
то, генерално избрано преку избрани претставници на тајно гла-
сање на полнолетните граѓани.166

Интересно е во тој контекст да се спомене и размислувањето на То-
мас Пејн (Thomas Paine), кој смета дека најдобрата влада треба да има 
најмали овластувања за владеење - колку помалку владее, толку е подо-
бра. Оваа дефиниција ја дава на основа на разликување во поимањето 
на државата и општеството. Имено, општеството постои за поддршка 
и промоција на индивидуалните вредности и доблести кај луѓето, а 
државата постои за превенција, контрола и санкционирање на злото и 
сите негови атрибути, пороци и слично. Оттука се поима државата како 
лоша поради присилата која е во нејзини раце, осудувачка, вештачка и е 
позиционирана спротивно на нејзините субјекти. (p.250)

Проблемите на секој политички систем и неговата теорија 
се честопати изнесени на виделина преку критичка опсерва-
ција167. Во наведениот труд, дел од критичарите сметаат дека 
демократијата содржи доза на инкомпетентност, се движи мно-
гу споро, потребно е премногу долго да дејствува, политиките 
се одолговлекуваат во бескрајни дебати, калкулирање при избо-
ри, непотребно политизирање и слично. Во случај на постоење 
на објективна потреба од итни реакции, кога општеството бара 
брзи реакции, ваквиот начин на практицирање на демократијата 
не дава ефективни резултати.

За други критичари пак, демократијата е поволна за помали сис-
теми, а не за предизвиците на глобалниот свет и комплексноста на 
модерниот свет во кој живееме. Но, некои сметаат дека демокра-
тијата не може да одговори позитивно на прашањето за ефективно 
лидерство, односно на создавање поволни услови за компетентни, 
но и вистински морални и доблесни лидери.

165 Morley, John: Oracles on Man and Government; London (1923), p. 29
166 Carritt, E. F.: Ethical and Political Thinking by; Oxford (1957), p. 150.
167 Lippincott, Benjamin E.: Victorian Critics of Democracy: Carlyle, Ruskin, Arnold, Stephen, Maine and Lecky; Minneapolis (1938)
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Демократијата ги расејува одговорностите за политиките, спро-
тивно на потребата да се концентрираат истите со цел да се зголеми 
ефикасноста и да се спроведат политиките. Се наведува и принци-
пот на компромис како причинител за намалување на ефикасноста, 
конзистентноста и моделот на добро владеење. Обвинувања следат 
и за организирани измами, хипокризија, девијации и застранувања 
од очекуваното принципиелно владеење и одговорност пред јавни-
от интерес.

И на крајот, некои критикуваат дека демократијата како модел 
ги носи граѓаните во конфузна ситуација, кои не можат да ја разбе-
рат докрај комплексноста на водењето политики, како и методите 
и операционализацијата на истите. Резултат на тоа се апатијата кај 
гласачкото тело и колапс на самиот систем во такви случаи.

На друга страна пак, честите скандали и институционализира-
ната корупција се бреме на моралните очекувања на граѓаните. 

Во сите овие критики, елаборирани во споменатиот труд на  
Липинкот (Lippincott), очигледно се пресликува дефиницијата на 
политиката како борба за поголема моќ, интерес и влијание во 
општеството, борба за што попривилегирана позиција во него. 
Прашањето кое треба да биде поставено е: која е крајната цел зад 
таквиот став? Дали станува збор за лична похот за материјални 
придобивки на поединци, дали се работи за горделивост во живо-
тот, да се биде подобар и повисоко на општественото скалило од 
другиот, дали се работи за престиж или сепак е тоа производ на 
системот кој овозможува преголеми дискрециони овластувања на 
носителите на политички позиции на власт? 

Во првиот случај, станува збор за човечки слабости и оттука мо-
ралниот момент е основата на која треба да се гледа изворот на про-
блемот, но и следствено на тоа и решението на истиот.  Во вториот 
случај, христијанскиот поглед е дека колку и да имате совршено 
поставен систем, колку и да имате ограничувачка легислатива за 
дискрециони злоупотреби, вие сепак не ќе можете во потполност 
да ги затворите сите отворени можности за аморално однесување 
на избраните. Зошто? Затоа што човекот, според библискиот кон-
цепт се раѓа во греовно тело и понатаму живее во греовно окруже-
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ние. Единствениот начин да се прекине тој круг на проклетството 
на гревот е преку верата во Бога и постулирање на длабоките мо-
рални премиси од Библијата во срцето на индивидуите, а посебно 
на оние кои се занимаваат со политка и државнички работи. 

Не случајно лорд Актон рекол: „Власта корумпира, но апсолут-
ната власт - апсолутно корумпира“168

Како и да е, за да се справиме со проблемите на политиката со 
нови  политики, ние секогаш ќе мораме да се навраќаме на морал-
ната компонента на теоријата169.

„Со поставување на глава на принципот на послушност, протес-
тантскиот аскетизам ги положи историските основи за посебниот 
карактер на модерната демократија на нациите, под влијанието нa 
пуританизмот, сосема различно од претходните основи кои се те-
мелеа на латинскиот дух.“170 

Прашања кои понатаму ќе ги разгледуваме се во насока на от-
кривање каде лежат причините за успешност на политичките сис-
теми, на изворите за успешноста на демократиите, кои демократии 
се успешни, а кои и зошто се поуспешни од другите? Зошто некои 
демократии пропаѓаат? Каква општествена, економска или морал-
на почва е потребно да постои за да се има успешна демократија? 

„Во демократијата може да постојат само рационален консензус 
кој бара договор заснован на вредности...моралниот императив на 
демократијата се налага само по себе, како сериозно добро сред-
ство за постигнување на крајни, различни цели.“171

Демократијата е мерлива категорија. Индексот на демократија-
та е воведен со цел да ги измери пеформансите на системот, сфа-
тен како сет на институции на владата кои го имаат воспоставе-
но Западниот репрезентативен политички систем. Квалитетот на 
демократијата мерен преку овој индекс се однесува првенствено 
на постоење модел на слободни избори, конкуренција или повеќе-
партиски систем и одговорно владеење. Но, покрај овие основни 

168 Dalberg-Acton, John Emerich Edward and J. Rufus Fears: Selected Writings of Lord Acton; Volume 3: Essays in Religion, 
Politics, and Morality (Editors); Liberty Fund, Inc. (1988)
169 Wollheim, R.: Democracy; reprint from “Journal of the History of Ideas”, Volume XIX, no. 2 (April 1958) p. 225-242
170 Weber, Max: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism; Penguine Books (2002)
171 Mayo, H. B.: An Introduction to Democratic Theory; Oxford University Press (1960)
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елементи, целината на системот ја даваат и други т.н. витални еле-
менти на политичкиот плурализам, односно заштита и промови-
рање на човековите права, граѓанските слободи, развиено цивилно 
општество или т.н. невладин сектор, високо ниво на изградена по-
литичка култура, дух на толеранција во општеството, отвореност 
за соработка и компромиси, религиски слободи и слично.

„...изгледа сосема јасно дека факторите на индустријализација, 
урбанизација, богатсвото и образованието се тесно поврзани како 
да се еден заеднички фактор подведен под именителот економски 
развој, носејќи со себе позитивна политичка  корелација со демо-
кратијата.“ (Липсет / Lipset 1959; p. 80)

Како резултат од овој теориски поглед, постои растечки тренд дека 
целите на развојната помош и промоција на демократијата треба да 
одат заедно во пакет, како што објаснивме во претходното поглавје. 

Така на пример, „Корпорацијата милениумски предизвик“ (“The 
Millennium Challenge Corporation - MCC“172), споменатата теорија на 
Липсет ја претвора во изјава за конкретна акција: „...ние го препознаваме 
линкот помеѓу демократијата и економскиот развој и како корпорација 
сме горди да ја продолжиме мисијата на редукција на сиромаштијата 
преку поттикнување на економски развој на начин што ќе охрабруваме 
процес на градење на демократски институции на долг рок.“173

Полити (Polity) IV моделот на мерење на демократија се бази-
ра на републиканската дефиниција на демократијата со посебен 
нагласок на институционалните карактеристики. Демократијата 
се мери според овој модел преку компетитивноста на политичка-
та партиципација, конкуренцијата при ангажирање на извршните 
тела, отвореност и ограничување на извршните позиции.

Фридом хаус индексот, претходно споменавме дека се занимава 
со мерење на демократијата, во повеќе димензии, од кои носечки 
се политичките права и граѓанските слободи.

Ниту еден од моделите за мерење не е потполно ефикасен, пред 
се́ поради различните дефиниции за демократијата кои се користат 

172 MCC and the Long Term Goal of Deepening Democracy (2007)
 <http://www.mcc.gov/documents/reports/mcc-112007-paper-democracy.pdf>
173 Bosin, Yury V.: Measuring Democracy: Approaches and Challenges Associated With Developing Democratic Indices; 
University of New Mexico (2007)
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како основа, значи различен концепт на демократија, различна ме-
тодологија, различен приод во мерењето и опфатот на елементите 
кои се предмет на мерење, потоа валидноста и квалитетот на из-
ворот на податоците кои се земени при мерењето. Сепак, станува 
збор за многу сложен и сеопфатен механизам, кој зависи основно и 
од однесувањето на актерите во процесот на демократско живеење, 
значи од субјективниот момент, како индивидуите го дожуваат и 
практицираат самиот процес.

Во поново време, постојат обиди за посовремен и посеопфа-
тен приод при мерење на демократиите. Мајкл Стојбер (Michael 
Stoiber) и Хејдрун Абромејт (Heidrun Abromeit) поаѓаат од мини-
малистичката дефиниција за демократијата како индивидуална са-
моопределба мерена како степен на ефективна партиципација во 
изборниот процес174. Додека пак Дал (Dahl, 1971) идентификува 
два атрибута во својот концепт на полиархија: контестација (кон-
куренција) и инклузивност или вклучување (партиципација).

Сите индекси за мерење на демократијата, главно поаѓаат од ин-
ституционалната дефиниција на демократијата, концентрирајќи се 
на изборната демократија, поделбата на власта, контрола на влада-
та и првата на индивидуата, што е всушност Западниот либерален, 
репрезентативен политички систем.

Демократијата е всушност еден вид на пролонгирање на ин-
дивидуалната самоопределба во колективно носење на одлуките. 
Според оваа дефиниција, Стојбер и Абромејт сметаат дека клучни-
от критериум за политичкиот процес е самоосознавање, односно 
целта на демократијата е да обезбеди индивидуална автономија и 
само-определба во системот на колективно одлучување. Процеду-
рите за ова се директно вклучување во процесот на одлучување, 
можности за одлучување со „вето“ и трансферирање на одлучу-
вањето на претставници од заинтересирани групи или индивидуи.

Како заклучок, може да констатираме дека фундаменталните 
карактеристики на демократијата вклучуваат мнозински модел на 
владеење преку согласност на граѓаните, постоење на слободни и 

174 <http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/8/3/0/3/pages83037/p83037-1.php>
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фер избори, заштита на малцинските права и почит за основните 
човекови права, како и еднаквост пред законите и политички плу-
рализам.

Според модерните теории за мерење на демократијата, добар 
индикатор мора да има добра валидност и доверливост. Полиар-
хија, Полити и Фридом хаус (Polyarchy, Polity, Freedom House) се 
индикатори кои имаат приближно прифатлива валидност, но нив-
ната доверливост е проблематизирана поради одредени изместу-
вања при меѓусебно корелирање, при што се одалечуваат - повеќе 
или помалку - од минималната дефиниција за демократија.175

Обиди за понапредни модели за мерење на демократијата има 
направено и „Институтот за истражувачки методи“ (“The RM 
Institute Reports“ ’2003/2004’) <www.ResearchMethods.org> како и 
некои други истражувачки институти. Споменатите индикатори за 
мерење на квалитетот на демократијата, независно од минимал-
ните отстапувања од основната дефиниција за демократија, сепак 
претставуваат солидна основа за истражување на темата.

Иако демократијата, посебно либералната демократија се сме-
та за прилично висок можен облик на политички систем и досе-
га ненадминат модел за уредување на односите во општеството, 
сепак, истата има недостатоци кои треба отворено да се анализи-
раат, критикуваат, евентуално да се оспоруваат, се́ со крајна цел 
унапредување на системот и неговата ефикасност и ефективност 
во општеството, за да произведе што е можно подобри односи и 
внатрешни релации кои крајно, на индивидуата би и овозможиле 
задоволство од животот и достоинствена позиција на општестве-
ното скалило.

Книга на Судии 21:25 „...секој човек си правеше кој што сака 
и тоа што му изгледаше добро во неговите очи...“, во древни вре-
миња, кога во Израел немаше крал. Бог им го сметаше таквиот од-
нос за грев. Каде грешеше народот? Што беше погрешно во нив-
ното однесување?

175 Project of the Swiss National Center of Competence in Research (NCCR)
“Challenges to Democracy in the 21st Century” 
<http://www.wzb.eu/de/forschung/zivilgesellschaft-konflikte
demokratie/demokratieforschung/democracy-barometer?s=7495>
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Според инструкциите дадени во оваа книга, Божјиот модел на 
идеална цивилна влада е она кое денес се нарекува „праведна ре-
публика“, значи Република. Тоа е всушност цивилен систем на 
ограничена влада. Таа не е монархија, ниту анархија. Израилот во 
својот грев, сакајќи да си прави тоа што мисли дека е добро по 
сопствено убедување прејде во монархија, поставувајќи крал над 
народот, зашто анархијата веќе го разјадуваше општеството и не-
моралот растеше. Со поставување на крал, праведноста исчезна од 
општеството.

Претходно владееја судиите, кои беа времени и подложни на ме-
нување, но имаа и ограничена власт. Кралевите се постојани и пози-
цијата се наследувала од генерација во генерација, а основна карак-
теристика била неограничената моќ и власт над народот и државата.

Божјиот план, според Библијата говори за цивилна власт на су-
дии и на т.н. “elders“ - постари членови на заедницата кои се по-
читувани од народот, но и се религиозни верници и водачи или 
пророци. Според Библијата, Бог му ги даде на Мојсеј првите зако-
ни (Петте Мојсееви закони од Стариот Завет на Библијата), за тоа 
како човекот и човештвото воопшто треба да живее и како да се 
однесува во заедница. 

Во Повторени закони 17:14-20, се дадени потребните  квали-
фикации и ограничувања за кралот, кој треба да се избере според 
Божјите стандарди. Имено, во 17-от стих се дава инструкција дека 
кралот не смее да се богати со енормно големи износи на богатство, 
во сребро и злато за себе и семејството...„А кога ќе седне со власт 
на престолот, нека си направи препис на овој закон од книгата што 
се наоѓа кај свештениците левити и нека го држи кај себе и нека го 
чита секој ден, постојано во сите денови на неговиот живот, за да 
се научи да се бои од Господа, својот Бог, читајќи да биде спречен 
од мудроста да не се возгордее и да не постане горделив, да не за-
почне да се однесува како да е над народот, и читањето на Законот 
ќе го спречи да се обрати од овие заповеди на Законот и во најмала 
ситница да ги пази и да ги исполнува сите овие заповеди и наредби 
целосно; и да не отстапува од нив ни десно, ни лево, за да остане 
на власт многу години, тој и неговото потомство во Израилот“.
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Во наведените стихови - особено актуелни се инструкциите око-
лу корупцијата и опомената дека тоа е зло во „очите Господови“ 
и дека тоа значи пропаст за општеството - дадено е јасно упаство 
за читање и практикување на заповедите од Божјиот закон, за тоа 
како владетелот би се стекнал со Божјата премудрост за владеење, 
мудрост која значи за морален фундамент во срцето свое, кралот 
да го има стравот од Господа при носење на секоја одлука во текот 
на управувањето со царството, да не биде горделив и возгордеан, 
да не се издигнува над другите и над народот, да не се поставува 
над нив, туку да биде понизен и да им служи, да владее во нивен 
интерес за да му овозможи на народот подобри услови за живот и 
напредок. На почетокот од инструкцијата дури вели: да не општи 
телесно со повеќе жени, за да не го свртат против Господа. Ако 
теолошки се примени егзегетското толкување, ќе видиме дека Бог 
го опоменува идниот крал или владетел да внимава на опасностите 
кои ѓаволот ги поставува како замка на човештвото, од самите по-
четоци до денес. 

Имено, Ева падна во грев, преку трите измами на ѓаволот: жел-
бата на очите, похотата на телото и гордоста на животот. Апостол 
Петар во Новиот Завет не́ опоменува да внимаваме да не пот-
паднеме токму под овие три стапици на злото, кои го носат чо-
вештвото во ропство на ѓаволот. По буквално истиот редослед, 
Божјата инструкција се однесува и за кралевите и за идните вла-
детели. Едната опомена се однесува на корупција и трупање на 
богатства во злато, сребро и пари. Тоа е стапицата на желбата на 
очите. Втората опомена е за бројот на жените, односно похота-
та на телото и третата опомена е за гордоста во животот, т.е. да 
не постане надмен и горделив, да не се постави возгордеано над 
народот и неговите соработници. Ова е основната Божја инструк-
ција за владеење.

Ако се навратиме наназад, Цицерон, Макијавели и Ниче ја зазе-
маа сосема спротивната позиција од Божјата и понудија нешто кое 
политиката ја претвори во сфера на грабање на што поголема моќ, 
интерес и влијание, бескрупулозно газејќи се́ пред себе. Макија-
вели дури велеше: владетелот мора да биде лукав или итар како 
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лисица, а силен како лав за да ги растргне волците кои ја демнат 
лисицата. 

Втората компонента која од овде може да се извлече како за-
клучок, е дека во основа ниту Сократ, ниту Платон, ниту Арис-
тоел се зачетниците на демократката мисла и на дефинирањето 
на елементите на републиката како општествено уредување, иако 
републиката како уредување не мора да е исто што и демократија-
та. Имено, републиката е ограничена влада со устав кој дефинира 
принципи на организација на општеството, а демократијата не 
секогаш е произлезена од устав, туку пред се́ од волјата на наро-
дот. Значи, ако народот ја промени волјата по сопствено наоѓања, 
така како што мисли дека треба и му изгледа добро во неговите 
очи, по човечки, тогаш и принципите на демократско уредување 
и владеење ќе се променат, независно дали е тоа исправо во очите 
Господови или не, според Библиската инструкција од Второзако-
нието.

Многу далеку пред нив, Божјиот закон даден на Мојсеј ги содр-
жеше сите потребни елементи и упатства за организација на то-
гашното општество, кое скоро и да не се разликува во степенот 
на хаотичност и потреба за воведување на ред и поредок за вос-
поставување на праведно општество.

Некои теоретичари, „изразот “секој човек си правеше што си 
сака и што мислеше дека е исправно во неговите очи“ го сметаат за 
вистинска потполна слобода, која треба да е идеалниот момент кон 
кој треба да целат сите демократии. Некои пак сметаат дека демо-
кратиите се далеку од идеална република, и затоа не ги подржуваат 
како модел за уредување.

Библиски гледано, постои и друг важен принцип: републиката 
е попогодна за вистинска праведност отколку демократијата, пред 
се поради принципот „гласот на народот“ или “vox populi”. Име-
но, ако мнозинството одлучи да озакони некоја греовна ситуација 
според библиските закони, на пример абортусите, легализацијата 
на лесни дроги, легализацијата на истополови бракови и други 
прашања од сетот на моралните прашања, тогаш демократијата 
дозволува мнозинството да биде во право и преку законите да ги 



ПОЛИТИЧКА ВИЗИЈА

171

принуди верните да бидат послушни на човек, наместо на Бог, кој 
дал спротивни инструкции во Библијата. 

Во демократијата, принципот “vox populi” го заменува принци-
пот “vox dei” или “гласот Божји“, што егзегетски толкувано значи 
дека човекот се поистветува со Бог, значи во демократијата човекот 
се смета себеси за бог.

Во демократијата, принципот на религиски слободи им овозмо-
жува на луѓето секој да си има свој бог, независно кој е тој. А во 
република, принципот е нацијата да е под Бога или под Божјо во-
дство според библискиот модел. Псалм 33:12 „Благословена е на-
цијата која е со Господа“. Во Изреките 14:34 е запишано: „Правед-
носта ја воздигнува нацијата, но гревот е бесчестие за секој човек“

Во демократијата, мнозинството е во можност да го следи вос-
толичувањето и извршувањето на гревот, според Библијата, затоа 
што човекот е во падната состојба на грев и неговото срце е заро-
бено од гревот и злото. Така се добива превртена слика, во која 
доброто постанува зло, а злото добро.

Слободата како категорија во демократијата има сосема поинак-
во значење од тоа кое е понудено во Библијата. За време на Фран-
цуската револуција, слоганот „Слобода, братство и еднаквост“ ста-
на симбол на револуцијата и донесе еден вид на анархизам, иако 
самата идеја подразбираше демократија, таа дозволи славење на 
човек. Слоганот стана своевидно тројство на човекот, слично на 
она Божјото од Светото писмо.

Слободата подразбира што помали ограничувања со закони-
те, по можност и постоење на беззаконие, што секако е чекор кон 
анархија и враќање во состојба на хаос.

Како заклучок, политичките и општествените системи се добри 
или лoши во зависност од тоа колку се поистоветени со Божјите од 
Библијата, а не́ од тоа колку е содржана слобода во нив. Исто така, 
еден систем може да биде добар и да е одлично институционализи-
ран и нормиран, но сепак да не дава резултати. Тоа е поради фактот 
што првенствено зависи од луѓето кои се крвоток на системот, тие 
кои го придвижуваат преку нормата или ткивото, тој комплексен 
општествен организам.



Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

172

Алексис Токвил (Alexis De Tocqueville): „Америка е голема, би-
дејќи Америка е добра. Ако Америка кога било престане да биде 
добра, Америка ќе престане да биде голема“ (<www.albatrus.org>).

Нијбур (Niebuhr) смета дека демократијата - и покрај се́ - е поли-
тичка структура еднакво посветена на индивидуалната и комунална-
та слобода и на поредокот, како единствена алтернатива на неправ-
дата и опресијата, а христијанскиот поглед на човековата природа 
може да ја направи демократијата да функционира ефикасно и во 
интерес на индивидуата и општеството како целина. Човековиот ка-
пацитет за правда ја прави демократијата можна, но човековата ин-
клинација кон неправда ја прави демократијата неопходна.“176

4.2. Вредносно нормативни перформанси

4.2.1. Морал и етика во општеството 
        - Морална политика177

 4.2.1.1. Морал - поим и теоретски постулати

Кант (Kant), постоењето на Бог го нарекува постулат на морал-
ниот закон. Оттука, тој смета дека религијата, поточно верувањето 
во постоењето на Бога е потребно не за да се има теоретска основа 
за моралноста, туку за да се има практична база за неа. Како заклу-
чок, понатаму се вели дека доколку Бог е илузија, тогаш илузија се 
и вредностите и доблеста. Со цел јас да верувам во дигнитетот и 
извонредноста на мојата душа и во душата на другите, јас морам 
да верувам во врховниот принцип на почитта и извонредноста, кои 
извираат всушност од Бога и од обличјето Негово, според кое и сме 
создадени178.

176 A Politics of Pluralism in American Democracy by Reinhold Niebuhr’s Christian Realism as a National Resource in a Post-
9/11 World. Contributors: Tony L. Richie - author. Journal Title: Journal of Ecumenical Studies. Volume: 45. Issue: 3. Publication 
Year: 2010. Page Number: 471+.
177 Ristovski, Ljupco; MORALITY AND ETHICS IN POLITICS IN THE CONTEMPORARY SOCIETIES; Journal of Liberty 
and International Affairs, Vol. 2, No. 3, 2017, eISSN 1857-9760
178 Elements of Morals: With Special Application of the Moral Law to the Duties of the Individual and of Society and the State 
by Paul Janet; Barnes & Co. (1884) / WBL (p. 311)
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 Кант смета дека крајниот принцип на моралноста мора да биде 
моралниот закон оформен доволно апстрактно за да може да не́ води 
во вистинска насока кон примена на истиот во секоја ситуација, како 
еден вид генерализација на законот или негова унверзализација.179

„Секое истражување на моралот мора да вклучи потрага по из-
ворот на морална облигација“180

Вредностите или доблестите кај индидивидуите се посакувани-
те основи на кои секој треба да го гради сопствениот живот, но 
истовремено на тие основи да се градат и уредуваат односите во 
заедниците и општествата. Нема општество кое успеало, а да при-
тоа не постулира на некој вредносен систем кој има длабоко мора-
лен карактер во себе. Исто така, во животот на индивидуите нема 
успех и просперитет, надеж и иднина доколку нема морални осно-
ви во срцето на човекот. Истовремено, библискиот модел за соз-
давањето на човекот, според обличјето и карактерот Господов ни 
дава до знаење дека секоја индивидуа носи во себе морален белег, 
уште од самото создавање во неа е вграден моралниот код кој е ср-
жта на библиската порака за нашето постоење како човештво. Ако 
луѓето се создадени по обличје и карактер Божји, тогаш во нив има 
цврсти, солидни основи на кои се предодредни од самиот почеток 
на животот, да живеат морално. И доколку индивидуите одлучат 
во својот живот да се владеат и го развиваат својот карактер на тие 
фундаменти, усогласено според инструкциите Господови, тогаш 
тоа е природната средина за нив, во која тие сосема природно мо-
жат да се развиваат и да постигнуваат најмногу во сопствените жи-
воти, да го остварат сонот на своето постоење, да бидат задоволни 
од сопствените животни дострели, што претходно видовме беше 
и се́ уште е очекуваниот стадиум од животот на секого, независно 
дали богатството го следи или не, исходот од тој живот.

Прашање кое треба да го повториме и во овој контекст е: за как-
ви вредности или доблести говориме? Од каде извираат тие и како 
сме сигурни дека токму тие вредности и доблести се тие вистин-

179 The Moral Order by Kant; <http://www.philosophypages.com/hy/5i.htm>
180 On the Foundations and Nature of Morality by Robert P. Burns; Journal Title: Harvard Journal of Law & Public Policy, 
Volume: 31, Issue: 1; (2008), p. 13
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ските, на кои ние ќе се позиционираме карактерно и ќе го живееме 
нашиот живот?

Науката одамна се занимава со потрага по одговорите на овие 
прешања. Имено, Пипер (Pieper) во делото „Четири кардинални 
вредности/доблести“ (“The Four Cardinal Virtues“) ги откриваат 
вредностите кои низ историјата се провлекуваат како генерално 
најзастапени и најприфатени од политичката мисла181:

- Prudence182 - разумност, мудрост, умно
- Justice - праведно, справедливо, правично
- Fortitude - издржливост, долготрпеливост, храброст
- Temperance - умереност, воздржливост, трезвеност
Во оваа смисла, само ќе најавиме дека сите овие доблесни 

својства деривираат од библискиот модел за карактерот на човекот 
според Божјата инструкција. 

Значењето на зборот има сила да определи линија на нечие од-
несување, да поттикне практична мудрост. Внимателност, дискре-
ција, сензибилност, разумност и мудрост се одредници за првата 
понудена категорија, и всушност преставуваат силни и извонред-
но значајни атрибути за секој поединечно, а посебно за политички 
вредносно изградени индивидуи183.

Многу библиски стихови говорат за разумноста и мудроста како 
за Божествени карактеристики кај човекот. Ќе споменеме само не-
колку за потребите на ова поглавје. Имено, Излез 31:3-6, 35:30-35, 
36:1-4, многу други во Стариот Завет, во Книгите на пророците, во 
Изреките и Псалмите, но и во Евангелијата на Новиот Завет, како и 
скоро во сите Посланија. 

Во Посланието на апостол Павле до Ефесјаните 1:7-8 се вели: 
„...според богатството на Неговата благодат, која ја излеа изобил-
но на нас, во секоја мудрост и разумност...“ Егзегетиката на овие 
стихови ја открива пораката дека благодатта од Бога или полнотата 
на животот може да биде целосна - само и исклучиво во окруже-
ние на разумно и мудро срце, разумно, мудро и умно постапување 

181 Pieper, Joseph: The Four Cardinal Virtues; Harcourt Brace Jovanovich, Inc. (1965) / WBL
182 Во овој случај ги користиме англиските изрази со соодветен превод на македонски јазик, за попрецизно изразување 
на суштината и значењето на категориите
183 Noah Webster’s New International Dictionary of the English Language <http://eastonsbibledictionary.com>
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во секоја ситуација на добро или зло, разумно и мудро носење на 
дневни одлуки во животот, разумно и мудро општење со сите око-
лу нас и во општеството во целина - според реперот кој го утврдува 
Библијата, за која рековме дека ќе ја сметаме за извор на премуд-
рост од кој ќе ги црпиме сите елементи, вредности, принципи и 
инструкции во обидот да го извлечеме најдоброто за секој од нас, 
индивидуално како политички битија, но и најдоброто за општест-
вото во целина, а посебно во областа која е предмет на интерес во 
трудов.

Правдата, справедливоста и правичноста се вториот сет на 
Божествени својства кои директно определуваат каков исход во 
животот му следи на секој индивидуално, а по Божја промисла. 
Квалитетот да се биде праведен, совпаѓањето со принципите на 
справедливоста и правичноста во сите постапки и спрема секого 
подеднакво, строгата примена на моралните обврски, практичното 
согласување со природниот и Божествениот закон, интегритетот во 
однесувањето едни кон други и чесноста притоа, еднаквоста, ис-
креноста, отвореноста. (Ibid.)

 Колку се само значајни овие особини за Господа, погледнете од 
тоа колку внимание им е посветено во Словото Господово, на кол-
ку само места во Библијата се даваат инструкции, пораки, поуки и 
опомени да внимаваме за овие особини, за да не потпаднеме под 
злото и да имаме благодат од Бога. 

Во Книгата на пророк Амос 5:24, запишано е: „Правдата нека 
тече како силна река, и праведноста, справедливоста - како силен 
поток“. А пак во 5:15 е запишано: „Мразете го злото, сакајте го до-
брото и воспоставете правда во судовите...“, слично и во 5:12; 2:7; 
5:7; потоа во Книгата на пророк Осија 2:19; Книгата на пророк Да-
ниел 4:37; како и во Книгата на пророк Езекиел 45:9; 33:19; 33:16; 
33:14; 22:29; 18:27; 18:21; 18:19; 18:8; 18:5. Овие стихови се само 
во две книги на пророци од Стариот Завет, а ги има како опомена и 
инструкција скоро во сите книги на Библијата. 

Колку ли само Му е важна на Господа правдата и правичноста 
во срцата на човекот и колку ли само дури и најмала неправда 
и неправичност не́ носи надвор од зоната на благодатниот жи-
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вот, во прегратките на злото, било како индивидуи, било како 
општества. 

Зборот “Fortitude“ во сите значења, како издржливост, долготр-
пеливост и храброст, се нагласува како силна Христијанска особи-
на во Првото послание на апостол Павле до Тимотеј 6:11, до Ко-
ринтјаните, второто послание 12:12 и 1:6, како и во Посланието до 
Римјаните 5:3-4. 

Библиското поимање на зборот “Temperance“ - умереност, воздр-
жливост, трезвеност е tem’-per-ans, tem’-per-at (egkrateia - egkrates, 
nephalios, sophron) означува самоконтрола (Американскиот стан-
дарден превод на Библијата - ревидирана верзија / “The American 
Standard Revised Version Bible”). Се среќава и́ во Дела апостолски 
24:25, Посланието на апостол Павле до Галтјаните 5:23; 2, Посла-
ние на апостол Петар 1:6 и во Првото послание на апостол Павле 
до Коринтјаните 9:25.

Во сите случаи, Божјиот збор е даден на човештвото како ин-
струкција преку пророците и апостолите во Новиот Завет, како ди-
ректна Божја објава и затоа христијаните сметаат дека секој збор 
во Библијата е откровение од Бог преку Светиот Дух. Ваквото по-
имање на библиските стихови ќе биде основа при секое нивно ци-
тирање во понатомошниот дел на трудот.

Христијанската политичка и филсофска мисла низ вековите се 
обидувала да ги анализира прашањата околу моралот и етиката. 
Зависно од историскиот период, секој од нив приоѓал на различен 
начин. Во продолжение ќе направиме краток преглед на теоретски-
те погледи на некои од политичките мислители кои се позначајни 
за некои аспекти на нашата анализа.

Утилитарианизмот на Џон Стјуарт Мил (John Stuart Mill) познат 
и како „највисокиот можен принцип на среќа“, за овој истакнат фи-
лософ, политички економист и државен службеник на британско-
то општество, претставува категорија која според него треба да се 
применува во областа на политиката и тој уште смета дека среќата 
на индивидуите од кои е составена заедницата, односно нивното 
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задоволство и нивната сигурност, е крајната цел од сите можни 
цели која легислаторот мора да је земе предвид184. 

Дескриптивните генерализации се во можност да формулираат 
нормативни принципи. Соодветно, и науката во одредени ситуации 
вклучува не само истражување на факти, туку и генерализација на 
нормативни етички принципи. Често пати, моралните принципи 
се достапни за емпириско тестирање и валоризација, исто колку и 
законите на физиката или човечкото однесување, така што етиката 
е и́ своевидна наука во потесна смисла на зборот185.

За Платон, изворот на сето знаење е интуицијата, вклучително и 
знаењето за доброто во генерална смисла на зборот, но и знаењето 
за праведност во државата. Етиката е највисоката форма на когни-
тивното (спознајното), а политичката етика е нејзиниот најважен 
сегмент. Без знаење за доброто, тешко некој да може да се однесува 
мудро и правично.

За Платон, моралните погледи на учесниците во политичкиот 
систем ја откриваат и утврдуваат праведноста на системот и ја за-
цврстуваат правдата во него. Иако на субјективна основа, ваквото 
тврдење сепак има објективна издржаност, која се огледа во емпи-
риските практики низ историјата.

Жан Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau) во своите политички спи-
си - а особено во делото Општествен договор, базирано на Пла-
тоновите претпоставки дека политичката правда може да биде 
позната само со исправен морален поглед - трага по вистинските 
принципи за воспоставување на добро општество и бара воведу-
вање на морално легитимни конститутивни принципи.

Августин (Augustine) извориштето на фундаменталните морал-
ни принципи го наоѓа во Библијата, пропишани нам директно од 
Бог. Но, како такви тие и не се едноставно откриени на човештвото. 
Напротив, за да се дојде до правилното спознание за вистинските 
морални принципи, мора да се спознае вистинската суштина на ве-
рата, да се дојде до вистинското спознание за Бога, значи вера која 
води до знаењето и запознавање на Бога во личносна релација, до 

184 <http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html>
185 Oppenheim Felix E.: Moral Principles in Political Philosophy “Principles of Morals and Legislation by Jeremy Bentham“; 
Random House (1968)
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Неговата Божествена премудрост од Светото писмо. Откривајќи ги 
Божјите вистини ние всушност ги откриваме моралните вистини. 

Оттука произлегува дека аргументите за моралните принципи и 
вистини извираат од верата и Библијата, а не од авторитетот. Ав-
густин понатаму вели дека разбирањето на знаењето за Бога е на-
града за верата и затоа тој нагласува дека не треба да се бара раз-
бирање со цел да се верува, туку да се верува со цел да се разбере. 
Така знаењето за вистината Божја го вклучува во себе и знаењето 
за принципите на моралот.

Емил Брунер (Emil Brunner) во делото „Правда и општествен по-
редок“ (“Justice and Social Order“)186, го загатнува прашањето за ва-
лидните критериуми кои детерминираат кои позитивни закони се пра-
ведни. Во потрагата по одговори, Брунер го презема стојалиштето на 
Августин, според кое идејата за правда и концептот за Божествениот 
закон се една иста работа, но и дека Божјиот закон може да се спознае 
само од вистинските верни, на кои Бог им има откриено од Словото. 
Така оној кој не верува во Бога, и кој го нема откриено значењето на 
Словото и знаењето од него, вклучително и знаењето за моралните 
принципи и за праведноста и правичноста, тој всушност нема валид-
ни критериуми за да утврди што е праведно, а што не, што извира од 
вистинските морални премиси, а што не. 

Секое општество има потреба од работни принципи, како кри-
териуми за неговите позитивни закони и системи за ограничување 
на неправдата и злото. Моралниот поглед, значи, извира од рели-
гиските идеи, или поточно од евангелскиот закон на христијанска-
та вера. И оттука, законот за праведност e всушност закон за љу-
бов, за изворната пожртвувана христијанска агапе љубов (Рејнолд 
Нијбур / Reinhold Niebuhr; 1935, p. 105).

Мартин Лутре Кинг (Martin Luter King) вели: „Како некој утвр-
дува дали определен закон е праведен или неправеден? Праведни-
от закон е норма која иако подготвена од човек е во согласност и 
прилагодена со моралниот закон односно со законот на Бога. Неп-
раведен закон е норма која не е во храмонија со моралниот закон.“

186 Brunner, Emil and Mary Hottinger: Justice and Social Order; James Clarke & Co. (2002)
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Моралноста се дефинира како човечко однесување кое е слобод-
но подредено на идеалот за тоа што е добро, исправно и соодвет-
но.187 Во случајов не станува збор за откривање на нови принципи, 
туку за подобра апликација на тие кои веќе постојат и се прифате-
ни. Врската на моралноста со религијата е дискутирана многу чес-
то, а етичката филозофија смета дека исправната морална акција 
зависи директно од религијата. (Ibid.)

Во тој контекст потребно е да се спомене и Становчиќ, профе-
сор на Белградскиот факултет за политички науки, кој во неговото 
двотомно издание “Политички идеи и религија“188 вели дека поли-
тичката и етичката функција на религиите е важна, од аспект на тоа 
дали придонесува кон унапредување или назадување на човекот 
како морално одговорно битие, иако како секуларен мислител тој 
сепак смета дека религијата е човечка креација или човечка инова-
ција и резултат на историскиот развој и околности189.

Во оваа прилика добро е да разјасниме што подразбираме под 
поимот религија. Имено, зборот религија доаѓа од “ligare“, што оз-
начува врска, поврзување, заедништво.190 Оттука, нема да ја тре-
тираме религијата во институционална смисла како црковна док-
трина или слично, туку како врска помеѓу верни во Господа, како 
поврзување на индивидуи кои веруваат во Бога, како заедништво 
на верни во Господа и Неговото живо Слово - во нашиот случај - 
христијанството и Библијата.

Црквата во својата мисија, ретко кога успеа да ги поврзе рели-
гијата и моралниот закон, иако тие две се самите по себе нераздвој-
ни, есенцијално поврзани. Оттука, произлегуваат практиките кои 
се природна последица од таквиот став на црквата, односно ре-
лативизирање на моралните обврски при служењето. Така во слу-
чаите кога моралот е во развод со религијата, разумската слобод-
на волја на индивидуата го релативизира моралниот момент и ги 
осиромашува силните мотиви за послушност на моралниот закон, 

187 Morality <http://www.newadvent.org/cathen/10559a.htm>
188 Stanovcic, Vojislav: Politicke ideje i religija; Cigoja stampa, Beograd (2003)
189 Petrovic, Milan (Editor): Political Ideas and Religion by Vojislav Stanovcic (book review); Facta Universitatis (Law and 
Politics) Scientific Journal, Vol. 1, No. 3, (1999), p. 361-364
190 “The Oxford English Dictionary, Vol. XIII (2d ed. 1989); J. Ayto, Dictionary Of Word Origins 438 (1991)
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дозволени од обзирноста кон човековото достоинство и на доброто 
на хуманото општество. (Ibid.)

Становчиќ, во оваа смисла, во споменатото дело “Религиски идеи 
и политика“, во посебно поглавје ги критикува аморалните аспекти 
на политичкиот либерализам и вели дека тие се ѓаволски елементи 
кои го отргнуваат моралот од политиката и општеството191.  Иако 
тој не ја признава верата и религиското како основа за моралноста 
на индивидуата и политиката, тој сепак ги распознава изворите на 
аморалните елементи во општеството. Прашање е зошто тој го пре-
познава ѓаволот и ѓаволското како извор на аморалното живеење и 
водење на политика, а не го препознава Бог, верата и духовното како 
извор на моралот кај индивидуите и општеството во целина.

„Последниот круцијален аспект на Хобсовата политичка фило-
софија е неговиот третман на религијата, според кој тој прогресив-
но ги проширува своите погледи на христијанската религија и се 
обидува да демонстрира стојалиште според кое постои компати-
билност на неговата политичка теорија со јадрото на христијанска-
та посветеност.“192 

Моралот често се поврзува со етиката, но и со црквата и рели-
гиското верување воопшто. За потребите на трудот, рековме дека 
ќе го користиме библискиот поглед. Имено, според тој поглед 
моралот извира директно од Божјото откровение за човештвото 
во Библијата, вграден е како вредносен бисер во секој човек при 
раѓањето, содржан е во животите на луѓето до крајот, но во нај-
чест број случаи е умртвен и заспан длабоко во срцето на инди-
видуите и тие не успеваат во текот на својот живот да ја откријат 
неговата суштина и целта за тој дар ставен на располагање на 
човештвото по Божјо откровение. Постоењето на моралните ос-
нови во човекот, сметам дека произлегува од изјавата во Библија-
та дека човекот е создаден по Божјиот лик и каректеристики, а 
Бог е моралниот апсолут откриен на човештвото преку Неговото 
„живо“ Слово.

191 Stanovcic, Vojislav: Politicke ideje i religija; Cigoja stampa, Beograd (2003)
192 Hobbes’s Moral and Political Philosophy; Stanford Encyclopedia of Philosophy (2002) <http://plato.stanford.edu>
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 4.2.1.2. Моралот во Библијата

Моралот е учење за адекватно однесување на поединецот, на-
родите и општеството во целина. Првите морални принципи, пре-
пишани како рецепт на човештвото во Божјиот збор, се наоѓаат 
во Стариот Завет на Библијата, уште во Битие и Излез, како и во 
книгите на раните пророци.  

Имено, во Битие 4:3 се среќава инструкцијата за благодарнос-
та како морална вредност, гостопримливоста во Битие 18 глава, 
праведноста во Битие 18:19, кротоста и самоконтролата во Битие 
39:12, добродетелта и човечноста во Битие 24:18-20, понизноста 
во Броеви 12:3, застапување за угнетените во Излез 2:11-12, неодо-
брување и осуда на убиство во Битие 4:11, на корупцијата во Битие 
6:11-12, на љубомората во Битие 37:4 и на измамата во Битие 27:5-
11. Потоа, дадени ни се морални правила во вид на заповеди за тоа 
како да се регулираат односите помеѓу членовите во семејството, 
помеѓу стари и млади, помеѓу вработени и работници, богати и 
сиромаси, мажи и жени, владетели и поданици (Излез 21; Левитска 
19, 25; Второзаконие 21-25). 

Но, дадени ни се исто така и императиви кое дефинираат гене-
рални морални принципи: „Сакај го ближниот како себеси“ Левит-
ска 19:18; „Тежнејте кон праведност и правичност“ Второзаконие 
16:20; „Правете само тоа што е исправно и добро во очите Госпо-
дови“ Второзаконие 6:18. 

Низ многу заповеди, во форма на морални принципи ни е пресли-
кан карактерот на Бог, на пример: во Битие 18:25 Бог ни се открива 
како праведен и правичен, а ние сме слика Негова на земјата, значи и 
ние треба да бидеме праведни и правични, за да не ја нарушиме таа 
слика Божја во нас. Во Излез 34:6 се вели: „...полн со милост, благо-
роден, долготрпелив и полн со добрини и вистинољубив, излева ми-
лост на илјадници генерации, простува неправда и нееднаквост...“ 
Смислата на објавата дека луѓето се создадени по обличје Божјо и́ 
се слика Господова на земјата, е во тоа да сфатиме дека ако ние сме 
слика Господова и создадени според Него, тогаш ние сме способни 
и да бидеме како Бога (Битие 1:27), во нас има потенцијал за чинење 
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правда и правичен однос кон другите, за практикување на останати-
те погоре споменати карактерни особини на Бог. 

Моралноста во јудаизмот е поврзана со посебни морални ти-
пови како правда, мудрост и чесност, наспроти негативните пер-
цепции, како зло, празноглавост, глупост и хулење. Учителите на 
јудаизмот, моралноста ја третираат низ фразата “помеѓу човекот 
и неговиот пријател“ (“ben_adam leha_vero“), која фраза прерасна 
во т.н. „патиштата во светот“ - „исправно однесување“ (“Derekh 
Erets“). Така моралноста беше издигната во една од централните 
компоненти на јудаизмот.193

Симон праведниот (Simon the Just) рекол: „Светот стои на три 
столба: Torah (Петтокнижието или Петте Мојсееви закони), avodah 
(Божјата служба) и делата на милозливост (Avot 1:2). Хилел (Hillel) 
рекол: „Тоа што ти е омразено на тебе, не го прави на твојот прија-
тел. Ова е целиот закон, останатото се коментари на законот. Оди 
и учи.“ (Shab. 31a). Понатаму во јудаизмот, клучните морални 
термини како mishpat („правда”), tsedakah („преведност”), he_sed 
(„љубезност”) и raha_mim („сочуствителност”) се истите кои ги 
разбира и философијата. Изворот на ова знаење е во Библијата и 
Стариот Завет, што значи дека моралот во јудејското поимање е 
заснован на теономијата од Бога и Неговото знаење и претставу-
ва своевиден мост преку кој човештвото досегнува до Бог. (Ibid.) 
Етичките одлуки во животот на индивидуите, но и на владеачките 
структури претпоставуваат одреден репер или финален авторитет, 
еден вид на стандард, кој може да биде или од самите себе, себеза-
коние - “автономија“ или од Божјиот закон - “теономија“.  

 4.2.1.3. Етика - поим и теоретски постулати

Етиката (ethos, character) е студија за концептот кој се однесу-
ва на практично резонирање за доброто, исправното, должноста и 
обврските, вредностите и доблестите, слободата, рационалноста и 
изборот.194

193 Walzer, Michael: Law, Politics, and Morality in Judaism; Princeton University Press (2006)
194 <http://www.iep.utm.edu/ethics/>
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Етиката најчесто се поистоветува со моралот и општ е впечато-
кот дека станува збор за две исти работи. Но, вистината е сосема 
спротивна. Имено, етиката се обидува да ги открие принципите 
на основа на кои човештвото ќе разликува добро од зло, и на ос-
нова на тоа што го открива да оформи сет на знаење и принципи 
кои ќе го регулираат човечкото однесување според одредени од 
неа воспоставени стандарди. Изворот на тие знаења и принципи 
не е надворешен, т.е. не доаѓа од некој центар, туку се формира 
со текот на времето во процесот на осознавање на тоа што е до-
бро, а што е зло, притоа користејќи ги како основа причината и 
последицата. 

Оттука етиката ја сместуваат во делот на науките и ја сметаат за 
наука за моралната чистина на човековото однесување во соглас-
ност со принципите на природните причини и заедно со логиката 
добиваат третман на практични науки195. Според тоа, етиката своја-
та заднина ја има во човековото сопствено искуство и делумно во 
принципите и вистините усвоени од другите научни философски 
дисциплини, логиката и метафизиката. 

Ако е веќе наука, етиката има и свој метод, а тоа е спекулативни-
от и емпирискиот, едниот произлегува од метафизиката, а другиот 
од искуството. 

Оттука, се гледа дека натприродното христијанско откровение 
не е соодветниот извор на етиката, иако користи и елементи од 
него. (Ibid.) 

Кант го револуционализира погледот на етиката од чисто тео-
ретско поле на знаење, во практично поле на примена на знаењето. 
Тој ја наоѓа етиката во апсолутниот, универзалниот и категорични-
от морален закон. Но, смета тој, овој закон не треба да се поврзе 
со некој надворешен авторитет, туку тоа треба да постане закон на 
нашиот сопствен резон, кој е автономен, субјективен, принцип и 
мотив кој постанува волја на индивидуата со претензија да ја при-
фатат сите и да постане универзален закон за сите196.

195 <http://www.newadvent.org/cathen/05556a.htm>
196 Edmunds, James Kant’s ethics: the clavis to an index (1877)
<https://play.google.com/books/reader>
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Оттука, етиката има во себе човечко расудување, таа е произ-
вод на човечко мудрување и философија и е резултат на емпи-
риското искуство на човештвото. Тоа подразбира дека нејзини-
те принципи и мотиви се категорија која е подложна на забот на 
времето, иако тендира да е што поквалитетна и посеопфатна, таа 
сепак трпи влијание од средината во која се утврдува како основа 
за човековото однесување во општеството. Етиката, согласно ова 
претставува сосема различен концепт од моралот и моралноста, 
кои извираат од надворешен авторитет, а тоа е Божјиот закон и 
моралните постулати во него, кои пак се сметаат за догма и не 
подлежат на промени, независно од влијанието на средината во 
која се применуваат. 

 4.2.1.4.  Разликите помеѓу морал и етика 
и нивното влијание во општествата

„Етика е разликата помеѓу моралот и легалноста. Етиката е раз-
ликата помеѓу она кое јас треба да го сторам и она кое законот го 
бара од мене и морам да го сторам“197

„Моралниот хоризонт содржи одредени основни верувања за 
светот и за сопственото учество во него, основни верувања и за 
вредностите на другите околу нас и за природата на односите по-
меѓу нив, основни верувања и за она кое го прави добар и зна-
чаен животот, живот со смисла. Овој хоризонт може да биде оп-
ишан како скала на доминантни вредности во општеството. Тоа 
е оформено од нашите морални приказни, морални интуиции и 
експлицитни морални упатства, кои се пренесени во определено 
општество или култура и кои инспирираат или ги ополномоштува 
луѓето да водат определн вид на живот. Овие идеи за возврат се 
често длабоко вкоренети во интуицијата за светот и за значењето 
на животот во него, и така моралниот хоризонт допира до областа 
на религиското. Да го сакаш ближниот (христијанската идеја) на 
пример, не е една од класичните вредности на Платон или Аристо-
тел, но е се́ уште максима која е поддржана од многумина, дури и 

197 The Difference Between Legality and Morality (Genesis 31:17-55) - Study by Bob Deffinbaugh <http://bible.org>
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од тие кои не се сметаат себеси за христијани. Таа некако се вгради 
во моралниот хоризонт.“ (Ibid, p. 9)

Други прашања на кои размислува политичката мисла се врска-
та на моралните извори на вредностите, во различните култури, 
со видот на институциите, односно каков вид на институции ќе 
овозможат вистинска платформа за инкарнација на овие морални 
импулси.198

Понатаму, Буијс (Buijs) размислува во следнава насока: „...пра-
шањето на третманот на другите: за Кант е сферата во која човекот 
го третира другиот до него како цел, а не како средство да се дојде 
до целта. Ова барање, се разбира, беше огнено отфрлено од Маркс: 
точно во граѓанско општество луѓето се третираат едни со други 
како средства за остварување на своите цели. Но, во исто време кога 
Маркс го критикува Кант, тој всушност ги потврдува Кантовите 
стандарди. Таа сфера во која луѓето ги третираат другите околу себе 
како средства за доаѓање до одредена цел, за Маркс е сфера на али-
енација, или губење на значење, отуѓување. Во таа смисла Маркс, 
исто така, го потврдува моралниот статус на граѓанското општество 
- парадоксално во однос на претходното тврдење. (Ibid, p. 8)

Западното разбирање на моралноста развиено во религиски 
контекст, од философот Ален Донаган (Alan Donagan) е наречено 
“Еврејско-христијанска традиција“. Практичните извори на морал-
ното размислување во оваа традиција се клучните текстови на ев-
рејските и христијанските Свети книги каде моралната облигација 
извира од Божјите заповеди. Важните сегменти на општеството, 
како и да е, не се повеќе импрегнирани во еврејско-христијанската 
традиција и не гледаат на Библијата како на авторитативен извор за 
нивните животи и одлуки...метафизичките основи на моралноста, 
теолошката рамка во која традиционалните концепции за морал-
носта се развиваа, се отфрлени од многумина денес.“199

Авторот покренува и други прашања за врската со златното пра-
вило на христијанството и како тоа да се примени во модерниот 

198 Buijs, Govert J.: Sources of Inspiration: Moral Frameworks Supporting the Emergence of a Civil Society; article, Free 
University Amsterdam (2002), p. 6
199 Burns, Robert P.: On the Foundations and Nature of Morality; article at the Harvard Journal of Law & Public Policy; Volume: 
31; Issue: 1, (2008), p. 7
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свет, за релациите помеѓу моралните правила и актуелните морал-
ни норми кои се основа за носење на конкретни одлуки. (Ibid, p. 
16) Исто така, централното прашање за Барнс (Burns) е дали мо-
ралните норми оперираат во сферата на законот? Дали моралнос-
та детерминира легални правила и прописи? Ако да, тогаш како? 
Како треба законските прописи и практики да го земат предвид и 
да го третираат моралниот закон, во случај кога легалната сфера е 
надвор од другите сфери? (Ibid, p. 17-18)

Овие прашања се предизвик за науката да одговори за начините 
како правниот систем да се акомодира на традиционалните морал-
ни вредносни системи од библиска провениенција.

Христијанската идеја за “caritas“ или „љубов за сите“ преку 
милоста Христова, стана една од основните идеи на современото 
живеење и конститутивен елемент на западниот систем на грижа, 
преку домови за сиромашните, куќи за згрижување на болните, 
болници, сиропиталишта и други бројни социјални установи, ус-
танови за деца без родители, за деца и лица со посебни потреби 
итн. Оваа христијанска практика на љубов е препознаена уште во 
времето на императорот Јулие (Julianus, 360 н.е.) и забележано е од 
негова страна дека со тој модел на грижа за другите, милосрдие за 
сите и љубов кон секого, христијаните успеале да преобратат мно-
гу луѓе, и́ на тој начин извршуваат позитивно влијание во општест-
вото. (Ibid, p. 17)

Други автори тврдат дека незаменлива карактеристика на репу-
бликанската влада е вредноста (Монтескје / Montesquieu), доблеста 
или моралната извонредност, како што некои ја нарекуваат. Според 
францускиот мислител Монтескје, кога вредностите се повлекува-
ат од јавната сцена и кога исчезнуваат целосно, тогаш амбицијата 
навлегува во срцата на луѓето и похотата ја освојува сцената, љубо-
вта и грижата за другиот исчезнува, стравот навлегува насекаде.200

Токвил (Tocqueville)201 запишал: „Го видов клучот за големината 
и ингениозноста на Америка, на нејзините пристаништа, на неј-

200 Bonta, Steve: Morality Matters: If America Continues to Shed the Values of Her Judeo-Christian Heritage, She Will Surely 
Follow Ancient Rome into Bondage. Freedom Cannot Long Coexist with Moral Depravity; Article, Magazine Title: The New 
American, Volume: 19. Issue: 25 (December 15, 2003), p. 10+
201 <http://en.wikipedia.org/wiki/Alexis_de_Tocqueville>
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зините плодни полиња, во бескрајните шумски пространства, во 
нејзините богати рудници и распространетата светска трговија, во 
нејзиниот јавен школски систем и институциите за учење, ја видов 
во нејзиниот демократски Конгрес и нејзиниот неспоредлив Устав. 
Но, ништо не видов, додека не влегов во црквите во Америка и 
додека не слушнав што се говори од амвонот, со жар за правда и 
распламната љубов, дури тогаш видов и ја разбрав тајната на неј-
зината генијалност и моќ. Америка е голема бидејќи е добра, и ако 
Америка било кога престане да биде добра, Америка ќе престане 
да биде голема“ (Ibid, p. 15)

 4.2.1.5.  Морална политика - моралните и етички 
аспекти на управување со државите

„Моралната политика се карактеризира со дебата околу првич-
ните принципи на основа на кои, најмалку една коалиција се става 
во одбрана на прашањето, користејќи притоа морални аргументи.“ 
(Хајдер-Маркел и Маер / Haider-Markel and Meier, 1996, p. 333; 
Маер / Meier, 1994, p. 4; Мани и Ли / Mooney and Lee 1995).

Кор вредностите кои ја стимулираат моралната политичка де-
бата се вкоренети длабоко во личносниот систем на верување на 
поединецот, определувајќи како тој или таа го дефинираат свое-
то место во општеството (Таталовиќ, Смит и Бобиќ / Tatalovich, 
Smith, Bobic; 1994). Тие вредности на примарен идентитет се ра-
сата, полот, сексуалната ориентација и особено религијата, која за 
многумина е основа за нивните најфундаментални вредности. (Та-
таловиќ и Дејнс / Tatalovich and Daynes 1998; Батон, Риенцо и Валд 
/ Button, Rienzo, and Wald, 1997; p. 5-6).

Моралната политика не́ вади надвор од областа на факти и резон 
каде општествените научници и посебно тие од политичките нау-
ки се чувствуваат покомотно, во областа на вредносниот систем. 
Овие прашања имаат потенцијал во себе да креираат одржливи и 
систематски промени во политичкиот систем (Кармин и Стимсон / 
Carmines and Stimson, 1989).

Моралните политики се справуваат со вредностите, особено 
оние вредности кои се прифатени од државата и оние вредности 
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кои се дефинирани од државата како перверзни. Државното при-
фаќање на вредностите го засилува општествениот статус на одре-
дени групи, а го намалува на други“ (Gusfield, 1963).”202

Предмет на политички анализи во современово живеење денес, 
е посебно прашањето за конзистентноста на личните вредносни 
ставови и политичките практики, кога е верниот во позиција да 
практикува власт. 

Основниот принцип е дека верниот мора да ги води работите со 
интегритет, a неговите лични вредносни ставови да кореспондираат 
конзистентно со неговите политички ставови и одлуки, дури и по 
цена на губење поддршка од гласачкото тело. Современата политич-
ка практика покажува дека е огромен бројот на активни политичари 
кои не ги сфаќаат и прифаќаат моралните аспекти на политички-
те прашања како сериозно поле за исправно и правилно водење на 
политиките на државите. Ова е поле кое е подложно на сериозно 
компромизирање со световното и телесното во него, но и компроми-
тирање во очите Господови, а согласно Неговите инструкции.

„Од каде доаѓаат моралните вредности, и кои се посебно, изво-
рите за моралните вредности во едно постиндустриско општест-
во? Ова е предмет кој не добива соодветно внимание. Луѓето има-
ат цврсти мислења за тоа што се и што треба да бидат моралните 
вредности и од каде истите треба да извираат (и го црпат својот 
легитимитет м.з.). Ако припаѓате на левицата, вие би требало да 
верувате во социјална еднаквост гарантирана од државата на бла-
госостојба. Ако припаѓате културолошки на конзерватизмот, вие 
може да го преферирате авторитетот на традицијата и религијата. 
Но, како вредностите во суштина се формираат во современите 
општества, не е одговорено и има многу малку емпириски студии 
на таа тема. Мнозинството ќе рече дека вредностите се или прене-
сени од претходните генерации преку процесот на социјализација 
(кој не успева да одговори како промените се случуваат) или се 
наметнати од црквата или од друг хиерархиски авторитет.“203

202 Mooney, Christopher Z.: The Public Clash of Private Values: The Politics of Morality Policy; (Editor) Chatham House 
Publishers (2001), p. 37
203 Fukuyama, Francis: How to re-moralize America; The Wilson Quarterly, Vol. 23, Summer (1999)
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Одговорите на овие прашања ќе мора сепак да се бараат длабоко 
во сферата на духовното и Божјото. Проценката дека религиските 
институции ќе мора да имаат пресудна улога во наметнувањето на 
вистинските ставови во јавноста, со цел да се врши притисок и 
влијание врз политичкиот естаблишмент за да ги зема предвид при 
носење на политички одлуки. 

Пожелен е принципот да не се носат политички одлуки за пра-
шања со морален предзнак во секуларната сфера исклучиво, а без 
учество и земање предвид духовниот репер или мислењето на вер-
скиот сектор. Секое прашање кое има етичко-морален карактер и 
предзнак во себе е прашање кое треба да се делегира во сферата на 
духовното и религискиот табор да се обиде да понуди поадекватни 
решенија, во дадениот историски контекст. Сметам дека одгово-
рите на морални прашања се наоѓаат на моралниот извор, а тоа е 
Библијата.

Фукујама заклучува дека: „...вредностите чесност и доверли-
вост, кои се клучни за општествена соработка и кои необјасниво 
ја создаваат меѓусебната доверба и ангажираност се нарекуваат 
„општествен капитал“. Многу луѓе аргументираат дека овие вред-
ности имаат религиско извориште и дека модерните капиталис-
тички општества живеат од тој културен капитал на претходните 
времиња - во Америка тоа се главно нејзините пуритански тради-
ции. Модерниот капитализам, согласно овој поглед, со неговото 
аморално истакнување на профитот и ефикасноста, постојано ја 
подрива неговата сопствена морална основа.“

Прашања во делот на применетата етика204, а кои имаат во себе 
етички потконтекст се од повеќе природи. Имено, биомедицинска-
та етика се фокусира на прашања од здравствената заштита и кли-
ничките практики на справување со ситуации на живот или смрт, 
потоа некои екстремни ситуации на сурогат мајчинство, генетска 
манипулација со фетусот, статусот на неискористени замрзнати ем-
бриони, абортусот и слично. Исто така, медицинското експеримен-
тирање со луѓе, правата на лица со ментален хендикеп, оправду-

204 <http://appliedethicsinstitute.org>
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вањето на медицинска интервенција на самоубиство, асистирана 
од лекар еутаназијата и многу други ситуации кои современата ме-
дицинска и клиничка практика ги сретнува постојано.

Втора област е т.н. бизнис етика, која ги испитува моралните 
контроверзи кои се однесуваат на општествената одговорност на 
капиталистичките и другите бизнис практики, моралниот статус на 
корпоративните групации, измамничкото рекламирање, инсајдер-
ско тргување, основните права на вработените, дискриминацијата 
на работното место, мобингот, афирмативните акции, тестирањето 
за присуство на дроги, објавување на измами и погрешно водење 
на компанијата и слично. (Ibid.)

Секако и сетот на еколошки етички прашања од областа на 
заштита на човековата околина е од не́ помало значење за справу-
вање во современиот свет. Тука спаѓаат, правата на животните, 
моралноста на експериментирање со живи животни, заштита на 
загрозените видови животни, контрола на загадувањето, менаџи-
рање на природните ресурси и човековата околина, еко-системите 
и нивнa заштита како влог во иднината на генерациите кои доаѓаат. 
(Ibid.)

Внимание предизвикува и сетот на контроверзни етички пра-
шања за сексуалната моралност, моногамијата наспроти полига-
мијата, сексуални односи без љубов, проституцијата, хомосексуал-
ни врски и бракови од ист пол, посвојување на деца од истополови 
бракови, педофилијата и слично. (Ibid.)

Последни во редот се прашањата од т.н. општествена етика и 
моралност кои се занимаваат со прашањето за смртната казна, упо-
треба на нуклеарно оружје, контрола на вооружувањето, рекреа-
тивна употреба на лесни дроги, права од благосостојба, расизмот 
и други. (Ibid.)

Сите овие горе споменати прашања се предмет на серизни де-
бати и анализи во современиот свет. На многу од овие прашања 
човештвото се́ уште не дало задоволителен одговор. Тоа што едни 
го сметаат за морално, за другите е токму спротивното. Процесот 
на усогласување има свое влијание врз одолговлекување на пра-
вилното одлучување, а дотогаш многу човечки животи непотребно 
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се губат секојдневно, како во случајот со смртната казна, абортусот 
и слично. 

Сите овие дилеми се предизвик на современата научна и поли-
тичка мисла да одговори соодветно, праведно и правично, исправ-
но да ги дефинира изворите на проблемските ситуации и да понуди 
решенија кои извираат од потврдени извори, кои досега дале објек-
тивно задоволителни резултати при справување на општествата со 
тие или слични на нив прашања. 

Стивен Лонг (D. Stephen Long205) ја дефинира христијанската 
етика како трагање по доброто во луѓето на патот до „градот“ кој 
не е граден од човечки раце. Тоа не е прецизно наука, туку одгле-
дување на практична мудрост која извира од различни извори. Тоа 
се потпира на се́ она кое е добро во Божјото создание и помеѓу 
нациите. Но, исто така објавува дека созданијата не можат да ја 
достигнат нивната крајна цел без тој дар на Божествената добрина 
во нив“206

Како заклучок, потребно е да се нагласи сериозно важното влија-
ние кое овие две категории го играат во оформувањето на јавниот 
тренд и политичките релации во општеството. Етиката е нешто кое 
ја притиска совеста на индивидуите, во случаите кога тие потпаѓа-
ат под притисокот на греовното окружение, но моралот е тој кој 
одвнатре длабоко ровари за доброто на индивидуите да исплива на 
површината при општењето со околината. Нивното влијание е ог-
ромно и ако се погледне во легалниот дел на општеството, готово 
очигледно е постоењето на иманентно својство кај човекот и заед-
ниците кое притиска да се подготвуваат етички изржани и морално 
фундирани законски решенија. 

Се разбира не секогаш е така, затоа што секуларниот дел на јав-
носта и политичката сфера често пати врши влијание во обратна 
насока, така што постојано низ историјата се наметнуваат овие две 
категории како дилеми во натпревар помеѓу секуларниот дел на 
општеството и религискиот или морално-вредносниот дел.  

205 Professor of Systematic Theology at the Marquette University; USA
206 Long, D. Stephen: Christian Ethics: A Very Short Introduction; Oxford University Press (2010)
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  4.2.2. Религиски интересовни групи од различна   
           христијанска верска ориентација - дефиниција,  
           цели на дејствување и видови на интересовни групи

Интересовните групи207 се еден од елементите на политичкиот 
живот во секое модерно општество. Тие покриваат широк спектар 
на прашања и групи на луѓе кои не се застапени непосредно во 
политичкиот живот. 

Дејвид Труман (David Truman)208, ги дефинира интересовните 
групи како „групи кои делат заеднички ставови и поставуваат ба-
рања до другите организирани групи во општеството“, преку де-
лување насочено кон институциите на владата.  Некои од интере-
совните групи имаат особен интерес да влијаат врз политичките 
одлуки, некои работат низ правните или легислативните сектори, 
а некои работат преку влијание врз јавното мислење. Но, едно е 
заедничко за сите интересовни групи, а тоа е дека не се одговорни 
во јавноста за своите практики, туку имаат одговорност внатре во 
кругот на целната група чиишто претставници се и за чиишто заед-
нички идеи и ставови се поборници. Исто така, заедничко за сите 
интересовни групи е тоа што прават сериозни обиди за промови-
рање на заедничкиот приватен интерес во јавната сфера преку оби-
ди за влијание врз јавните политики во одредена област, односно 
врз ефектите од тие и такви јавни политики врз нивните заеднички 
ставови, идеи и востановени практики.

Многу теоретичари посветуваат внимание врз значењето и 
ефектите од постоењето и делувањето на религиските интересов-
ни групи. Неподелен е заклучокот на сите дека овој понов феномен 
на политичка и општествена активност има сериозно влијание врз 
профилирањето на политиките и врз устројувањето на односите во 
поредоците и општествата во целина.

Пол Вебер и Лендис Џонс (Paul J. Weber, W. Landis Jones)209 
сметаат дека најчестото поимање на интересовните групи е кога 
определена организирана група се обидува да врши влијание врз 

207 Ристовски, Љупчо: Тајната на просперитетните нации; Maran Atha, Скопје (2009), p. 95+
208 Truman, David: “The Governmental process”; Praeger (1981)
209 Weber, Paul J. and William Landis Jones: U.S. religious interest groups: institutional profiles; Greenwood Press (1994)
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оформувањето, одржувањето и унапредувањето на јавните поли-
тики преку насочување на нивните барања кон владините офи-
цијални лица или органи, а кои се со самото тоа политички ак-
тивни групи.

Целите на интересовните групи се спротивни од целите на по-
литичките партии и немаат цел стекнување на политичка моќ и 
влијание низ изборниот процес, туку се однесуваат на што поголе-
мо влијание врз избраните политички претставници од политички-
те партии, во насока на оформување на политички став и носење 
на важни политички одлуки за кои интересовната група дели за-
еднички интерес. Во таа насока, целите се насочени кон освоју-
вање на наклоноста на политичките партии, генерално, како и кон 
експонираните поединци во партискиот политички живот, потоа 
кон освојување на симпатиите на јавноста во прилог на промови-
раните заеднички ставови, како и кон влијание врз институциите и 
експонираните поединци од законодавната и судската власт. 

Методите на дејствување се најразлични. Од анкети преку кои 
се врамува јавното мислење за соодветно интересовно прашање, 
и преку кои се врши сериозно влијание врз одредени одговорни 
политички структури, преку воспоставување на разни видови на 
врски со медиумските експоненти, потоа преку изнаоѓање на на-
чини и форми за притисок врз тие кои ја подготвуваат и гласаат 
легислативата итн. (Ibid.)

Заклучокот е дека особено американската јавност е подложна 
на влијанието на организираниот пристап на религиските групи, 
веројатно поради причината што политичкиот систем на државата 
дозволува поголема слобода во делот на создавање и етаблирање 
на истите на јавната сцена во општеството. Ваквиот пристап, се-
како, се одразува позитивно врз наметнување на вредносно-мо-
ралната матрица на општење во заедницата. Религиските групи од 
типот на „Морално мнозинство“,  „Фокус на фамилијата“ и многу 
други морално вредносни алијанси210, кои се десно крило во поли-
тичкиот амбиент на САД играле и се́ уште играат значајна улога 

210 <http://rightweb.irc-online.org>
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врз креирање и модифицирање на јавното мнение кон библиските 
христијански морално-вредносни премиси.

Според Томас Хобс (Thomas Hobbes)211, владите и интересов-
ните групи се родени близнаци. Во услови на плурална демокра-
тија, плурализмот се дефинира, не како практика на постоење на 
интересовни групи кои имаат шанса да влијаат врз актерите на по-
литичката сцена и на легислативата, туку се дефинира според сте-
пенот на кој владата дозволува, овозможува и охрабрува отворена 
интеракција на групите. 

Според степенот на слободата која им се дава како можност за 
активност на интересовните групи, вообичаено може да се оформи 
мислење за еден систем дали е демократски развиен или е со слаб 
демократски капацитет. На пример, Кина има аверзивен однос кон 
било кои интересовни групи кои се обидуваат да го објават, про-
мовираат и евентуално да го наметнат својот став за одредено по-
литичко прашање, и таквите практики на т.н. „табуирање“ на ова 
поле на демократскиот развој ја позиционираат Кина во групата на 
недемократските земји. 

Значи, прашањето на системското регулирање на слободното ин-
тересовно организирање е прашање против или во прилог на демо-
кратскиот капацитет на едно општество и́ се наметнува како силна 
детерминанта за класифицирање на демократијата како општо ци-
вилизациско достигнување на епохата во која живееме. (Ibid.)

„Религијата и верата можат да обезбедат стандарди на основа на 
кои може да се судат и преоценуват светските сили. Кога тие сили 
ќе промашат во држењето до овие стандарди, верниците и рели-
гиските активисти повикуваат на битка.“ (Хофренинг / Hofrenning, 
1995a:100)

211 Thomas Hobbes се смета за основач на модерната политичка филозофија



ПОЛИТИЧКА ВИЗИЈА

195

Table 7: Religious Affiliation in the United States, 2001
Religious Affiliation Total Number Percent212 

<http://www.adherents.com/rel_USA.html#religions> (September 
25, 2003), p. 177

Catholic 50,873,000 24.5%
Baptist (Evangelical Protestant) 33,830,000 16.3%
Non-Religious/ Secular 27,539,000 13.2%
Methodist/ Wesleyan (Mainline Protestant) 14,150,000 6.8%
Lutheran (Mainline Protestant) 9,580,000 4.6%
Presbyterian (Mainline Protestant) 5,596,000 2.7%
Pentecostal/ Charismatic (Evangelical Protestant) 4,407,000 2.1%
Episcopalian/ Anglican (Mainline Protestant) 3,451,000 1.7%
Jewish 2,831,000 1.3%
Mormon (Latter-Day Saints) 2,697,000 1.3%
Jehovah’s Witness 1,331,000 0.6%
Islam 1,104,000 0.5%
Buddhism 1,082,000 0.5%
Hinduism 766,000 0.4%

Прашањето за слободата на делувањето и ефикасноста во актив-
ностите на религиските интересовни групи е прашање кое го оп-
ределува интензитетот на притисокот на јавноста врз политичката 
сфера. Емпириски погледнато, огромно е влијанието и резултатите 
на овие групи посебно во американското општество и истите има-
ат оставено сериозен белег врз општествените практики. Цениме 
дека во целина тие претставуваат значаен фактор кој може да де-
терминира силен морално-вредносен притисок врз политичкото 
одлучување и практиките.

212 Религиска афилијација во САД (податоците се на англиски од технички причини, преземени се од слика)



Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

196

4.3. Библиски постулати

4.3.1. Библиските премиси за организација 
        на општеството и модифицирање 
        на постојните модели на политички систем

„Зошто било потребно толку долг период, за да се дојде до прис-
тојна организациона форма на владеење во лицето на демократија-
та? Зошто морало да се чека илјадници години, за да се дојде до 
спознанието дека поединецот е основата на се́, дека индивидуата 
е таа која го движи напредокот и дека таа заслужува да биде пози-
ционирана највисоко на општественото скалило?“213

Последниот дострел во организацијата на општеството во поли-
тичката сфера е секако моделот на демократијата како политички сис-
тем. Во претходниот дел анализиравме за предностите, но и за слабо-
стите на таквиот модел. Еден од приоритетите на политичката наука е 
да продолжи во потрагата по најдобрите можни модели на политичко 
уредување на општеството, со крајна цел да овозоможи создавање на 
таков систем во кој индивидуите ќе се чувствуваат целосно реализи-
рани како личности, ќе бидат задоволни од постигнатото во сопстве-
ните животи и ќе живеат еден живот во сета полнота која може истиот 
да ја понуди. Највисокиот идеал кој пак Библијата го нуди како вету-
вање е живот во сета полнота (Евангелие според Јован 10:10), која оз-
начува не само материјална благосостојба и личен просперитет, туку 
и потполн мир, спокојство, радост во срцето, тих и благоугоден живот, 
посветен на обидот да се даде најдоброто од себеси во секоја работа и 
активност или општествен ангажман, како да се работи за Господа, а 
не за луѓето. Овој библиски идеал е сон на многу генерации, процен-
ката е дека не станува збор за утопија и истиот може да се постигне 
доколку дословно се следи инструкцијата Господова во Библијата, 
која христијанството ја смета за дефинитивна инструкција за тоа како 
треба да се однесува човекот во својот живот за да го постигне најдо-
брото, според ветувањето од Бога. 

213 Ристовски, Љупчо: Тајната на просперитетните нации; Maran Atha, Скопје (2009)
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Токму поради овој факт, а и поради сета претходна аргумента-
ција во полза на третирањето на Библијата и библиските посту-
лати во неа како основа за унапредување на вкупните состојби во 
политичката сфера - подеднакво како и во сите останати сфери од 
животот - ќе преминеме на конкретно апсолвирање на премисите 
кои според мене, ќе бидат од извонредно значење за проширување 
на моменталниот светоглед на политичката наука.

„Правото на суверена моќ и должноста на субјектите ги дери-
вирам од принципите на природата, кое искуство се покажа точно, 
... од природата на човекот позната нам од искуството и од дефи-
нициите на овие зборови кои се есенцијални за политичкото резо-
нирање, а за кои постои универзална согласност. Следното со кое 
се справувам е природата и правата на христијанскиот комонвелт 
кој најмногу зависи од натприродното откровение на волјата Гос-
подова, основа од која мојата дискусија не смее да остане само на 
природните законитости во словото Господово, туку и на нејзини-
от пророчки елемент.“214

Христијанските цркви се обидуваат да дадат свој придонес во 
промовирање на општествените аспекти на религиското верување, 
со цел да наметнат на јавноста потреба од сообразување на вера-
та со секојдневните работни и животни активности. Католичката 
црква особено предничи во потенцирање на социјалниот аспект на 
Словото Господово.

 „Базичниот принцип на католичкото социјално учење е дека 
јавниот авторитет и сите членови на граѓанското општеството тре-
ба да работат заедно на воспоставување и одржување на конкрет-
ни услови за општо добро. Вториот ватикански собор, во негови-
от пасторален Устав на црквата во модерниот свет (“Gaudium et 
Spes“), го дефинира заедничкото општо добро како сумирање на 
оние услови на социјален живот кои им дозволуваат на социјални-
те групи и нивните индивидуални членови, релативно и во секој 
поглед, пристап до нивното сопствено реализирање.“215

214 Hobbes, Thomas: The Leviathan; The Third Part of a Christian Commonwealth, Chapter XXXII of the Principles of Christian 
Politics (1660)
215 Brugger, E. Christian: Loyola University, New Orleans at Christian Social Thought; Review for the book The Common Good 
and Christian Ethics by David Hollenbach; Cambridge University Press (2002), p. 132 <www.acton.org>
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Холенбах (Hollenbach) аргументира дека тоа што го прават 
христијаните игра многу важна улога во општеството, не само за 
христијаните, туку и за сите останати, затоа што тоа општо добро 
се однесува на сите, значи и́ на останатите кои не се христијани. На 
тој начин тие работат на изградба на општествениот поредок, при-
тоа внимавајќи да не ги искомпромитираат  библиските вистини и 
верувања. (Ibid, p. 133)

Многумина се залагаат за библиски коментари кои би биле по-
себен осврт на политичкaта димензија на Библијата. Традиционал-
ните коментари имаат политички елементи во себе и тие се повр-
зани со политички идеи. Елазар се обидува да подготви преглед на 
политички коментари на Библијата кои би се осврнувале на поли-
тичкиот момент и сите политички аспекти на животот.216

Политичката херменеутика е методологија за толкување на биб-
лиските стихови од политички аспект. Во трудов ќе биде користена 
оваа методологија за интерпретирање на Библијата во контекст на 
политичките пораки во неа.

Првиот принцип на основа на кој ќе се потпира методологијата 
е принципот на радикална дистинкција помеѓу етичките принципи 
кои се применуваат на моменталните персонални односи и оние кои 
се применливи за политичарите во нивниот приватен живот, но не 
и́ во нивната јавна работа како политичари. (Ibid.) Ова во основа не 
значи двојство во делувањето. Имено, Лутер препозна дека запове-
дта за љубовта кон ближниот, во Проповедта на гората (Евангелие 
според Матеј 22:40) е всушност и политичко барање од законот и 
пророците, како етички принцип на влада, истовремено и за животот 
генерално. Но, љубовта кон ближниот во јавната сфера мора да има 
поинакви форми на општење, од таа во приватниот живот.

Од друга страна, Проповедта на гората е најоспоруваниот текст 
во Новиот Завет во контекст на примената на политичките пораки 
во него, текст на основа на кој критичарите спорат дека Библија-
та нема политичка применливост, погледнато од аспект на целата 
порака на Новиот Завет. Аргументите контра овие критики се дека 

216 Elazar, Daniel J.: Bereshith: A Political Commentary <http://www.jcpa.org/dje/articles2/bereshithpolcom.htm>
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етиката која се бара во проповедта на гората се однесува лично на 
поединецот, но во корелација со околината со која тој општи. Така 
што, во тие односи потребно е секако примена и на овие принципи. 
Поаѓајќи од фактот дека секоја индивидуа е и́ политичко битие, и 
дека секоја заедница е и́ политичка заедница, тогаш примената на 
овие принципи во поширок контекст има силна политичка коно-
тација односно бара и политичка форма на имплементација, низ 
институциите и нормирањето, а со цел системот да биде функцио-
нален и во етичка смисла. 

Проширувањето на принципите на Новиот Завет од христијан-
ската заедница во политичката заедница и општество е можна, 
секако ако се имаат предвид и разликите кои ја обременуваат таа 
постапка. Како и во секоја дебата, аргументите можат да имаат по-
голема тежина во даден историски момент. Се́ додека не се навлезе 
длабоко во пораката на Новиот Завет, притоа имајќи во вид дека 
таа е исполнување на се́ претходно во историски контекст на Ста-
розаветните случувања и пророштва, се́ дотогаш политичката де-
бата ќе има проблеми со точната детекција на политичката визија 
содржана во Новиот Завет, ништо повеќе и ништо помалку вредно. 
Како и́ да е, тоа сепак не треба да биде пречка за продлабочување 
на истражувањата во тој правец. 

Политиката пресликана во таа новозаветна христијанска димен-
зија, многумина претпоставуваат исто така, дека не ќе може да сто-
ри многу во оние општества каде што христијаните се малцинства, 
а може пак многу да стори во општества каде што Христијаните 
имаат сериозно мнозинство и влијание и каде што доминираат ре-
лигиските и етичките вредности.

Првата форма на царско управување воопшто во човештвото се 
појавува со Нимрод217, кому по потопот на Ное му е дадено од Бога 
да владее со се́ што е на земјата, со што всушност се открива поли-
тичката димензија на пораката. Имено, како ловец и доминион тој 
има обврска да ги штити жителите од дивите животни (Битие 10:8-
10), но и́ како основач на колонијална империја тој мора да ја испол-

217 Правнук на Ное, моќен владетел, ловец заштитник и крал на Шинар (Shinar), област во Месопотамија, која некои ја 
поврзуваат со древниот Вавилон, но и со изградбата на Вавилонската кула, чин кој се сметаше за одметнување од Бога
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ни заповедта за полнење на земјата со луѓе. (Битие 9:1,2,5) Нимрод 
успева да создаде моќно кралство и да се наметне како моќен владе-
тел, но во неговиот занес за човечка слава помеѓу луѓето се одметну-
ва од Бог и влегува во потфат да ја изгради Вавилонската кула, што 
според Библијата Бог му го зема за зло и непослушност. 

Во тој контекст, според книгата Битие, слободно може да се 
изведе заклучок, дека власта на еден човек над цело општество е 
од Бога добиена задача, иако во тој историски контекст не ја ост-
варува  вистинската намена која Бог ја очекувал со тој чин. Овој 
чин на Нимрод е фактички показ за грешната природа на човекот 
како битие, која во услови на претерано стекната моќ и влијание во 
општеството, со голема веројатност води до одметнување од патот 
кој Бог го зацртува во Библијата, односно по патот на чинење тоа 
кое човекот смета за себе дека е најдобро во неговите очи. (Книга 
на Судии 17:6; 21:25; 18:1 и 19:1)

Тоа значи дека во нови историски околности, функциите на 
власта мора да се менуваат и развиваат во релација со промените и 
развојот на општеството. А легитимната влада мора секогаш да ја 
рефлектира Божјата волја и замисла за човековиот живот218. 

„Многумина филозофи на западната цивилизација се ослонети 
на Библијата како политички ресурс. Секако, таа е еден од најголе-
мите политички ресурси на сите времиња, особено во последниве 
времиња кога се води битката за слобода и демократија.“ (Ibid.)

Понатаму, во своите коментари, Елазар вели дека Библијата е 
еминентна политичка кинига, во класична смисла на зборот. Тој 
смета дека уште во т.н. историски книги на Библијата (Тората) и 
во книгите на доцните пророци се дискутира за политички рабо-
ти со посебен осврт на структурата и целите на политичкото тело 
на Израилот, односно Собранието на Израелскиот народ или т.н. 
“Adat Bnei Yisrael“. Политичките аспекти на Библијата се сериозно 
загрозени во периодот на Римското владеење, но истите се враќа-
ат на сцената со протестанската реформација, од XVI век и потоа, 
кога протестантските основачи на модерната република како вла-

218 Cavanaugh, William T. and Jeffrey W. Bailey and Craig Hovey: An Eerdmans Reader in Contemporary Political Theology 
(Editors); Eerdmans Publishing Co. (2012) / Reading the Bible Politically by Richard Bauckham (p. 38)
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да, пристапија на библиските текстови како на политичко четиво 
и оттаму всушност и ги извлекоа главните столбови на модерното 
општество, заклучува Елазар.

Со подоцнежниот развој на науката, секуларизацијата стапи на 
сцена со силен интензитет и со сета силина се обидува и денес, во 
XXI век, да ја истисне теологијата од јавната сцена, етикетирајќи ја 
како немериторна и некомпетентна за било какви научни заклучоци.

Политиката има две лица кои се комбинација на политика како 
организација на моќ „кој што добива, кога и на кој начин“ и потра-
га по правда „кој што треба да добие, кога и на кој начин во добра 
заедница“. Добрата политика секогаш се потпира на комбинација 
од овие два елемента, смета Елазар. Библијата ги препознава овие 
два моменти и се обраќа на двата подеднакво. 

Според неа, секое разбрано општество во суштина е полити (по-
литичко уредување, држава), односно политички организирано врз 
основа на вредности и доблести, пред се́ поради тоа што луѓето и 
односите помеѓу нив неизбежно вклучуваат моќ која мора да биде 
распределена праведно, ефикасно и авторитативно. Во книгата Би-
тие, во првата глава се говори за авторитетот кој Бог му го дава на 
човештвото над се́ што е над земјата. Во Заветите помеѓу Бог и Ное 
за време на потопот, помеѓу Бог и Авраам и со Израилот на Синај, 
всушност се оформува основата за дистрибуција на моќта и власта 
помеѓу Бог и човечката заедница. (Ibid.)

Библијата, особено со новозаветната порака, открива и́ многу 
нови моменти за регулирање на односите помеѓу луѓето, од соција-
лен аспект, поврзано со милоста и љубовта Господови, како што се 
прашањата за фер плати, нелојална трговија, угнетување на вдови-
ците, економска неправда и корупција. (Евангелие по Матеј12:40)

„Моралнот тест за секоја влада е како владата ги третира оние 
кои се на почеток на животот, децата, оние кои се на залезот од 
својот живот, старите, оние кои се пред самиот крај на животот, не-
моќните, тешко болните, но и тие во потреба - хендикепираните.“ 
(Хјуберт Хамфри / Hubert H. Humphrey)219

219 Hubert Horatio Humphrey, Jr. (1911–1978), 38-ми потпретседател на САД за време на претседателот Lyndon B. Johnson
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Евангелие според Јован 18:36 „Исус одговори: ’Моето царство 
не е од овој свет; ако беше царството Мое од овој свет, тогаш Мои-
те слуги би Ме бранеле, за да не им бидам предаден на Јудејците; 
но царството Мое сега не е овде.’” 

Не е погрешно да се владее. Давид владееше добро, исто како 
и Езекија и Јосиф, сите тие владееја мудро, разумно и сходно ин-
струкциите во Псалм 18:25-30: „Со милостивиот, Ти си милостив, 
на чесниот со чесност му враќаш; со чистиот Ти си чист, а со раз-
вратниот Ти си спротивен од него; зашто Ти ги спасуваш нажа-
лените луѓе, а ги понизуваш гордите очи. Ти ја запалуваш моја-
та светлина, Господи мој Боже, Ти ја осветлуваш мојата темнина: 
Зашто преку Тебе го разбивам полкот, со мојот Бог прескокнувам 
преку ѕид. Божјиот пат е совршен; Божјото слово е испитано. Тој е 
штит на сите, кои се надеваат на Него.“ 

Во книгата на пророк Михеј 6:6-8 е запишано: „Човеку, објавено 
ти е, што е добро, што бара Господ од тебе: да се прави само пра-
вда, да се љуби милосрдието и да се оди смирено со својот Бог.“ 
Послание на апостол Павле до Ефесјаните 2:10: „Имено, Негово 
дело сме, создадени во Христа Исуса, за добри дела, кои Бог ги 
подготви однапред, за да живееме во нив.“

Сите овие стихови ја потврдуваат пораката на Словото за актив-
но вклучување на сите верни во средините во кои егзистираат и 
работат.

Во Евангелието според Матеј 6:10 запишано е: „...да дојде 
царството Твое; да биде волјата Твоја, како на небото, така и на 
земјата“, што покажува дека Божјата волја која е на небесата треба 
да биде и́ на земјата. За да се оствари ова, потребно е да се спро-
ведат Неговите закони, кои тој ни ги открива преку Словото. Ова 
подразбира дека христијаните мора да бидат вклучени при носење 
на законите, политиката, културата и во сите други области каде е 
потребно да постојат стандарди за водење на работите.

Калвин гледа на владата како на највисок позив на секој 
Христијанин. Судбините на многу нации зависат во огромен сте-
пен од нивните влади. Во Првото послание на апостол Павле до 
Тимотеј 2:1-4 се вели: „Така, пред сè да се прават просби, молитви, 
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молби, благодарности за сите луѓе, за царевите и за сите кои се на 
власт, за да можеме да проживееме тивок и мирен живот во сета 
побожност и чесност. Ова е добро и угодно пред Бога, нашиот Спа-
сител Кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на 
вистината“.

Ова свое тврдење, Калвин го базираше токму на пораките и ин-
струкциите кои Бог му ги даде на човештвото во овие библиски 
стихови, на основа на кои тој ја разви својата идеја за вокација или 
повик за христијаните да излезат јавно во општеството и да ја про-
мовираат својата Христијанска етика, во сите сфери на општестве-
ното живеење.

Истовремено, бројни се примерите во кои Божји луѓе се одлични 
управители како Јосиф и Даниел, потоа Давид стана цар на Израи-
лот, има примери во кои високото свештенство во Старозаветниот 
период е на високи позиции во општеството, со цел да бидат еден 
вид водич за царевите во благодатта и милоста Господови, како на 
пример Авиатар во однос на Давид. (Прва книга Самоил 23:9) 

Но, исто така, Библијата како историски факт го содржи и првиот 
модел на теократско управување, за кој подоцна пророштвата велат 
дека Исус ќе го воспостави пред Неговото второ доаѓање на земја-
та, според библискиот план. Имено, Мелхиседек (Melchizedek), 
што означува „мојот крал е праведен“ или „кралска праведност“ е 
првиот крал кој бил и свештеник истовремено, односно бил крал 
на Салем (Salem) - кралски град од древни времиња, кој еврејската 
традиција го поистоветува со Ерусалим и највисок свештеник на 
областа, во која тој управува под водство на Ел Елион (El Elyon) - 
Бог највисокиот, највеличенствениот.

Интересно е како информација да се спомене дека денес, во XXI 
век, постои држава која се вика Доминион на Мелхиседек (“The 
Dominion of Melchizedek“), како еклезиастичка суверена  нацио-
нална држава, која полага наследство на древната традиција која 
датира од времето на библискиот Салем, во кој суверено владеел 
токму Мелхиседек. Народот на Мелхиседек, доминионот, прогла-
сил независност во 1991 година, притоа усвојуваат свој устав и 
формираат влада на народот базирана на еклезиастички и демо-
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кратски принципи. Ја имаат воспоставено својата сувереност, со 
слични права и привилегии како Ватикан, а денес се во процес на 
развивање на билатерални односи со државите во светот220.

Според Словото, владата е обврзана да бара и да спроведува 
правда и правичност, како таа на Соломон, за да дојдат благосло-
вите од Бога (Прва книга на цареви 3:5-15)  

Во десетгодишна студија на Универзитетот Хјустон, истражу-
вачки тимови вршеле преоценка на 15.000 документи од американ-
ските основачи и оцениле дека 34% од цитатите користени притоа 
се од Библијата, по нивна проценка највисокиот од сите високи 
веродостојни извори221. 

Вебстер (Webster)222: „Моралните принципи и рецепти содржа-
ни во Библијата треба да ги формира основите на сите устави и 
граѓански закони. Сите мизерии и зла од кои човекот страда, стра-
да всушност од гревот, криминалот, амбицијата, неправдата, опре-
сијата, ропството, војните, едноставно од одвојување од Божјите 
препораки дадени во Библијата“ (Ibid.)

Таканаречениот „Договор мајски цвет“ (“Mayflower Compact“223) 
е првиот документ за воспоставување на влада на американско тло 
во колонијата Плајмут (Plymouth, 1620-1691). Составен е од сепа-
ратистите, познати и како “светии“, кои бегаат од религиските про-
гонства на кралот Џејмс (James) VI и I. За да го спречат влијанието 
на тие кралски закони на новата територија на Американско тло, 
тие одлучуваат да воспостават влада, базирана на мнозинскиот мо-
дел, која во основа е еден вид на општествен договор според кој 
доселениците се обврзуваат да ги следат правилата на договорот и 
регулативите, во име на нивниот опстанок224.

Содржината на документот јасно покажува од каде извира идеја-
та за новиот тип на организација на колонијата, односно новото 
општество во Плајмут, во денешен Масачусетс (Massachusetts) во 
Северна Америка. Имено, во документот во преамбулата се вели: 
„...во присуство на Бог и на сите нас (долупотпишаните м.з.), се за-

220 <http://www.melchizedek.com/dom/index.html>
221 <http://www.faithfacts.org>
222 Founding Father and educator – САД (1758-1843)
223 <http://www.ushistory.org/documents/mayflower.htm>
224 Young, Alexander: Chronicles of the Pilgrim Fathers of the Colony of Plymouth from 1602 to 1625 (1841), p. 120
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ветуваме, обврзуваме и здружуваме сите заедно во „граѓанско по-
литичко тело“ (“civil Body Politick“), за воспоставување на подобар 
ред и за зачувување и унапредување на крајните цели поставени 
пред нас, а на основа на вредности и доблести ја воспоставуваме, 
конституираме и врамуваме новата државна творба, утврдена на 
правда и еднаквост, праведни и еднакви за сите закони, правилни-
ци, устројство и служби.“ (Ibid.)

За прв државен устав во Америка се смета „Фундаменталниот 
поредок на Конектикат“ (“Fundamental Orders of Connecticut“225) 
од 1639 година. Во него се бара, секој негов аспект да е длабоко 
фундиран врз основите на Библијата.226 Овој документ е всушност 
модел за другите устави, вклучувајќи го и тој на САД.

Важно е да напоменеме во овој контекст дека споменатиот до-
кумент е практично и наследство на т.н. „Магна карта“ (“Magna 
Carta“)227, повелба која е оформена во 1215 година и за прв пат ста-
пи во сила во 1225 година, за да претрпи неколку измени и допол-
нувања наредните години, согласно тогашните новонастанати ис-
ториски околоности и потоа да прерасне во т.н. „Големата повелба 
за слободите на Англија...“ (“The Great Charter of the Liberties of 
England, and of the Liberties of the Forest“). Претходник на двете 
повелби е „Повелба на слободата“ (“Coronation Charter“) во 1100 
година, донесена под покровителатво на  Хенри (Henry) I, а под 
притисок на црквата и свештенството, како и на благородништвото 
на Англија. Во сите овие документи се гледа силното влијание и 
присуство на црквата и свештенството во Англија, а Библијата и 
вредносниот модел кој деривира од неа при подготовката и инаугу-
рирањето на овие законски повелби во политичко-правните поре-
доци на Англија и зачетоците на новата Американска држава.

Во оваа прилика, ќе се осврнеме само на уште едно исклучител-
но важно прашање, односно прашањето за владеење на правото. 
Концепт, кој е директно преземен од Десетте Божји заповеди или 
т.н. Еврејски закон од  декалогот, кој заедно со концептот за нео-
туѓивите права од Бога за секоја индивидуа ги поставија основите 

225 http://www.law.ou.edu/hist/orders.html
226 DeMar, Gary: America’s Christian History by; American Vision (1995), p. 57-58
227 <http://www.ushistory.org/documents/magnacarta.htm>



Д-р Љупчо РИСТОВСКИ

206

за градење на живот, во кој ќе биде високо респектирана улогата на 
индивидуата во општеството.

За споредба, Американската револуција од 1776 година, започна 
со барање на суверенитетот Божји во општеството, холандската и 
англиската буржоаска револуција беа идејно засновани на Библија-
та (Гамс, 1979), а додека Француската револуција од 1789 година, 
беше втемелена на суверенитетот на човекот. Француското дви-
жење беше производ на Волтеровата философија која имаше наме-
ра да го замени библиското христијанство со човечкото мудрување 
и философирање како единствен стандард за уредување на односи-
те во новото општество. Емпириски гледано се доаѓа до впечаток 
дека директна причина за пропаѓањето на францускиот обид за ре-
волуција на таков начин - одметнато од Бога и од вредностите на 
Словото - е токму човечкиот обид, мудрување и философија како 
начин да се дојде до  нов поредок, што секако довело до анархија и 
тиранија, до убиство на гилотина на повеќе од 40.000 луѓе. Фран-
цускиот устав траеше само две години и претрпе сериозни проме-
ни во повеќе наврати, така што во историска дистанца од повеќе од 
двеста години дури седум пати беше носен нов устав на Републи-
ката, наместо само еден како што беше случајот со САД. 

Американскиот устав е базиран и на уште еден принцип од 
Библијата кој во основа е Калвиновиот, односно моделот за греш-
ната природа по раѓање на човекот, заради првородениот грев на 
Адам и Ева и моделот на вокација или повик, за кој говоревме 
претходно. Инаку, Калвин се смета дека има големо влијание 
врз оформувањето на американскиот устав. Имено, идејата за 
грешноста на човекот и за неговата склоност кон порочност, не-
морал и расипаност, ја прифатија и применија соодветно, сите 
основачи на американската држава. 

Системот на т.н. “checks and balances“ - за “контрола и балан-
сирање“ на моќта и авторитетот на владата, односно поделбата на 
власта на законодавна, судска и извршна власт, проценката е дека 
исто така е резултат на влијанието на идеите на протестантскиот 
реформатор Калвин. Тие беа со единствена намера, ниту една од 
властите да не се стекне со повеќе власт, моќ и привилегии за себе, 
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кои евентуално ќе ја поттикнат склоноста кон злоупотребување на 
истите за угнетување и онеправдување, а на сметка на народот.

Податокот дека од 55 основачи на нацијата, дури 50 биле протес-
тантски христијани228 кои длабоко ја познавале, разбирале и при-
менувале во своите животи Библијата, говори дека американскиот 
устав е сам по себе христијански, иако тоа експлицитно никаде не 
е запишано. Но, чинот дека секој претседател положува заклетва 
на Библијата, задолжително при неговата инаугурација, потоа чи-
нот на отворање на секоја сесија на Врховниот суд со зборовите: 
„Боже, чувај ги и заштити ги САД“, како и заклетвата на Библијата, 
пред секое отпочнување на судски процеси на сите нивоа, написот 
на паричната единица долар „Бог да ја сочува Америка“, химната 
која е во корен христијанска, сите устави на поединечните држави 
кои се повикуваат на Бог и Неговата милост и заштита, принципот 
вграден во американската Декларација за независност „Сите луѓе 
се создадени еднакви пред Бога“, вградениот концепт на универ-
залните човекови права и еднаквоста на луѓето кои се создадени 
по обличје Божјо (слика и карактер Господов), се́ се елементи кои 
деривираат од библиските премиси за уредување на односите во 
заедницата и општеството воопшто.

Секако, постојат и бројни пропусти и застранувања, како на 
пример, долго практикуваното ропство, расната сегрегација на ре-
лација црнци-белци, односот кон домицилното индијанско населе-
ние, како и бесчувствителниот модел на создавање и одржување на 
богатството во услови на капитализмот, потоа моделот на смртна 
казна, идеализирање на правдата за сметка на милоста и љубовта 
Господова, се прашања кои во историски контекст се дилеми сами 
по себе. 

Ако се́ во Уставните акти било христијански засновано на Биб-
лијата, тогаш зошто толку погрешни политики и промашувања во 
клучни области од развојот на американското општество до денес? 
Одговорите на овие дилеми не́ водат во зоната на влијанието на 
човечкиот фактор, кој пак е преидеологизиран од постулатите на 

228 Bradford, M. E.: A Worthy Company: Brief Lives of the Framers of the United States Constitution; Liberty Fund, Inc. (1981)
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демократијата како модел, кој му го зема приматот на републикан-
скиот начин на уредување на државата. Имено, демократијата како 
„тиранија на мнозинството“ или како што ја нарекуваат уште „ти-
ранија 51%“ создава објективни услови и можности за злоупотреба 
од страна на учесниците во политичкиот процес, во смисла на за-
поставување на базичните принципи на кои е постулиран Уставот, 
преку измените во законските решенија кои му даваат примат на 
одлучувањето на човечкиот политички резон, заснован на човечки 
философии, наместо на библиските мерила и критериуми при но-
сење на секоја поважна законска одлука и решение.

Библијата посебно го осудува ропството, во Излез 21:16, потоа 
во Првото послание на апостол Павле до Тимотеј 1:10, Битие 1:27, 
Прво послание на апостол Павле до Коринтјаните 12:13, Посла-
нието на апостол Павле до Галтјаните 3:28, каде што е понудена 
единствена рамка за еднаквост помеѓу луѓето. А сепак, ниту долги-
те години на практикување на таквиот начин на устројство не беа 
доволни за да се усогласи во најдобрата можна верзија, верзија на 
компактност на американската демократија со постулатите на Биб-
лијата и́ покрај добрите намери и бројните обиди да се стори исто-
то во определени историски контексти. 

Како и да е, покрај тешкотиите во пробивањето на вистината од 
Библијата во политичките практики во тоа време, сепак христија-
ните со својата конзистентност успеаја во втората половина на 
20от век да ја отстранат состојбата на ропство од системот и од 
практиките на водење на државите. Вилјам Вилбурфорс (William 
Wilburforce)229 ја предводел битката за укинување на трговијата со 
робови, така што Англискиот парламент во 1807 година ја укина 
законската регулатива со која го држеше ропството на сцена. Прак-
тично одлуката стапи во сила, дури во 1833 година, што покажува 
колкави биле отпорите и влијанието на луѓето кои резонирале спо-
ред човечки мерила и критериуми, а не според бибиските инструк-
ции за еднаквоста на секој човек.

229 William Wilberforce (1759 – 1833), британски политичар, филантроп и лидер на движењето за аболиција на трго-
вијата со робови
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Слободата во општеството бара етичка обврска која произлегу-
ва од заедничкото разбирање на моралните апсолути, или како што 
еден од основачите на Америка, вториот претседател Џон Адамс 
(John Adams, 1797 - 1801) рекол: „...Нашиот Устав беше направен 
само за морални и религиски луѓе. И истиот е целосно неадекватен 
за примена во секој друг тип на влада“.230

Според Библијата, ординирани се три видови на институции: 
семејство, црква и држава. И ако во една од нив недостасува Бог 
како централна тема за организација и функционирање на таа ин-
ституцијата, истата нема да биде способна да се самоодржи и ста-
нува подложна на распаѓање. 

За вистински развој на овие три од Бога ординирани инсти-
туции потребна е слобода во библиска смисла на зборот. Секое 
ограничување и притисок од властите влијае негативно врз раз-
војот на семејството и црквата, а спротивно на ова, општества-
та кои имаат дефинирано дека семејството е базичната клетка 
на општеството, од која се́ поаѓа и во која се́ се завршува, се 
општества кои имаат перспектива за солиден развој. Повисоки-
те нивоа на религиски слободи и право на вероисповест, всуш-
ност овозможуваат поповолни услови за развој на овие две ин-
ституции. Од односот на државата кон овие две институции се 
гледа и нејзиниот карактер. 

Ако односот на државата кон овие сегменти на општеството е 
негативен и поткопувачки, тогаш државата всушност си ги пот-
копува сопствените темели, на основа на кои е изградена како по-
литичка творба.

Многумина секуларни теоретичари не успеваат да ја разберат 
вистинската мисла и пораката од поимот за слободата. Па така, тие 
по сопственото човечко убедување, философија и мудрување твр-
дат дека слободата е чоечки дострел, дека таа произлегла од има-
нентната потреба на човекот да си прави што сака, според тоа кое 
тој самиот го смета за добро, и оттука секое поимање на слободата 
во библиски потконтекст тие го отфрлаат како утописко. 

230 The Bible and Government: Biblical Principles: Basis for America’s Laws
<http://www.faithfacts.org>
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Во Библијата е запишано следново поимање на слободата, во 
Второто послание на апостол Павле до Коринтјаните 3:17: „А Гос-
под е Дух, а каде што е Духот Господов, таму има слобода.“ А во 
Третата книга Мојсеева или книга Левитска е запишано: „...и ос-
ветете ја педесеттата година и објавете слобода по земјата за сите 
жители; тоа да ви биде година на проштавање; и секој да се врати 
во својот имот, и секој да се врати при родот свој“ и во Послание-
то на апостол Павле до Галтјаните 5:13 е запишано: „Зашто вие, 
браќа, бевте повикани кон слобода. Само слободата да не ви биде 
повод за телесност, туку со љубов служете си еден на друг“.

Слободата без Бог и Библијата во центарот значи состојба во 
која секој си прави во својот живот што сака или тоа што тој смета 
дека е добро за него. Но, тоа сепак не значи дека е дозволено да се 
прави лошо на другиот или на општеството, напротив никој нема 
право да се однесува така. „Се́ е дозволено, но не е се́ полезно“ 
Прво послание на апостол Павле до Коринтјаните 10:23. Слобо-
дата практикувана по човечки модел води во анархија и безредие 
во државата. Само високоморални вредносни индивидуи имаат 
сила да ја поимаат и практикуваат слободата која Бог ја дава како 
инструкција. И само во такви услови, според Библијата, можно е 
сите ординирани институции да цветаат во својот развој, до крајни 
граници.

Целта на цивилната влада според Библијата е да биде Божји слу-
га, да го спречува злото и да го наградува доброто. Во Посланието 
на апостол Павле до Римјаните 13:1-7 е запишано: „Секоја душа 
да им се потчинува на претпоставените власти, зашто нема власт, 
што не е дадена од Бога. Затоа, оној што се противи на власта, се 
противи на Божјата наредба. А оние што се противат, тие ќе паднат 
под осуда. Затоа, началниците не се страшни за добрите дела, туку 
за лошите; сакаш ли, пак, да се боиш од власта, тогаш прави добри 
дела, па ќе добиеш и пофалба од неа; оти таа е слугинка Божја, за 
твое добро. Ако, пак, правиш зло, тогаш страхувај, бидејќи таа не 
носи залудно оружје; таа е служителка Божја и со гнев се одмаздува 
на оној што прави зло. Затоа треба да се покорувате, и тоа не само 
поради страв, туку според совеста своја. Затоа и данок плаќајте, 
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оти тие се Божји служители, и со тоа постојано да се занимаваат. И 
така, дајте секому што сте должни: кому данок; кому давачка - да-
вачка; кому страв - страв; кому чест - чест“. А во Прво послание на 
апостол Петар 2:13-14: „Заради Господ, покорувајте и́ се на секоја 
човечка власт: било на царот, како владетел, било на управителите 
како негови пратеници пратени од Него да ги казнуваат злосторни-
ците, а да ги пофалуваат оние кои прават добро!“

За лидерството како особено значаен сегмент од организацијата 
на трите ординирани институции, во Библијата ни се дава инструк-
ција да се служи на другите, особено на оние кои се во потреба. 
Во Евангелието според Марко 10:43 се вели: „Но меѓу вас нека не 
биде така; а кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слу-
га“ А во Евангелието според Лука 22:24-27: „А се појави помеѓу 
нив препирка, кој од нив се смета за поголем.“ Но Исус им рече: 
„Царевите владеат над народите, а оние што управуваат над нив се 
викаат добротвори. Вие, пак, немојте така; но поголемиот меѓу вас 
да биде како најмалиот, и тој, што е старешина, да биде како слуга. 
Зашто кој е поголем: тој што седи на трпеза, или оној што слугува? 
Зар не е оној што седи? А Јас сум меѓу вас дојдов да ви служам.“

Човечка карактеристика која произлегува од неговата падната 
греовна природа, според Библијата, е гордоста или возгордеанос-
та во животот. Секој човек во своите очи се чувствува поголем од 
другиот. Токму поради оваа човечка греовна состојба Исус ги по-
учуваше учениците и нас денес, дека за да биде некој лидер и́ да 
води, потребно е да се понизи и да служи на другиот. Во спротив-
но, секој обид за лидерство паѓа во вода и завршува со неуспех. 
Некој може да се противи на ваквиот став, да го нарекува идеалис-
тички, понижувачки и слично, но нема друга опција за вистинско 
лидерство освен Божјата. Авторитетот на лидерите и почитта за 
нив од народот, ако не извираат длабоко од срцата на луѓето и ако 
не се зацементирани со милоста и љубовта на владетелите, нема-
ат перспектива да се одржливи како состојби. Секоја ситуација на 
владеење со сеење на страв и заплашување, според макијавелис-
тичкиот концепт е состојба пред пад и пропаѓање. Првиот чекор 
кон падот е горделивоста, возгордеаноста, вели Библијата. Според 
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Библијата: „Пред погибел горделивоста врви, и пред паѓање - на-
дуеноста.“ (Изреки 16:18)

Ставот на Макијавели беше приземјен и прифатен како таков од 
многу владетели низ историјата. Неговото влијание врз погрешно-
то доминантно поимање на политиката како моќ, интереси и влија-
ние и грабање за што поголем залак од нив при распределбата, ги 
одведе општествата во многу тоталитарни состојби и милиони 
луѓе настрадаа поради тоа.

На спротивната страна ја имаме Божјата вистина која вели дека 
милоста, љубовта и благодатта преку живиот Бог во Христос се 
основните постулати кои е потребно да струјат низ институциите 
на системот и да бидат основната карактеристика на владетелите, 
кои ќе грабаат од Божјото за да струи тоа низ нив и́ низ нивното 
владеење, низ секоја политичка одлука, која мора да биде вреднос-
но етаблирана во име и за сметка на индивидуите во општеството, 
за нивно добро, за општо добро на сите. 

Важноста на релацијата Бог - влада се гледа и во следниве биб-
лиски инструкции: „На царот царевото...инструкција за плаќање 
на данок и исполнување на сите граѓански должности спрема др-
жавата“ (Евангелие според Матеј 22:21); Потоа, „Ние мора да го 
почитуваме Бог, повеќе отколку човекот.“ (Дела апостолски 5:29) 
„Вие сте солта на светот...вие сте светлината на светот...ниедна све-
тилка не се става под маса, туку на видно место за да осветли по-
голема површина.“ (Евангелие според Матеј 5:13-16); „Благосло-
вена е нацијата која е со Господа.“ (Псалм 33:12), „...ќе стоите пред 
владетели и цареви како сведоштво за Мене“ - вели Господ (м.з.) 
(Евангелие според Марко 13:9); „...доброто влијание на побожните 
и верни во Господа граѓани, прави градот да просперира.“ (Изреки 
11:11); „Јас, Господ, објавувам што е добро и исправно.“ (Книга на 
пророк Исаија 45:19); „Ние не се обидуваме да задоволиме човек, 
туку Бога, кој ги тестира нашите срца.“ (Прво послание на апостол 
Павле до Солунјаните 2:4); „Проклетство за тие кои доброто го на-
рекуваат зло, а злото добро.“ (Книга на пророк Исаија 5:20-21); „...
вие мора да ги изберете од сиот народ способните, кои имаат страв 
во Господа, луѓе на вистината, оние кои мразат корупција, и нив ќе 
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ги поставите над другите, како лидери, на стотици, на педесет, на 
десетици.“ (Излез 18:21); „...кога праведните се на власт, народот 
се радува, но кога злобните и расипаните владеат, народот жали.“ 
(Изреки 29:2); „Кога властите се расипани, луѓето се исто така.“ 
(Изреки 29:16); „...така што расипаните не смее да ги управуваат 
верните во Бога, ниту да ги приморуваат да прават лошо.“ (Псалм 
125:3); „...говорете за оние кои не можат да говорат за себеси.“ (Из-
реки 13:8-9); „...сета власт на небесата и на земјата е Моја - вели 
Исус“ (Евангелие според Матеј 28:18); „Твоето царство да дојде, 
како на небесата, така и на земјата.“ (Евангелие според Матеј 6:10). 

Категоријална грешка вели Палмквист (Palmquist)231 е политика-
та и ралигијата да бидат одвоени поради човечките поимања и пер-
цепции на двете сфери, значи поради тоа што секуларната полити-
ка смета дека се занимава со видливото, надворешното, односите 
помеѓу луѓето, а религијата се занимава со нашиот однос кон и со 
Бога. Но, Словото вели: „Исус е се́ во се́.“ Така, двете сфери не мо-
жат да се одделат, една од друга, само поради наведената причина. 
Христос е и́ во едната и́ во другата сфера, и́ едната и́ другата сфера 
се всушност Господова креација, според библиското поимање.

Во Стариот Завет, идејата за политиката како согласност помеѓу 
луѓето, да се стават себеси под контрола на другиот, не е оригинал-
ната идеја на Бог за креација на човекот по обличје Негово, Негова 
слика и карактер. (Битие 1:28-29, 2:18, 3:6, 3:16, 4:17) Првата по-
литичка конотација на зборот „град“ како прва политичка целина 
спомената во Библијата како таква, (Битие 6:12-13) создава состој-
ба во градот да се раширува корупција и насилство. По потопот и 
Ное (Битие 11:4), градбата на Вавилонската кула и желбата за моќ, 
објаснивме претходно, го однесе Вавилон во пропаст. (Битие 11:9)

Во Стариот Завет, во Книгата на пророк Даниел 2:31-45, сонот 
на кралот Небухаднезар (Nebuchadnezzar) за статуата направена од 
златна глава и глинени стопала е всушност човековото поимање на 
спојот на духовното и Божјото со секуларното и човечкото. Новиот 
Завет нуди алтернатива, според која Божјиот закон е напишан на 

231 Palmquist, Stephen: The Bible’s Political Vision <http://staffweb.hkbu.edu.hk> / Biblical Theocracy: A Vision of the Biblical 
Foundations for a Christian Political Philosophy; Philopsychy Press (1993)
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срцето на секој човек, што беше предвидено во Книгата на пророк 
Еремија 31:33.

Теократијата или Божјата влада е погрешно поимана, иако Биб-
лијата го поставува како крајна политичка цел, „царството небеско 
на земјата“. Во Книга на судии во Стариот Завет 17:6 е запишано: 
„Во тие денови Израилот немаше цар; затоа секој го правеше она 
што го сметаше за право“. А во 21:25: “Во тие денови Израил не-
маше цар: секој го правеше она, што му се чинеше дека е право“. 
Теократијата е спротивното на состојбите од овие стихови, однос-
но таа е всушност, систем кој Библијата го претставува како Божји 
начин за воспоставување на мир и ред во општеството и како един-
ствена надеж за изградба на свет во кој луѓето ќе живеат во мир 
и хармонија, едни со други. Но, поради фактичката ситуација со 
поимањето на теократијата во исламскиот фундаменталистички 
контекст, всушност се замаглува вистинската смисла и порака за 
теократското управување, воспоставено од Бога преку Неговите 
политички инструкции дадени на човештвото во Библијата, со-
гласно историскиот контекст на развојот на општествата. Можеби 
контекстот на теократијата поблиску би се определил доколку се 
користи изразот на „Библиска теократија“ или „Христократија“.

Во контекст на се́ досега изнесено како аргументација во тру-
дов, дозволено е да се размислува конкретно на кој начин е можно 
да се изврши модификација на постојните модели на политички 
систем во лицето на либералната демократија.

Имено, политичкиот систем функционира преку институциите, 
а нормата и човечкиот фактор се двигателите на тие институции. 
Оттука, политичките институции треба да обезбедат доволен прос-
тор за вредностите и доблеста да ја одразуваат Божјата милост и 
љубов, внатре во самите институции. На кој начин?

Во парламентарните демократии, моќта на одлучувањето за 
сите сфери е префрлена во рацете на избраните претставници од 
мнозинството, кои во име и за сметка на нив ќе носат политич-
ки одлуки и легислатива. Доминантни се Конгресот и Сенатот во 
САД, двата дома во Британскиот парламент и претежно собранија 
со избрани пратеници. Секако различни модалитети се присутни 
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во различни држави. Британскиот модел и норвешкиот, иако на-
челно се теократски поставени како уставни монархии со кралот 
кој е истовремено и претседател на доминантната црква (англи-
канската во Велика Британија и лутеранската во Норвешка), сепак 
функционираат како либерални демократии, со финеси и кај едни-
те и кај другите.

Претпоставката е дека со воспоставување на посебно парала-
ментарно тело (на пример „Дом на проминентните“ / “House of 
Elders“), составено од директно избрани претставници кои би ја 
стекнале довербата на народот на непосредни избори - а не из-
брани или делегирани од страна на политичките партии, а притоа 
да се стручни, квалификувани, доблесни и вредносно потврде-
ни во јавноста како духовни лидери на општеството, независно 
од црковната или деноминационалната припадност (а кои патем 
не се официјално ординирани свештени лица и лидери на цркви 
и заедници, а се на возраст над 40 години). Ваквото политичко 
тело би имало улога на своевиден морален репер во општество-
то и би имало задача во претфазата на одлучување да се грижи 
за моралниот бекграунд на легислативата и на другите акти кои 
минуваат низ парламентарната процедура на одлучување, како и 
да поттикнува морално влијание преку законските решенија врз 
актуелниот момент на развојот на нацијата и иднината на генера-
циите кои доаѓаат. Се разбира, степенот на овластувањата и дла-
бочината на влијанието кое би се ставило во функција на едно 
такво тело може да биде предмет на договарање во демократски 
дух и процедура.

По истата логика, извршните власти потребно е да инаугурира-
ат соодветни комисии, составени од професионалци во различни 
области, кои би имале задача да вршат морална хармонизација на 
легислативата и да ги хранат парламентите и собранијата со мо-
рално издржани и конзистентни во етичка смисла предлози на за-
конски решенија и други акти. Со еден збор, на двете нивоа на 
власт потребно е да се етаблираат политички институции кои ќе 
имаат вградени или воспоставени механизми за тековен морален 
мониторинг на политичката сфера.
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Судската власт, исто како сите претходни центри на моќ, треба 
да  се грижи за правдата и правичноста во системот, за  почитување 
на правата и слободите на индивидуите, но и́ да се грижи за развој 
и промовирање на моралните вредности и доблести во општест-
вото на начин што ќе етаблира посебни професионални тела кои, 
евентуално, во претфазата на судското одлучување би преферира-
ле модел на т.н. „втора шанса“ или „нов почеток - нова надеж“, 
модел кој ќе овозможи низ посебни програми за реституција, тран-
сформација и рехабилитација да овозможи создавање на похумани 
услови и за тие кои се огрешиле од словото на законите, односно 
реализаторите на злоделата и криминалот.

Дефиницијата за ресторативна правда е всушност начинот на кој 
се гледа на криминалот, како на нешто повеќе од просто кршење 
на законите, односно како на причинител на злото кон другите или 
кон заедницата и односите во неа, како и во општеството во цели-
на. Правичен одговор од општеството мора да следи и за злото и за 
неговите извршители. 

Заднината на концептот за ресторативна правда е реставрација 
или обновување на релациите и односите кои се уништени со чи-
нот на злото и криминалот. На конкретно ниво, овој концепт ги 
вклучува жртвата, напаѓачот и заедницата кои заедно трагаат по 
решенија кои ќе промовираат заздравување на раните, помирување 
и враќање на сигурноста кај жртвите.232 

Ретрибутивната правда става акцент на бламажата или срамот 
пред  општеството, се фокусира на минатото и на стореното зло, ја 
продлабочува одвоеноста на осуденикот од жртвата и не дава соод-
ветни резултати. Истата е одраз на старозавтниот модел на правда 
“око за око - заб за заб“ или казна за секој стрен грев. 

Постои и т.н. реститутивна правда која се фокусира на надоме-
стот на штетата која и́ е причинета на жртвата, значи делумно фо-
кусот се префрла на жртвата и на залечување на раните. Додека 
ресторативната правда е најновиот бран на дефокусирање на вни-

232 Church Council on Justice and Corrections, Satisfring Justice: A Compendium of Initiatives, Programs and Legislative 
Measures (Ottawa: Church Council on Justice and Corrections, 1996), online: Correctional Service of Canada <http://www.
csc-scc.gc.caltextipblclJsatisfy/index_e.html> (date accessed: july 2012)
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манието од осуденикот и пренасочување на вниманието кон жрт-
вата на начин што проблемот и нудењето на решенија се ставаат 
во центарот на вниманието, иднината наместо минатото, притоа се 
бараат начини за трансформација на ставовите и на осуденикот и 
на жртвата.233

Драматични промени се случуваат во општоприфатениот по-
глед на криминалната правда. Нагласокот е изместен од сегмен-
тот на казнување кон реституција и кон рехабилитација. Иако како 
христијани, сметаме дека криминалниот акт мора да сноси после-
дици, затоа што секој грев во Библијата е проследен со последици 
и казна за истиот, но сепак рехабилитацијата е можна преку духов-
на конверзија, како што е опишана во Евангелието според Јован 
3:3. (Андерсон / Anderson, 1999)

Секако, според Библијата секој грев или грешка си повлекува 
казна или последици. Но, секој грев или грешка има право на прос-
тување и втора шанса, шанса за нов почеток и нова надеж за греш-
никот.

Оттука, треба да ги извлечеме тие два основни принципи, при-
фаќање на последиците и казната за сторениот грев или грешка, 
но и добивање на шанса за простување и нов почеток. Начините 
како тоа ќе се постигне се различни, но веројатно ќе биде потребно 
со посебни програми да се оди фазно кон степенување на вина-
та и градација за различна категорија на осуденици, проследено 
со трансформација на ставовите на осудениците, со надеж и ве-
тување за фазно ослободување од казната и преоѓање во пониски 
степени на осуда и казна, се́ до целосно ослободување, зависно 
од успешноста на процесот на трансформација и ефикасноста на 
програмите за ресторација и реституција. Милоста и љубовта Хри-
стови, долготрпеливоста и почитта кон индивидуите како кон соз-
данија Божји, треба да струјат низ целата судска постапка, во сите 
случаи без исклучок.

Според Библијата, озлогласениот разбојник на крстот се покаја 
за своите злодела пред самата смрт и Исус Му даде потврда дека 

233 <http://cfcj-fcjc.org/clearinghouse/drpapers/leung.htm>
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заради тој негов понизен и покајнички став, истиот ќе биде спасен 
во царството небеско, „... А водеа и други двајца разбојници, за да 
ги погубат со Него. И кога дојдоа на местото, наречено Голгота, 
таму Го распнаа Него; и злочинците - едниот оддесно, а другиот 
одлево... А еден од обесените разбојници Го хулеше: ’Зар не си Ти 
Христос? Спаси се Себеси и нас!’ А другиот во одговор го укори: 
’Зар не се боиш од Бога, кога и ти си исто така осуден. И ние сме 
праведно осудени, зашто го примаме заслуженото од тоа што сме 
сториле. Но, Овој не направил никакво зло.’ И рече: ’Исусе, спом-
ни си за мене, кога ќе дојдеш во Твоето Царство!’ А Тој му рече: 
’Вистина ти велам, денес ќе бидеш со Мене во рајот.’ “ (Евангелие 
според Лука 29:32-33; 39-43)

Поаѓајќи оттука, секогаш треба да се има во вид доброто кое е 
предодредено во секој човек, а кое тлее во неговото срце уште од 
раѓање, независно што истото е длабоко потопено од животните 
услови или од средината во која човекот растел и се развивал како 
личност. 

Ако се земе сето ова погоре во вид, тогаш неизбежно се наметну-
ва дилемата за смртната казна во САД, како еден од последните еле-
менти кои ја обезличуваат американската демократија, но и повеќе 
други демократии и општества низ светот. Правото на живот е суве-
рено право Божјо и никој друг освен Бог нема право да се меша во 
одлуките Божји за тоа дали некој ќе живее или не и под какви услови 
ќе живее или не. Никој нема право - според библиските интрукции - 
да се постави над Бога и тој да носи одлуки наместо суверенот.

Смртната казна во САД234 континуирано е предмет на сериоз-
на и огнена дебата. Неверојатно за општество со силен христијан-
ски библиски бекграунд, во мнозинство од 62% (Галуп прогнози / 
Gallup polls) да се спротивстави на Божјите одредби за скапоценос-
та на животот во Божјите очи и да поддржува убиство на официја-
лен начин. Примерот со разбојникот на крстот, да повториме, ни 
кажува многу пластично дека милоста и љубовта Христови важат 
до последниот здив на човекот.

234 Masci, David: The Death Penalty in America, Senior Research Fellow, Pew Forum on Religion & Public Life (December 19, 
2007)
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 4.3.2. Хармонизација на легислативата со библиските  
           премиси / Морална нормативна хармонизација

Лутеровата концепција за повикот е идеја на реформацијата и 
протестантизмот. Вреднувањето на обврските во општеството и 
световните работи е значајна форма на морална активност на се-
која индивидуа.

Методизмот како христијанска деноминација, преку внатрешна-
та сигурност во спасението кое е резултат на верата е исто така 
важен фактор, внатрешен чин на конверзија кој е методски воведен 
во животот на верниот. Емоциите преминуваат во рационална бит-
ка за перфекција.

Баптизмот исто така една од христијанските деноминации, ја 
гледа црквата како заедница на новородени. Спасението се по-
стигнува со лично, индивидуално откровение, кое му е понудено 
на секого, но секој не го прима, поради лични причини. Елими-
нација на доктрината за спасение преку Црквата и сакраментите 
стапува на сцена со Реформацијата. 

Сите погоре наброени деноминациски христијански доктрини 
имаат своја длабоко вкоренета политичка порака. Критичарите не 
престануваат да се противат, но емпириското искуство упорно ги 
потврдува визионерските постулати на протестанската христијан-
ска реформација од средината на минатиот милениум. Сепак, ајде 
да провериме за што станува збор.

Дали христијанството има политичка порака? Ако има, која е 
таа? Дали постои поим христијанско државништво? Ако постои, 
кои се неговите карактеристики? Овие прашања кои сосема леги-
тимно ги поставува Валас (Wallace)235, се актуелни уште од дам-
нина па се́ до денес. Трудов е обид да се даде легитимитет на биб-
лиската политичка порака, во актуелниот современ контекст на 
човековото постоење и развој.

Движечка сила во општеството е индивидуата. Не постои дви-
жење, колку и́ да е големо, а да нема извориште во умот на поеди-

235 Wallace, James: Fundamentals of Christian Statesmanship: A Study of the Bible from the Standpoint of Politics and the State; 
Fleming H. Revell company, New York (1939), p. 9
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нецот. Лутер и́ го одзема авторитетот на црквата над општеството. 
Сферите на црквата и државата се апсолутно одвоени.

Лутеровите политички принципи236:
1. Потеклото на државата е Божествено, исто толку колку што е 

и создавањето на човекот. Природата и формата на влада кои 
треба да бидат воспоставени се прашање на човечка определ-
ба, но и линија на Божествената замисла, како за воведување 
ред во хаосот во природата, така и за воведување ред во ха-
осот во односите помеѓу луѓето.

2. Суверенитетот и авторитетот на државата ги поседува легис-
лативата, извршната и законодавната власт. Јурисдикцијата 
се проширува само на индивидуите, но не и на црквата како 
институција.

3. Примарната цел на државата е да го заштитува доброто, да го 
казнува расипливото и да одржува јавен ред и мир. На секој 
човек потребно е да му се даде еднакво внимание и можност, 
под еднакви почетни услови.

4. Функција на државата е да ги образува младите, не само во 
секуларното образование, туку и за моралните и религиски-
те знаења. Треба да се грижи и за сиромашните, да ги зашти-
ти граѓаните од монополи, уцени, коцка, јавен неморал и 
слично.

5. Ограничувањата на државата - религиските и граѓански 
слободи на изразување, говор, медиуми, се неотуѓиви права 
на секоја индивидуа.

Овие принципи на Лутеровата политичка мисла се фунда-
ментални, иако не се целосно имплементирани. Реформацијата 
беше еден вид на политичка сила која работи на политичка тран-
сформација. Лутер се смета за основач на концептот на модер-
ната слобода, неговата служба спрема човештвото е сметана за 
успешна декларација за индивидуалните слободи, ослободување 
од секаков диктат на каков било човечки, црковен или владин ав-
торитет. 

236 Waring, Luther Hess D.: The Political Theories of Martin Luther; Kennikat Press, Inc. (1968)
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Во овој контекст, потребно е да се спомене и Џон Милтон (John 
Milton)237 кој тврдел дека „сите луѓе по природа се родени слобод-
ни, затоа што се слика и прилика на самиот Бог...“ и „особено ги 
нагласува индивидуалните права, не само правото слободно да се 
толкува Божјото слово, туку и други лични слободи, на пример, 
правото на слободно изразување на своите мислења, слобода на 
печатот...верски и религиски слободи и други граѓанските слобо-
ди“.238

Да се негира постоење на библиски систем на влада е како да 
се тврди дека Бог нема стандард за правичност и правда во оваа 
клучна област од човековото живеење…Само Библијата, според 
Де Мар (DeMar)239 може да биде нашиот водач во определување 
што е исправно, а што не е исправно.

Демократијата е влада директно од народот со власт на мнозин-
ството или т.н. „диктаторшип 51%“ (Шефер / Schaeffer, 1970; p. 
33). Според Де Мар, американското општество не е основано како 
демократско уредување, туку како република (член IV, секција 4). 
Имено, републиката има влада по пат на избрани претставници. 
Уставните „checks and balances” - „контрола и рамнотежа“, подел-
бата на власта по хоризонтала на трите столба, како и  поделбата 
по вертикала на федерално и на ниво на држави, во американскиот 
модел се елементи на категоријата република.

Од самите почетоци на организација на општеството на Израи-
лот, се појавува потребата од воспоставување судски систем, затоа 
што кога веќе законите се востановени од Бога, истите треба да се 
имплементираат, а како контролен механизам дали се имплементи-
раат или не, потребата од етаблирање на определен вид на судски 
систем е неизбежна. Тој систем е воведен уште во библиски вре-
миња, преку Џетро (Jethro), роднина на Мојсеј (татко на  неговата 
сопруга Зипора (Zipporah), со која има два сина Гершом и Елиезер 
(Gershom, Eliezer), кој е патем свештеник мидијски. Имено, прво се 

237 John Milton (1608 – 1674) е англиски поет, интелектуалец и државен авторитет на Англискиот комонвелт и следбе-
ник на идеите на тогашниот политички и воен лидер на Англија и протектор на Комонвелтот, на длабоко религиозниот 
пуританец Oliver Cromwell познат по Божествената реформација на законскиот, правниот и социјалниот систем на 
Англискиот комонвелт и главниот поборник на воведување на религиските слободи во општеството
238 Гамс, Андрија: Библија и друштво; Матица српска, Нови Сад (1979), стр. 404
239 DeMar, Gary: God and Government: A Biblical, Historical and Constitutional Perspective; American Vision, Inc. (2011)
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објавени законите и системот на судии, кои закони треба да им го 
дадат стандардот за праведност на луѓето и на владетелите, стан-
дард според кој тие ќе распознаваат  добро од зло, но и́ ќе ги проце-
нуваат сопствените животи и владетелите во општеството. (Излез 
18:24) 18-тата глава од Излез го презентира всушност библискиот 
модел на цивилна влада. 

Но, со текот на времето, поради многуте грешења спрема зако-
нот во тој историски момент, Мојсеј како врховен судија на наро-
дот и политички суверен, се соочува со неможност ефикасно да 
суди. Оваа дилема или бреме, му ја разрешува Џетро, на тој начин 
што му дава совет на Мојсеј за делегирање на обврските и одговор-
ностите на повеќе квалификувани претставници од народот.  

Џетро го препорача следново:
- луѓето ќе мора да се научат на одредбите и законите;
- мора да се изберат претставници од народот; 
- претставниците мора да имаат одредени квалификации, да 
се чесни, разумни, способни, да се во стравот Господов и да 
мразат поткуп;

- мора да има поделба на моќта, за да не се концентрира во 
рацете на неколкумина избрани, така што ќе се изберат од 
квалификуваните и вредносно изградените луѓе кои ги позна-
ваат одредбите и законите, за да ви бидат лидери на илјади 
(на национално ниво), стотици (регион), педесетина (округ) 
и десетици (локална заедница);

- нивното владеење ќе биде постојано, во сите времиња;
- расправии и тужби кои не ќе можат да се решат со помош на 

назначените претставници ќе му бидат доверени на Мојсеј на 
решавање; (Ibid, p. 92)

Пророштвото на Даниел (5:21) е дека „моќниот во висините“ 
владее со царствата земни иако владеани од луѓе, само Тој назна-
чува на власт кого сака.

„Законот (во Стариот Завет м.з.) никогаш не беше предвиден да 
биде средство преку кое индивидуата ќе се избори за праведност, 
туку отсекогаш бил сметан за стандард на основа на кој ние ќе ја 
исполнуваме мерката за праведност“ (Ibid, p. 95)
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Новиот Завет е често оспоруван како релевантен во политички 
контекст. Најчесто оспоруван текст е во Евангелието според Јован 
18:36 „Моето царство не е од овој свет. Ако моето царство беше од 
овој свет, моите слуги ќе се бореа за мене, за да не бидам предаден 
на Евреите. Но, моето царство не е од овој свет“. Наспроти ова, 
во посланието на апостол Павле до Римјаните 13:4 е запишано: 
„Божји слуга за твое добро“ (се мисли на владата м.з.), а во Првото 
послание на апостол Петар 2:14: „да се казнат оние кои прават зло, 
а да се прослават оние кои прават добро“.

Пророкот Даниел (4:27) му се обраќа на царот Небухаднезар од 
Вавилон, околу 600-та година п.н.е.: „...дозволи царе, мојот совет 
да биде прифатлив за тебе: скрши ги гревовите во себе, за да чи-
ниш правда и правичност, и твоите недоследности и неправди со 
покажување на милост за онеправданите и угнетените, така што 
на тој начин евентуално да се обезбеди продолжување или одр-
жливост на просперитетот во општеството“. Готово на ист начин 
и апостол Павле му се обраќа со опомена на Феликс, римскиот 
гувернер, во 24:25: „...за праведноста, само контролата и за прет-
стојниот суд...“

Секако, следна забелешка на критичарите на политичката коно-
тација на Новиот Завет е, текстот во Евангелието според Лука 4:6, 
кога за време на искушенијата на Исус од страна на ѓаволот, Му 
беше понудено да прифати поклонение пред него, а за возврат да 
ги добие сите земни царства и сета власт над нив. Исус одговори 
дека Словото вели: - Ти мора да го прославуваш Господа, твојот 
Бог и да Му служиш само Нему! (Петта книга  Мојсеева 6:13).

Во Евангелието според Јован 8:44 е запишано: „нема вистина во 
него (ѓаволот м.з.). Кога тој лаже, тој говори од својот лажлив ка-
рактер, затоа што тој е лажец и е татко на лагата“ А во Посланието 
на апостол Павле до Римјаните 13:1-6 се вели: „Нека секој човек 
биде подложен на владејачките авторитети. Затоа што нема власт, а 
да не е дадена од Бога и сите влади кои постојат се ординирани од 
Бога...“ И во Првото послание на апостол Петар 2:13-14: „Бидете 
подложни, заради Господа, на секоја човечка институција, незави-
сно дали е император како врховен владетел или гувернери испра-
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тени од него за да ги казнат оние кои прават зло и да ги воздигнат 
оние кои прават добро“.

Овие стихови, во поширок контекст на Словото, говорат јас-
но кој ја има власта над царствата земски, кој ги поставува и 
именува владетелите. Така, аргументите на критичарите на по-
литичкиот концепт на Новиот Завет немаат сила да се соочат со 
овие факти.

Третото клучно прашање кое предизвикува дилеми и недораз-
бирања, од почетоците па се́ до денешни времиња, на почеток на 
третиот милениум, е прашањето за употребата на сила и политич-
ките пораки од Проповедта на гората (Нов Завет, Евангелие според 
Матеј 5-та глава), во која Христос ги загатна и најави новите поли-
тички перформанси на идното општество.

Во Посланието до Римјаните 13:4, цивилната влада е нарече-
на „слуга Господова, одмазник кој го спроведува Божјиот гнев 
за оние кои чинат зло“. И во Евангелието според Лука 22:36-38, 
Исус дава овластување за користење на мечот во самоодбрана и 
заштита од злонамерните. Наспроти ова, поборниците на паци-
физмот посебно го нагласуваат делот кога Исус поучува за одно-
сот кон непријателот, притоа давајќи инструкција да се сака дури 
и́ непријателот, да не се враќа зло со зло, да се врти другиот образ 
при удар и слично.

Политичко-теолошки дебати се водат за овие прашања, во при-
лично долг временски период. Дилемата дали „моќта на мечот“ 
со моќта на цивилната влада треба да се употребуваат за да се 
спречи злото да напредува во општеството е сериозна дилема на 
денешнината. Оваа дилема, за некои240, е аргумент за да прис-
тапи кон т.н. праведна војна, за која говоревме во претходните 
поглавја, како остварување на Августовиот концепт за водење на 
праведна војна. 

Секако, првенствената задача на Христијаните е да го користат 
Словото Божјо за евангелизација на народите, тоа Слово е нарече-
но уште „духовен меч“ (Послание до Ефесјаните 6-та глава). Пора-

240 <http://www.gonzagajil.org/pdf/volume1/DeForrest/DeForrest.pdf>
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ката е со тој „меч“, христијаните да освојуваат нови територии за 
Господа во срцата на масите, и за присуство на Царството небеско 
на земјата, преку присуството и силата на Светиот Дух и живиот 
Бог во Христос. Веројатно, во околностите кои ги налага време-
то во кое живееме, XXI век, Божјиот концепт за ненасилство не е 
се́ уште доволно зрел во умовите и срцата на луѓето, за да може 
масовно да биде применет. Но, со текот на времето, процесите на 
евангелизација ќе освојат нови простори за Божјото присуство, 
така што таа Исусова заповед, во некои нови историски околности, 
веројатно, достојно ќе го заземе своето место,  дотогаш силата на 
мечот ќе биде на сцена, пред се́ заради спречување на ширење на 
злото, заштита на онеправданите, немоќните и слабите, а одржу-
вање на правдата и правичноста која Бог ја бара од секој од нас.

„Одете и направете ученици од сите нации, крштевајќи ги во 
името на Отецот, Синот и Светиот Дух, поучувајќи ги да спро-
ведуваат се́ што сум ви заповедал (во Словото м.з.)“ (Евангелие 
според Матеј 28:19-20); „...проповедајте го сиот совет Господов“ 
(Дела апостолски 20:27). Оттука и обврската на христијаните ак-
тивно да се вклучат во политичките процеси, како преку сведо-
штво за Господа, така и со силата на “духовниот меч, кој е Сло-
вото Божјо - Библијата“ и на тој начин да се обидат да извршат 
влијание врз носителите на власта и еден ден евентуално да соз-
дадат услови за целосна примена на Исусовите заповеди за нена-
силство и неупотреба на сила, како одговор на сила. Во 5-та глава 
од Евангелието според Матеј, Исус праќа порака до христијаните 
за тоа како треба да бидат активни во сите сфери на општестве-
ното живеење: „Вие сте солта на земјата…Вие сте светлината на 
светот. Не може да се сокрие град, што се наоѓа на врв планина. 
Ниту, пак, светило се пали и става под поклопец, туку на свеќник, 
и им свети на сите куќи. Така треба да свети пред луѓето и ваша-
та светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават 
вашиот Отец небесен!“

Христијанството низ историјата одиграло значајна улога 
во неколку правци. Прво, во создавање на доволна подлога на 
христијанска политичка теориска мисла, како основа за гра-
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дење и развивање на бројни политички теории кои придонесле 
и придонесуваат да се етаблираат Божјите премиси од Библија-
та, во уредувањето на односите во политичките поредоци и во 
општествата во целина.

Второ, сериозно силно влијание е извршено во нормативниот дел 
на устројување на политичките институции. Имено, три документи 
- за кои говоревме и претходно, а кои се оформени под влијание на 
христијанската мисла и како резултат на напорите на влијателни ве-
рни христијани - оставиле значаен белег во таа смисла, се т.н. Маг-
на карта на Англија (1215241), потоа Декларацијата за независност 
(1776) и Уставот на САД (1787242). Овие круцијални документи се 
резултат на применување на политичките конотации на Библијата, 
подеднакво како од Стариот Завет, така и од Новиот Завет.

„Ние сме создадени од Бог на ред: оти Бог не е Бог на безредие, 
туку Бог на мир и ред.“ (Прво послание на апостол Павле до Ко-
ринтјаните 14:33) 

Оттука, ние имаме потреба од ред, кој единствено може да се 
воспостави засега, само преку етаблирање на владини структури. 
(Андерсон / Anderson, 1999)

Се́ додека изворот на цивилните влади е вкоренет во човечки-
те одговорности, потребата од влада деривира од неопходноста за 
контрола на човековата грешна природа. Бог ја има создадено вла-
дата за да го спречи злото. (Битие 9 глава)

Во Платовата Република, предложен е владиниот идеал, каде 
што просветлениот философ - крал ќе ја води државата. Библијата 
го учи спротивното - дека сите луѓе се грешни. (Послание на апос-
тол Павле до Римјаните 3:23) Платон предлага лидери кои треба да 
се вредносно силни и потврдени од околината, според тогашните 
човечки критериуми, но нема во вид дека и́ тие се подложни на 
грев, поради падот. Оттука, заклучокот дека поради таа природа 
тие нема да бидат во можност целосно да останат просветлени и 
разумни докрај, за да ја водат Републиката исправно и праведно, 
се́ додека не претрпат влијание и промена од духовна природа - 

241 Прв пат во сила стапува во 1225 година
242 Grudem, Wayne: Politics according to the Bible: A Comprehensive Resource for Understanding Modern Political Issues in 
Light of Scripture; Zondervan (2010)
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според библискиот модел на трансформација на умот и животот на 
верниот во Господа. 

Библијата дава инструкција како „паднатиот“ (одметнатиот од 
Господа) човек да се врати при Бога, како да стане ново суштест-
во, нов карактер преку духовна конверзија, после која верниот не 
е веќе под власта на гревот, иако и понатаму до крајот на животот 
сепак, демне опасноста од ефектите на гревот, поради греовното 
тело и греовното окружение во кое индивидуата општи. (Второ 
послание на апостол Павле до Коринтјаните 5:17)

Христијаните, исто така, се против визијата која марксизмот ја 
имаше, односно утопија базирана на неисправен поглед на човеко-
вата природа, според која, спротивно на библиските учења, марк-
систите предлагаа нов човек во ново општество, совршен преку 
човековите лични напори. (Ibid.)  

Маркс имаше погрешна перцепција за стварноста и нејзината 
релација со религијата и верувањето во Бог од страна на индивиду-
ите и тоа во повеќе области на живеење. На пример, при дефини-
рањето на неговиот став во однос на приватната сопственост како 
зло и како извор на сите неправди и раслојувања во општеството, 
како повод за класна подвоеност, разлики, спротивставености и 
конфликтност во општеството, претпоставка е дека тој се водел од 
библискиот текст од Евангелието според Лука 12:13-34, во  кој се 
дадени насоките од Исус лично, за богатството и приватниот посед 
на имот и материјални блага. Имено, во текстот Исус вели дека 
„животот на човекот не зависи од изобилието на неговиот имот“ и 
затоа е потребно „чување од алчност“, потоа потребно е „да не се 
собира богатство за себе“, па се сугерира: „продајте си ги имотите 
ваши и давајте милостина...зашто каде  што е вашата ризница, таму 
ќе биде и срцето ваше“. На основа на пораките од овие стихови, 
Маркс ја извлекува приватната сопственост како категорија која е 
зло сама по себе и заклучува дека истата треба да се елиминира од 
постоење во општеството. Оттука се гради идеологијата на кому-
низмот, според која не́ приватното, туку општественото „сечие и 
ничие“ носи напредок и дијалектички развој на општеството. 
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Понатаму, во тој контекст идеологијата на марксизмот ја усто-
личува национализацијата и конфискацијата како инструмент за 
принудно одземање на имотите и материјалниот посед од богати-
те и од сите кои поседуваат над претпоставеното основно ниво за 
нормална егзистенција според таквиот модел на егалитаризам, и се 
воведуваат колективитетите, задругите и општествената сопстве-
ност како врховна и света категорија.  

Преостанатите идеолошки елементи на марксизмот, прет-
поставка е дека се производ на погрешното толкување на тек-
стовите во кои се наведуваат практиките на живеење на раната 
христијанска црква. Во библискиот текст во Дела на апостолите 
2:44, 45 е запишано „А сите кои поверуваа беа заедно и сиот по-
сед на материјални блага им беше заеднички. Продаваа стоки и 
имоти и тоа го делеа на сите, секому според неговата потреба“. 
Идентична инструкција на сличен начин е повторена и во текстот 
во 4:32-37. Оттука, слоганот „секому според потребите“ предиз-
вика силни општествени потреси во голем број на држави и на-
ции. Општествената сопственост постана фетиш, колективитетот 
„работничка класа“ или пролетеријат постана замислен носител 
на општествените текови во сетот на комунистичките и соција-
листичките држави кои го преземаа и етаблираа марксовиот мо-
дел на општество.

Во таа смисла, Андрија Гамс во споменатото дело „Библија и 
друштво“ (1979), вели дека идејата за марксовиот комунистички 
систем, покрај од Фоербах и хегеловската шема за материјални-
те основи на општеството, Маркс ја презема од еврејскиот идеен  
творец на ционизмот Моузес Хес (Moses Hess), кој причината за 
алиенацијата на човекот од неговата генеричка суштина ја гледа во 
парите и приватната сопственост, а религијата е само последица на 
оваа основна причина за отуѓување. (стр. 419)

Откако величествено ординираната цивилната влада станува не-
опходност (Римјаните 13:1-7), таа останува под Божја контрола. 
Дадени и́ се преку Божјиот збор - Библијата три вида на одговор-
ности: „мечот на правдата“ (да ги казнува криминалците и злото), 
„мечот на редот“ (да го сузбива неоправданото незадоволството и 
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бунтовништвото на народот) и „мечот на војната“ (да ја брани др-
жавата).

Како граѓани, христијаните имаат бројни обврски и одговорнос-
ти. Тие се повикани да извршуваат служба и да бидат послушни на 
владата (Евангелие според Матеј 22:21). Тие се обврзани да ги по-
читуваат цивилните власти (Римјаните 13:5) со цел да се избегну-
ваат ситуации на анархија и хаос.

Поради тоа што владата е Божествено ординирана институција, 
христијаните имаат одговорност да работат во рамките на влади-
ните структури со цел да донесат промена одвнатре.

Христијанскиот поглед за влада е особено заинтересиран и за 
човековите права, кои во христијанскиот систем се базирани на 
библискиот поглед на човековото достоинство. Повелбата за пра-
вата, оттука, не дава права на индивидуите, туку ги признава пра-
вата кои веќе постојат и се наведени во Библијата. Пишувањата 
на Лок, заедно со Декларацијата за независност ја донесоа на свет 
идејата за неотуѓивите права на индивидуата. Владите кои се бази-
рани на хуманизмот, не успеваат да ги видат правата на индивиду-
ата како неотуѓив дел од човековата Божја природа и на тој начин 
оставаат простор за државата да го редефинира сетот на права кои 
граѓаните можат да ги уживаат, по сопствено наоѓање. (Ibid.)

Христијанскиот поглед на влада, исто така, ја препознава по-
требата од ограничување на влијанието на гревот во општеството. 
Најдобар начин за тоа, рековме претходно, е да се воведат ограни-
чувања на владиниот авторитет, што пак овозможува заштита на 
граѓаните од злоупотреба и злоставување од страна на владината 
моќ. Оттаму доаѓа и најголемата опасност за слободата, од практи-
кување на неограничена моќ во општеството. Искуството покажу-
ва дека власта и моќта имаат коруптивен потенцијал во себе, кога 
се оставени исклучиво само во човечки раце. Битно прашање за 
кое веќе говоревме е како да се определат границите на владиниот 
авторитет. 

Библијата содржи текстови во кои се понудени некои основни 
насоки, во тој контекст. Едната е моралните вредности да се вгра-
дат во владината легислатива, а другата е да се стави ограничување 
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на суверенитетот со дисеминирање на надлежностите и одговор-
ностите.

Законите како фундамент на државата потребно е да се засно-
вани на морални апсолути. Западната култура ја има идејата дека 
заедничките закони се оформени според - од Бога откриените 
нам морални апсолути кои деривираат од библиските принципи 
за моралност. Обратно, во хуманизмот, самиот хуманизам е из-
вор на законот и тој е експресија на човековата волја и ум, а се 
вкоренети во човечкото мислење, кое е релативно и арбитрарно. 
(Ibid.)

Двајца мислители од XVII и XVIII век, од областа на исто-
ријата на правото и законите, кои се значајни во оваа смисла, 
се Семјуел Ратерфорд (Samuel Rutherford, 1600-1661) и Вилијам 
Блекстоун (William Blackstone, 1723-1780). Првиот го има на-
пишано „Законот и владетелот“ (“Lex, Rex“243) во 1644, дело 
кое ги сумира библиските основи за христијанска самоуправа и 
владеење, како и прерогативите на кралот и односот кон луѓе-
то. Ова дело има извршено силно влијание на британските и на 
американските уставни реформи и закони. Неговите списи ги 
предизвикаа основите на политиката во XVII век со пропаги-
рање дека законите првенствено мора да бидат базирани и да 
произлегуваат од Библијата, наместо од човечко мудрување и 
философирање. (Ibid.)

Блекстоун, правник во Англија од XVIII век ги напишал позна-
тите Коментари на законите на Англија, во кои тој ги вклучил и 
jудео-христијанските вредности и теизамот. Публикувани во 1765 
година, Коментарите постанаа дефинитивни одредби во британ-
ското и американското законодавство. Според Блекстоун, стравот 
од Господа е почеток на мудроста и оттука Господ и Неговото Сло-
во се изворот на секоја мудрост и со тоа на сите закони. За него 
двете сфери се основа за законите, природата и откровението пре-
ку Библијата. Интересно е дека дури и хуманистот Русо, во негови-
от „Општествен договор“ препознава дека е потребен надворешен 
авторитет за да се воспостават моралните основи на законите во 
светскиот систем. Модерната легална структура е под влијание на 

243 <http://www.portagepub.com/products/caa/sr-lexrex17.html>
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релативизмот и утилитарианизмот, наместо на моралните посту-
лати откриени во Светото Писмо. Утилитарианизмот гледа на по-
следиците и ги игнорира моралните принципи, а со тоа легалната 
основа е поткопана. (Андерсон / Anderson, 1999) А релативизмот, 
пак, ја релативизира и омаловажува улогата на индивидуалната 
вера и духовниот концепт на морални вредности во контекст на 
законите и потребата од моралност во нив. 

Се́ што како вредносна норма е произлезено од библиските 
постулати низ историјата па се́ до денес, почетоците на XXI 
век, е сосема солидна основа за отпочнување на еден нов про-
цес на т.н. морална хармонизација на законодавството, процес 
кој би имал за цел да ги устрои или поточно престрои легалните 
перформанси на политичките поредоци на нови морално-вред-
носни основи. Уште од првите почетоци на размислувањето 
за идеалното уредување на општеството, и Сократ, и Платон и 
Аристотел беа обременети со идејата како да го обезбедат так-
виот тип на општество, и значајно е дека притоа сите дојдоа 
до скоро истоветни заклучоци дека само општество фундирано 
на вредности може да биде плодоносно за народот и одржливо 
на долг рок. Повеќето политички мислители низ историјата - за 
кои говоревме претходно во трудот - гледаа на вредносниот сис-
тем како на решение за уредување на односите во општествата. 
Сите предлагаа за владетелите, задолжително да се вредносно 
оформени индивидуи и да има во нив доволен капацитет за од-
разување на милоста и љубовта Божја кон сопствениот народ. 
Дури и Макијавели се колебаше околу неговиот став за прима-
тот на љубовта или силата и стравот. Поради неговата колебли-
вост по тоа прашање, тој цело поглавје во неговиот труд „Вла-
детелот“ посвети на Божјите морални принципи како сериозен 
потенцијал за здраво општество и владеење, што пак многу дру-
ги му го земаа за зло и за неконзистентен потег во однос на кон-
статациите кои доминираат во преостанатиот дел на трудот, но 
и во неговата философија воопшто. 

Многу секуларни теоретичари, исто така, ја увидоа библиска-
та вредност на дeмократијата и вкупниот развој на општеството 
како заедница на милоста и љубовта Христови, па така Хатчисон 
(Hutchison) вели: „...преголемо поедноставување е да се каже дека 
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демократијата е просто апликација на христијанската љубов во 
општеството. За други, секуларните идеали се, исто така, важен 
дел од формулацијата на демократијата. Но, сигурно е еднакво 
ограничување на умот и, историски потврдено, еднакво погрешно 
да се претставуваат христијанството и братството кое произлегува 
од него како нерелевантни за демократијата.“244  

Оттука, слободно може да заклучиме дека емпириски позитивно 
е потврдено зависното влијание на вредносниот морален фунда-
мент при организацијата на општеството, идеал на многу значајни 
политички теоретичари од самите почетоци на развој на политич-
ката мисла па се́ до денес, фундамент на основа на кој е потребно 
да се етаблираат политичките институции во системот на здрава 
вредносна основа, нормирањето да биде на здрави, морално вред-
носни постулати, а носителите на политичкото делување да се мо-
рално вредносно изградени индивидуи.

 Мое длабоко убедување е дека исклучиво во Библијата и нејзи-
ната Христова порака за добрина, милост, љубов и благодат лежат 
изворите на сета благодат иманентно потребна на секој човек и на 
човештвото воопшто.

 4.3.3. Принципот на секуларизам и христијанската 
           парадигма во организацијата на јавната сфера

Прашањето за секуларизмот ја измести целата поента од 
центарот на замисленото. Погрешно сфатено од самиот поче-
ток. Двете области, материјалната и нематеријалната, видли-
вата и невидливата се пресликуваат низ сите дебати, не само 
во науката, туку и во животот воопшто. Уште од времето на 
Августиновите два града, земниот и небескиот (градот човеков 
и градот Господов), човештвото има забуна околу вистинско-
то значење на разликите помеѓу двете, навидум непомирливи 
сфери. 

Имено, разликите во поимањето на секуларизмот произлегуваат 
од неможноста да се прифати постоењето на библиската разлика 

244 Hutchison, John A.: Biblical Foundations of Democracy; Journal of Bible and Religion, Vol. 15, No. 1, Oxford University 
Press (Jan., 1947), p. 34-37 <http://www.jstor.org/stable/1457265>
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помеѓу поимите црква, религија и религиски практики со ин-
дивидуалната вера во срцето на човекот. Поимањето на катего-
ријата црква е исто така магловитo. Обичниот човек, за црква 
перцепира зграда, која е организациона форма или институција 
во која се извршуваат религиски практики. Ваквото раширено 
сфаќање на поимот црква помеѓу граѓанството, придонесува 
дури и́ науката и́ политиката да имаат контроверзно поимање 
за религијата како систем на верување од една страна, наспроти 
верата во срцето на индивидуата, од друга страна, а на основа на 
која вера истите би општеле во еклезија или заедница на верни 
водени од Светиот Дух, според Христијанскиот библиски све-
тоглед. Оттаму, кога за прв пат ваквиот модел се институциона-
лизира во САД, со првите амандмански измени во 1789 година, 
науката и политиката по автоматизам ги ставија во ист кош, и́ 
едното и́ другото поимање. 

Основачите на Америка, добро знаеја која е разликата помеѓу една-
та и другата област. Тие имаа прецизна претстава што точно прават со 
предлагање и усвојување на амандман, со содржина со која се забрану-
ва носење на закон со кој се октроира една црква како религиска инсти-
туција или човечка организација да биде државна црква, официјали-
зирана и привилегирана од државата, но истовремено и́ се забранува и 
носење на закон со кој би се ограничила слободата на вероисповест на 
кого било во САД. Значи, истовремено се ослободува сферата на духов-
ното - дури и́ се поттикнува со низа мерки и инструменти на владините 
политики во текот на целиот период на своето постоење, од почетоците 
до денес, XXI век - а со цел да се овозможи раст и развој на верата во 
срцата и животите на американските граѓани. 

Претходно споменав, исто така, дека бројни се обележјата кои 
критичарите или поборниците на секуларизмот ќе ги подведат под 
религиски обележја и „ан блок“ ќе сакаат да ги исклучат од јавниот 
и општествениот живот.

Како заклучок, САД не забранија духовно општење во заедни-
цата, не забранија верата да се експресира во јавност, не забранија 
експлицитно дека јавната сфера ќе биде изолирана од Библијата и 
духовното. Напротив, оттогаш до ден денес, Библијата, христијан-
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ството и духовните вредности во континуитет го профилираат 
Американското општество, се развиваат слободно и растат во сите 
правци. Зошто е сето ова толку важно?

Бидејќи, само во слободно општество - во кое се целосно доз-
волени сите религиски права и слободи - може да се обезбеди 
вистинското вредносно влијание врз заедницата, во јавниот жи-
вот, во политичкиот живот и во општеството во целина. Претход-
но заклучивме дека преку вредносното влијание врз општеството 
се поттикнува развојот во сите сфери на истото и докажавме дека 
само политички систем и поредок кои се вредносно фундирани и 
постулирани на библиските премиси можат да произведат среќни 
и задоволни граѓани, на одржливо ниво и на долг рок. А вистин-
ското поимање на секуларизмот е во таа насока, да овозможува не-
пречено развивање на духовното и верата во животот на индиви-
дуите во општеството, притоа црквата да не биде востановена како 
официјална или преферирана од владите.

„Нормативните теоретичари за либерална демократија, за дво-
ењето на религијата и државата (рефлектирајќи ја разликата по-
меѓу двете области) велат дека доскоро беше прашање на раширен 
консензус: системот кој не институционализира едно вакво базич-
но барање за одвојување на двете навидум спротивставени сфери, 
тешко може да се нарече либерално демократски. Тековното ожи-
вување на религискиот фактор во политиката низ целиот свет, води 
до преиспитување на емпирискиот линк помеѓу црквата и држава-
та.“245 (Џон Медлеј / John Madeley)  

Други теоретичари како Вилфрид Мекклеј (Wilfred McClay), 
професор по интелектуална историја, говорат за историските ре-
лации помеѓу религијата и секуларизмот во Америка. Посебно ја 
нагласуваат разликата помеѓу т.н. политички секуларизам и фило-
софскиот секуларизам. Првиот се обидува да ја препознае леги-
тимноста, дури и моралната неопходност на религиското верување, 
притоа спречувајќи која било вера, религија да биде етаблирана 
како државна, што е и крајната намера и визија на основачите на 

245 <http://berkleycenter.georgetown.edu>)
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САД, а додека вториот се обидува да промовира заедничко неверу-
вање како основа за формирање на влада.246 

Нол (Noll), професор по амeриканска историја, смета дека „ос-
новачите на нацијата (Американската м.з.) беа длабоко посветени 
на одвојување на црквата од институциите на државата, тие мислеа 
дека е тоа императив со кој религијата ќе има пристап во јавниот 
живот до линијата која значи забрана на формални институционал-
ни врски помеѓу црквата и државата“247 

Табела 8: Religions and freedom248

Religious tradition Freedom House score

Protestant (23) 1.65
Catholic (50) 1.83
Mixed: Prot.-Cath. (12) 1.83
Orthodox (12) 3.25
Hindu (2) 3.25
Mixed: Asian (12) 3.96
Mixed: African (30) 4.12
Buddhist (4) 4.63
Islam (39) 5.39

Демократијата мерена преку индикаторот на религиски слободи 
е особено силна во Западната христијанска традиција, пресликана 
во протестантизмот.

246 <http://pewresearch.org/pubs/681/religion-and-secularism-the-american-experience>
247 Noll, Mark: America’s Two Foundings (An article); Magazine Title: First Things: A Monthly Journal of Religion and Public 
Life. Issue: 178, (2007) p. 29+; Institute on Religion and Public Life; Gale Group
248 Haynes, Jeffrey: Routledge Handbook of Religion and Politics (Editor); Routledge (2009)
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Табела 9: Регионална дистрибуција на христијанството
   

Според извештајот од спроведено истражување на „Пиу форум 
и Пиу истражувачкиот центар за луѓе и медиумите“ (“Pew Forum 
and the Pew Research Center for the People & the Press“), 61% од 
Американците ја потенцираат важноста членовите на Конгресот 
да имаат строги религиски верувања. Овие размислувања се изра-
зени од страна на 83% евангелски христијани.249  И покрај обиди-
те да се наметне строга изолација на духовната сфера од јавниот 
живот, сепак духовните потреби на граѓаните и моралните аспекти 
на живеење и делување кои тие ги произведуваат, како и перспек-
тивите кои ги нуди верата и религискиот момент во животите на 
индивидуите и на американското општество во целина се се́ уште 
на прво место.

249 Marshall, William P.: The Culture of Belief аnd the Politics of Religion (Article); University of North Carolina (2000) <http://
www.law.duke.edu/journals/63LCPMarshall.>
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Во своето дело Крајот на секуларизмот, Бејкер (Baker) нуди се-
опфатен контранапад на секуларизмот. Тој аргументира дека бра-
нителите на секуларизмот не ја разбираат границата помеѓу наука-
та, религијата и политиката и оттука не можат да понудат решение 
за проблемот на религиските разлики. Одговор на ова прашање, тој 
се обидува да даде преку сеопфатна анализа за корените на секула-
ризмот и за исходот во општеството под негово владеење, тврдејќи 
дека секуларизмот не успеал како инструмент, дизајниран да созда-
де супериорна социјална хармонија и политичка рационалност, ни 
приближно колку што успеале теистичките алтернативи. И заслу-
гата за религиските слободи, слободата на говорот и демократијата 
ги припишува на христијанските религиски верувања, влијание и 
практики.250

Проценката е дека духовната сфера ќе мора да се развива со-
сема слободно во секое општество, без да имплицира официјали-
зирање на црковни институции и деноминации на државно ниво. 
Убедувањето е дека токму духовниот момент, верата во Христос и 
Библијата како постулат на вистината за животот и постоењето на 
човекот и човештвото се́ повеќе ќе претставуваат импетус и ката-
лизатор за вкупните достигнувања во животите на индивидуите, 
во демократските достигнувања на политичките поредоци, во со-
цио-економскиот развој на државите и на крај, во вкупниот развој 
на општествата.

250 Baker, Hunter: The End of Secularism; Crossway Books (2009)
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V. ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧНИ 
 СОГЛЕДУВАЊА

Прашање на кое политичките науки се́ уште не дале задоволи-
телен одговор е прашањето за идеалниот облик за уредување на 
односите во едно општество, односно, прашањето за идеална ор-
ганизација на општеството.

Во оваа фаза на развој на политичките науки, веројатно нема да 
се дојде до идеалниот модел за устројување на политички систем 
кој совршено би ги уредил односите во политичкиот поредок. 

Главниот модел на политички систем кој е производ на созна-
нијата и идеите содржани во наодите на трудот е модел на т.н. 
политичка вредносна хексагонална инфлуенца кој е своевиден ка-
тализатор за процес на морална вредносна хармонизација на сите 
нивоа на поделената власт во општеството.

Понудениот вредносниот постулат на кој евентуално, би се 
засновал таквиот модел се библиските премиси - вредности, прин-
ципи и инструкции. 

Политичката мисла од залезот на старата ера пред Христос, па 
се́ до крајот на вториот милемиум по Христос, постојано го намет-
нувала сознанието дека само општества засновани на вистински 
вредности имаат перспектива за квалитетна и продуктивна органи-
зација на односите во нив. Прегледот на политичката мисла низ ис-
торијата и емпириските сознанија и идеи кои биле нејзин производ 
во контекст на вредностите и нивното влијание врз уредување на 
односите во општествата, е подетално обработен во трудот,  со ос-
новна цел да ја зајакне тезата според која само вредносно постули-
рани и морално-етички етаблирани општества имаат перспектива 
за раст и развој на сите полиња, а посебно на поле на индивидуал-
ните достигнувања на поединецот.
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Дилемите кои притоа биле предмет на остри дебати се поврзани 
со прашањето кој е тој вредносен модел, или од каде би требало тој 
да извира за да на основа на неговото етаблирање во општества-
та се постигне и достигне ефикасна и ефективна организација на 
општествата. Се разбира, зависно од историскиот момент и усло-
вите кои тој ги налагал, различни политички мислители се обиду-
вале да дефинираат различни извори за вредносниот постулат на 
општествата. 

Во периодот по реформацијата, која како процес од корен го по-
тресе христијанството и ги размести општествените приоритети 
во последните неколку века од вториот милениум, Библијата како 
извор на потребниот и долго бараниот морално вредносен посту-
лат се наметна како извор со потенцијал во себе, од кој општествата 
ќе црпат принципи, вредности, инструкции не само за уредување 
на односите внатре, туку и за унапредување и модифициранње на 
сите области на општественото живеење, а посебно една од најзна-
чајните, односно, политиката и  политичкиот живот. Во тој кон-
текст, неколку општества и нации направија сериозен исчекор во 
насока кон примена на библиските постулати при основањето и 
градењето на своите држави, посебно Велика Британија, Соедине-
тите Американски Држави, Норвешка и дел од останатите сканди-
навски држави.

Процесот на реформација остави значајни траги во развојот и 
достигнувањата на општествата и нациите кои го прифатија како 
сопствено достигнување и на основа на тоа ги променија постула-
тите на кои ги развиваа своите општества и го реформираа политич-
кото организирање. Овие нации, во религиска смисла се издвоија 
како протестантски христијански нации. Суштината на движењето 
беше во тоа христијанството да се врати на своите основи, однос-
но, да се врати на изворните вистини кои се понудени во Библија-
та. Генералниот слоган на реформацијата беше “Ad fontеs” (на из-
ворите), а поединечните слогани “Sola scriptura” (само со Библија), 
“Sola fide” (само со вера), “Sola gratia” (само по милост), “Solus 
Christus” (само Христос) и “Soli Deo Gloria” (слава само на Бог) 
беа петте главни принципи на основа на кои промоторите и лиде-
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рите на движењето успеаја да ги поместат од корен не само одно-
сите во духовната сфера, туку и вкупните односи во секој сегмент 
на општественото и политичкото живеење. Со реформацијата се 
направи исчекор во излез на христијаните и извоз на христијански-
те вредности надвор од „ѕидовите на црквите“ т.е. во општеството, 
на секое ниво на општење и ангажман. Таквиот отворен пристап 
донесе значајни промени на сите нивоа, посебно во политичкото 
живеење и во развојот на демократијата. Вредностите кои притоа 
се етаблираа во скоро сите сфери на делување се наметнаа како 
општоприфатен стандард на основа на кои општествата ќе го гра-
дат својот иден општествено-економски и демократско-политички 
амбиент.

Емпириските сознанија кои се понудени во трудот, а кои говорат 
за степенот на достигнувања во вкупниот општествено-економски 
и демократски-политички развој на споменатите нации се потврде-
ни со квантитативно истражување спроведено преку етаблираната 
политичка „стата“ анализа.

Имено, резултатите од квантитативното истражување ја по-
тврдија во висок процент тезата на трудов дека протестант-
ско-христијанските нации и држави се убедливо највисоко рангира-
ни на сите значајни светски научни истражувања, убедливо на сите 
полиња, како на социо-економски план, така и на планот на развој 
на демократијата како досега најприфатен модел за политичко вла-
деење. Позитивната корелација на индексацијата и рангирањето со 
повисокиот процент на застапеност на протестантските христијан-
ски вредности во државите и нациите е потврдена во анализата на 
сите нивоа на истражувањето и буквално за сите одбрани индекси 
кои ги мерат достигнувањата во соодветните области.

Резултатите ја потврдија влијателната улога на религискиот, од-
носно, духовниот фактор во развојот на општествата. На примерот 
на протестантско-христијанската група на држави и нации се по-
тврдува дека Библијата претставува сериозен извор кој содржи во 
себе значаен потенцијал на вредности, принципи и инструкции кои 
можат да се ползуваат во многу сфери на општественото живеење 
како постулати за реформа, промени и поттикнување на развојот. 



ПОЛИТИЧКА ВИЗИЈА

241

За ваквите наоди потврда доаѓа и́ од делот на секуларната ака-
демска средина. Имено, Гамс во претходно цитираното дело „Биб-
лија и друштво“, го споменува Маркс и неговото дело „Прилог кон 
еврејското прашање“ и вели дека дури и́ со марксовиот негати-
вен став, всушност се потврдува реалноста според која модерно-
то буржоаско општество произлезегува од калвинизмот, односно, 
модерното европско-американско општество ги остварува во себе 
основните идеи на библиското еврејство, како што се практични-
от дух, моралниот геоцентризам, афирмацијата на индивидуата и 
индивидуалноста, алтруизмот, внимателноста спрема другите луѓе 
во општеството во целина, емпириската потврда на таквиот однос, 
разбирањето на потребите на поединецот и негово восприемање 
како морално и правно одговорно битие. Во сите овие елементи, 
вели Гамс, се огледа старозаветниот практицизам, рационализам и 
материјализам отелотворен во модерната европска и светска кул-
тура. (стр. 422)

Оттука, користејќи ги тие потенцијали од Библијата, понудени-
от модел на вредносна инфлуенца и процес на морална вредносна 
хармонизација на нормата како срж на политичките институции со 
вредносниот постулат на Библијата, напоредно со морално - вред-
носно профилирање на крвотокот на институциите односно на чо-
вечкиот фактор, претставува обид за поттикнување на размислу-
вање и делување во правец на потрага по нови, иновирани модели 
на политички системи и организација на општествата.

Се очекува наодите во трудот да отворат и да поттикнат поши-
рока академска дебата околу можностите кои се понудени и перс-
пективите кои се отвораат притоа, во насока кон евентуална моди-
фикација и унапредување на моделите на политичкиот поредок и 
општеството во целина.

Пораката која произлегува од тезите на трудот има за цел да ја 
покрене научната теоретска мисла на поинакви размислувања, во 
правец  на проактивно потенцирање на неопходноста од постојана 
потрага по нови иновирани модели на политички системи, кои би 
значеле генерално унапредување на вкупните односи во политич-
ките поредоци.
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Понудениот модел во трудов, заснован на фундаментот на 
христијанските вредносни премиси, кои деривираат директно од 
Библијата е образец кој има претензии да биде усвоен како нова 
вредносна политичка матрица, ако не во дадениот историски 
момент, секако во некоја наредна историска фаза од развојот на 
општествата, кога евентуално би созреале на повисоко ниво мо-
ралните перформанси на секоја индивидуа и на општествата во 
целина. 

Модел заснован на вредноста на поединецот и подреден во име 
и́ за негова сметка е модел кој според понудените наоди во трудот 
е најблиску до светогледот кој христијанството го усвојува преку 
библиските принципи, вредности и инструкции од Библијата. 

Евентуалната дебата во поглед на потврдата или негацијата на 
изнесената аргументација во трудот, секако би довела до позитив-
ни резултати во историски контекст, доколку аргументите „за или 
против“ бидат потврдени во една пристојна историска временска 
дистанца и доколку опстојат на „забот на времето“.

Секако, науката дозволува и спротивставени ставови на раз-
лична вредносна основа и очекувањата од трудот се дека истиот 
ќе предизвика нови и поинакви научни размислувања, дискусии, 
полемики и отворени спротивставувања од сетот на другите рели-
гиски практики, но и́ од секуларниот дел на политичката и академ-
ска сфера.

Значајна цел на трудот е да се иницираат нови обиди за  потрага 
по уште поефикасен и поефектен модел на општествено уредување 
во име и за сметка на поединецот, модел кој евентуално би понудил 
поповолни услови за остварување на задоволително ниво на надеж 
и посигурна иднина, успех и просперитет, со еден збор живот во 
полнота на индивидуално ниво, модел кој генерално би генерирал 
создавање на  среќни и задоволни поединци. Таквиот модел според 
наодите од трудов, би извирал, повторно директно од упатството 
во Библијата, која е базичниот христијански вредносен систем.

За многумина науката и духовното се две различни работи и не-
поимливо е да се поврзуваат. Но, емпириското искуство во проце-
сот на развој на демократијата, говори за поинакви состојби. Токму 
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од Библијата се извлечени моделите кои се повисоки дострели во 
етаблирање и устројување на демократијата како концепт на вла-
деење со општествата. 

Нагласувам, во Стариот Завет, во Петте Мојсееви книги дадени 
се законите и дадено е упатството за тоа како треба да се однесу-
ваат индивидуите во заедницата. Откако се нормираат принципи-
те, вредностите и инструкциите, во Стариот Завет, следат судиите 
и судскиот систем, како втор столб во владеењето со општест-
вото. Потоа, во книгите на Царства нормирано е владеењето со 
општествата, односно, запишано е упатство за тоа како треба да 
владеат политичките елити за општеството да обезбеди поголем 
благослов за своите граѓани, но и́ како општеството да дојде до по-
сакуваниот успех, просперитет, надеж, иднина и своевиден живот 
во полнота во секоја смисла. 

Во Библијата е промовиран концептот на правда и правичност, 
во Стариот Завет, во книгата на пророк Амос, 850 години пред 
Христос. Само за споредба - првите пишани записи за демокра-
тијата и устројство на заедницата се со Перикле, околу 430 години 
пред Христос. Перикле застапувал стојалиште дека политиката во 
тоа време, која тие ја практикуваат е демократија и во неа, не мал-
кумина туку мнозинството владее, а законите овозможуваат еднак-
ва правда за сите во сплетот на нивните приватни различности. Тоа 
упатство е многу слично со пророштвата на пророкот Амос, чии 
записи се во Стариот Завет на Библијата. Истата порака е актуелна 
и́ денес, во XXI век, затоа што тој идеал кој е објавен во тие записи 
носи во себе силна цивилизациска вредност за целото човештво и 
како идеал кој се́ уште не е целосно остварен. 

Иако, бројни нации и држави се обидувале да устројат модели 
на политички системи и поредоци кои поефикасно и поефектно 
ќе обезбедат благопријатен живот на своите граѓани, сепак досе-
га не успеале во потполна смисла. Ова важи секако и за сетот на 
протстантско-христијанските држави и нации. Дури ниту, денеш-
ните најнапредни нации и држави од христијанскиот табор нема-
ат потполн успех во достигнувањето на претпоставената идеална 
фаза во развојот на општествата, иако на прагот на третиот ми-
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лениум сериозно предничат пред сите останати држави и нации. 
Секогаш е можно и́ повеќе и́ подобро. Токму поради тоа, потребни 
се нови, теориски, емпириски, квалитативни и квантитативни ис-
тражувања и нова потрага по одговори за предизвиците на новото 
време, потребна е нова вредносно фундирана визија за развојот на 
општествата.

Како заклучок, реализираните наоди во трудов отвораат нови 
перспективи за христијанската вредносна матрица од Библијата и 
за нејзино профилирање во водечки вредносен постулат, постулат 
кој има доволно потенцијал во себе да изврши силно влијание врз 
градењето и развојот на политичките институции на системот, но и 
врз унапредување на позицијата на индивидуата до највисоки мож-
ни скалила во општеството. Притоа, овозможувајќи  развивање на 
таков ред и поредок во општествениот систем кој ќе репродуцира 
на одржливо ниво индивидуи кои се високо вреднувани од и во 
општеството, и повратно, индивидуи со вграден силен морален 
вредносен код, односно, политички вредносно изградени инди-
видуи кои би биле силен морален столб на системот и своевиден 
вредносен импетус за нови демократски дострели на политичките 
поредоци и општествата во целина. 
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Figure 1 Statа Graphics Appendix I  Графикони од резултати 
“стата“ анализа
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Appendix II - Табели со податоци за индексација по држави
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