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ВОВЕД 
 
 
Пред појавата на гревот, Адам ја имал таа среќа непосредно да разговара 

со својот Творец, но откако човекот преку престапот се одделил од Бога, тој е 
лишен од таа голема предност. Меѓутоа, со планот на спасението отворен е 
пат, преку кој жителите на оваа Земја сè уште можат да одржуваат врска со 
небото. Со посредство на Својот Дух, Бог ја одржувал врската со луѓето, а 
божествената светлина на светот му била упатувана по пат на откровенија 
дадени на Неговите избрани слуги. “Светите Божји луѓе зборувале 
просветувани од Светиот  Дух” (2. Петрово 1:21). 

Во текот на првите дваесет и пет века од човечката историја немало 
пишувано откровение. Оние што биле научени од Бога, своите сознанија им ги 
пренесувале на другите, и така сето тоа, поминувајќи од татко на син, постојано 
било предавано на идните поколенија. Подготовката за пишување на Божјото 
Слово, започнала во Мојсеевото време. Вдахновените откровенија тогаш 
влегле во составот на една вдахновена книга. Оваа работа продолжила во 
текот на долгиот период од илјада и шестотини години, почнувајќи од Мојсеја, 
историчарот на создавањето на светот и на објавувањето на законот на Синај, 
па се до Јована, писателот на највозвишените и највеличествените вистини на 
евангелието. 

Библијата упатува на Бога како на свој автор, но сепак е пишувана со 
човечка рака. Со разновидноста на стилот во своите многубројни книги таа ги 
открива особините на своите писатели. Сите тие богатства на откриени 
вистини, иако изразени со човечки јазик “од Бога се вдахновени” (2. Тимотеј 
3:16). Бог со Својот Свет Дух го расветлил умот и срцето на Своите слуги. Им 
давал соништа и виденија, симболи и слики, а тие на кои вистината им била 
откриена на таков начин, самите ја оформиле мислата и ја изразиле со човечки 
зборови. 

Десетте заповеди што биле објавени на Синај ги изговорил лично Бог и  ги 
напишал со Своја рака. Нив ги составил Бог, а не човек. Меѓутоа, Библијата со 
своите од Бога дадени вистини, искажани со човечки јазик, претставува 
соединување на божественото со човечкото. Такво соединување постоело и во 
Христовата природа, којшто истовремено бил и Син Божји и син човечки. Затоа 
за Библијата со право може да се каже она што е запишано за Христа: “И 
Словото стана тело и се всели во нас” (Јован 1:14). 

Пишувани во текот на вековите, во различни времиња  и со посредство на 
луѓе кои значајно се разликувале по својата положба,  занимање,  умствени и 
духовни способности, книгите на Светото писмо покажуваат голема 
разновидност не само во стилот туку и во начинот на прикажувањето на 
изложените предмети. Разните писатели различно се изразувале; често една 
иста вистина, еден писател ја прикажал повпечатливо отколку другиот. Бидејќи 
повеќе писатели, истиот предмет го прикажуваат од различни гледишта и 
односи, на површниот и лекомислен читател, полн со предрасуди, сето тоа 
може да му изгледа недоследно и противречно, додека длабоко мисловниот, 
понизен и полн со почит испитувач, со јасен поглед на предметот, секаде наоѓа 
само хармонија. 

Бидејќи вистината ја изнесувале различни поединци, таа е прикажана со 
своите различни страни. Еден писател повеќе е под впечаток на една страна од 
предметот; тој ги сфаќа и обработува оние точки што се во согласност со 
неговото искуство или со неговата способност за претстава и правилно 
сфаќање; друг пак го посматра истиот предмет од некоја друга страна, и така 
секој, под водството на Светиот Дух, го изнесува она што кај него оставило 
најсилен впечаток - различни аспекти на вистината кај секој поединец, но 



целосна согласност кај сите заедно. Вистините откриени на овој начин прават 
совршена целина приспособена за потребите на луѓето во сите прилики и 
искуства на животот. 

Божја волја била својата вистина да му ја соопшти на светот преку 
човечките орудија и Тој самиот, со Својот Свет Дух, ги оспособил за тоа и им 
овозможил тоа дело да го извршат. Тој го водел нивниот ум кога требало да 
решаваат што ќе кажат и напишат. Тоа богатство им било доверено на “земните 
садови”, но сепак тоа богатство има небесно потекло. Сведоштвото, до нас е 
пренесено со помош на несовршениот израз на човечкиот јазик, но сепак тоа е 
Божјо сведоштво, и послушното и верно Божјо дете во него ја гледа славата на 
божествената сила, полна со милост и вистина. 

Во Своето Слово, Бог на луѓето им го дал неопходното знаење за спасение. 
Светите списи на Неговото Слово треба да се прифатат како единствено, 
авторитативно и непогрешливо откровение на Неговата волја. Тие 
претставуваат мерило за карактерот, проверка на верското учење и правило за 
христијанскиот живот. “Целото Писмо од Бога е вдахновено, и полезно за поука, 
за изобличување, поправање и поучување во правдата, за да биде Божјиот 
човек совршен и подготвен за секое добро дело” (2. Тимотеј 3:16, 17).   

Сепак фактот дека својата волја Бог му ја открил на човекот преку Своето 
Слово, не ја исклучува потребата од постојано присуство и водство на Светиот 
Дух. Напротив, Спасителот ветил дека на Своите слуги ќе им Го испрати 
Светиот Дух за да им го открие Словото и да ги расветли неговите учења, за да 
можат да ги применат во животот. Па бидејќи Божјиот Дух ја вдахновил 
Библијата, не е можно учењето на Светиот Дух да биде во спротивност со 
учењето на напишаното Слово. 

Духот не бил даден, ниту пак некогаш ќе биде даден да го заземе местото 
на Библијата, зашто Светите списи изрично кажуваат дека Божјото Слово е 
мерило со кое мора да се провери секое учење и секое искуство. “Возљубени, 
не верувајте му на секој дух” вели апостол Јован, “туку испитувајте ги духовите: 
дали се од Бога; бидејќи многу лажни пророци се појавија во светот” (1. 
Јованово 4:1). А Исаија пак изјавува “Закон и сведоштво барајте. Ако некој не 
зборува така, за него нема светлина” (Исаија 8:20). 

Заблудата на оние што тврдат дека се просветлени со Светиот Дух, и дека 
повеќе не им е потребно никакво водство од Божјото Слово, делото на Светиот 
Дух го изложуваат на големо подигрување и срам. Таквите се раководат според 
впечатоците што ги сметаат за Божји глас во својата душа. Но духот што 
управува со нив не е Божји Дух. Да се поведуваш само според впечатоци и 
поради тоа да ги занемаруваш Светите списи, тоа води само во забуна, измама 
и пропаст. Сето тоа оди само во прилог на намерите на лукавиот непријател. 
Бидејќи службата на Светиот Дух е од животно и суштинско значење за 
Христовата Заедница, сатаната лукаво настојува со помош од заблудата на 
екстремистите и фанатиците да го изложи на презир делото на Светиот Дух, и 
на тој начин да го наведе и Божјиот народ да го занемари овој извор на сила кој 
самиот Господ му Го дал. 

Според Божјото Слово, Неговиот Дух треба да го продолжи Своето дело за 
сето време додека Евангелието се објавува на светот. Во текот на сите векови 
во кои се пишувани Светите списи на Стариот и Новиот завет, Светиот Дух не 
престанувал да ги просветлува срцата на поединците и покрај откровенијата 
коишто требало да бидат вклучени во Светиот Канон.  

Самата Библија известува дека луѓето преку Светиот Дух примале 
предупредувања, укори, совети и упатства, и тоа за прашања кои не биле во 
непосредна врска со објавувањето на Светите списи. Се спомнуваат и пророци 
коишто живееле во различни времиња, а за чиишто зборови ништо не е 
забележано. Исто така, бидејќи е довршен и канонот на Светите списи на 



Библијата, Светиот Дух и понатаму требало да го продолжи Своето дело, да ги 
просветлува, предупредува, охрабрува и теши Божјите деца. 

Исус им ветил на Своите ученици: “А утешителот, пак, Светиот Дух, Кого 
што Отецот ќе го испрати во Мое име, Тој ќе ве научи на сè и ќе ви напомни за 
сè што сум ви зборувал.” “А кога ќе дојде Тој, Духот на вистината, ќе ве упати во 
секоја вистина; и ќе ви ја каже иднината” (Јован 14:26, 16, 13). Светите списи 
јасно учат дека овие ветувања не се ограничени само на апостолското време, 
туку се однесуваат на Христовата Заедница во сите времиња. Спасителот ги 
уверува Своите следбеници: “И ете, Јас сум со вас преку сите дни до 
свршетокот на светот” (Матеј 28,20). Апостол Павле изјавува дека даровите и 
откровенијата на Духот и се дадени на Заедницата “за усовршување на светите 
во делото на службата, за изградување на Христовото тело; додека сите не 
стигнеме до единство во верата и познавање на Божјиот Син, до состојба на 
совршен маж, до мера на полната возраст на Христовото совршенство”  
(Ефесјаните  4:12, 13). 

За верниците во Ефес апостолот се молел: “Та Бог на нашиот Господ Исус 
Христос, Таткото на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение, за да Го 
познаете, и да ги просвети очите на срцата ваши, за да увидите, во што се 
состои надежта на повиканите од Него... и колку е неизмерна величината на 
Неговата сила во нас, кои веруваме според дејствувањето на Неговата моќна 
сила!” (Ефесјаните 1:17-19). Улогата и помошта на Божјиот Дух во 
расветлувањето на разумот и откривање на длабочината на Светото Божјо 
Слово на луѓето - тоа бил благословот кој Павле толку усрдно го барал за 
црквата во Ефес. 

По чудесното манифестирање на Светиот Дух на денот на Педесетницата, 
Петар го повикувал народот на покајание и крштевање во Христовото име 
поради простување на гревовите, нагласувајќи: “И ќе примите дар од Светиот 
Дух. Зашто за вас е ветувањето, за вашите деца и за сите што се далеку што ќе 
ги повика Господ, нашиот Бог” (Дела 2:38, 39).   

Во непосредна врска со сцените на големиот Божји ден, Господ преку 
пророкот Јоил ветил особено манифестирање на Својот Дух (Јоил 2:28). Ова 
пророштво делумно се исполнило по повод излевањето на Светиот Дух на 
денот на Педесетницата, но своето потполно исполнување ќе го има во 
манифестирањето на божествената милост која ќе го прати завршното дело на 
евангелието на земјата. 

Големата борба помеѓу доброто и злото сè повеќе ќе се заострува и ќе 
станува сè пожешка до самиот крај. Сатанскиот гнев против Христовата 
заедница се манифестирал во сите времиња; Бог на Своите верни им ја давал 
Својата милост и Својот Дух, давајќи им сила за да можат да се спротивстават 
на силата на злиот непријател. Кога Христовите апостоли требало да го објават 
Неговото евангелие на светот и да го запишат за сите подоцнежни поколенија, 
ним на посебен начин им било дарувано просветлување од Светиот Дух. Но 
кога Заедницата ќе се приближува до своето конечно ослободување, сатаната 
ќе работи со уште поголема сила. “Зашто ѓаволот слегнал при вас со голем 
гнев, оти знае дека му останува малку време”  (Откровение 12:12). Тој ќе 
дејствува “со секаква сила и знаци и лажни чудеса”  (2. Солунјаните 2:9). Веќе 
шест илјади години овој генијален ум, што некогаш бил највозвишен меѓу 
Божјите ангели, работи упорно решен само да измами и уништи. И сета таа 
сатанска вештина и сето лукавство, и сета свирепост испробана во вековната 
борба, тој ќе ја употреби против Божјиот народ во конечниот судир. И токму во 
тоа време на опасност, Христовите следбеници треба да го предупредат светот 
укажувајќи му на второто Христово доаѓање, за да се подготви еден народ кој 
при Неговото доаѓање ќе застане пред Него “чист и прав во мир” (2. Петрово 
3:14). Во тоа време особениот дар на  Божјата милост и сила - дарот на 



Неговиот Свети Дух - ќе биде неопходен за Заедницата, ништо помалку отколку 
што бил и во деновите на апостолите. 

Со просветлувањето примено од Светиот Дух, на писателот на оваа книга 
му се откриени сцените на долготрајната борба помеѓу доброто и злото. Од 
време на време ми беше овозможувано да го набљудувам развојот на оваа 
голема борба помеѓу Христа: Кнезот на животот, Зачетникот на нашето 
спасение, и сатаната: кнезот на злото, зачетникот на гревот и првиот 
престапник на Божјиот свет закон. Своето непријателство кон Христа, сатаната 
го покажува и кон Неговите следбеници. Истата омраза кон начелата на 
Божјиот закон, истиот метод на измама кој на заблудата и дава облик на 
вистина, а човечките закони ги става на местото на Божјиот закон и ги наведува 
луѓето наместо Творецот, да ги обожаваат делата на Неговите раце; можат да 
се забележат во целата историја на минатото. Сатанските напори погрешно да 
го прикаже Божјиот карактер  за луѓето да добијат погрешна претстава за Бога 
и да Го посматраат повеќе со страв и омраза отколку со љубов, сатанските 
настојувања да го отстрани Божјиот закон и да ги наведе луѓето на заклучок 
дека се ослободени од неговите барања, и свирепото прогонство на оние кои 
би се осмелиле да се спротивстават на неговите измами - сето тоа упорно 
продолжувало со векови. Трагите на сето тоа можат да се видат во историјата 
на патријарсите, пророците и апостолите, мачениците и реформаторите.  

Во последниот голем судир сатаната ќе се послужи со истата тактика, ќе го 
покаже истиот дух и ќе се стреми кон истата цел, како и во сите изминати 
векови. Што било, пак ќе биде; само што битката што следува ќе биде толку 
страшна каква што светот сè уште не видел. Сатанските измами стануваат сè 
полукави, а неговите напади сè порешителни. Ќе се обиде да ги измами “ако е 
можно, и избраните” (Марко 13:22).    

Кога Божјиот Дух ми укажа на големите вистини на Божјото Слово и ми ги 
откри сцените на минатото и иднината, ми заповеда и другите да ги известам за 
она што ми е покажано - да напишам историја за борбата во минатите векови, и 
особено така да ја прикажам за таа да ја расветли претстојната битка, која брзо 
се приближува. Држејќи се до ова упатство, настојував настаните од историјата 
на Божјата заедница така да ги одберам и подредам за да би се истакнал 
развојот на големите вистини кои во разни времиња му биле упатувани на 
светот, како тие вистини  предизвикале гнев кај сатаната и непријателство на 
црквата која го сакала светот, и како се сочувани со сведоштвото на оние кои 
“не се грижеа за својот живот, сè до самата смрт” (Откровение12:11). 

Во тие записи може да се види навестувањето на борбата која нас нè 
очекува. Ако ги разгледуваме во светлината на Божјото Слово, и ако сме 
просветлени со Неговиот Дух, можеме да ги видиме разоткриените стапици на 
лукавиот непријател и опасностите од кои мораат да се чуваат оние кои при 
доаѓањето на нашиот Господ сакаат да бидат “без мана.” 

Големите настани кои го обележале напредокот на реформацијата во 
минатите векови, се познати историски факти и општо признаени во 
протестантскиот свет, факти кои никој не може да ги побие. Оваа историја јас ја 
прикажав накратко, во сообразност со целта и обемот на книгата; фактите се 
собрани на толкав простор во текстот, колку што беше неопходно правилно да 
се разбере нивната примена. Во некои случаи каде што историчарот ги 
групирал настаните така што тие накратко даваат јасен поглед на одредениот 
предмет, или поединостите уредно ги поврзал во една целина, ги цитирав 
неговите зборови; но во некои случаи не им е дадена  особена доверба, зашто 
цитатите не се дадени со намера да го истакнат писателот како авторитет, туку 
затоа што неговите искази овозможуваат јасен и убедлив приказ на настанот. 
Слично постапував и при наведувањето на објавените искуства и мислења на 
оние кои во наше време го унапредуваат делото на реформацијата.  



Целта на оваа книга не е толку да ни ги изнесе новите вистини за борбите 
водени во минатото, туку да ги истакне фактите и начелата кои можат да бидат 
од значење за настаните во иднината. Меѓутоа, согледани како дел на 
вековната борба помеѓу силите на светлината и темнината, овие записи за 
минатото добиваат ново значење; преку нив одредена светлина паѓа на 
иднината и го осветлува патот на оние кои, како реформаторите од минатите 
времиња, дури и покрај опасноста да изгубат сè на овој свет, ќе бидат повикани 
да “сведочат за Божјото Слово и за сведоштвото на Исуса Христа.” 

Да се изведат на виделина сцените на големата борба помеѓу вистината и 
заблудата; да се откријат лукавствата на сатаната и средствата со кои можеме 
успешно да му се спротивставиме; да се даде задоволително решение за 
големиот проблем на злото, осветлувајќи го неговото потекло и конечната 
победа над гревот на еден таков начин во кој потполно ќе се согледа 
праведноста и добрината на Творецот во сите Негови постапки кон Неговите 
созданија; и да се истакне светоста и непроменливоста на Неговиот закон - тоа 
е целта која сака да се постигне со оваа книга. А благодарение на нејзиното 
благословено влијание, многу души да се ослободат од власта на темнината и 
да станат учесници во “наследството на светите во светлината”, во слава на 
Оној што нас нè љубел и Себеси се предал за нас - тоа е најусрдната молитва 
на нејзиниот писател. 

                                                                                     Елена Г. Вајт 
 

 

I 

РАЗУРНУВАЊЕТО НА ЕРУСАЛИМ 

 
 
“Кога и ти би узнал, барем во овој твој ден, што е за твојот мир? Но сега е 

сокриено од твоите очи. Зашто ќе дојдат денови за тебе, кога твоите 
непријатели ќе те опкружат со опкопи, ќе те опколат, и ќе те притеснат од сите 
страни; и ќе те разрушат тебе и твоите деца во тебе; и не ќе остане, во тебе, ни 
камен на камен, зашто не го позна времето кога беше посетен”  (Лука 19:42-44). 

Од врвот на Маслинoвата Гора Исус го посматрал Ерусалим. Глетката која 
се покажувала пред Него пленувала со убавина и спокојство. Било време на 
Пасха, и потомците на Јаков од сите страни и од сите земји се собрале за да го 
прослават овој голем национален празник. Среде градините, лозјата и зелените 
падинки, послани со шаторите на поклониците, се издигнувале степенести 
ритчиња, прекрасни палати и масивни утврдувања на Израелската 
престолнина. Сионската ќерка изгледала како во својата гордост да зборува: 
“Седам како царица, не сум вдовица и мака нема да видам.” (Откровение 18:7); 
била толку чудесна и убедена во наклоноста на небото, како кога со векови 
порано, псалмистот прекрасно пеел: “Прекрасна возвишеност, радост на 
целата земја е гората Сион... градот на големиот Цар” (Псалм 48:2). На 
хоризонтот, особено се истакнувале величествените градби на храмот. 
Сончевите зраци на заоѓање ја осветлувале снежната белина на неговите 
мермерни ѕидови и се одбивале од златните врати и кули. Тука стоел храмот 
“совршенство од убавина” гордост на еврејскиот народ. Кое Израелско дете, 
гледајќи ја таа глетка, не би затреперило од радост и восхит! Меѓутоа, сосема 
други мисли ја обземале Исусовата душа. “А кога се приближи и го виде градот, 
заплака за него” (Лука 19:41). Среде сеопштата радост при триумфалното 
влегување во Ерусалим, а радосните извици “осана” одекнувале од околните 
ритчиња, додека Му мавтале со палмови гранчиња, додека илјадници гласови 



Го нарекувале цар, Спасителот на светот ненедејно го совладала таинствена 
тага. Тој, Божјиот Син, Ветениот Месија и “Надежта на Израелот” чијашто сила 
ја победувала смртта и ги повикувала заробените од гробовите, заплакал, но 
тоа не биле солзи на обична жалост или болка, туку длабоки и незадржливи 
агонии на душата. 

Тој не плачел за Себе, иако добро знаел каде води Неговиот пат. Пред Него 
се простирала Гетсиманија, местото на Неговата претстојна голема душевна 
борба. Ја видел и овчата врата низ која со векови биле доведувани животни за 
жртва, а која наскоро требало да се отвори и пред Него кога ќе биде воден 
“како јагне на колење” (Исаија 53:7). Недалеку од таму се наоѓала Голгота, 
место на распнувањето. На патеката по којашто набргу требало да тргне за да 
ја положи својата душа за откуп на гревот, морало да се спушти ужасно густ 
мрак. Меѓутоа, размислувањето за сето тоа не била вистинската причина за 
тагата која го обземала Исуса во тој час на сеопшта радост. Никакви 
насетувања за сопствените натчовечки страдања не можеле да го поматат 
Неговиот несебичен дух. Тој ја оплакувал судбината на илјадниците собрани во 
Ерусалим - заслепеноста и непокајанието на оние коишто дошол да ги 
благослови и спаси. 

Историјата на Божјата особена наклоност и татковска грижа, покажувана кон 
избраниот народ повеќе од илјада години, живо се појавувала  пред очите на 
Исуса. Тука била гората Морија, каде што ветениот син Исак - жртвата без 
отпор - симбол на жртвувањето на Божјиот Син - бил врзан на олтарот. Тука 
славното ветување за доаѓањето на Месијата било потврдено со заклетва и 
завет на таткото на сите верни (Битие 22:16-18). Тука пламенот од подигнатиот 
жртвеник на Орнановото гумно (1. Летописи 21:22) се издигал кон небото - како 
згоден симбол кој укажувал на жртвата на Спасителот и на Неговото 
посредување за грешните луѓе - го отстранил мечот на ангелот испратен да 
убива. Ерусалим бил почествуван од Бога најмногу од сите народи на земјата  - 
“Зашто Господ го избра Сион, Му омиле да живее во него” (Псалм 132:13). Тука 
светите пророци со векови ги објавувале своите пораки и предупредувања. 
Тука свештениците каделе со своите кадилници, а облакот од димот на 
кадилниците заедно со молитвите на верниците се издигал кон Бога. Тука 
секојдневно е принесувана крвта од жртвуваните јагниња, однапред укажувајќи 
на Божјото Јагне. Тука Јехова го откривал Своето присуство во облакот на 
слава над престолот на милоста. Тука била основата на оние таинствени 
скалила помеѓу земјата и небото кои Јаков ги видел во својот сон (Битие 28:12) 
- скалила по кои ангелите се качуваат и симнуваат (Јован 1:51), и кои на светот 
му го отвориле патот кон светињата над светињите. Израел, како нација, да ја 
сочувал својата првобитна оданост кон небото, Ерусалим би стоел “довека” 
(Еремија 17:21-25) како од Бога избран град. Но историјата на овој 
привилегиран народ е само серија на записи за непрекинато назадување, 
паѓање од грешка во грешка и за постојани буни. Тие со злоупотребувањето на 
своите предности и  лекомислено земајќи ја понудената предност, до крај ја 
исцрпиле милоста од небото.  

И покрај тоа што “тие им се потсмеваа на Божјите гласници, презирајќи ги 
Неговите зборови и подигрувајќи се со Неговите пророци” (2. Летописи 36:15, 
16), Тој сè уште им се откривал како “Бог дарежлив и милостив, долготрпелив 
на гнев, многумилостив и вистински” (Битие 34:6). И покрај нивното постојано и 
упорно одбивање на Неговата милост, Тој продолжил да се залага за нив и да 
ги повикува на покајание. Исполнет со љубов, поголема од онаа која само 
таткото може да ја чувствува кон саканиот син, “Тој испраќаше кај нив рано 
Свои гласници, ги испраќаше постојано, зашто Му беше жал за Својот народ и 
Своето живеалиште” (2. Летописи 36,15). И кога сите предупредувања, молби и 



укори не вродиле со плод, им го испратил Својот најголем дар; дури и повеќе, 
во Својот единствен Дар им го дарувал целото изобилство на небото. 

Испратен е самиот Божји Син, лично да се заземе за жителите на овој град, 
толку ненаклонети на покајание. Лично Христос бил Тој кој Израилот како добра 
лоза го пренел од Египет (Псалм 80:8). Со Сопствена рака ги истерал од пред 
него незнабошците. Тој како свое лозје го посадил “на родно место.” Со своја 
заштита го оградил како со жива ограда. Ги испратил своите слуги да го 
негуваат. “Што уште требаше да се направи за моето лозје - се прашувал Тој - 
што уште не направив за него?” (Исаија 5:1-4). Иако со полно право очекувал да 
роди грозје, тоа родило диво грозје - Тој, сè уште надевајќи се на род - лично 
дошол во своето лозје; не би ли го спасил од пропаста. Го окопувал, кроел и 
негувал. Неуморно настојувал да ја спаси лозата што самиот ја посадил. 

Три години Господ на светлината и славата лично одел меѓу Својот народ. 
Записот за тоа кажува: “Кој помина правејќи  добрини и исцелувајќи ги сите, кои 
ѓаволот ги надвладеал” (Дела 10:38); ги лечел скрушените по срце, ги 
ослободувал заробените, на слепите им го враќал видот; правел кривите да 
одат, глувите да слушаат, лепрозни очистувал, мртви оживувал и на 
сиромашните им го проповедал евангелието (Лука 4:18; Матеј 11:5). На сите 
без разлика им упатувал повик на милост: “Дојдете при Мене сите, кои се 
трудите и сте обременети, и Јас ќе ви дадам одмор”  (Матеј 11:28). 

Иако му враќале само зло за доброто и омраза за љубовта (Псалм 109:5), 
Тој сепак непоколебливо ја продолжувал својата мисија на милосрдие. Никогаш 
не ги одбил оние што копнееле за Неговата милост. Иако како патник и 
бездомник секојдневно бил изложен на презир и сиромаштија, живеел за да 
служи за потребите на другите, ублажувајќи ги нивните маки и поттикнувајќи ги 
да го примат дарот на животот. Брановите на милоста, одбивајќи се од тврдите 
срца, се враќале во вистинска плима на сомилост и со неискажана љубов. Но 
Израел се свртел од својот најдобар Пријател и единствен Помошник. 
Предупредувањата на Неговата љубов биле презрени, Неговите совети 
отфрлени и исмеани. 

Часовите на надеж и простување биле при крај; чашата со долго 
одложуваниот Божји гнев, била речиси полна. Црните облаци на несреќата, кои 
се собирале во текот на вековите на отпадништва и буни, сега потполно го 
замрачиле небото и само што не се истуриле врз народот кој упорно останувал 
во својот грев; а Тој кој единствено можел да ги спаси од трагедијата која им 
претстоела, бил презрен, малтретиран и отфрлен и наскоро требало да биде 
распнат. Кога Христос ќе виси на крстот на Голгота, деновите за Израелот како 
од Бога привилегиран и благословен народ ќе завршат. Загубата дури само и 
на една душа претставува несреќа која неспоредливо ја надминува добивката и 
богатството на целиот свет; меѓутоа, пред Христовите очи, додека го 
набљудувал Ерусалим, била трагичната судбина за цел еден град и цела една 
нација, и тоа за оној град и оној народ што Бог некогаш го избра за свое 
посебно богатство. 

Пророците плачеле над отпадништвото и стравотните опустошувања што ги 
снаоѓале Израелевите синови поради нивните гревови. Еремија посакувал 
очите да му бидат извор на солзи, да можел ден и ноќ  да плаче за убиените 
ќерки на својот народ (Еремија 9:1), и за Господовото стадо кое било заробено 
(Еремија 13:17). А, колкава била тогаш болката на Оној кој со Својот пророчки 
поглед ги опфаќал не само годините туку и сите векови! Тој го гледал ангелот 
уништувач со меч подигнат кон градот кој толку долго бил место на Божјото 
живеалиште меѓу луѓето. Од врвот на Маслиновата Гора, од истото место кое 
подоцна го зазел Тит со својата војска, преку долините, Христос ја набљудувал 
светата градба и предворјето со столбовите, и пред Неговите од солзи 
замаглени очи се покажал застрашувачки призор: ѕидовите на градот биле 



опколени од непријателска војска. Ја слушнал вревата при наидувањето на 
римските легии подредени за напад. Ги слушнал гласовите на многуте мајки и 
деца, како во опколениот град молат за леб. Видел како светиот и величествен 
храм, палатите и кулите на Ерусалим ги зафаќа пламен и како местата каде 
што некогаш стоеле се претвораат во куп од урнатини  што полека догоруваат. 

Гледајќи понатаму низ вековите, го видел народот на заветот расеан по 
сите земји, “како остатоци од брод на пуст брег.” Во привремената казна, која 
само што не била излеана врз жителите на Ерусалим, Тој ги видел само првите 
капки од чашата на гневот што тие на последниот суд мораат да ја испијат сè 
до талогот. Божествената сомилост, длабоката љубов што била трогната, 
нашла израз во зборовите полни со болка: “Ерусалиме, Ерусалиме, што ги 
убиваш пророците и со камења ги засипуваш испратените при тебе! Колкупати 
сакав да ги соберам твоитее чеда, како кокошка што ги собира своите пилиња 
под крилја, а вие не сакавте!” (Матеј 23:37). О, ти народе со најголеми 
предности, да го познаеше времето на својата посета и да сфатеше што е 
потребно за твојот мир! Јас го задржував ангелот за праведна одмазда, те 
повикував на покајание, но напразно. Ти ги презре и отфрли не само слугите, 
пратениците и пророците, туку и самиот Светец Израелев, својот Откупител. 
Кога ќе бидеш разорен, одговорноста за тоа ќе ја сносиш само ти. “Но не 
сакавте да дојдете при Мене, за да имате живот” (Јован 5:40).  

Во судбината на Ерусалим, Христос го гледал симболот на светот окоравен 
во неверство и бунт, свет кој ита во пресрет на Божјиот суд. Трагедијата на 
паднатиот човечки род ја притискала Неговата душа и од устата Му се отргнал 
овој неизмерно горчлив извик. Ја видел историјата на гревот испишана со 
човечка беда, солзи и крв; Неговото срце било трогнато со неискажано 
сожалување кон несреќните и неволните на земјата; копнеел на сите да им 
даде олеснување. Но дури ни Неговата рака не можела да ја сопре поплавата 
на човечката трагедија; малку се оние што ќе се обратат до единствениот 
Извор за помош. Бил подготвен Својата душа на смрт да ја предаде за да им 
овозможи спасение; но сепак малку од нив ќе дојдат при Него да добијат живот.  

Небесното Величество во солзи! Синот на вечниот Бог со вознемирен дух и 
потиштен од душевната болка! Оваа глетка што целото небо го исполнило со 
чудење, ни ја открива целата тежина и одвратноста на гревот; таа ни покажува 
колку била тешка задачата дури и за Безграничната Сила да ги спаси 
грешниците од последиците на престапот на Божјиот закон. Гледајќи со 
пророчко око до последното поколение, Христос го видел светот вовлечен во 
измама слична на онаа, која била причина за разорувањето на Ерусалим. 
Големиот грев на Евреите се состоел во нивното отфрлање на Христа, 
големиот грев на христијанскиот свет ќе биде во отфрлањето на Божјиот закон 
кој претставува темел на Неговото владеење на небото и Земјата. Прописите 
на Божјиот закон ќе бидат презрени и отфрлени. Милиони робови на сатаната 
во оковите на гревот и осудени на втора смрт, ќе одбијат да го послушаат 
зборот на вистината во денот на својата посета. Каква страшна заслепеност! 
Какво несфатливо безумие! 

На два дена пред Пасха, излегувајќи последен пат од храмот, откако го 
разоткрил и јавно жигосал лицемерието на еврејските поглавари, Исус со 
Своите ученици повторно се упатил на Маслиновата Гора и седнал со нив на 
падинката обрасната со трева од каде што се гледал целиот град. Уште еднаш 
втренчено гледал во неговите ѕидови, кули и палати. Уште еднаш го 
набљудувал храмот во неговиот засенувачки сјај, круна на убавина што ја  
крунисала светата гора. 

Илјада години пред тоа псалмистот ја величел Божјата наклоност кон 
Израел што неговото светилиште го направил свој дом.  “Во Салим е домот 
Негов, а населбата Негова на Сион” (Псалм 76:2). “Туку го избра коленото 



Јудино, гората Сион, која ја возљуби. И изгради Светилиште високо како 
небото, го утврди довека како Земјата” (Псалм 78:68, 69). Првиот храм бил 
граден во најповолен и најсреќен период од историјата на Израел. Огромни 
резерви на богатство наменети за таа цел ги собрал уште царот Давид, а 
плановите за неговата изградба се направени со божествено вдахновение (1. 
Летописи  28:12, 19).     

Соломон, најмудриот Израелски владетел, го довршил започнатото дело. 
Овој храм бил највеличествената градба што светот некогаш ја видел. А сепак 
Господ, зборувајќи преку пророкот Агеј за вториот храм изјавил: “Славата на 
овој последен храм ќе биде поголема отколку на поранешниот.” “Ќе ги стресам 
сите народи и ќе дојде Оној, Кого Го бараат сите народи, - Христос - и ќе се 
исполни овој дом со слава, вели Господ Саваот” (Агеј 2:9, 7).  

Разорен од Навуходоносор, храмот бил повторно изграден отприлика 
петстотини години пред Христовото раѓање. Го подигнал народот што по 
седумдесетгодишното робување се вратил во пуста и ненаселена земја. Меѓу 
нив имало и старци кои ја виделе славата на Соломоновиот храм, и кои 
гледајќи го поставувањето на темелите на новиот храм плачеле затоа што 
вториот храм морал да биде толку поскромен од првиот. Чувството што тогаш 
преовладувало пророкот го опишува со убедливите зборови: “Кој од вас 
останал што го видел овој храм во неговата поранешна слава, а како вие сега 
го гледате овој? Не е ли овој како ништо во вашите очи?” (Агеј 2:3); (Езра 3:12). 
Потоа е дадено ветувањето дека славата на овој последниот ќе биде поголема 
од славата на првиот храм. 

Меѓутоа, вториот храм по величественоста и убавината навистина не можел 
да се споредува со првиот, ниту пак бил посветен со видливи знаци на Божјото 
присуство како првиот. Неговото осветување не било пратено од никаква 
манифестација на натприродна сила. Новоизградената светиња не ја исполнил 
никаков облак на слава. Не слегол пламен од небото за да ја запали жртвата на 
нејзиниот олтар. Божјата слава не била присутна помеѓу херувимите во 
светињата над светињите; ковчегот на заветот, престолот на милоста и 
плочите на сведоштвото не се наоѓале повеќе во него. На прашањето на 
свештениците повеќе не се слушнал никаков глас од небото за да ја објави 
волјата на Јехова. 

Со векови Евреите напразно настојувале да покажат како се исполнило 
Божјото ветување дадено преку пророкот Агеј; меѓутоа, гордоста и неверството 
го замрачиле нивниот ум така што не можеле да го разберат вистинското 
значење на зборовите на пророкот. Вториот храм не бил почествуван со 
облакот на Јеховината слава, туку со живото присуство на Оној во кого живеела 
сета полнина на Божеството, телесно - “кој бил самиот Бог во тело”. Оној кој 
истиот пророк го нарекува “Копнеж на сите народи” навистина дошол во Својот 
храм кога Исус од Назарет поучувал и лекувал во неговите свети предворја. 
Токму со Христовото присуство и благодарејќи само на него, вториот храм 
навистина ја надминал славата на првиот. Но Израел го одбил понудениот Дар 
од небото. Заедно со понизниот Учител, кој тој ден, излегувајќи од храмот, за 
последен пат пречекорувајќи го прагот на неговите златни врати, од храмот 
засекогаш отишла и Божјата слава. Веќе почнале да се исполнуваат зборовите 
на Спасителот: “Еве, ви се остава вашиот дом пуст!” (Матеј 23:38). 

Пророштвото за разорувањето на храмот кај учениците предизвикало 
чудење и страв, и посакале поцелосно да го разберат значењето на Неговите 
зборови. Огромни богатства, труд и градежна вештина се вложувани без 
никакво штедење преку четириесет години за да го зголемат неговиот сјај. Ирод 
Велики без штедење за таа цел ги трошел и римското и еврејското богатство, 
па дури и римскиот император што тогаш владеел со светот го украсувал со 
своите подароци. Огромни блокови од бел мермер, речиси со неверојатни 



димензии што биле испратени од Рим, сочинувале еден дел од  изградбата на 
храмот; со тоа учениците го свртеле вниманието на својот Учител зборувајќи: 
“Учителе, гледај какви камења и какви згради!” (Марко 13:1). На тие зборови, 
Исус сериозно и зачудувачки одговорил: “Вистина, ви велам: нема да остане 
тука ни камен на камен, а да не биде урнат” (Матеј 24:2). За разурнувањето на 
Ерусалим учениците ги поврзувале настаните за Христовото очекувано 
доаѓање во овоземна слава, кога Тој наводно ќе седне на престолот на 
сеопштото светско царство, непокајаните Евреи да ги казни, а народот да го 
ослободи од римскиот јарем. Христос им рекол дека уште еднаш ќе дојде. 
Поради тоа при спомнувањето на казната која ќе го снајде Ерусалим, веднаш 
помислиле на тоа доаѓање; и кога на Маслиновата Гора се собрале околу 
Спасителот, го поставиле прашањето: “Кажи ни, кога ќе биде тоа, и каков ќе 
биде знакот за Твоето доаѓање и за свршетокот на светот?” (Матеј 24:3).  

Од милост кон учениците, иднината била сокриена од нив. Во тоа време  
кога тие потполно би ги сфатиле двата ужасни факти: - страдањето и смртта на 
Спасителот и разурнувањето на нивниот град и храм, тие би биле преплашени 
од ужасот. Затоа, Христос само во главни црти им го покажал значењето на 
настаните што ќе следат пред крајот. Неговите зборови тогаш не биле во 
потполност сфатени, но нивното значење требало да биде откриено на 
Неговите следбеници тогаш кога ќе им затребаат упатствата што Тој во нив ги 
дал. Пророштвото што го изговорил имало двократно значење; тоа се 
однесувало на разурнувањето на Ерусалим, но исто така ги претскажувало и 
стравотиите на последниот голем ден. 

На учениците кои внимателно слушале, Исус им зборувал за казните што ќе 
го снајдат Израел, а особено за одмаздата што ќе ги стигне поради нивното 
отфрлување и распнување на Месијата. На страшниот крај ќе му претстојат 
јасни и очигледни знаци. Ужасниот и страшен час ќе дојде ненадејно и брзо. 
Затоа Спасителот ги предупредил Своите следбеници: “И така, кога ќе ја 
видите одвратноста на запустувањето, за која зборува пророкот Даниел, како 
стои на свето место, (кој чита нека разбере), тогаш оние, што се наоѓаат во 
Јудеја, да бегаат по горите” (Матеј 24:15, 16; Лука 21:20, 21). Кога 
идолопоклоничките знамиња на Римјаните ќе бидат забодени во светата земја, 
која се простира сè на сè неколку стотици метри од градските ѕидови, тогаш 
Христовите следбеници спасението треба да го побараат во бегство. Кога ќе го 
видат знакот на ова предупредување, оние кои сакаат да ја избегнат опасноста, 
не смеат да се колебаат. На дадениот знак за бегство, требало да се реагира 
без никакво одложување, не само во Ерусалим туку и во цела Јудеја. Оној што 
случајно би се затекнал на покривот, не смеел да слегува во куќата, дури ни да 
го собере и она што го сметал за најдрагоцено. Тие што работеле во полето 
или во лозјето, не смееле да се задржуваат враќајќи се да ги земат дури ни 
своите горни облеки што ги соблекле за да не им сметаат при работата. Не 
смееле да се колебаат ниту за еден миг за да не бидат зафатени со сеопштото 
уништување. 

За време на владеењето на Ирод, Ерусалим не само што бил многу 
разубавен, туку со изградбата на кулите, ѕидовите и тврдините, поради својата 
добра природна положба, бил направен привидно неосвоив. Во тоа време некој 
јавно да го прорекувал неговото уништување, исто како Ное во своето време, 
би го нарекле побудален злокобник. Но Христос рекол: “Небото и Земјата ќе 
поминат, но зборовите Мои нема да поминат” (Матеј 24:35). Божјиот гнев 
против Ерусалим го предизвикале самите негови жители, а нивното упорно 
неверство само ја запечатило неговата судбина. 

Господ уште преку пророкот Михеј нагласил: “Чујте ме сега, поглавари на 
домот Јаковов, и кнезови на домот Израелев, вие, кои се гнасите од правдата и 
што искривувате сè што е право. Вие, кои го градите Сион со крв и Ерусалим со 



неправда. Поглаварите негови судат за подароци, свештениците учат за 
награди, а пророците пророкуваат за пари, и сепак се надеваат на Господа, 
велејќи: Нели е Господ меѓу нас; затоа зло нема да нè стигне” (Михеј 3:9-11). 

Овие зборови, точно ја опишуваат расипаноста и самоправедноста на 
Ерусалимските жители. Иако тврделе дека строго се придржуваат до прописите 
на Божјиот закон, тие всушност ги престапувале сите Негови начела. Го 
мразеле Христа затоа што Неговата чистота и светост ги откривале нивните 
беззаконија; Го обвинувале како Тој да бил причинител за сите несреќи кои ги 
снаоѓале поради нивните гревови. Иако знаеле дека Тој бил безгрешен, 
изјавиле дека Неговата смрт е неопходна и дека тоа го бараат интересите на 
нивната национална безбедност. “Ако Го оставиме така, сите ќе поверуваат во 
Него и ќе дојдат Римјаните, па ќе ни ја одземат и земјата и народот” (Јован 
11:48). Ако го жртвуваат Христа тие мислеле дека ќе станат силен и единствен 
народ. Така тие расудувале, делејќи го мислењето на својот првосвештеник 
дека е подобро да умре еден човек отколку да пропадне целиот  народ. 

На тој начин водачите на еврејската нација го граделе “Сион со крв и 
Ерусалим со неправда” (Михеј 3:10). Но  сепак, иако својот Спасител го убиле 
само затоа што ги жигосал нивните гревови, во слепилото на својата 
самоправедност сè уште мислеле дека како од Бога избран народ со право 
можат да очекуваат Тој да ги ослободи од нивните непријатели. “Затоа, 
продолжува пророкот, заради вас Сион ќе биде преоран како нива, а Ерусалим 
ќе стане купиште, а гората на Домот висока шума” (Михеј 3:12).  

Од времето кога самиот Христос ја прорекол судбината на Ерусалим, 
Господ уште скоро четириесет години го одложувал Својот суд над тој град и 
народ. Чудесно било Божјото трпение кон оние што го отфрлиле Неговото 
евангелие и го убиле Неговиот Син. Параболата за неродната смоква го 
прикажала Божјото постапување со еврејскиот народ Заповедта веќе била 
издадена: “Пресечи ја! Зошто уште да ја испостува земјата?” (Лука 13:7). Но 
божествената милост барала да се заштеди уште за некое време. Меѓу Евреите 
имало уште многу такви на кои Христовиот карактер и Неговото дело им 
останале непознати. Децата немале можност да ја прифатат светлината 
којашто нивните родители со презир ја отфрлиле. Со посредство на она што го 
проповедале апостолите и нивните следбеници, Бог сакал светлината да дојде 
и до нив; им било овозможено да видат како се исполнило пророштвото не 
само со Христовото раѓање и живот, туку и со Неговата смрт и воскресение. 
Значи децата не биле осудени поради гревот на родителите; туку откако ја 
запознале светлината дадена на нивните родители и ја отфрлиле исто така 
како и светлината која дополнително им била дадена токму на нив, станале 
соучесници во гревовите на своите родители дополнувајќи ја мерката на 
нивното беззаконие. 

Долгото Божје трпение кон Ерусалим само уште повеќе ги зацврстило 
Евреите во нивното упорно непокајание. Во својата омраза и свирепост кон 
Исусовите ученици, ја отфрлиле последната понуда на милост. Дури тогаш Бог 
престанал да им ја дава својата заштита и сила која ја спречувала моќта на 
сатаната и неговите ангели, и народот бил препуштен под власт на водачот 
којшто самиот си го избрал. Нивните деца ја презреле Божјата милост, која би 
ги оспособила да ги совладаат своите зли наклоности, и сега тие ја однеле 
победата. Сатаната во нив ги разбудил најжестоките и најниските страсти. 
Потполно престанале да се раководат по разумот; станале безумни, попуштајќи 
пред нагонот и слепиот бес. Во својата свирепост се однесувале сатански. Во 
семејството како и во народот, во највисоките како и во најниските слоеви 
насекаде владеела недоверба, завист и омраза, раздор, буни и убиства. 
Никаде немало безбедност. Пријатели и роднини се предавале едни со други. 
Родителите ги убивале своите деца, а децата родителите. Тие што ја држале 



власта во свои раце не биле во состојба да владеат сами со себе. 
Неспречуваните страсти ги направиле вистински тирани. Евреите ги прифатиле 
лажните сведоштва за да го осудат невиниот Божји Син. Сега лажните тужби го 
направиле несигурен и нивниот сопствен живот. Со своите дела тие одамна 
зборувале: “Отстранете го од очите наши Светецот Израелев (Исаија 30:11). 
Сега желбата им се исполнила. Стравот од Бога повеќе не ги вознемирувал. На 
чело на нацијата се наоѓал сатаната и највисоките граѓански и верски власти 
биле под негова контрола.  

Водачите на спротивставените партии понекогаш ќе се согласеле 
единствено во крадењето и малтертирањето на своите несреќни жртви, а потоа 
би се нафрлиле едни на други истребувајќи се безмилосно. Дури ни светоста на 
храмот не можела да ја совлада нивната страшна свирепост. Поклониците биле 
убивани пред самиот олтар, а светињата била осквернавена од лешевите на 
убиените. А сепак, во својата слепост и богохулна дрскост, поттикнувачите на 
овие дрски постапки “патриотски” изјавувале дека не се плашат од можноста 
Ерусалим да биде разорен, зашто тој е Божји град. Со цел власта  уште повеќе 
да ја зацврстат, поткупиле лажни пророци кои, дури и тогаш кога римските 
легии го опколиле храмот, објавувале дека народот треба да очекува 
ослободување од Бога. Сè до последен момент народот цврсто верувал дека 
Севишниот ќе се вмеша и ќе ги уништи нивните непријатели. Но Израел со 
презир ја отфрлил божествената заштита и сега немал никаква одбрана. 
Несреќниот Ерусалим најнемилосрдно бил растргнат со внатрешни судири, 
неговите улици биле црвени од крвта на неговите деца што меѓусебно се 
колеле, додека туѓите армии ги разорувале неговите тврдини и ги убивале 
неговите војници! 

Сè што претскажал Христос за разорувањето на Ерусалим, апсолутно се 
исполнило. Евреите ја искусиле вистинитоста на Неговите предупредувања: 
“Со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери” (Матеј 7:2).  

Како некоја кобна најава на претстојната несреќа и пропаст се појавиле 
знаци и чудеса. На полноќ, над храмот и олтарот, се појавила неприродна 
светлина. На зајдисонце, на облаците се појавиле бојни коли и војници 
подготвени за битка. Свештениците кои ноќта служеле во светињата биле 
преплашени од таинствените гласови, земјата се затресла и се слушале 
гласови на големо мноштво: “Да бегаме одовде.” Големата источна врата толку 
тешка што едвај дваесет луѓе можеле да ја затворат, осигурена со огромни 
железни лостови забиени во цврстата камена подлога, на полноќ се отворила 
сама од себе. – Милман, Еврејска историја XIII. 

Полни седум години еден човек постојано минувал низ улиците на 
Ерусалим, и ги најавувал неволјите што ќе го снајдат градот. Вознемирен тој 
ден и таа ноќ како налудничав пеел чудна тажачка: “Глас од исток! Глас од 
запад! Глас од четирите ветра! Глас против Ерусалим и против храмот! Глас 
против младоженците и невестите! Глас против целиот народ!” – (Исто,  книга 
XIII). Ова чудно суштество било затворано и камшикувано, но ниту еден лелек 
не се слушнал од неговите усни. На сите навреди и малтертирања одговарал 
само со: “Тешко, тешко на Ерусалим, а поради тоа тешко, тешко и на неговите 
жители!” Неговите молбени предупредувања не престанале сè додека во 
опсадата што самиот ја прорекол и самиот не бил убиен.  

Во времето на разурнувањето на Ерусалим, ниеден христијанин не загинал. 
Христос ги предупредил Своите ученици за тоа, и сите кои верувале во 
неговите зборови внимавале на ветениот знак. “А кога ќе го видите Ерусалим 
опколен од војски” - рекол Тој, “знајте, дека се приближило неговото 
запустување. Тогаш, оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат во планините, а 
кои се во градот, да излезат од него” (Лука 21:20, 21). Римјаните најнапред под 
Цестиј го опколиле градот, а потоа на неочекуван начин се повлекле од 



опсадата токму во моментот кога сè изгледало дека е поволно за непосреден 
напад. Опколените, кои во своето очајување помислиле дека секој отпор е 
безуспешен, штотуку сакале да се предадат, кога римскиот заповедник без 
никаква видлива причина ги повлекол своите сили. Меѓутоа, Бог во Своето 
провидение милостиво управувал со настаните во корист на Својот народ. 
Така, ветениот знак им бил даден на христијаните, коишто чекале на него, и 
сега на сите што сакале да го послушаат предупредувањето на Спасителот, им 
се пружила поволна можност. Провидението така управувало со настаните, 
така што ниту Евреите ниту Римјаните не им пречеле на христијаните во 
бегството. Веднаш по Цестиевото повлекување, Евреите, навалувајќи од 
Ерусалим, во својот налет продолжиле да ја прогонуваат неговата војска, која 
се повлекувала, и додека двете војски на тој начин биле потполно зафатени, 
христијаните имале можност да го напуштат градот. Во тој момент и околината 
била ослободена од непријателите кои евентуално би можеле да ги задржат. 
За време на опсадата, Евреите штотуку биле собрани во Ерусалим за да го 
прослават празникот Сеница, и така христијаните во целата земја непречено 
можеле да побегнат. Без никакво одложување бегале на сигурно место, во 
градот Пела, во земјата Переја од другата страна на Јордан. 

Еврејските трупи гонејќи го Цестиј и неговата војска, на деловите на нивната 
заштитница, се нафрлувале со огромна жестокост сакајќи сосема да ги 
уништат. Римјаните само со големи тешкотии успеале да се повлечат, додека 
Евреите речиси без никакви загуби и со голем плен и триумф се вратиле во 
Ерусалим. Меѓутоа, овој привиден успех им донел само зло. Ги исполнил со дух 
на тврдоглав отпор кон Римјаните, што на градот осуден на пропаст му донело 
неискажани страдања. 

Страшни несреќи го снашле Ерусалим кога под водство на Тит повторно бил 
опколен. Градот бил опколен за време на Пасха, кога милиони Евреи биле 
собрани внатре во неговите ѕидови. Резервите од продуктите за живот, кои би 
можеле, кога грижливо би биле чувани, да ги задоволат потребите на жителите 
во текот на повеќе години, биле уништени поради завист и освета на судрените 
партии кои меѓусебно се бореле за превласт; затоа сега ги преживувале сите 
стравотии на гладот. Една мера на жито е продавана за еден талант. Маките 
што ги предизвикал гладот толку биле ужасни што луѓето ги џвакале своите 
кожни ремени, сандали и кожните навлаки на своите штитови. Многумина, ноќе 
се прикрадувале за да соберат диви растенија, кои можеле да се најдат само 
надвор од градските ѕидови. Иако сето тоа значело да се изложат на опасност, 
да бидат фатени и убиени со најсвирепо мачење. А на оние кои безбедно се 
враќале, често им било одземано сето она што го собрале при толку голема 
опасност. Оние што ја имале власта во свои раце, применувале најнехумано 
насилство врз народот погоден од немањето и гладот, за насила да им ги 
изнудат можеби и последните остатоци од сокриената храна. А тие насилства 
најчесто ги правеле луѓе кои самите биле добро снабдени, но само сакале да 
соберат резерви за во иднина.  

Илјадници умирале од глад и чума. Природните чувства на љубов и 
наклонетост како да биле уништени. Мажите ги поткрадувале своите жени, а 
жените своите мажи. Можело да се види како децата го грабнуваат лебот од 
устата на своите стари родители. Прашањето на пророкот: “Може ли жена да го 
заборави породот свој?” (Исаија 49:15) добило одговор внатре меѓу ѕидовите на 
овој на пропаст осуден град. “Дури и жалостивите жени ги вареа со рацете 
децата свои, за да им бидат храна, кога гинеше ќерката на мојот народ!” (Плач 
на Еремија 4:10). Повторно се исполнило пророштвото дадено четиринаесет 
века порано: “Жена нежна и млада, убава меѓу вас, која поради убавината и 
младоста никогаш со нога не стапнала на земјата, со безмилосно око ќе гледа 
на саканиот маж свој, на синот свој, на ќерката своја,... на децата, што ги 



родила; зашто, при скудноста во сè, таа ќе ги јаде тајно, во притеснетоста во 
која ќе те стави твојот непријател во твоите градови” (Второзаконие 28:56, 57). 

Римските војсководачи се обиделе да ги натераат Евреите да се предадат 
со примена на застрашувања. Заробениците кои давале отпор, ги камшикувале, 
мачеле и распнувале под градските ѕидови. Секој ден стотици луѓе се убивани 
на тој начин и тоа стравотно дело продолжило сè додека во Јосафатовата 
Долина и на Голгота не биле подигнати толку крстови, што едвај можело да се 
помине помеѓу нив. Така ужасно се обистинила оваа страшна клетва 
изговорена во судницата на Пилат: “Крвта Негова  нека падне на нас и на 
нашите деца” (Матеј 27:25). 

Тит со задоволство сакал да стави крај на оваа ужасна сцена и да го 
поштеди Ерусалим од полната мерка на неговата казна. Го фаќало ужас при 
погледот на лешевите кои на купишта лежеле во долината. Набљудувајќи го од 
врвот на Маслиновата Гора величествениот храм, бил како во занес и издал 
заповед да не смее да се допре ниту еден негов камен. Пред да се обиде да го 
освои ова утврдување, го упатил најсрдечниот повик до еврејските водачи да 
не го принудуваат сето ова место да го обесчести со крв. Кога тие би биле 
подготвени да излезат и да ја прифатат борбата на некое друго место, ниеден 
Римјанин не би ја обесчестил светоста на овој храм. Самиот Јосиф, нивен 
сонародник, со најодбрани зборови ги молел да се предадат, да се спасат 
себеси, својот град и местото на своето богослужение. Но на неговите зборови 
возвратено е само со горки клетви. На него, нивниот последен човечки 
посредник, се фрлани стрели додека стоел пред нив молејќи ги. Евреите ги 
отфрлиле најсрдечните молби на Божјиот Син, и сега сите расправии и повици 
ги правеле само уште порешителни да се спротивставуваат докрај. Сите 
Титови настојувања да го спаси храмот биле напразни. Оној којшто бил поголем 
од него, рекол дека тука нема да остане ниту камен на камен. 

Слепата тврдоглавост на еврејските водачи и гнасните злосторства што се 
одигрувале во опколениот град, кај Римјаните предизвикале ужас и огорчување, 
па  Тит најпосле решил храмот да го заземе на јуриш. Сепак решил, ако некако 
е можно да го сочува од разурнување. Но неговите наредби не биле 
почитувани. Потоа, во текот на ноќта кога се повлекол во својот шатор, Евреите 
со ненадеен напад, изведен токму од храмот, ги нападнале римските војници. 
Во настанатата борба, некој од војниците преку еден отвор во предворјето на 
храмот фрлил гламна, и просториите обложени со кедрово дрво, кои ја 
опкружувале светата градба, наскоро биле во пламен. Тит, во придружба на 
своите војсководачи и легионери, веднаш побрзал до тоа место и на војниците 
им наредил да го изгаснат пожарот. Но никој не внимавал на неговите зборови. 
Во својата разгневеност војниците во просториите кои припаѓале на храмот 
уфрлувале запалени факели, а потоа извршиле масовен колеж над сите што 
таму нашле засолниште. Низ скалите на храмот потекла крв како вода. 
Изгинале илјадници Евреи. Бојниот вик го надвиле гласовите: “Ишавод”! отиде 
славата.  

Тит сфатил дека е невозможно да го смири бесот на војниците, влегол во 
храмот со своите офицери и со својот поглед ја опфатил внатрешноста на 
светата градба. Нејзината прекрасна убавина ги исполнувала со восхит, и 
бидејќи пламенот сè уште не навлегол до светињата, го вложил и последниот 
напор за да ја спаси; брзајќи да излезе, сè уште ги храбрел војниците да го 
спречат понатамошното ширење на пожарот. Капетанот Либералис настојувал 
со својата заповедничка палка да изнуди послушност; но дури ни царскиот 
авторитет не можел да го смири распаленото непријателство кон Евреите, 
дивата разгневеност предизвикана од борбата и незаситената желба за грабеж. 
Војниците виделе како сè околу нив болскоти од злато што сјаело при 
фантастичната светлина на пламенот, и претпоставувале дека во светињата 



има натрупано непроценливо богатство. Еден војник незабележливо уфрлил 
запален факел помеѓу шарките на вратата и за еден момент целата зграда 
била во пламен. Заслепени од димот и огнот, офицерите биле принудени да се 
повлечат, а прекрасната зграда била препуштена на својата судбина. 

“Дури и за Римјаните тоа било страшен призор, а како ли пак изгледалао за 
Евреите? Целиот врв на ридот што доминирал над градот, пламтел како 
вулкан. Зградите една по друга паѓале со ужасен трескот, и една по друга ги 
снемувало во бездната на огнот. Покривите од кедар изгледале како море во 
пламен, позлатените кули блескале како шилци од црвена светлина, а од 
кулите на влезот се кревале огромни столбови од оган и дим. Блиските 
ритчиња биле осветлени, така што можеле да се видат група луѓе како мрачни 
сенки, како со ужасен страв ги набљудуваат сè поголемите стравотии на 
разорувањето. На ѕидовите и возвишените места на горниот град се туркала 
маса од луѓе, некои бледи во агонијата на стравот и очајот, а други пак мрачно 
смуртени поради неможноста од освета. Извиците на Римските војници кои 
брзале на сите страни и молбите на побунетите што гинеле во пламенот, се 
мешале со бучавата на пожарот и грмотевниот татнеж од гредите што се 
уривале. Одекот од околните гори ги повторувал ужасните крици на луѓето што 
се наоѓале на возвишенијата, по должината на ѕидовите ечеле само молбени 
гласови и поплаки, луѓето што умирале од глад ја собирале и последната сила 
за да можат уште еднаш да испуштат крик на ужас и безнадежност. 

“Колежот во внатрешноста бил уште пострашен од глетката што можела да 
се види однадвор. Мажи и жени, стари и млади, востаници и свештеници, оние 
што се бореле и оние што се молеле за милост, сите без разлика биле заклани. 
Бројот на убиените го надминал бројот на убијците. Легионерите морале да се 
качуваат преку цели ридови од мртви тела за да го продолжат своето дело на 
потполно уништување.” - Милман, Еврејска историја, книга XVI. 

По разурнувањето на храмот, наскоро целиот град паднал во рацете на 
Римјаните. Водачите на Евреите ги напуштиле своите неосвоиви кули, така што 
Тит ги нашол сосема празни. Набљудувајќи ги вџашено, изјавил дека самиот 
Бог ги предал во неговите раце, зашто никакви воени орудија, колку и да биле 
силни не би можеле да ги освојат тие зачудувачки бедеми. Градот и храмот 
биле срамнети со земја, а местото каде што стоела светата зграда било 
преорано “како нива” (Еремија 26:18). За време на опсадата, и во колежот што 
настапил, изгинале преку еден милион луѓе; преживеаните биле одведени во 
ропство, продавани како робови, одведени во Рим за да го зголемат триумфот 
на освојувачите, фрлани во амфитеатрите на диви ѕверови или како 
бездомници и скитници биле расејани по целата земја. 

Евреите сами си ги ковале сопствените окови, и самите ја преполниле 
чашата на одмаздата. Во потполното уништување кое ги погодило како нација и 
во сите неволји што ги следат откако биле расејани по светот, го жнееле само 
она што го посеале со сопствената рака. Пророкот кажува: “Ти пропаѓаш, 
Израеле”; “зашто ти пропаѓаш поради своето беззаконие” (Осија 13:9; 14:2). 
Нивните страдања често се прикажуваат како казна што ги стигнала, бездруго 
по изрична Божја заповед. На тој начин големиот измамник настојува да го 
прикрие сопственото дело. Поради своето упорно отфрлање на божествената 
љубов и милост, тие ја изгубиле Божјата заштита, и на сатаната му било 
дозволено да загосподари над нив според својата волја. Страшните свирепости 
и ѕверства направени при разурнувањето на Ерусалим, биле само 
манифестирање на сатанската одмаздничка сила, над оние што се потчинуваат 
на неговата контрола. 

Ние не сме во состојба да сфатиме колку му должиме на Христа за мирот и 
заштитата што ги уживаме. Само благодарение на Божјата сила која го 
задржува и спречува злото, човечкиот род потполно не паднал под власта на 



сатаната. Непослушните и неблагодарните имаат многу причини да му 
заблагодаруваат на Бога што во својата милост и долготрпение ја задржува 
силата на злосторниот непријател. Меѓутоа кога луѓето ќе ја пречекорат 
границата на божественото трпение, тогаш таа заштита не им се дава. Бог не 
се поставува кон грешникот како извршител на пресудата поради престапот, 
туку оние што ја отфрлаат Неговата милост ги препушта сами да го жнеат она 
што го посеале. Секој отфрлен зрак на светлината, секое презрено или 
занемарено предупредување, секоја негувана страст, секој престап на Божјиот 
закон претставува сеење на семе кое неизбежно ја донесува својата жетва. На 
Божјиот Дух ако постојано му се противиме, Тој се повлекува и тогаш ние 
немаме никакви сили да ги совладаме своите зли страсти, ниту пак имаме 
заштита од сатанските злоби и непријателства. Разурнувањето на Ерусалим е 
страшно и сериозно предупредување за сите кои си играат со Божјата добрина 
и се спротивставуваат на повиците на Неговата милост. Никогаш не било 
дадено порешително сведоштво за Божјата омраза кон гревот и неизбежноста 
на казната која ќе ги стигне виновниците. 

Пророштвото на Спасителот во врска со казнувањето кое морало да го 
снајде Ерусалим, треба да има уште едно исполнување, според кое оваа 
ужасна глетка на уништување би била само слаба сенка. Во судбината на 
избраниот град можеме да ја видиме судбината на светот што ја отфрлил 
Божјата милост, а Неговиот закон го фрлил под нозете. Мрачни се записите за 
човечката беда чијшто сведок, земјата, во текот на долгите векови на 
злосторства морала да биде. Срцето се стегнува, и умот застанува кога човекот 
размислува за сето тоа. Последиците биле ужасни поради отфрлувањето на 
небесниот авторитет. Меѓутоа, при откривањето на иднината покажани се уште 
помрачни глетки. Извештаите за минатото, - долгиот низ немири, судири и 
револуции, “време на војна и облека, извалкана од крв” (Исаија 9:5) - што е сето 
тоа во споредба со стравотиите на оној ден кога Божјиот Дух, кој дотогаш ја 
задржувал експлозијата на човечките страсти и сатанскиот гнев, на 
непокајаните целосно ќе им биде одземен! Тогаш светот, како никогаш порано 
ќе ги запознае последиците на сатанската власт. 

Но и во оној ден, како и во времето на разурнувањето на Ерусалим, Божјиот 
народ ќе се избави, “секој кој ќе биде запишан за живот” (Исаија 4:3). Христос 
изјавил дека ќе дојде и по вторпат да ги собере Своите верни: “И тогаш ќе се 
расплачат сите земни племиња, и ќе Го видат Синот Човечки како иде на 
небесните облаци, со голема слава и сила; и ќе ги испрати Своите ангели со 
голем трубен глас, и ќе ги соберат Неговите избраници од четирите ветра, од 
едниот до другиот крај на небесата” (Матеј 24:30,  31). Тогаш оние што не го 
прифатиле евангелието ќе бидат уништени со здивот од Неговата уста, и преку 
блесокот на Своето доаѓање ќе ги истреби (2. Солунјаните 2:8). Слично на 
стариот Израел, непокајаните самите себеси ќе се уништат; ќе паднат поради 
“своето беззаконие” (Осија 14:2). Со својот грешен живот, тие толку се 
оддалечиле од Бога, гревот ја понижил нивната природа до таа мерка, што и 
самата појава на Неговата слава, за нив ќе биде оган што ќе ги проголта. 

Луѓето нека се чуваат за да не ја занемарат поуката што им е дадена во 
Христовите зборови. Како што Своите ученици ги предупредил за претстојното 
разурнување на Ерусалим, и им дал знаци за приближувањето на пропаста за 
да можат да се избават, така го предупредил и светот во врска со денот на 
конечната пропаст и дал знаци што одговараат за приближувањето на тој ден 
за сите кои тоа го сакаат да можат да побегнат од гневот што доаѓа. “И ќе има 
знаци”, нагласил Тој, “на Сонцето, и  на Месечината, и на ѕвездите; а на 
Земјата - тага кај народите од неизвесноста” (Лука 21:25). Оние што ќе ги видат 
предзнаците на Неговото доаѓање треба да знаат “дека е близу, пред вратата” 
(Матеј 24:33). “Бидете будни” (Марко 13:35) - биле зборовите на Неговото 



предупредување. Оние кои внимаваат на предупредувањето, нема да бидат 
оставени во темнина, па овој ден да ги затече неподготвени. Но за оние кои 
нема да бидат будни, “Господовиот ден ќе дојде така, како крадец во ноќно 
време” (1. Солунјаните 5:2). 

Светот и денес исто така не е подготвен да ја прими пораката за нашето 
време, како што и Евреите не биле подготвени да го примат предупредувањето 
на Спасителот во поглед на Ерусалим. Кога и да дојде, Господовиот ден за 
непокајаните ќе дојде ненадејно. Додека животот тече во својот вообичаен тек, 
додека луѓето сосема се зафатени со задоволствата, работата, трговијата и 
богатењето, додека верските водачи го воздигнуваат светскиот прогрес и 
просветеноста и додека лажната сигурност лажно ги успива луѓето - како што 
крадецот на полноќ ги провалува становите што не се чувани, така одненадеж 
ќе стигне погибел на безгрижните и непокајаните, “и нема да избегнат” (1. 
Солунјаните 5:3). 

 
 

II 

ПРОГОНСТВАТА ВО ПРВИТЕ ВЕКОВИ 

 
 
Кога на Своите ученици им ја открил судбината на Ерусалим и сцените на 

Своето второ доаѓање, Исус го прорекол и сето она што Неговиот народ ќе го 
доживее од моментот кога Тој ќе се вознесе од нив, па сè до Неговото повторно 
доаѓање во сила и слава кога најпосле ќе им донесе избавување. Од 
Маслинoвата Гора Спасителот ја видел бурата која само што не се истурила 
врз апостолската црква; а пробивајќи со Своето око понатаму во иднината, ги 
видел жестоките бури на пустошење кои немилосрдно ќе удираат врз Неговите 
следбеници во идните векови на темнина и прогонства. Во само неколку кратки 
изјави, полни со страшно значење, Тој прорекол каков суд ќе и одмерат 
владетелите на овој свет на Божјата заедница (Матеј 24:9, 21, 22). Христовите 
следбеници ќе мора да одат по истиот пат на понижување, срам и страдање по 
кој поминал и нивниот Учител. Непријателството што било покажано против 
Спасителот на светот ќе го почувствуваат и сите оние што ќе поверуваат во 
Неговото име. 

Историјата на првата христијанска црква го потврдила исполнувањето на 
зборовите на Спасителот. Земните сили и силите на пеколот се кренале против 
Христа во лицето на Неговите следбеници. Незнабоштвото предвидувало дека 
со победата на евангелието неговите храмови и олтари ќе бидат срамнети со 
земја, па затоа ги собрало сите свои сили да го уништи христијанството. Се 
разгорел оган на прогонство. Христијаните биле лишувани од своите имоти и 
прогонувани од своите домови. Така, тие морале да поднесат “голема борба во 
страдањата” (Евреите 10:32). “А други поднесоа подигрување и бичување, па 
дури и окови и затвор” (Евреите 11:36). Голем број христијани своето 
сведоштво го запечатиле со сопствената крв. Благородник и роб, богат и 
сиромав, учен и прост без разлика, немилосрдно биле убивани. 

 Овие прогонства, кои почнале во време на владеењето на Нерон, некаде во 
времето на мачеништвото на апостол Павле, продолжувале со поголема или 
помала жестокост во текот на долгите векови. Христијаните лажно се 
обвинувани за најодвратни злосторства и се претставувани како сторители на 
големи несреќи - глад, чума и земјотреси. Кога станале предмет на општа 
омраза и сомневање, се појавиле поткажувачи, подготвени, поради добивка, да 
ги предадат и невините. Биле осудувани како противници на царства, 
непријатели на постоечката религија и како општествена чума. Многумина од 



нив биле фрлани пред диви ѕверови, или пак живи спалувани во  
амфитеатрите. Некои ги распнувале на крст, а други пак облечени во кожа од 
диви животни ги фрлале во арена за да ги растргнуваат кучињата. Нивната 
маченичка смрт често станувала главен предмет на забава на јавните 
свечености. Огромно мноштво од љубопитници се собирало за да уживаат во 
тие сцени, поздравувајќи ги нивните претсмртни маки со смеа и аплауз.  

Каде и да побарале засолниште, Христовите следбеници биле прогонувани 
како диви ѕверови. Биле принудени засолниште да бараат во пусти и зафрлени 
места. “Во сиромаштија, во маки, во срам - оние, за кои светот беше недостоен 
- скитаа по пустини, по ридови, по пештери и земни бездни” (Евреите 11:37, 38). 
Катакомбите на илјадници од нив им овозможиле засолниште. Надвор од Рим, 
под бреговите, биле копани долги подземни ходници; таа мрачна испреплетена 
мрежа од ходници се протегала со километри надвор од градските ѕидови. Во 
тие подземни засолништа Христовите следбеници ги погребувале своите 
мртви; исто така кога биле осомничени и гонети, тука наоѓале засолниште. Кога 
Дарителот на животот ќе ги разбуди оние што се бореле во добрата борба на 
верата, многу маченици што својот живот го дале поради Христа, дури тогаш ќе 
излезат од тие мрачни пештери.  

И во времето на најжестоките прогонства, овие сведоци на Христа ја 
сочувале својата вера неизвалкана. Иако лишени од секоја удобност, 
разделени од сончевата светлина, својот дом го наоѓале во мрачните, но 
пријателски закрилја на земјата, неизговарајќи ниту еден збор на жалење. Со 
зборови на вера, трпение и надеж се храбреле еден со друг да ја издржат 
сиромаштијата и несреќата. Загубата и на сите земни благодати не можела да 
ги присили да се откажат од својата вера во Христа. Искушенијата и 
прогонствата биле само скали што ги воделе поблиску до нивниот мир и 
нивната награда. 

Многумина, како и Божјите слуги во старо време, “беа мачени и не примија 
ослободување, за да добијат подобро воскресение” (Евреите 11:35). Се 
сеќавале на зборовите на својот Учител дека, кога ќе ги прогонуваат поради 
Христа, треба да се радуваат и веселат, зашто голема е нивната награда на 
небесата, зашто така ги прогонуваа и пророците пред нив. Удостојувајќи се да 
страдаат за вистината, тие толку се радувале што нивните победоносни песни 
се воздигнувале дури и среде пламенот на кладите. Гледајќи со очите на 
верата во височината, го виделе Христа и ангелите како од небото се 
наведнуваат поради нив следејќи ги втренчено со најдлабоко интересирање и 
одобрувајќи ја нивната постојаност. Од Божјиот престол до нив допирал глас: 
“Биди верен до самата смрт и ќе ти го дадам венецот на животот” (Откровение 
2:10). 

Сите напори на сатаната, кога се обидувал да ја уништи Христовата 
Заедница со примена на сила, биле безуспешни и бесполезни. Големата борба, 
во која првите Христови ученици ги дале своите животи, не престанала кога 
овие верни знаменосци ќе паднеле на својата положба. Победувале дури и со 
својот привиден пораз. Божјите соработници биле убивани, но Неговото дело 
постојано напредувало. Евангелието и понатаму се ширело, а бројот на 
неговите следбеници бил сè поголем. Навлегувало и во краеви што биле 
непристапни дури и за римските орли. Еден христијанин, расправајќи се со 
незнабожечките владетели кои го разгорувале прогонството, рекол: “Можете да 
нè мачите, убивате, осудувате... Вашата неправедност е само доказ за нашата 
невиност... Ниту свирепоста нема да ви биде од корист.” Таа била само моќен 
повик и други да тргнат по тој пат. “Колку повеќе нè убивате, толку повеќе 
стануваме побројни; крвта на христијаните претставува семе.” – Тертулијан, 

Апологија, параграф 50.  



Илјадници од нив биле фрлени во затвор и убиени, но веднаш се 
појавувале други да ги пополнат нивните места. Оние пак, што умирале како 
маченици за својата вера, сигурни се во Христа, зашто Тој ги смета за 
победници. Тие се бореле во добрата борба на верата, и кога ќе дојде Христос 
ќе го примат венецот на славата. Страдањата што ги поднесувале христијаните 
уште повеќе меѓусебно ги зближувале и уште поцврсто ги врзувале за нивниот 
Откупител. Нивниот примерен живот и сведоштвата давани при смртта, 
претставувале трајно сведоштво за вистината, па и таму каде што најмалку 
можело да се очекува, следбениците на сатаната ја напуштале неговата 
служба и стапувале под Христовото знаме. 

Поради тоа, сатаната испланирал поуспешно да војува против Божјото 
владеење, подигнувајќи го своето знаме во самата христијанска црква. Ако 
успее да ги измами и да ги наведе Христовите следбеници да го прават она 
што не е по Божја волја, тогаш ќе се намали  и нивната сила, храброст и 
цврстина и тие лесно ќе станат негов плен. 

Големиот противник, сега со лукавство настојувал да го постигне она што не 
можел да го постигне со сила. Прогонствата престанале, а наместо нив дошле 
опасните привлечности на земната благосостојба и световните почести. 
Идолопоклониците биле наведени да прифатат еден дел од христијанската 
вера, додека другите поважни вистини ги отфрлиле. Тврделе дека Исус го 
признаваат како Божји Син и веруваат во Неговата смрт и воскресение, но не ја 
согледувале својата грешност ниту пак чувствувале потреба за покајание и 
промена на срцето. Попуштајќи нешто од своја страна, предложиле и 
христијаните да направат некои отстапки, и така сите да се соединат на 
платформата на вера во Христа. 

Така црквата се нашла во страшна опасност. Во споредба со ова, затворот, 
мачењето, огнот и мечот биле вистински благослов. Некои од христијаните 
останале постојани, изјавувајќи дека не можат да се согласат со никаков 
компромис. Други биле за отстапки или измени на некои точки од верата со цел 
да се соединат со оние што примиле само дел од христијанството, нагласувајќи 
дека тоа може да стане средство за нивно потполно обратување. Тоа за 
верните Христови следбеници било време на големи душевни маки. Под 
наметката на привидното христијанство, самиот сатана се вовлекол во црквата 
за да ја изопачи нивната вера и да ги одврати нивните мисли од Словото на 
вистината. 

Најпосле поголемиот дел од христијаните се согласил да го спушти своето 
знаме и така дошло до соединување помеѓу христијанството и незнабоштвото. 
Иако овие обожаватели на идоли тврделе дека се обратени и соединети со 
црквата, сè уште се придржувале кон идолопоклонството, само што предметите 
што ги обожавале ги замениле со сликите на Исус, па дури и со слики на Марија 
и светците. Мошне заразниот квасец на идолопоклонството, внесен на овој 
начин во црквата, го продолжил своето убиствено дејствување. Нездравите 
учења, празноверните и идолопоклоничките церемонии станале составен дел 
на нивната вера и богослужение. Откако, таканаречените Христови следбеници 
се соединиле со идолопоклониците, христијанската вера се изопачила а 
црквата ја изгубила својата чистота и сила. Но, имало христијани што не 
дозволиле да бидат заведени со такви измами. Тие ја сочувале својата верност 
на Зачетникот на вистината и се поклонувале единствено на Бога. 

Меѓу оние кои тврдат дека се Христови следбеници, секогаш постоеле две 
различни страни. Додека припадниците на едната, го проучуваат животот на 
Спасителот и сериозно настојуваат да ги поправат своите недостатоци и својот 
живот да го доведат во согласност со големиот Идеал, други ги одбегнуваат 
јасните и практични вистини што ги откриваат нивните заблуди. Дури и тогаш 
кога најдобро стоела, црквата не се состоела само од правилни, чисти и 



искрени души. Нашиот Спасител учел дека оние што свесно грешат, не треба 
да ги примиме во Заедницата, па сепак поврзал со Себе и луѓе со несовршен 
карактер, давајќи им ја благодатта на Своето учење и пример, па на тој начин 
да имаат можност да ги согледаат своите заблуди и да се поправат. Меѓу 
дванаесетмината апостоли бил и предавник. Јуда бил примен, не поради 
недостатоците во својот карактер, туку и покрај нив. Тој им бил придружен на 
учениците за да научи, со поуки и со Христовиот пример, во што се состои 
христијанскиот карактер, и на тој начин навистина да ги согледа своите грешки, 
да се покае и со помош на божествената милост да ја исчисти својата душа “со 
послушност на вистината” (1. Петрово 1:22). Но Јуда не одел во светлината 
којашто така милосрдно му била понудена. Попуштајќи му на гревот, тој просто 
ги повикувал сатанските искушенија. Победиле лошите црти во неговиот 
карактер. Со неговиот дух дозволил да завладеат силите на темнината, се 
лутел кога биле осудувани  неговите грешки, и тоа постепено го одвело дотаму 
да го направи ова страшно злосторство - да го предаде својот Учител. Така и 
сите оние кои под наметка на исповед на побожноста го сакаат злото, ги мразат 
оние кои осудувајќи го нивниот грешен живот им го нарушуваат мирот. И кога ќе 
им се даде поволна можност, тие слично како Јуда, ќе ги предадат оние кои ги 
укорувале за нивно добро. 

Апостолите во црквата наидувале и на такви што се претставувале како 
побожни, додека тајно правеле беззаконие. Ананија и Сапфира во договор 
постапувале измамнички, тврдејќи дека принесуваат цела жртва на Бога, 
додека еден дел алчно задржале за себе. Духот на вистината на апостолите им 
го открил вистинскиот карактер на овие лажни христијани, и Божјиот суд ја 
ослободил црквата од срамната дамка што ја расипувала нејзината чистота. 
Овој очигледен доказ за присуството на Христовиот Дух во црквата, Духот кој сè 
гледа и сè знае, внесувал страв кај лицемерите и престапниците. Таквите не 
можеле долго да останат во заедница со оние кои во навиките и карактерот 
биле постојани Христови следбеници, а кога врз Христовите следбеници дошле 
искушенијата и прогонството, тогаш Негови ученици сакале да останат само 
оние кои биле готови да се одречат од сè поради вистината. И така, додека 
траело прогонството, црквата останала сразмерно чиста. Но штом престанало 
прогонството, дошле новообратени на кои им недостасувала искреност и 
посветеност, и така на сатаната му бил отворен патот во црквата да направи 
своја тврдина. 

Меѓутоа, како што меѓу Кнезот на светлината и кнезот на темнината нема 
никакво единство ниту пак слога, исто така не може да има никаква заедница 
ниту меѓу нивните следбеници. Кога христијаните се согласиле да се соединат 
со оние што делумно се обратиле од незнабоштвото, тргнале по патеката која 
сè повеќе ги оддалечувала од вистината. Сатаната ликувал што успеал да 
измами толку голем број на Христови следбеници. А потоа сета своја моќ ја 
употребил за уште повеќе да влијае на измамените, поттикнувајќи ги да ги 
прогонуваат оние што останале верни на Бога. Никој не знаел толку добро да 
се спротивстави на правата христијанска вера како оние кои некогаш биле 
нејзини поборници; и овие отпаднати христијани, соединувајќи се со своите 
полунезнабожечки истомисленици, покренале вистинска војна против 
најважните точки на Христовото учење.  

Оние што сакале да останат верни, морале да водат очајна борба за да се 
спротивстават храбро на измамите и гнасотиите, кои, облечени во свештеничка 
облека, се вовлекувале во црквата. Библијата повеќе не важела како мерило за 
верата. Науката за верската слобода е жигосана како ерес, а нејзините 
бранители биле омразени и прогонети. 

По долга и жестока борба, верното малцинство решило да прекине секаква 
врска со отпаднатата црква, доколку таа и понатаму одбива да се ослободи од 



заблудата и идолопоклонството. Согледале дека разделувањето навистина е 
неопходно ако сакаат да го послушаат Божјото Слово. Не се осмелувале 
заблудите, толку кобни за душите, и понатаму да ги трпат, и така да остават 
пример кој би ја загрозил верата на нивните деца и внуци. За да го сочуваат 
мирот и единството, биле подготвени да направат секаква отстапка која нема 
да се коси со верноста кон Бога, но чувствувале дека дури и мирот постигнат со 
жртвувањето на начелата, би бил прескапо платен. Ако единството може да 
биде осигурано само со правење на компромиси на штета на вистината и 
правдата, тогаш подобро да дојде до одделување и отворен судир. 

Добро би било и за црквата и за светот кога начелата со кои се раководеле 
овие постојани души, повторно да оживеат во срцата на оние кои тврдат дека 
се Божји народ. Се покажува навистина зачудувачка рамнодушност кон 
учењата што претставуваат столбови на христијанската вера. Сè повеќе 
преволадува мислењето дека тоа после сè, и не е од голема важност. Ваквото 
изопачување само ги крепи рацете на сатанските агенти, така што во лажните 
теории и смртоносни заблуди, што верните во минатите векови ги разоткривале 
и отстранувале, изложувајќи го на опасност и сопствениот живот, денес со 
одобрување гледаат илјадници од оние кои тврдат дека се Христови 
следбеници.  

Првите христијани навистина биле “посебен народ” (Второзаконие 7:6). 
Нивното беспрекорно однесување и нивната непоколеблива вера 
претставувале постојан укор кој го нарушувал мирот на грешниците. Иако 
малубројни, без богатство, положба и почесни титули, тие насекаде, за оние 
што правеле зло биле страв и трепет, каде што нивниот карактер и нивното 
учење биле познати. Затоа безбожниците ги мразеле, исто така како што 
безбожниот Каин го мразел Авела. Оние што сакале да се ослободат од 
секакво ограничување од страна на Светиот Дух, го убивале Божјиот народ од 
истата причина со која се раководел Каин кога ја подигнал раката на својот 
роден брат. Од иста причина Евреите го отфрлиле и го распнале Спасителот, 
затоа што чистотата и светоста на Неговиот карактер биле јавен укор за 
нивната себичност и расипаност. Од Христовите денови па сè до ден - денес, 
Неговите верни ученици предизвикувале омраза и противење кај оние што ги 
сакаат патиштата на гревот и што продолжуваат и понатаму така. 

Како тогаш евангелието може да се нарече порака на мирот? Кога Исаија го 
прорекол раѓањето на Месијата, му го дал името “Кнез на мирот.” Кога ангелите 
на пастирите им го најавиле Христовото раѓање, пееле над Витлеемската 
рамнина: “Слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра 
волја” (Лука 2:14). Помеѓу овие пророчки изјави и Христовите зборови: “Немојте 
да мислите дека дојдов да донесам мир на земјата; не дојдов да донесам мир, 
туку меч” (Матеј 10:34), постои привидна противречност. Но, правилно сфатени, 
и двете изјави се во совршена согласност. Евангелието навистина е порака на 
мирот. Христијанството е систем кој, доколку се прифати и послуша, ќе донесе 
хармонија и среќа на целиот свет. Христовата религија, сите оние што ќе ги 
прифатат нејзините учења, ги соединува во блиско братство. Исусовата мисија 
била луѓето, помирувајќи ги со Бога, да ги зближи и меѓусебно. Но поголемиот 
дел од светот е под власта на сатаната, најголемиот непријател на Христа. 
Евангелието им нуди на луѓето начела на живот кои се во потполна 
спротивност со нивните навики и желби, и затоа тие се бунат против 
евангелието и го отфрлаат. Тие ја мразат чистотата која ги открива и осудува 
нивните гревови, и затоа ги прогонуваат и ги уништуваат сите оние кои им 
укажуваат на неопходноста од покорувањето на Неговите оправдани и свети 
барања. Токму во таа смисла, бидејќи возвишените вистини што тоа ги 
донесува, предизвикуваат омраза и судири, евангелието е наречено меч. 



Таинственоста на провидението кое дозволува праведните да бидат 
прогонувани од рацете на безбожниците е повод за голема збунетост на 
многумина слаби во верата. Некои дури се готови да ја отфрлат својата 
доверба во Бога, затоа што Тој дозволува најлошите луѓе да напредуваат, 
додека најдобрите и најчесните да страдаат измачувани од нивната свирепа 
сила. Често се поставува прашањето: “Како Оној Кој е праведен и милостив и 
покрај тоа што уште е и неограничен во моќта, може да трпи таква неправда и 
угнетување?” Не е наше да дадеме одговор на тоа прашање. Бог нам ни дал 
доволно докази за Својата љубов, и не смееме да се сомневаме во Неговата 
добрина затоа што не сме во состојба да ја сфатиме целта на Неговото 
провидение. Предвидувајќи ги сомневањата кои во деновите на искушенијата и 
мракот ќе ги мачат душите на Неговите ученици, Спасителот им рекол: 
“Помнете ги зборовите што ви ги реков Јас: ниеден слуга не е поголем од својот 
господар. Ако Мене Ме гонеа, и вас ќе ве гонат” (Јован 15:20). Исус поради нас 
поднел многу повеќе отколку што би можел макар еден од Неговите 
следбеници да пострада од свирепоста на безбожните луѓе. Оние што се 
повикани да претрпат маки и маченичка смрт, ги следат само стапките на 
љубениот Божји Син.  

“Господ нема да задоцни со Своето ветување” (2. Петрово 3:9). Тој не ги 
заборава и занемарува Своите деца, но Тој им дозволува на грешните луѓе да 
го откријат својот вистински карактер, па ниеден од оние коишто сакаат да ја 
исполнуваат Неговата волја да не остане во заблуда во врска со карактерот на 
таквите. Освен тоа, праведните мора да поминат низ неволји за да се исчистат, 
и со својот пример да ги убедат другите во вистинитоста на верата и 
побожноста, и нивното доследно држење на крајот да ги осуди непокајаните и 
неверните. 

Бог дозволува грешните да напредуваат и да го откријат своето 
непријателство кон Него, та кога ќе ја наполнат мерката на своето беззаконие, 
сите во нивната целосна пропаст да можат да ја увидат Неговата праведност и 
милост. Денот на Неговата освета се приближува, кога сите оние што го газеле 
Неговиот закон и го угнетувале Неговиот народ ќе примат праведна награда за 
сите свои дела. Тогаш секоја свирепост и неправда направена кон Божјите 
слуги ќе биде казнета како да е направена на самиот Христос. 

Постои уште едно, уште позначајно прашање кое денес треба да го сврти 
вниманието на црквите. Апостол Павле вели: “Па и сите, што сакаат да живеат 
побожно во Христа Исуса, ќе бидат гонети” (2. Тимотеј 3,12). Тогаш зошто 
прогонството, како што тоа денес се гледа речиси престанало? Единствена 
причина е таа што црквата се приспособила кон критериумот на овој свет и 
затоа не предизвикува никакво противење. Религијата во нашите денови го 
нема оној чист и свет карактер што ја обележувал христијанската вера во 
Христовите денови и во деновите на Неговите апостоли. Христијанството 
изгледа толку популарно во светот само затоа што постојано оди во компромис 
со гревот, што на големите вистини на Божјото Слово толку рамнодушно се 
гледа и што во црквата има толку малку жива побожност. Штом ќе дојде до 
оживување на верата и силата на првобитната христијанска црква, ќе оживее и 
духот на прогонството и огнот на гонењето повторно ќе се распали.  

 
 



 
 
 

III 

ОТПАДНИШТВО ВО ХРИСТИЈАНСКАТА ЦРКВА 

 
 
Во своето Второ послание до Солунјаните апостол Павле претскажал 

големо отпадништво од верата што ќе доведе до воспоставување на папската 
власт. Тој нагласил дека Господовиот ден нема да дојде “додека најнапред не 
дојде отпаѓањето и не се открие човекот на гревот, синот на погибелта, кој се 
противи и се превознесува над сè, што се нарекува Бог или светост, за да 
седне како бог во Божјиот храм, покажувајќи се дека е Бог.” Понатаму апостолот 
ги предупредува своите браќа дека “тајната на беззаконието веќе дејствува” (2. 
Солунјаните 2:3, 4, 7). Уште на самиот почеток тој забележал дека во црквата 
се вовлекуваат заблуди што ќе го подготват патот за развој на папството. 

Тајната на беззаконието се развивала малку по малку, отпрвин кришум и 
сосема тивко, а кога се засилила и загосподарила со човековиот ум, сè 
поотворено го покажувала своето лажно и богохулно дело. Речиси 
незабележливо, незнабожечките обичаи си направиле пат во христијанската 
црква. Духот на компромисот и приспособувањето кон светот за извесно време 
бил задржуван со жестоките прогонства што ги поднесувала црквата за време 
на незнабожечкиот Рим. Но кога прогонството престанало и христијанството 
влегло во царските дворови и палати, тоа, понизноста и едноставноста на 
Христа и Неговите апостоли ги заменило со сјајот и гордоста на 
незнабожечките свештеници и владетели, и наместо Божјите барања, 
христијанството ги вовело човечките теории и преданија. Привидното 
обратување на Константин Велики, во првата половина на четвртиот век, 
предизвикало голема радост; и така светот облечен во облеки на формалната 
правда, тргнал во црква. Сега делото на изопачување брзо напредувало. 
Незнабоштвото, навидум победено, станало победник. Неговиот дух завладеал 
во црквата. Неговите учења, обичаи и празноверија се вовлекле во верата и во 
богослужението на таканаречените Христови следбеници. 

Резултатот од овој компромис постигнат помеѓу незнабоштвото и 
христијанството, бил развојот на “човекот на беззаконието”, во пророштвото 
најавен како оној “кој се противи и се превознесува над сè што се нарекува Бог.” 
Овој огромен систем на лажна вера е ремек - дело на сатанската сила - 
споменик на неговите напори самиот да седне на престолот и да управува со 
Земјата според својата волја. 

Сатаната еднаш се обидел да направи компромис со Христа. Му пристапил 
на Божјиот Син во пустината на искушението, и покажувајќи Му ги сите царства 
од овој свет и сета нивна слава, Му понудил сето тоа да Му го даде во раце, 
само ако Христос ја признае врховната власт на кнезот на темнината. Христос 
го укорил дрскиот искушувач и го присилил да се оддалечи. Но, сатаната има 
повеќе успех кога со истите искушенија му пристапува на човекот. Да си 
осигура за себе световни богатства и почести, црквата почнала да бара 
наклонетост и поддршка од големи и моќни луѓе на овој свет и  на тој начин 
отфрлајќи го Христа била наведена својата поданичка верност да му ја вети на 
сатанскиот претставник, на римскиот бискуп. 

Една од главните доктрини на римокатолицизмот е тврдењето дека папата е 
видлива глава на сеопштата Христова црква, со најголем авторитет над 
епископите и свештениците во сите делови на светот. Дури и повеќе од тоа, на 
папата му се доделувани вистински титули на божество. Дури се обраќале кон 



него со зборовите: “Господ Бог, Папа”, и тој е прогласен за непогрешлив. Тој 
бара сите луѓе да го почитуваат. Она исто барање што во пустината на 
искушението му го поставил на Христа сатаната и понатаму го поставува преку 
римската црква и многумина се подготвени да му се поклонат.  

Но оние што се плашат од Бога и му се поклонуваат само Нему, ќе ја 
отфрлат оваа богохулна дрскост со истите зборови со кои и Христос ги одбил 
обидите на лукавиот непријател: “Поклонувај Му се на Господа, твојот Бог, и 
само Нему служи Му” (Лука 4:8). Бог никогаш во Своето Слово не дал некое 
предвестување дека било кој човек го поставил за глава на црквата. Доктрината 
за папската врховна власт потполно е спротивна на учењето на Светото писмо. 
Папата не може да има никаква власт над Христовата црква, а тоа што тој го 
прави само е незаконско присвојување. 

Поборниците на католицизмот упорно ги обвинуваат протестантите, 
припишувајќи им ерес и самоволно одделување од вистинската црква. Но овие 
обвинувања пред сè можат да се применат на нив самите. Токму тие го 
спуштиле Христовото знаме и отстапиле од верата, “која им е дадена на 
светите еднаш засекогаш” (Јуда 3). Сатаната добро знаел дека Светото писмо 
на луѓето ќе им овозможи да ги препознаат неговите измами и да се 
спротивстават на неговата сила. Со Божјото Слово и самиот Спасител на 
светот се спротивставил на неговите напади. Секој негов напад Христос го 
дочекувал со штитот на вечната вистина, велејќи секој пат: “Напишано е” (Матеј 
4:4). На секое наговорување на непријателот му ја спротивставувал мудроста и 
силата на Божјото Слово. За да ја одржи својата власт над луѓето и да го 
зацврсти авторитетот на папскиот узурпатор, сатаната морал да ги држи во 
потполно непознавање на Светото писмо. Библијата - кога би била достапна на 
луѓето - во нивните очи ќе го воздигнела Бога, а на смртниот човек ќе му ја 
одредела неговата вистинска положба, затоа нејзините свети вистини морале 
да останат сокриени и забранети. Таквата логика ја прифатила и упорно 
применувала римската црква. Стотици години ширењето на Библијата било 
забранувано. На луѓето им било забрането да ја читаат или да ја имаат во 
своите домови, додека несовесните свештеници и црковните великодостојници, 
така ги толкувале нејзините учења за да си ги оправдаат сопствените барања и 
лаги. На таков начин папата станал општо признаен Божји намесник на земјата, 
надарен со црковен и светски авторитет. 

Бидејќи Библијата како единствен детектор за откривање на овие заблуди 
била отстранета, сатаната можел слободно да работи според својата волја. 
Пророштвото најавило дека папството “ќе помислува да ги измени времињата и 
Законот” (Даниел 7:25), и тоа нималку не се колебало да се прифати за тоа. За 
да им се даде на обратените од незнабоштвото некаков вид на замена за 
идолите што порано ги обожавале и така да им се олесни нивното 
таканаречено прифаќање на христијанството, во христијанското богослужение 
постепено е воведен култ на слики и реликвии - мошти на светци. Најпосле 
еден општ црковен собор (Види додаток), со својот декрет го озаконил овој нов 
систем на идолопоклонство. За ова богохулно дело да биде потполно, Рим се 
осмелил од Божјиот закон да ја исфрли втората заповед, која забранува 
обожавање на слики, а за да остане бројот на заповедите неизменет, десеттата 
ја поделил на две. 

Духот на компромис со незнабоштвото го отворил патот за уште поголемо 
непочитување на небесниот авторитет. Работејќи преку непосветените водачи 
на црквата, сатаната се обидел да ја промени и четвртата заповед потиснувајќи 
ја прастарата сабота, денот кој самиот Бог го благословил и посветил (Битие 
2:2, 3), и воздигнувајќи ја наместо неа, празникот што незнабошците го 
празнувале како “Чесен ден на сонцето”. Оваа промена во почетокот не се 
обидувале да ја направат отворено. Во првите векови сите христијани ја 



празнувале вистинската сабота. Ревнувале за Божјата чест зашто верувале 
дека Неговиот закон е непроменлив, најусрдно ја чувале чистотата и светоста 
на Неговите прописи. Но сатаната, за да ја постигне својата цел, многу лукаво и 
вешто работел преку своите агенти. За да се сврти вниманието на народот кон 
неделата, таа е прогласена за празник во чест на Христовото воскресение. Во 
недела обично се одржувани важни богослуженија, но сепак таа се сметала 
само како ден за разонода додека саботата и понатаму се празнувала како свет 
ден. 

За да го подготви патот за делото што планирал да го изврши, сатаната 
плански ги навел Евреите, уште пред Христовото доаѓање, да ја оптоварат 
саботата со многу строги прописи, така што нејзиното празнување навистина 
станало вистински товар. А сега, користејќи се со лажната светлина со која 
саботата некогаш била прикажувана, направил на неа да се гледа со презир 
како на еврејска уредба. Додека христијаните главно продолжиле да ја 
празнуваат неделата како празник на радоста, тој ги навел од саботата, со цел 
да покажат омраза кон сè што е еврејско, да направат ден на пост, тага и 
жалост.  

Царот Константин во почетокот на четвртиот век издал еден декрет со кој 
неделата ја прогласил за јавен празник во целото Римско царство (Види 
додаток). Денот на сонцето го почитувале неговите незнабожечки поданици, но 
го празнувале и христијаните, а политиката на царот била на тој начин да ги 
обедини спротивните интереси на незнабоштвото и христијанството. На тоа го 
наговориле епископите на црквата кои, проникнати со честољубие и желба за 
власт, увиделе дека, доколку христијаните и незнабошците празнуваат ист ден, 
тоа ќе го олесни формалното прифаќање на христијанството од страна на 
незнабоштвото и ќе ја зголеми моќта и славата на црквата. Меѓутоа, иако 
многумина богобојазливи христијани постепено биле наведени неделата 
донекаде да ја сметаат за присвоен празник, тие сè уште ја празнувале 
вистинската сабота како Господова светост и ја празнувале во послушност 
според четвртата заповед. 

Големиот измамник сè уште не го довршил своето дело. Решил да го 
собере христијанскиот свет под свое знаме, а својата власт да ја спроведува 
преку својот намесник, горделивиот понтифекс кој тврдел дека е Христов 
претставник. Преку полуобратените незнабошци, честољубивите епископи и 
свештениците, кои го сакале светот, тој ја постигнал својата цел. Од време на 
време се одржувале големи и прочуени црковни собори, на кои се собирале 
црковните великодостојници од целиот свет. Речиси на секој од овие собори 
саботата што ја поставил самиот Бог, била сè повеќе потиснувана, додека 
неделата дотолку повеќе воздигнувана. Така најпосле, незнабожечкиот празник 
почнал да се почитува како божествена институција, додека библиската сабота 
била прогласена како остаток од еврејството, а нејзините почитувачи за 
проклети. 

На големиот отпадник му успеало да се “превознесува над сè, што се 
нарекува Бог или светост” (2. Солунјаните 2:4). Се осмелил да го промени токму 
овој пропис од Божјиот закон кој вниманието на целото човештво го свртува кон 
вистинскиот и живиот Бог, толку јасно и одредено, за да не може да се сфати 
погрешно. Во четвртата заповед Бог се открил како Творец на небото и Земјата, 
според што се издвојува од сите лажни богови. Седмиот ден како спомен на 
делото на создавањето бил посветен како ден за одмор на сите луѓе. Даден е 
со цел живиот Бог кој е извор на животот и кој треба да биде предмет на 
почитување и обожување, постојано да се одржува пред очите на луѓето. 
Сатаната со сите свои сили се напрега луѓето да ги одврати од нивната 
поданичка должност кон Бога и од послушноста кон Неговиот закон, затоа 



своите напори ги насочил особено против оваа заповед која го истакнува Бога 
како Творец. 

Денес протестантите тврдат дека Христовото воскресение во недела  го 
направило тој ден христијанска сабота, но во Светите списи на  Библијата нема 
докази за тоа тврдење. Таква чест на овој ден никогаш не му давале ниту 
Христос ниту Неговите апостоли. Празнувањето на неделата како христијанска 
институција има свое потекло во онаа “тајна на беззаконието”, која своето дело 
го започнала уште во деновите на апостол Павле (2. Солунјаните 2:7). Каде и 
кога Господ го присвоил ова дете на папството? Кој полноважен и убедлив 
доказ може да се наведе во прилог на една таква промена која Светото писмо 
не ја поткрепува? 

Во шестиот век папството веќе цврсто се стабилизирало. Седиштето на 
неговата власт било поставено во царскиот град, а римскиот епископ бил 
прогласен за врховен поглавар на целата црква. Незнабоштвото му го 
отстапило местото на папството, ламјата на ѕверот му ја дала “силата своја, и 
престолот свој, и голема власт” (Откровение 13:2). И така започнало илјада 
двесте и шеесет годишното папско угнетување, претскажано во пророштвата на 
Даниеловите книги и во Откровението (Даниел 7:25; Откровение13:5-7). 
Христијаните биле принудени да бираат: ќе сакаат ли да ја напуштат 
правилноста на својот став  и да ги прифатат папските церемонии и папското 
богослужение, или својот живот да го завршат во затвори, на разни направи за 
мачење или од џелатските секири. Тогаш се исполнувале Христовите зборови: 
“А ќе ве предаваат и родителите, и браќата, и роднините и пријателите, и ќе 
убијат некои од вас, и сите ќе ве мразат, заради Моето име” (Лука 21:16, 17). 
Настапило прогонство против верните посилно отколку кога и да било порано и 
светот станал огромно поле на битка. Стотици години Христовата црква 
наоѓала засолниште во осаменост, во изолација и во повлеченост. Пророкот 
тоа го прикажува вака: “А жената побегна во пустина, каде што имаше место 
приготвено од Бога за да ја хранат таму илјада двесте и шеесет дена” 
(Откровение 12:6). 

Со доаѓањето на Римската црква на власт се одбележува почетокот на 
вековите на најголем мрак. Како што растела нејзината моќ, темнината 
станувала сè погуста. Верата од Христос, кој го претставува нејзиниот 
вистински темел, била пренесена на римскиот папа. Наместо да се обраќаат на 
Божјиот Син за простување на гревовите и за вечно спасение, народот гледал 
во папата и неговите ополномоштени свештеници и црковни великодостојници. 
Луѓето биле учени дека папата е нивен земен посредник и дека само преку него 
можат да се приближат до Бога, дека тој стои пред нив наместо Бог и дека сите 
безусловно мораат да му се покоруваат. Непочитувањето на неговите барања 
била доволна причина виновниците да бидат најстрого казнети, и изложени на 
најтешки мачења на телото и душата. Така мислите на народот биле 
одвратувани од Бога, а биле упатувани на грешни луѓе, свирепи и наклонети 
кон заблуди, дури повеќе од тоа, на самиот кнез на темнината, кој преку нив ја 
извршувал својата власт. Гревот бил покриен со наметка од светлината. Кога 
Светото писмо ќе се забрани и кога за најголем авторитет ќе почне да се смета 
човекот, тогаш можеме да очекуваме само лага, измама и понижувачко 
беззаконие. Со издигнувањето на човечките закони и традиции дошло до 
изопачување во верата што секогаш е  последица од отфрлувањето на Божјиот 
закон. 

Тоа биле денови на опасност за Христовата Заедница. Верни знаменосци 
навистина имало малку. Иако вистината не била оставена без сведоци, сепак 
понекогаш изгледало дека заблудата и суеверието потполно ќе надвладеат и 
дека вистинската вера ќе ја снема од земјата. Евангелието било изгубено од 



вид, додека верските обреди биле намножувани, а народот оптоваруван со 
строги и претерани барања. 

Свештениците го учеле народот не само да гледа на папата како на свој 
посредник туку и за простување на гревовите да се потпира на сопствените 
дела. Долги поклоненија, разни видови на покорување, обожување на 
реликвии, изградба на цркви, светилишта и олтари и давање на големи суми 
пари на црквата - такви и слични дела се барани од луѓето за наводно да се 
ублажи Божјиот гнев и за да се осигура Неговото одобрување, како Бог да е 
сличен на човекот кој може да се разгневи поради ситници и да се омилостиви 
со дарови или со надворешни докази на каење. 

Иако порокот преовладувал дури и меѓу водачите на римската црква, 
нејзиното влијание постојано како да се зголемувало. Пред крајот на осмиот век 
папистите почнале да тврдат како римските епископи, наводно, уште во првите 
векови ја имале истата духовна власт која сега тие себеси си ја припишувале, 
за да изгледа тоа тврдење веродостојно, морале да употребат одредени 
средства на кои таткото на лагата подготвено им укажал. Монасите ги 
фалсификувале старите ракописи. Откриени се дотогаш непознати декрети на 
црковните собори, кои наводно, ја докажувале врховната власт на папата во 
целата црква од најстарите времиња. А црквата што ја отфрлила вистината, 
жедно ја прифатила оваа измислица (Види додаток). 

Малиот број верници кои својата вера ја ѕидале на вистинскиот темел (1. 
Коринтјаните 3:10), со овие ништожно - лажни учења биле спречувани во 
своето дело и биле вчудоневидени. Слично на градителите на ерусалимските 
ѕидови во времето на Немија, некои биле готови да кажат: “Ослабна силата на 
носачите, а земја од урнатини има многу; не можеме да го градиме ѕидот” 
(Неемија 4,10). Уморни од постојаните борби и прогонства, постојаното 
спротивставување на измамите, беззаконието и разни други пречки што само 
сатаната можел да ги измисли за да го спречи нивното напредување, некои од 
верните градители се обесхрабриле; поради својот мир, и за да го сочуваат 
својот живот и имот го напуштиле вистинскиот темел. Други пак, не плашејќи се 
на противењето од страна на своите непријатели, храбро зборувале: “Не бојте 
се од овие луѓе! Мислете на Господа, голем и страшен” (Неемија 4:14); ја 
продолжиле работата не отпашувајќи го ни за еден момент, “духовниот меч кој 
е Словото Божјо”  (Ефесјаните 6:17). 

Истиот дух на омраза и противење кон вистината ги инспирирал Божјите 
непријатели во сите времиња, и иста будност и верност е барана од Неговите 
слуги. Христовите зборови упатени на првите ученици : “А што ви зборувам 
вам, на сите им зборувам: бдејте!” (Марко 13:37), се однесуваат на сите Негови 
следбеници до крајот на светот. 

Се чинело дека темнината станува сè погуста. Обожувањето на слики 
станувало сè повообичаено. Пред сликите се палени свеќи и ним им се 
упатувани молитви. Најбесмислените и најпразноверните обичаи земале замав. 
Човечките мисли до таа мера биле обземени со празноверието, што  изгледало 
како веќе и да нема разум. Бидејќи свештениците и епископите и самите се 
оддавале во уживање на сетилните задоволства и расипаност, од народот, кој 
чекал тие да го водат, навистина не можело да се очекува ништо друго туку сè 
подлабоко да пропаѓа во незнаење и порок. 

Вториот чекор на папската дрскост е направен во единаесеттиот век кога 
папата Гргур VII прогласил совршенство на римската црква. Меѓу другото, тој 
тврдел дека црквата никогаш не грешела и според Светите списи, никогаш и не 
може да погреши. Меѓутоа, Светите списи не ни даваат никаков доказ кој оди во 
прилог на таквото тврдење. Горделивиот понтифекс исто така ја присвоил 
власта за да ги сменува царевите, изјавувајќи дека пресудата која тој ќе ја 
изрече никој не може да ја собори ниту промени, додека тој има право да ја 



промени и поништи секоја одлука која ќе ја донесе кој било друг (Види 
додаток). 

Упадлив пример на тиранскиот карактер на овој непогрешлив застапник 
била неговата постапка со германскиот цар Хенрик IV. Бидејќи се осмелил да го 
презре авторитетот на папата, овој монарх бил исклучен од црквата и симнат 
од престолот. Застрашен од предавството и заканите на кнезовите, кои 
папската одлука ги охрабрила во буната, Хенрик ја сфатил неопходноста од 
помирувањето со Рим. Во придружба на својата жена и само со еден верен 
слуга, ги преминал Алпите среде зима за да се понижи пред папата. Кога 
стигнал до дворецот во кој престојувал Гргур, бил одведен без својата 
придружба во едно надворешно преддворје, и тука, на остар зимски студ, 
гологлав, бос, во една скудна облека, чекал дозвола од папата за да може да 
излезе пред него. И дури по три дена поминати во пост и исповедување, папата 
го удостоил со простување. Меѓутоа, и тоа е направено само под услов доколку 
царот причека на посебно папско одобрување пред да ги стави повторно на 
себе ознаките на царското достоинство и повторно да почне да владее. И 
Гргур, понесен од својот триумф, гласно се фалел дека негова должност е да ја 
понижува гордоста на царевите. 

Каква ли е само разликата помеѓу овој надуен и горд понтифекс и 
скромноста на кроткиот и благ Исус кој се прикажал Себеси како стои пред 
вратата на срцето молејќи за влез за да донесе простување и мир, и кој Своите 
ученици вака ги учел: “И кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде слуга” 
(Матеј 20:27). 

Вековите кои следувале, сведоци се за постојаното ширење на заблудите 
во доктрините што ги изнесува Рим. Уште пред воспоставувањето на папството, 
на учењето на незнабожечките филозофи им било посветувано внимание, и тоа 
имало доста влијание врз црквата. Многумина што тврделе дека се обратени, 
сè уште се држеле на основните ставови на својата  незнабожечка филозофија, 
и не само што продолжиле да ја проучуваат туку ја наметнувале и на другите, 
како наводно средство за ширење на таканареченото христијанско влијание 
меѓу незнабошците. Така во христијанската вера се вовлекле сериозни 
заблуди. Една од поистакнатите била верувањето во човековата природна 
бесмртност и свесната состојба по смртта. Оваа доктрина го положила темелот 
на кој Рим го воспоставил повикувањето на светците и обожувањето на 
Девицата Марија. Оттаму произлегла и ереста за вечните маки на 
непокајаните, која многу рано станала составен дел на папската вера. 

Со тоа бил подготвен патот за воведување на уште една паганска 
измислица што Рим ја нарекол чистилиште со која се служел со цел за 
заплашување на лековерните и суеверните маси. Оваа ерес го истакнува 
постоењето на едно место за мачење каде што душите на оние што не 
заслужиле вечно проклетство ја поднесуваат казната за своите гревови, и од 
каде, штом ќе бидат исчистени, се преселуваат на небото. (Види додаток) 

На Рим му била потребна уште една измислица за да можел успешно да го 
користи стравот и пороците на своите следбеници. А тоа е постигнато со 
примената на доктрината за прошталниците (простување на гревот за пари). 
Потполно простување на гревовите - минатите, сегашните и идните, и 
ослободување од сите заслужени маки и казни им било ветувано на сите што ќе 
учествуваат во војните на врховниот свештеник поради проширување на 
неговата светска власт, казнување на неговите непријатели или пак 
истребување на сите оние што ќе се осмелат да ја оспорат неговата духовна 
превласт. Луѓето исто така се учени дека со давање на пари на црквата можат 
да се ослободат од гревовите, а дека и душите на нивните покојни роднини и 
пријатели, што се мачат во пеколниот пламен, на тој начин можат да се откупат. 
Со парите собрани на тој начин, Рим ги полнел своите каси и го одржувал 



сјајот, раскошот и порокот на таканаречените претставници на Оној кој немал 
“каде глава да заклони” (Види додаток). 

Библискиот обред на вечерата Господова е заменет со идолопоклоничката 
жртва - миса. Папските свештеници тврделе дека со своите бесмислени 
церемонии и глумења го претвораат обичниот леб и виното во вистинско 
“Христово тело и крв.” - Кардинал Вајзмен, (Weiseman). Вистинско присуство 
на телото и крвта на нашиот Господ Исус Христос во благословената 
еухаристија, VIII, стр. 3 отс. 26. Богохулно и безобѕирно пречекорувајќи сè 
што е дозволено, отворено тврделе дека можат да го “создадат” и самиот Бог, 
Творецот на сè што е создадено. Од христијаните, под закана со смртна казна 
барале да изразат вера во оваа страшна и богохулна ерес. Многумина што 
одбиле тоа да го направат живи биле фрлани во огнот на кладата. (Види 
додаток) 

Во тринаесеттиот век била воведена инквизицијата - една од најстрашните 
творби на папството. Самиот кнез на темнината работел заедно со водачите на 
папската хиерархија. На нивните тајни совети сатаната и неговите ангели 
управувале со умовите на овие зли луѓе, додека меѓу нив, иако невидлив за 
нивните очи, стоел еден Божји ангел кој водел еден ужасен записник за нивните 
безбожни заклучоци, и ја пишувал историјата на делата, премногу страшни за 
да можат да се изнесат пред човечките очи. “Големиот Вавилон” навистина бил 
“пијан од крвта на светите.” Осакатените тела и крвта на милиони маченици 
викале кон Бога за освета над оваа отпадничка сила. 

Папството станало вистински светски тиранин. Кралевите и царевите се 
поклонувале на декретите на римскиот врховен свештеник. Изгледало, како во 
негова власт да е и овоземната и вечната судбина на луѓето. Со векови 
исклучително и безусловно биле прифаќани доктрините на Рим, неговите 
обреди се извршувани со стравопочитување, а неговите празници празнувани 
насекаде по земјата. Неговото свештенство е почитувано и дарежливо 
потпомагано. Никогаш подоцна римската црква не достигнала толку голем сјај, 
достоинство и моќ. 

Меѓутоа, “пладнето на папството претставувала полноќ за светот.” - Вили, 
Историја на протестантизмот, 6. I, погл. 4. Светото писмо речиси било 
непознато, и тоа не само за народот, туку и за свештениците. Слично на 
фарисеите во старо време, папските водачи ја мразеле светлината која ги 
откривала нивните гревови. Бидејќи Божјиот закон кој претставува мерило за 
правдата бил отстранет, тие имале потполно неограничена власт и се 
оддавале на порокот без никакво воздржување. Измамата, лакомоста и 
разузданоста сè повеќе земале замав. Луѓето не се плашеле пред ниедно 
злосторство кое би можело да им донесе богатство или положба. Палатите на 
папите и епископите давале глетка на најодвратен разврат. Некои поглавари на 
црквата, дури и на папскиот престол, се оддавале на толку одвратни 
злосторства што светските владетели се обидувале да ги соборат овие црковни 
великодостојници како чудовишта премногу гнасни за да можат да се 
поднесуваат. Со векови Европа поради тоа не можела да има никаков напредок 
во науката, уметноста и цивилизацијата. Во христијанството владеела морална 
и интелектуална премреност.  

Состојбата на светот под римската власт претставувала страшно и 
впечатливо исполнување на зборовите на пророкот Осија: “Мојот народ гине: 
нема знаење; зашто ти го отфрли знаењето, и Јас те отфрлам тебе... зашто го 
заборави Законот на својот Бог, и Јас ќе ги заборавам твоите синови.” “Нема 
веќе верност, нема милост, нема познавање Божјо на земјата, туку проклетство 
и лага, убивање и кражба, прељуба и насилство, една крв ја стигнува другата.” 
(Осија (4:6, 1, 2). Такви биле последиците од отфрлувањето на Божјeто Слово. 

 



 
IV 

ВАЛДЕНЖАНИ 

 
 
Среде темнината која во текот на долгиот период на  папската превласт ја 

покрила земјата, виделото на вистината не можело да биде сосема згаснато. 
Во сите времиња имало Божји сведоци - луѓе што имале вера во Христа како 
единствен посредник помеѓу Бога и човекот, на кои Библијата им била 
единственото животно правило и кои ја празнувале вистинската сабота. Колку 
светот им должи на овие луѓе, потомството, ниту идните поколенија никогаш 
нема да дознаат. Тие биле жигосани како еретици, нивните мотиви лажно 
толкувани, нивниот карактер клеветнички омаловажуван, а нивните списи 
забранувани, извртувани или осакатувани. Но сепак тие останувале цврсти, и 
од поколение на поколение ја чувале својата вера во нејзината чистота, како 
свето наследство за идните поколенија. 

Историјата на верниот Божји народ во текот на мрачните векови кои 
следувале по воспоставувањето на врховната власт на Рим, запишана е само 
на небото, таа има малку место во човечките записи. За постоењето на Божјиот 
народ во тоа време одвај наоѓаме трага, освен во тужбите на нивните 
прогонители. Политиката на Рим се огледала во настојувањето да избрише 
секаква трага на неслога со неговите доктрини или декрети. Сè што се сметало 
за еретично, било тоа да се физички лица или списи, е уништено. Изразување 
на сомнеж, или само на едно прашање во врска со авторитетот на папските 
догми било доволно осомничените да го изгубат животот, било да се богати или 
сиромашни, угледни или обични луѓе. Рим исто така настојувал да го уништи 
секој извештај за својата свирепост кон еретиците. На папските собори било 
решено сите книги или списи што содржат такви извештаи да бидат запалени. 
Пред пронаоѓањето на печатарската вештина имало малку книги и тие по 
самиот свој облик биле незгодни за чување, поради тоа на приврзаниците на 
Рим не им било тешко да ја остварат својата намера.  

На ниедна црква што се наоѓала во границите на римската власт, не и било 
дозволено долго да ја ужива слободата на совеста. Само што дошло на власт, 
папството веднаш ја пружило раката да го уништи секого што ќе одбие да ја 
признае неговата надмоќност; и така црквите, една по друга, се потчинувале на 
неговата власт. 

Во Велика Британија христијанството многу рано зафатило корен. 
Евангелието што го прифатиле Британците во првиот век сè уште останало 
неизопачено од римското отпадништво. Прогонствата од страна на 
незнабожечките цареви, кои се почувствувале сè до овие оддалечени 
крајбрежја, биле единствениот дар што првите британски цркви  го добиле од 
Рим. Многу христијани, бегајќи од прогонството во Англија, нашле засолниште 
во Шкотска, оттаму вистината е однесена во Ирска, и во сите тие земји била 
радосно примена.  

Кога Саксонците ја заземале Британија, незнабошците ја задобиле власта. 
Освојувачите одбиле да бидат поучувани од страна на своите робови, и 
христијаните морале да се повлечат во планините и пустите тресетишта. 
Меѓутоа, виделото сокриено за извесно време продолжило и понатаму да 
свети. По само еден век, тоа во Шкотска заблескало со таков сјај, така што 
неговите зраци допреле дури до најоддалечените земји. Од Ирска дошол 
побожниот Колумбо со своите соработници, и собирајќи ги околу себе 
распрсканите верници на осамениот остров Јона, го направил центар на 
својата мисионерска работа. Меѓу овие евангелисти се наоѓал еден почитувач 



на библиската сабота и така оваа вистина дошла до народот. На островот Јона 
била основана школа од која мисионерите заминувале нe само во Шкотска и 
Англија, туку и во Германија, Швајцарија и Италија. 

Но Рим го насочил својот поглед и на Британија и донел решение  да ја 
стави под своја власт. Во шестиот век римските мисионери презеле акција да ги 
обратат незнабожечките Саксонци. Горделивите варвари ги примиле 
благонаклонето и илјадници од нив биле наведени да ја прифатат римската 
вера. Кога нивното дело почнало да напредува, папските водачи и нивните 
обратеници дошле во допир со првобитните христијани. Веднаш се покажала 
упадлива разлика. Овие припадници на првобитното христијанство биле 
едноставни, кротки и библиски воспитани во поглед на карактерот, учењето и 
однесувањето, додека следбениците на Рим покажувале празноверие, сјај и 
папска дрскост. Римскиот пратеник барал овие христијански цркви да ја 
признаат врховната власт на папата како највисок свештеник. Британците 
одговориле благо дека тие сакаат да бидат во љубов со сите луѓе, но дека 
папата нема право на врховна власт во црквата и тие можат да му ја укажуваат 
само таа потчинетост што му ја должат на секој Христов следбеник. Повеќепати 
Рим се обидувал да ја придoбие нивната покорност, но овие понизни 
христијани, изненадени од гордоста на римските емисари, решително 
одговориле дека не признаваат друг господар освен Христос. Тогаш се открил 
вистинскиот дух на папството. Римскиот претставник рекол: “Кога не сакате да 
ги примите браќата кои ви донесуваат мир, ќе ги примите непријателите кои ви 
донесуваат војна. Бидејќи не сакате да се соедините со нас и на Саксонците да 
им го покажете патот на животот, од нив ќе примите смртен удар!” - Д’Обиње (D’ 
Aubigne), Историја на реформацијата, II, 2 погл. Тоа не биле празни закани. 
Војни, интриги и измами, користени се против овие сведоци на библиската 
вера, сè додека британските цркви не биле уништени или принудени да се 
потчинат на папскиот авторитет.  

Во земјите надвор од римската власт, постоеле во текот на многу векови  
групи на христијани, кои останале сосема слободни од папската расипаност. 
Опкружени со незнабошци, тие со текот на годините паднале под влијание на 
некои од нивните заблуди, но и понатаму ја сметале Библијата за единствено 
правило на верата и се придржувале на многу нејзини вистини. Овие христијани 
верувале во непроменливоста на Божјиот закон и според четвртата заповед ја 
празнувале саботата. Црквите кои  ја држeле оваа вера и ја спроведувале во 
својот живот, постоеле во централна Африка и меѓу Ерменците во Азија. 

Но меѓу оние што се спротивставувале на навлегувањето на папската сила 
особено се истакнувале Валденжаните. Токму во земјата каде што папството го 
поставило своето седиште, се појавил најсилен отпор против неговите лаги и 
изопачености. Со векови црквите на Пиемонт ја чувале својата независност, но 
конечно дошло време Рим да ја побара нивната покорност. По безуспешните 
борби против неговата тиранија, водачите на овие заедници ја признале,  и 
против својата волја, надмоќноста на оваа сила на која, како што изгледало, и 
се покорува целиот свет. Сепак, имало и такви кои одбиле да се потчинат на 
папскиот авторитет и прелатите. Тие решиле да останат верни само на Бога и 
да ја сочуваат чистотата и едноставноста на својата вера. Така дошло до 
одделување. Оние кои ја исповедале старата вера морале да се повлечат, 
едни ги оставиле своите родни Алпи и го подигнале знамето на вистината во 
туѓи земји, други пак се повлекле во осамени долини и горски пештери и така ја 
сочувале својата слобода за да му служат на Бога. 

Верата која валденжанските христијани со векови ја исповедале и чиешто 
учење го истакнувале била во остра спротивност со лажните учења што 
потекнувале од Рим. Нивната вера се градела на напишаното Божјо Слово, на 
вистинскиот христијански темел. Но тие скромни земјоделци во своите 



зафрлени засолништа, одделени од светот и врзани за секојдневната работа 
околу своите стада и своите лозја, не дошле сами до вистината која била во 
толкава спротивност со догмите и ересите на отпаднатите цркви. Нивното 
верување не претставувало ништо ново, туку наследство примено од  
предците. Тие се бореле за верата на апостолската црква, за верата “која им е 
дадена на светите еднаш засекогаш” (Јуда 3). “Заедница во пустина”, а не 
горделива хиерархија воспоставена во големата светска метропола, била 
вистинската Христова Заедница, чувар на богатството на вистината која Бог му 
ја доверил на Својот народ да ја пренесе на светот. 

Една од главните причини која довела до одделување помеѓу вистинската 
црква и Рим била омразата на римокатолицизмот кон библиската сабота. Како 
што најавило пророштвото, папската власт ја згазила вистината. Божјиот закон 
бил фрлен во прав, а човечките обичаи и преданија воздигнувани. Црквите кои 
биле под папската власт многу брзо биле присилени да ја празнуваат неделата 
како свет ден. Среде мошне распространетите заблуди и празноверија, 
многумина, дури и од вистинскиот Божји народ, кои ја празнувале саботата, 
толку многу се збуниле што и во недела се воздржувале од работа. Меѓутоа, 
ниту тоа не било доволно за водачите на папството. Тие барале не само да се 
празнува неделата, туку и да се осквернува саботата, оние кои би се осмелиле 
да ја слават ги обвинувале со најтешки зборови. Божјиот закон можеле да го 
држат во мир само оние кои побегнале надвор од дофатот на римските сили. 

Валденжаните први од европските народи го добиле преводот на Светите 
списи на Библијата (Види додаток). Со векови пред реформацијата ја имале 
Библијата во ракопис на својот мајчин јазик. Ја имале вистината  неизмешана 
со заблуди, и тоа ги направило посебен предмет на омраза и прогонство. Тие 
Римокатоличката црква ја прогласиле за отпаднатиот Вавилон од 
Откровението, и ризикувајќи го дури и сопствениот живот, станувале да се 
спротивстават на нејзината расипаност. Додека некои, под притисок на 
долготрајните прогонства, попуштиле во својата вера и малку по малку 
отстапувале од нејзините карактеристични начела, толку повеќе други, цврсто 
се држеле за вистината. Во текот на сите тие векови на мрак и отпадништво, 
имало Валденжани кои не ја признавале врховната власт на Рим, 
поклонувањето на слики го отфрлиле како идолопоклонство и ја празнувале 
вистинската сабота. Во најжестоките бури на противење ја сочувале својата 
вера. Иако прободувани со савојски копја и спалувани на римски клади, тие 
непоколебливо го бранеле Божјото Слово и честа на Неговото име. 

Зад високите планински утврдувања, засолништа на гонетите и 
угнетуваните во сите времиња, Валденжаните го нашле своето засолниште. 
Тука виделото на вистината речиси  среде сеопштата темнина на средниот век, 
не престанало да свети. Тука, во текот на илјада години, сведоците на 
вистината ја чувале старата вера. 

Самиот Бог за Своите верни го подготвил ова посебно величествено 
засолниште како светиња која одговарала на возвишените и големи вистини 
што им ги доверил. За овие верни изгнаници, планините претставувале симбол 
на непроменливата Јеховина правда. Укажувајќи им на своите деца на високите 
планини кои се издигале пред нив во својата непроменлива величественост, им 
зборувале за Оној кај кого нема “измени ниту сенка од промена”, и чиј збор е 
исто толку траен како и тие вечни ридови. Бог ги утврдил горите и ги опашал со 
јачина, и ниту една рака, освен Неговата неизмерна сила, не можела да ги 
помести од нивното место. На сличен начин Тој го поставил и Својот закон, 
основа на Своето владеење на небото и земјата. Човечката рака може да 
допре до своите ближни и да им го уништи животот, но како што не може да ги 
искорне планините од нивниот темел и да ги фрли во море, исто така не може 
да измени ниту еден пропис од Божјиот закон, ниту пак да избрише макар и 



едно дадено ветување на оние што ја извршуваат Неговата волја. Во својата 
верност кон Неговиот закон, Божјите слуги треба исто така да бидат цврсти како 
тие неподвижни планини. 

Планинските масиви кои ги опкружувале нивните тесни долини, биле 
постојани сведоци на Божјата творечка моќ и гаранција за Неговата заштита и 
грижа. Овие побожни патници и придојденици, навикнувајќи се на тие неми 
симболи на Божјата присутност, ги засакале истите. Не покажувале никакво 
негодување поради својата мачна судбина, никогаш не се чувствувале осамени 
среде планинската самотија. Му заблагодарувале на Бога што им овозможил 
засолниште од гневот и свирепоста на луѓето. Се радувале што можеле 
слободно да Му служат. Често се покажувало, кога биле прогонувани од своите 
непријатели, дека тие големи ридови им овозможуваат сигурна заштита и 
одбрана. Од многу непристапни врвови кон небото се дигале нивните 
фалоспеви, а римските војски не можеле да ги замолкнат нивните песни на 
благодарност кон Бога. 

Чиста, едноставна и срдечна била побожноста на овие Христови 
следбеници. Тие начелата на вистината повеќе ги ценеле од куќите, имотот, 
роднините, пријателите па дури и од самиот живот. Грижливо настојувале тие 
начела да ги всадат и во срцата на младите поколенија. Своите деца од 
нивното најрано детство ги поучувале од Светото писмо и ги учеле барањата 
на Божјиот закон да ги сметаат за свети. Во тоа време преписите на Библијата 
биле многу ретки, затоа нејзините драгоцени зборови ги учеле напамет. 
Многумина биле во состојба да изговорат напамет цели делови од Стариот и 
Новиот завет. Мислите за Бога се соединувале со возвишените сцени на 
природата и со скромните благослови на секојдневниот живот. Малите деца ги 
учеле со благодарност да гледаат на Бога како на дарител на секоја милост и 
утеха. 

Родителите, иако нежни и полни со љубов, мудро настојувале да не ги 
навикнат своите деца да си угодуваат себеси. Пред нив бил живот полн со 
искушенија и тешкотии, а можеби и маченичка смрт. Уште од детството биле 
воспитувани да ги поднесуваат тешкотиите, да се потчинуваат на наредбите, а 
сепак да мислат и постапуваат самостојно. Уште од најраната младост биле 
подучувани да носат одговорности, во зборувањето да бидат внимателни и да 
ја сфатат сета мудрост на молчењето. Со еден непромислен збор, кој би 
допрел до увото на нивните непријатели, секој поединец можел да го доведе во 
опасност не само сопствениот живот, туку и животите на стотици свои браќа, 
зашто како што волците го прогонуваат својот плен, така непријателите на 
вистината ги прогонувале оние што се осмелувале да бараат слобода на 
вероисповедта. 

Валденжаните поради вистината ја жртвувале својата земна среќа и во 
своите макотрпни напори за насушниот леб биле постојани и трпеливи. Секој 
дел на обработлива земја помеѓу планините грижливо бил искористен; 
долините и помалку плодните стрмнини биле направени плодни. Штедењето и 
строгото самоодрекување претставувало дел од воспитувањето кое децата го 
примале како единствено наследство. Биле поучувани дека животот според 
Божјата намера, треба да биде постојана дисциплина, и дека своите животни 
потреби можат да ги намират само со лична работа, промисленост, грижливост 
и вера. Овој процес бил мачен и тежок, но благотворен, бил токму она што му е 
потребно на паднатиот човек во неговата сегашна состојба - школа која Бог ја 
предвидел за негово обучување и развој. Додека младите на тој начин се 
челичеле со оскудица и напорна работа, не се занемарувало ниту негувањето 
на умните способности. Биле поучувани дека сите нивни сили му припаѓаат на 
Бога и дека мораат да ги развиваат и усовршуваат за Неговата служба. 



Валденжанските цркви според својата чистота и едноставност потсетувале 
на црквите од апостолските денови. Отфрлувајќи ја врховната власт на папата 
и епсикопите, Библијата ја сметале за највисок и единствен непогрешлив 
авторитет. Нивните пастори, за разлика од господствено гордите свештеници 
на Рим, го следеле примерот на својот Учител кој не дошол да “Му служат, туку 
да служи” (Матеј 20:28). Го паселе Божјото стадо, водејќи го на “зелени 
пасишта” (Псалм 23:1, 2) и кон живите извори на Неговото свето Слово. Далеку 
од спомениците на човечкиот раскош и гордост, верниците се собирале, не во 
величествени цркви или огромни катедрали туку во планинските сенки, во 
алпските долини, или, во време на опасност, во некоја пештера која им била 
како природна тврдина, за да ги слушаат зборовите на вистината од 
Христовите слуги. Духовните пастири не го проповедале само евангелието, туку 
ги посетувале и болните, ги поучувале децата во верата, ги предупредувале 
залутаните, настојувале да ги оттргнат несогласувањата и да ја унапредат 
слогата и братската љубов. Во мирно време се издржувале со доброволните 
прилози на верниците, меѓутоа, секој имал и некој занает или занимање со кој 
во случај на потреба, би можел како и апостол Павле во свое време, сам да се 
издржува. 

Младината примала поуки од своите духовни пастири. Иако е посветувано 
внимание и на разни гранки од општата наука, сепак Библијата била главен 
предмет на проучување. Евангелијата според Матеј и Јован, како и многу други 
посланија, ги учеле напамет. Се занимавале и со препишување на Светото 
писмо. Некои преписи го опфаќале целото писмо, а некои само кратки делови, 
пропратени со едноставни објаснувања од оние кои биле способни да ја 
толкуваат Библијата. На тој начин богатството на вистината, кое многу време 
било криено од страна на оние што сакале да се воздигнат над Бога, било 
изнесено на светлината на денот. 

Со трпелива и неуморна работа, понекогаш во длабоки и темни подземни 
пештери на земјата, при светлината на факелот, биле препишувани светите 
списи, стих по стих, дел по дел. Така делото напредувало, додека откриената 
Божја волја блескала како чисто злато; колку тоа дело покрај сите искушенија 
што се поднесувани поради него станувало пославно, поблескаво и посилно, 
можеле да знаат само оние што учествувале во него. Ангели испратени од 
небото ги опкружувале овие верни работници. 

Сатаната ги поттикнал папските свештеници и епископи да го закопаат 
словото на вистината под ништожните заблуди, ереси и празноверија, но сепак 
тоа, и тоа на најчудесен начин, е сочувано неизопачено низ сите векови на 
мракот. Тоа не носело човечки, туку Божји печат. Луѓето биле неуморни во 
своите напори да го замрачат јасното и едноставното значење на светите 
списи, прикажувајќи ги така како нивните сведоштва да си противречат самите 
на себе, но слично како Ноевиот ковчег на разбранетите бранови на 
бескрајното море, Божјото Слово издржува сред сите бури кои му се закануваат 
со уништување. Како што рудникот своите богати жили на злато и сребро ги 
крие под површината, и сите кои сакаат да ги откријат неговите скапоцености 
мораат да копаат, така и Светото писмо содржи богатства на вистината кои се 
откриваат само на срдечен, понизен и побожен испитувач. Бог одредил 
Библијата за сите припадници на човечкиот род да биде учебник во детството, 
младоста и во зрелите години и да се проучува низ сите времиња. Тој Своето 
Слово им го дал на луѓето како откровение за самиот Себе. Секое ново 
сознание за вистината претставува ново откровение на карактерот на Авторот. 
Проучувањето на Светото писмо е средство одредено од небото, за да се 
доведат луѓето во потесна врска со Творецот и да дојдат до појасно познавање 
на Неговата волја. Тоа претставува видлив канал за одржување на врска 
помеѓу Бога и луѓето. 



Додека Господовиот страв го сметале за почеток на мудроста, 
Валденжаните не ја пренебрегнале ниту важноста од допирот со светот, 
познавањето на луѓето и активностите на животот, свесни дека сето тоа ги 
развива и изострува способностите на умот. Од своите школи во планините, 
некои момчиња биле упатувани во воспитните институции во разни градови на 
Франција и Италија, каде што за своите студии, размислувања и забележувања, 
имале пошироко поле отколку во своите родни Алпи. Таму овие момчиња биле 
изложени на разни искушенија, морале да го гледаат порокот и лукавите 
сатански агенти кои се обидувале да им наметнат најпрепредени ереси и 
најопасни измами. Но, благодарејќи на своето воспитување примено уште во 
детството, тие биле подготвени да се спротивстават на сето тоа. 

Во училиштата што ги посетувале, тие на никого не се доверувале. Нивната 
облека била така скроена, за во неа да можеле да го кријат своето најголемо 
богатство - скапоцените ракописи на Светите списи. Овие ракописи, плодови на 
повеќемесечни и повеќегодишни напори, секогаш ги носеле со себе, и кога ќе 
им се укажала можност, а при тоа да не предизвикаат сомнеж, внимателно 
покажувале по некој дел од тие драгоцени списи на оние чиишто срца им 
изгледале отворени за примање на вистината. Уште од мајчиното крило 
валденжанските момчиња биле воспитувани таа цел да им биде секогаш пред 
очи, тие ја сфатиле својата задача и верно ја извршувале. Во тие научни 
институции многумина преку нив биле придобиени за вистинската вера, и често 
се случувало нејзините начела да ја проникнат целата школа, а на папските 
управители и покрај најстрогите истраги не им поаѓало од рака да го откријат 
изворот на оваа, како што ја нарекувале, заразна ерес. 

Христовиот дух е мисионерски дух. Првиот стремеж на препороденото срце 
е да може и другите да ги доведе кај Спасителот. Таков дух ги покренувал 
валденжанските христијани. Чувствувале дека Бог од нив бара не само да ја 
сочуваат вистината во нејзината чистота во својата црква, туку нешто повеќе од 
тоа, врз нив почивала сериозна одговорност, со светлината која им била 
доверена да ги осветлат и оние кои се наоѓале во темнина, со моќната сила на 
Божјото Слово тие настојувале да ги раскинат оковите кои Рим ги наметнал на 
светот. Валденжанските проповедници биле подготвувани за мисионери, од 
секој кој ќе се решел за проповедничкиот повик, најпрвин се барало да добие 
искуство како евангелист. Секој морал да служи три години во некое 
мисионерско поле пред да му биде доверена некоја црква во татковината. Оваа 
служба која од самиот почеток барала самоодрекување и жртва претставувала 
добар вовед во пастирскиот живот во она време, полно со толку тешки 
искушенија за човечката душа. Момчињата кои го прифатиле овој свет повик 
пред себе немале никаков изглед за земни богатства и почести, туку живот 
полн со напори и опасности, а често и можност за маченичка смрт. Овие 
мисионери на работа заминувале двајца по двајца, како што и Исус ги праќал 
Своите ученици. Со секој помлад обично одел некој постар и поискусен 
сопатник кој бил одговорен за обучувањето на помладиот, а овој бил должен да 
ги слуша неговите упатства. Овие соработници не биле секогаш заедно, но 
често се состанувале поради молитви и советувања и на тој начин заеднички 
јакнеле во верата. 

Да се открие целта на својата мисија, би значело да се осигура сопствениот 
пораз, па затоа тие грижливо ја криеле својата вистинска улога. Секој 
проповедник имал некој занает или занимање, и така под наметката на некој 
земен повик ја извршувале својата мисија. Обично доаѓале како трговци или 
домари. “Нуделе свила, накит и други производи кои во тоа време ги имало 
само во оддалечените трговски центри, па на тој начин како трговци наоѓале 
пристап и таму каде што како мисионери сигурно со презир би биле одбиени.” - 
Вили,  книга I, 7. поглавје. За сето време тие без прекин своето срце го 



издигале кон Бога, молејќи го за мудрост за да можеле да го изнесат 
богатството подрагоцено од златото или кој било друг накит. Тајно ги носеле 
примероците на Светото писмо, во целост или во делови, и кога за тоа ќе им се 
дадела можност, го свртувале вниманието на купувачите на овие ракописи. 
Често на овој начин буделе интерес за читање на Божјото Слово, а на оние кои 
сакале, со задоволство им оставале по некои делови од неа. 

Делото на овие мисионери започнато во рамнините и долините во 
подножјето на нивните родни планини, се проширило далеку надвор од тие 
граници. Боси, облечени во груби и од патот прашливи облеки, како некогаш  и 
нивниот Учител, поминувале низ големите градови и стигнувале до далечните 
земји. Насекаде го сееле драгоценото семе. На нивните патишта никнувале 
цркви, а крвта на мачениците претставувала сведоштво за вистината. Само 
Божјиот ден ќе ја открие богатата жетва на души, собрани со работата на овие 
верни луѓе. Засолнето со превез, Божјото Слово тивко си правело пат низ 
христијанството, наидувајќи на срдечен прием во домовите и срцата на луѓето. 

За Валденжаните Светите списи на Божјото Слово не претставувале само 
запис за Божјото постапување со луѓето во минатото и откровение за 
сегашните одговорности и должности, туку им укажувало на опасностите што 
постојат и на славата на иднината. Верувале дека крајот на сè што е земно не е 
далеку, и проучувајќи ја Библијата со молитва и во солзи, биле сè подлабоко 
импресионирани од нејзините драгоцени мисли, а должноста и другите да ги 
запознаат со нејзините спасоносни вистини, уште посилно им се врежувала во 
душата. Тие на нејзините свети страници јасно го согледале откриениот план на 
спасението, и во верата во Христа наоѓале утеха, надеж и мир. Бидејќи 
божествената светлина го осветлила нивниот ум и ги развеселила нивните 
срца, копнееле нејзините светли зраци да ги огреат и оние што живееле во 
мракот на папските заблуди. 

Тие виделе дека масите, под водство на папата и свештенството, напразно 
настојувале да добијат простување “за гревовите на својата душа” со мачењето 
на телото. Научени во поглед на спасението да се надеваат во своите добри 
дела, луѓето постојано гледале само на себе, и согледувајќи ја својата 
грешност и чувствувајќи се поради тоа изложени на Божјиот гнев, го мачеле 
своето тело и душа, но во тоа не наоѓале никакво олеснување. Така совесните 
души биле врзани со науката на Рим. Илјадници од нив ги напуштале своите 
роднини и пријатели и го поминувале својот живот во манастирските ќелии. Со 
често постење, жестоко камшикување и полноќно бдеење, со долго коленичење 
и речиси лежење на ладниот и влажен камен во своите мрачни ќелии, со долги 
и напорни поклоненија, со понижувачки страдања и со страшни мачења, 
илјадници од нив бесполезно се обидувале да ја смират својата совест. 
Оптоварени со чувство на вина, и опседнати со стравот од Божјиот осветнички 
гнев, многумина страдале с# додека исцрпената природа конечно не опаднала 
и тие, без ниеден зрак на светлина и надеж, паднале во гроб. 

Валденжаните копнееле на тие изгладнети души да им го понудат лебот на 
животот, да им ја откријат пораката на мирот преку Божјите ветувања, и да ги 
упатат својата надеж за спасение да ја гледаат единствено во Христа. Учењето 
дека со добри дела може да се надополни прекршувањето на Божјиот закон го 
сметале за лажно. Потпирањето на човечките заслуги ја засолнува од погледот 
на грешникот неизмерната Христова љубов. Исус умрел како жртва за луѓето, 
зашто паднатиот човечки род не можел да направи ништо со што би можел да 
му се препорача на Бога. Темел на христијанската вера претставуваат 
заслугите на распнатиот и воскреснатиот Спасител. Зависноста на душата од 
Христа е толку реална и мораме со Него да бидеме толку тесно и неразделно 
поврзани како органите со телото или прачките со лозата. 



Учењата на папите и на свештениците ги навеле луѓето да мислат дека 
карактерот на нашиот небесен Татко, па дури и на самиот Христос е строг, 
мрачен и немилосрден. Спасителот е прикажуван како да е до таа мера 
бесчувствителен и без секаква сомилост кон паднатиот човек и дека тие мораат 
да ги повикуваат на помош свештениците и светците како посредници. Оние 
пак чијшто разум бил просветлен со Божјото Слово, се труделе овие души да ги 
упатат кон Исуса, како нивен сочувствителен Спасител полн со љубов, кој со 
раширени раце ги повикува сите луѓе да дојдат кај Него со бремето на своите 
гревови, грижи и тешкотии. Тие со сето срце копнееле да ги отстранат и 
расчистат сите препреки кои сатаната ги натрупал за луѓето да не би можеле 
да ги видат Божјите ветувања и да Му пристапат без човечки посредници, да ги 
признаат своите гревови и да примат простување и мир.  

Валденжанскиот мисионер на жедните души со задоволство им ги откривал 
скапоцените вистини на евангелието. Внимателно ги изнесувал грижливо 
препишаните делови на Светото писмо. Негова најголема радост била да 
разбуди надеж во совесната, и со грев погодена душа, која во небесниот Татко 
гледала само Бог на освета, подготвен со казнувањето само да ја задоволи 
својата правда. Со треперливи усни и со солзи во очите, често на колена, им 
укажувал на своите браќа на скапоцените ветувања кои ја откриваат 
единствената надеж на грешникот. Така, светлината на вистината допрела до 
многу души опфатени со темнината, растерувајќи ги мрачните облаци сè 
додека во срцето не огреало Сонцето на правдата со своите животворни зраци. 
Често се случувало некој дел од Светото писмо да се чита повеќепати, за 
слушателот кој барал повторување да се увери дали добро слушнал. Особено 
се повторувани и најусрдно барани зборовите: “Крвта на Исуса Христа, 
Неговиот Син, нè очистува од секаков грев” (1. Јованово 1:7). “И како што Мојсеј 
ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот Човечки, та 
секој што верува во Него да не загине, но да има живот вечен” (Јован 3:14, 15). 

На тој начин на многумина им биле отворени очите во врска со измамливите 
барања на Рим. Согледале дека посредувањето на луѓето или на ангелите во 
корист на грешникот во целост е залудно и бессмислено.  

Кога вистинската светлина ќе засветела во нивните души, радосно 
извикнувале: “Христос е мојот свештеник, Неговата крв е мојата жртва, 
Неговиот олтар е мојата исповедалница!” Целосно верувале во Исусовите 
заслуги, повторувајќи ги зборовите: “А без вера не е можно да Му се угоди на 
Бога” (Евреите 11:6). “Зашто под небото нема друго име дадено на луѓето, со 
кое би можеле да се спасиме” (Дела 4:12).  

Убедувањата за љубовта на Спасителот на многумина од овие мачни и од 
бури растргани души им звучеле и премногу убаво за да можат да ги разберат. 
Тие им донесувале толку големо олеснување, и ги осветлувале со таква плима 
на светлина што им се чинело како да се пренесени во самото небо. Со полна 
доверба нивните раце се ставани во Христовите раце, нивните нозе биле 
поставени на Карпата на вековите. Истеран е секој страв од смртта. Сега биле 
во состојба храбро да појдат во затвор и на клада, само ако со тоа би го 
прославиле името на својот Откупител.  

Така Божјото Слово било изнесувано и читано во најголема тајност, 
понекогаш само на една душа, а понекогаш на мали собири на оние што 
копнееле за светлина и вистина. На тој начин биле поминувани цели ноќи. 
Чудењето и восхитувањето на слушателите толку било големо што весникот на 
милоста честопати бил принуден за време на читањето да застане за да може 
разумот да ја прими радосната вест на спасението. Честопати се слушале 
зборови како што се овие: “Дали Бог навистина ќе ја прими мојата жртва? Дали 
милостиво ќе ме погледне? Ќе сака ли да ми прости?” Тогаш бил читан 



одговорот: “Дојдете при мене сите изморени и обременети и Јас ќе ви дадам 
одмор” (Матеј 11:28).  

Верата на присутните се фаќала за ветувањето, и тогаш би се слушнал 
радосен одѕив: “Нема повеќе долги поклоненија, ниту мачни патувања до 
светите олтари. Јас можам да дојдам кај Исуса таков каков што сум, грешен и 
непосветен, и Тој нема да ја отфрли мојата покајничка молитва.” “Ми се 
простуваат гревовите. Моите, дури и моите гревови навистина можат да бидат 
простени.”  

Плима од света радост би ги исполнила срцата, а Исусовото име славено е 
со песни на слава и благодарност. Овие среќни души се враќале во своите 
домови за да ја шират примената светлина, за и на другите, доколку е тоа 
можно, да им го прераскажат своето ново искуство - дека го нашле вистинскиот 
и живиот Пат. Необична и сериозна сила се криела во зборовите на Светите 
списи непосредно упатени кон срцата на оние коишто копнееле за вистината. 
Тоа бил Божјиот глас кој ги осведочувал оние што слушале.  

Весникот на вистината продолжувал по својот пат, но неговата понизност, 
неговата искреност и длабока усрдност често биле предмет на разговор. Во 
многу случаи слушателите не го прашувале ни од каде доаѓа ниту пак каде оди. 
До толкава мера биле совладани, најпрвин со изненадувањето, а потоа со 
чувството на радост и благодарност што и не помислувале да го прашаат за 
тоа. Но кога упорно би го повикувале да тргне со нив во нивниот дом, тој би им 
одговорил дека мора да оди кај загубените овци на стадото. “Да не беше тоа 
ангел од небото?” - се прашувале многумина. 

Многупати весникот на вистината никогаш повеќе не е виден. Отишол во 
некоја друга земја или можеби веќе и коските му се распаѓале на некое место 
каде што сведочел за вистината. Но зборовите што ги оставал зад себе никој не 
можел да ги уништи. Тие го извршувале своето дело во срцата на луѓето; а 
нивното благословено влијание потполно ќе се открие дури на судниот ден. 

Валденжанските мисионери навлегле во царството на сатаната, па силите 
на мракот биле поттикнати на уште поголема будност. Кнезот на злото го 
следел секој напор преземен со цел за ширење на вистината, и побудувал 
страв кај своите агенти. Во работата на овие скромни патувачки проповедници, 
папските водачи виделе злокобен предзнак на опасност по нивното дело. Кога 
би дозволиле светлината на вистината слободно да блеска, таа би ги 
растерала тешките облаци на заблудите во кои живеел народот, мислите на 
луѓето би ги насочила единствено кон Бога и на крајот веројатно би ја срушила 
и врховната власт на Рим.  

Самото постоење на овој народ кој ја сочувал верата на првобитната црква, 
претставувало постојан прекор за римското отпадништво и поради тоа 
предизвикал најогорчена омраза и прогонства. Нивното одбивање да ги 
предадат Светите списи исто така било навреда која Рим не можел да ја 
поднесе. Поради тоа решил да ги истреби од земјата. Тогаш почнале 
најстрашните крстоносни походи против Божјиот народ во нивните планински 
домови. Инквизиторите тргнале во потрага по нив и често се повторувале сцени 
слични на убиството на невиниот Авел од братоубиствената рака на Каин.  

Многупати нивните родни полиња биле опустени, а нивните домови и 
скромни цркви срамнети со земја, така што на местото на некогашните бујни 
полиња и мирни домови на еден невин и трудољубив народ останувала само 
пустина. Како што крвожедниот ѕвер вкусувајќи ја крвта станува уште побесен, 
така и гневот на папистите гледајќи ги маките на нивните жртви станувал сè 
пожесток. Многумина од овие сведоци на чиста вера биле прогонувани по 
планините како диви ѕверови и терани во долините каде зад непроодните шуми 
и високите карпи го наоѓале своето засолниште.   



Никакво обвинение во поглед на моралниот лик не можело да се изнесе 
против овие прогонети луѓе. Дури и самите нивни непријатели изјавувале дека 
тие се мирољубив, тивок и побожен народ. Нивниот голем “престап” бил во тоа 
што тие не сакале да му служат на Бога онака како што сакал папата. Поради 
тоа на нив се срушиле сите тие понижувања, навреди и маки што злите луѓе и 
ѓаволот можеле да ги измислат.  

Кога Рим решил да ја истреби оваа омразена секта, папата во еден свој 
официјален оглас ги прогласил за еретици кои треба да бидат уништени (Види 
додаток). Тие не можеле да бидат обвинети како безделничари, нечесни луѓе 
или развратници, меѓутоа, било кажано дека имаат таков изглед на побожност и 
светост што ги заведува “овците на вистинското стадо.” Поради тоа папата 
наредил: “Оваа подмолна и одвратна секта на лоши и за црквата штетни”, 
доколку “нема да сакаат од сè да се откажат, треба да бидат здробени како 
змии отровници” - Вили, XVI, 1 поглавје. Дали овој горд насилник помислил 
дека уште еднаш ќе се сретне со овие свои зборови? Дали знаел дека тие се 
запишани во небесните книги и дека ќе му бидат предочени на судниот ден? 
“Доколку сте го направиле тоа на еден од овие Мои најмали браќа,” вели Исус, 
“Мене сте Ми го направиле” (Матеј 25:40). 

Овој папски оглас ги повикувал сите членови на црквата да им се придружат 
на крстоносците во борбата против кривоверците. Како поттик за земање на 
учество во оваа свирепост, сите оние кои ќе одговориле на тој повик папата ги 
“ослободувал од сите црковни покори и казни, општи и посебни; сите оние кои 
ќе земат учество во Крстоносните војни ги ослободувал од секоја заклетва која 
евентуално ја дале, го прогласил за законско сето она што го здобиле на 
нечесен начин и им ветил простување на сите гревови на оние што ќе убијат 
некој еретик. Сите договори склучени во корист на Валденжаните, ги прогласил 
за неважечки, на нивните прислуги им наредил да ги напуштат, на сите им 
забранил во што било да им помагаат и секого го ополномоштил да може да го 
земе нивниот имот.” - Вили, XVI, 1 поглавје. Овој документ јасно укажува на 
природата на духот кој се криел зад сето тоа. Тоа бил виежот на ламјата, а не 
Христовиот глас. 

Папските поглавари не сакале својот карактер да го приспособат со 
големите начела на Божјиот закон, туку поставиле мерило кое лично им 
одговарало, и решиле секого да го присилат да се приспособи на тоа, само 
затоа што Рим така сакал. Се одигрувале најужасни трагедии. Изопачените и 
богохулните свештеници и папи го извршувале она што им го одредувал самиот 
сатана. Во нивните срца немало место за милост. Оној ист дух кој го распнал 
Исуса и ги убивал Неговите апостоли, истиот дух кој го поттикнувал 
крвожедниот Нерон против верниците во неговото време, и сега настојувал да 
ги истреби од земјата оние кои на Бога му биле толку мили. 

Страшните прогонства на кои со векови биле изложени, припадниците на 
овој богобојазлив народ ги поднесувале трпеливо и истрајно, оддавајќи му на 
тој начин чест на својот Откупител. И покрај сите Крстоносни походи насочени 
против нив, и најсвирепите убиства на кои биле изложени, тие и понатаму ги 
испраќале своите мисионери да го сеат скапоценото семе на вистината. Биле 
прогонувани до самата смрт, но со сопствената крв го залевале посеаното семе 
и тоа го донесувало својот род. Така Валденжаните сведочеле за Бога со 
векови пред Лутеровото раѓање. Расеани низ многу земји, го сееле семето на 
реформацијата кое започнало во времето на Виклиф, се развивало и 
зацврстило во деновите на Лутер, и треба да продолжи сè до крајот на векот во 
лицето на оние кои се готови да поднесат сè “заради Божјeто Слово и 
сведоштвото за Исуса Христа” (Откровение 1:9). 

 
 



V 
 

ЏОН ВИКЛИФ 
   
 
Пред реформацијата имало време кога примероците на Библијата биле 

многу ретки, но Бог не дозволил Неговото Слово потполно да биде уништено. 
Нејзините вистини не смееле засекогаш да останат сокриени. Тој тие зборови 
на животот можел да ги ослободи од оковите исто така како што ги отворал 
затворските врати и железните решетки за да ги ослободи Своите слуги. Во 
разни земји на Европа Божјиот Дух ги поттикнал луѓето да ја бараат вистината 
како сокриено богатство. Упатени со Божјото провидение на Светото писмо, со 
најжив интерес ги проучувале неговите свети страни. Биле подготвени да ја 
прифатат светлината, па и колку сето тоа скапо да ги чинело. Иако не виделе 
сè јасно, биле во состојба да проникнат во многу долго закопаните вистини. 
Тргнале како од Бога испратени гласници да ги раскинат оковите на 
празноверието и заблудата, повикувајќи ги оние кои толку долго биле заробени 
да станат и да ја бранат својата слобода. 

Освен меѓу Валденжаните, Божјото Слово со векови практично било 
заклучено од луѓето, зашто постоело на јазици достапни само за образованите, 
но дошло времето Светото писмо да се преведе и предаде на народите на 
разни земји на нивниот мајчин јазик. Светот го пребродил времето на својата 
полноќ. Мракот исчезнувал и во многу земји се појавиле знаци на разденување.  

Во четиринаесеттиот век во Англија се појавила “утринската ѕвезда на 
реформацијата.” Џон Виклиф бил весникот на реформацијата, не само за 
Англија, туку и за целото христијанство. Големиот протест против Рим што тој 
го најавил, никогаш повеќе не е замолкнат. Тој протест прераснал во борба со 
која е извојувана еманципацијата на човечката личност, слободата и 
самостојноста на црквите и народите. 

Виклиф е воспитуван во дух ослободен од предрасуди, и за него  
Господовиот страв бил почеток на мудроста. Во училиштето бил забележан по 
својата длабока побожност, извонредните таленти и големата ученост. Со 
својата жед за знаење се трудел да ја запознае секоја гранка на науката. Ја 
изучувал сколастичката филозофија, граѓанските и црковните права, а особено 
законите на сопствената земја. Во неговата подоцнежна работа се покажала 
сета вредност на неговото учење во младоста. Темелното познавање на 
шпекулативната филозофија од тоа време му овозможило да ги открие 
нејзините заблуди, а проучувањето на државното и црковното право го 
подготвило да се впушти во големата борба за граѓанска и верска слобода. 
Знаел да ракува не само со оружјето од Божјото Слово, туку и да се послужи со 
интелектуалната наобразба добиена во училиштето, а бил упатен и во 
тактиката на учените луѓе. Силата на неговата генијалност, широчината и 
темелноста на неговото учење му овозможиле почитување и кај пријателите и 
кај непријателите. Неговите следбеници со задоволство гледале како нивниот 
толку истакнат борец стои на чело на водечките умови на нацијата, а неговите 
непријатели не можеле да го изложат на презир делото на реформацијата, 
укажувајќи на незнаењето или слабоста на нејзиниот поборник. 

Виклиф уште на факултетот почнал да ги проучува Светите списи. Во она 
време кога Библијата постоела само на старите јазици (грчки и латински), само 
образованите можеле да го најдат патот до изворот на вистината, која за 
непросветените слоеви останувала сокриена. Така, уште тогаш бил подготвен 
патот за идното Виклифово дело како голем реформатор. Учените луѓе го 
проучувале Божјото Слово, и во него ја пронашле големата вистина за 
Неговата милост која на луѓето се дава како незаслужен дар. Во своите 



предавања го ширеле знаењето за оваа вистина и ги поттикнувале и другите да 
се свртат кон живото Божјо Слово. 

Кога Виклиф своето внимание го насочил кон Светото писмо, тој со истата 
онаа темелност која му овозможила толку успешно да завладее со школските 
предмети, се дал и на проучување на Божјото Слово. Дотогаш чувствувал 
голема празнина која не можеле да ја надополнат ниту сколастичките студии 
ниту сите црковни учења. Во Божјото Слово го пронашол она што некогаш 
напразно го барал. Тука го согледал откриениот план на спасението, и Христос 
прикажан како единствен посредник помеѓу Бога и човекот. Се посветил на 
Христовата служба и решил да ги објави вистините кои му се откриле. 

Како и подоцнежните реформатори, Виклиф во почетокот на својата работа 
не предвидувал каде ќе го одведе тоа. Тој на Рим не му се спротивставил со 
планирано размислување. Меѓутоа, неговата преданост кон вистината, судирот 
со заблудата го направила неизбежен. Колку појасно ја согледувал заблудата 
на папството, толку поревно го изнесувал учењето на Библијата. Видел дека 
Рим, поради волјата на човечките традиции, се одрекол од Божјото Слово; 
храбро го обвинил свештенството поради отфрлувањето на Светото писмо, 
барајќи решително Библијата да се врати на народот и нејзиниот авторитет 
повторно да се издигне во црквата. Бил способен  и срдечен учител, речит 
проповедник, а неговиот секојдневен живот сведочел во прилог на вистината 
што ја проповедал. Со своето познавање на Светото писмо, силата на неговото 
расудување, чистотата на животот како и неговата непоколеблива храброст и 
чест, придобил почитување и општа доверба. Многумина од народот биле 
незадоволни од својата поранешна вера, гледајќи го беззаконието што 
владеело во Римокатоличката црква, па затоа вистините што Виклиф сам ги 
изнесувал ги прифатиле со отворена радост, но затоа папските поглавари се 
треселе од гнев кога виделе дека овој реформатор има поголемо влијание од 
нив. 

Виклиф вешто ја откривал заблудата и храбро напаѓал многу злоупотреби 
одобрени од авторитетот на Рим. Извршувајќи ја должноста на кралски 
капелан, храбро истапил против плаќањето на данок што папата го барал од 
англискиот крал, докажувајќи дека папското присвојување над авторитетот на 
светските владетели се противи и на разумот и на откровението. Барањата на 
папата во Англија предизвикале големо огорчување, па учењата на Виклиф 
извршиле силно влијание врз водечките умови на нацијата. Кралот и 
благородниците биле единствени во оспорувањето на папското полагање на 
право врз световната власт, и во одбивањето да се плати бараниот данок. На 
тој начин на папската превласт во Англија и бил нанесен голем удар. 

Друго зло против кое реформаторот водел долга и решителна борба било 
воведувањето на калуѓерско - питачкиот ред. Овие калуѓери ја преплавиле цела 
Англија, нанесувајќи сериозна штета на угледот и просперитетот на нацијата. 
Во производството, на подрачјето на просветата и моралот, насекаде се 
чувствувало нивното опустошувачко влијание. Монашкиот живот, како 
олицетворение на мрзеливоста и просењето, не само што многу ги исцрпувал 
изворите на националниот приход, туку и систематски ја извртувал на презир 
секоја корисна работа. Младите потполно се деморализирале и расипувале. 
Под влијание на овие калуѓери, многумина биле наведени да отидат во 
манастири, посветувајќи се на монашкиот живот, а тоа го правеле не само без 
согласност и одобрување на своите родители туку и без нивно знаење и покрај 
нивната забрана. Еден од поранешните великодостојници на Римската црква, 
истакнувајќи дека барањата на монаштвото се поголеми од обврските на 
детската љубов и должноста кон родителите изјавил: “Ако твојот татко би 
лежел пред твојата врата плачејќи и тажејќи, а твојата мајка би го покажувала 
телото што те носело, и градите што те доеле, гледај со нога да ги турнеш и 



појди кај Христа.” “Со оваа монструозна нечовечност”, како што Лутер подоцна 
ја нарекол, “која повеќе му прилега на волк и тиранин, отколку на христијанин и 
човек”, калени се срцата на младите, додека потполно не затврднале кон 
своите родители.” - Б. Серс, (Sears) Лутеров живот, стр. 70, 69. Така папските 
водачи, како и некогашните фарисеи, поради своите традиции ги укинувале 
Божјите заповеди (Марко 7:9-13). Така многу домови останувале пусти, а 
родителите без присуство на своите синови и ќерки. 

Дури и студентите од универзитетот, измамени од лажното прикажување на 
монасите, биле натерани да стапат во нивните редови. Многумина подоцна 
зажалиле за тој чекор, увидувајќи дека ја прокоцкале среќата на сопствениот 
живот, а своите родители ги ожалостиле, но, кога еднаш паднале во замка, 
било неможно повторно да добијат слобода. Многу родители, плашејќи се од 
влијанието на овие монаси, не сакале своите деца да ги испраќаат на 
универзитет. Тоа направило бројот на студентите во големите образовни 
центри видливо да се намали. Школите ослабувале, а незнаењето сè повеќе 
земало замав. 

Папата на овие монаси им дал право да исповедаат гревови, и да даваат 
простување. Тоа станало извор на големо зло. Во настојувањето да ги зголемат 
своите приходи, овие калуѓери простувањето на гревовите го давале под толку 
лесни услови што секакви злосторници се обраќале до нив, а последица на тоа 
било брзото ширење на најлошите пороци и злосторства. Сиромашните и 
болните се оставани да страдаат, додека даровите што можеле да ги ублажат 
нивните неволји оделе кај монасите кои со заплашувања од народот 
изнудувале милостина, прогласувајќи ги за безбожни сите оние што ќе се 
осмелиле да не ги даваат даровите на нивниот ред. Наспроти нивната наводна 
сиромаштија, богатството на овие питачки редови постојано се зголемувало, а 
нивните грандиозни и многу убави палати и раскошни гозби само уште повеќе ја 
истакнувале сè поголемата сиромаштија на народот. И додека тие своето 
време го поминувале во раскош, изобилие и задоволства, наместо себе 
испраќале неучени луѓе што знаеле само да го забавуваат народот со необични 
приказни, легенди и шеги, што ги правело уште поголеми будали за сметка на 
калуѓерите. Но сепак на овие питачки редови им поаѓало од рака да се 
наметнат на празноверните маси и да ги убедат дека целата верска должност 
се состои во признавањето на врховната власт на папата, во почитувањето на 
светците и давањето милостина на монасите, и дека тоа е сосема доволно за 
себе да обезбедат место на небото. 

Учените и побожни луѓе залудно настојувале во тие монашко - питачки 
редови да спроведат некоја реформа; но, Виклиф, согледувајќи ја јасно 
суштината на злото, удрил во самиот негов корен, изјавувајќи дека самиот 
систем на монаштво е погрешен и дека треба да се укине. Дошло до расправии 
во кои ненадејно се појавиле многу прашања. Додека крстосувале монасите низ 
земјата нудејќи ги на продажба папските прошталници, многумина почнале да 
се сомневаат во тоа дека простувањето на гревовите може да се купи за пари: 
прашувајќи се, нели простувањето на своите гревови треба да го бараат од 
Бога, а не од врховниот свештеник во Рим. (Види додаток). Бројот на оние што 
злокобно се вознемириле поради лакомоста на монасите незаситени во својата 
алчност, станувал сè поголем. “Римските калуѓери и свештеници”, зборувале 
тие, “ќе нè изедат како рак. Бог нека нè ослободи инаку народот ќе мора да 
пропадне.” - Д’Обиње I, 7 поглавје. За да го прикријат своето лакомство, овие 
монаси-питачи тврделе дека со тоа, наводно, го следат примерот на 
Спасителот, докажувајќи дека Исус и Неговите ученици биле помагани од 
дарежливоста на народот. Ова тврдење одело на нивна штета, зашто 
многумина биле поттикнати да ја земат Библијата и самите да ја дознаат 



вистината - иако Рим во никој случај не го сакал тоа. Мислите на луѓето биле 
упатени на изворот на вистината, што Рим сакал да го сокрие. 

Виклиф почнал да пишува и објавува расправии против монасите, но не со 
цел со нив да се расправа, туку мислите на луѓето да ги упати на учењето на 
Библијата и нејзиниот Автор. Тој проповедал дека во врска со простувањето 
или исклучувањето од црквата, папата нема поголема власт отколку и обичните 
свештеници, и дека никој не може полноважно да биде исклучен, со исклучок 
ако самиот предходно не навлекол на себе Божја осуда. Навистина немало 
поефикасен потфат од овој што тој го презел да се сруши оваа огромна градба 
на духовна и светска доминација што папата ја подигнал и во неа ги држел 
заробени телата и душите на милиони луѓе. 

Виклиф повторно бил повикан да ги брани правата на англиската круна од 
Рим, наклонет кон незаконско присвојување. Бил наименуван за кралски 
амбасадор и поминал две години во Холандија, преговарајќи со 
ополномоштените застапници на папата. Тука дошол во врска со црковните 
великодостојници од Франција, Италија и Шпанија, и така имал можност да 
погледне зад завесата и да дознае за многу работи кои во Англија за него би 
останале тајна. Научил многу нешта кои подоцна во неговата работа многу  му 
помогнале. Во овие претставници на папскиот двор го прочитал вистинскиот 
карактер и целите на свештеничката хиерархија. Враќајќи се во Англија, го 
повторил своето поранешно учење, но сега поотворено и со поголем жар 
изјавувајќи дека  лакомоста, гордоста и измамата се богови на Рим. 

Во една своја расправа, зборувајќи за папата и неговите собирачи на пари 
изјавил: “Тие од нашата земја го изнесуваат она што би требало и би можело 
да ги намири сите трошоци околу издржувањето на сиромашните, годишно 
излегуваат илјадници марки кралски пари за сакраменти и духовни работи, а 
тоа е само проклета ерес - симонија - трговија со свети работи, тие на целото 
христијанство упорно му наметнуваат да го прифати и поддржи тоа 
кривоверство. И навистина кога нашата земја би имала голема планина со 
злато, и кога никој не би земал освен собирачите на овој горд светски 
понтифекс, планината со текот на времето би морала да се потроши, тој не 
престанува да зема пари од нашата земја, а за возврат нам не ни даваат ништо 
друго освен Божјо проклетство поради трговија со свети работи.” Џ. Луис, 
(J.Lewis) Историја за животот и страдањето на Џ. Виклиф, стр. 37. 

Наскоро по своето враќање во Англија, Виклиф од самиот крал бил 
наименуван за ректор во Лутерворт. Тоа бил сигурен доказ дека монархот не 
бил ни малку незадоволен со неговиот прв говор. Влијанието на Виклиф се 
чувствувало во заклучоците и во постапките на дворот, како и во формирањето 
на верата што подоцна ја прифатила целата нација. 

Но Рим набрзо врз него почнал да ги фрла своите громови. Во Англија се 
испратени три папски були: до универзитетот, кралот, и до великодостојниците 
на црквата. Во сите тие три записи папата наредил веднаш да се преземат 
најрешителни мерки како учителот на кривоверството би бил замолкнат. (А. 
Неандер, Општа историја на христијанската религија, исто така Види 
додаток). Меѓутоа пред да стигнат овие посланија, бискупите во својата 
гневност го повикале Виклиф да излезе пред нив поради сослушување. Виклиф 
на судот го придружувале двајца најмоќни кнезови во кралството, додека 
народот што ја опколил зградата, насила влегол во судницата и толку ги 
заплашил судиите што расправиите морале да бидат прекинати, а на 
реформаторот му било дозволено мирно да се врати. Малку подоцна, умрел 
Едвард III, кого епископите во неговата старост се обидувале да го свртат 
против реформаторот, а регент на кралството станал некогашниот заштитник 
на Виклиф.  



Меѓутоа, по пристигнувањето на папските були, било решено и безусловно 
наредено на цела Англија да го фати кривоверецот и да го стави во затвор. 
Овие мерки воделе право на клада. Се чинело сосема сигурно дека Виклиф 
наскоро ќе мора да падне како плен на римската освета. Но Оној кој во старо 
време рекол: “Не плаши се...  Јас Сум твој штит” (Битие 15:1) пак ја испружил 
својата рака да го заштити Својот слуга. Дошла смртта, но не за реформаторот, 
туку за папата кој сакал да го уништи. Гргур XI умрел, а великодостојниците што 
се собрале поради судењето на Виклиф се разотишле.    

Божјото провидение и понатаму управувало со настаните за да би и 
овозможило можност за развој на штотуку започнатата реформација. По смртта 
на Гргур дошло до избор на двајца ривалски папи. Две спротивставени сили, од 
кои секоја тврдела дека е непогрешлива, сега барале послушност. (Види 
додаток) Секоја од соперничките страни ги повикувала верниците да и 
помогнат во борбата против онаа другата, поткрепувајќи ги своите барања со 
страшни анатеми за своите противници, а ветување и награда на небото за 
сите помагачи. Оваа појава многу ја ослабела папската власт. Соперничките 
страни премногу биле зафатени во меѓусебните борби, а Виклиф за извесно 
време бил оставен на мир. Анатеми и меѓусебни обвинувања оделе од едниот 
на другиот папа, и потоци крв биле прелевани во борбата за остварување на 
нивните спротивставени барања. Со злосторства и скандали била преплавена 
црквата. За тоа време реформаторот живеел во тивка повлеченост во својата 
парохија во Лутерворт, и трудољубиво настојувал вниманието на луѓето да го 
одврати од закрвавените папи кои меѓусебно војувале, а да го насочи кон Исус - 
Кнезот на мирот. 

Овој раздор, со сите кавги и расипаности кои ги предизвикал, го подготвил 
патот за реформацијата, овозможувајќи му на народот да ја увиди вистинската 
природа на папството. Во една расправа што ја издал под наслов: “За раздорот 
на папите”, Виклиф го повикал народот да размисли, дали овие двајца 
свештеници ја зборуваат правата вистина, кога еден со друг се проколнуваат и 
се нарекуваат антихристи. “Бог - велел тој - не можел повеќе да допушти да 
владее демонот само преку еден од нив туку... меѓу нив да дојде до раздор, 
како луѓето во името на Христос, би можеле полесно да ги отфрлат и двајцата.” 
- Р. Воган, (Vaughan) Живот и мислење на Џ. Виклиф II, стр. 6. 

Виклиф, како и неговиот Учител го проповедал евангелието на 
сиромашните. Незадоволувајќи се со тоа примената светлина да се шири само 
во сиромашните семејства на својата парохија во Лутерворт, решил вистината 
да ја однесе во секој дел на Англија. За да го оствари тоа, формирал група на 
проповедници, скромни, верни Божји луѓе, кои ја сакале вистината, а повеќе од 
сè сакале да ја пренесат и на другите. Овие луѓе се упатиле на сите страни, 
проповедајќи ја вистината по улиците и плоштадите во големите градови и по 
селските раскрсници. Посетувале стари, болни и сиромашни донесувајќи им ја 
радосната вест за Божјата милост. 

Како професор по теологија во Оксфорд, Виклиф го проповедал Божјото 
Слово во дворовите на универзитетот. Толку верно ја прикажувал вистината на 
студентите, кои ги посетувале неговите предавања, што го нарекле “доктор по 
евангелие”. Но најголемо дело во неговиот живот требало да биде 
преведувањето на Светото писмо на англиски јазик. Во едно свое дело под 
наслов “За вистината и значењето на Светите списи”, ја изразил својата намера 
да ја преведе Библијата за да може во Англија секој поединец на својот мајчин 
јазик да чита за чудесните Божји дела. 

Но одненадеж неговата работа била прекината. Иако уште немал шеесет 
години, непрекинатата работа, студиите и нападите на неговите непријатели ги 
ослабеле неговите животни сили и предвремено го остареле. Се разболел од 
една опасна болест. Веста за тоа ги израдувала калуѓерите. Се надевале дека 



за злото што го направил на црквата сега горко ќе се покае и побрзале во 
неговата соба да ја чујат неговата исповед. Претставници на четири религиозни 
реда и четири световни чиновници се собрале околу овој човек кој според 
нивното мислење бил пред смрт. “Смртта ви е на усните - му рекле тие - покајте 
се за своите гревови и порекнете во наше присуство сè што сте зборувале 
против нас.” Реформаторот без зборови ги слушал, а потоа го замолил слугата 
да го подигне во постелата и одлучно подигнувајќи го својот поглед кон 
присутните кои го очекувале неговото порекнување, им рекол со цврст и силен 
глас од кој често се треселе: “Нема јас да умрам туку ќе продолажам да 
живеам, укажувајќи и понатаму на злосторствата на монашко-питачкиот ред!” - 
Д’Обиње, I, 7 поглавје. Запрепастени и посрамени, монасите побрзале да ја 
напуштат собата. 

Зборовите на Виклиф се исполниле. Тој живеел и понатаму за Библијата - 
тоа најсилно оружје против Рим, и од Бога одредено средство за 
ослободување, просветлување и обратување на народите - да ја предаде во 
рацете на своите сонародници. Започнатото дело да би можело и да се 
доврши, требало да се совладаат големи и тешки препреки. Виклиф физички 
многу ослабел, знаел дека за работа му преостануваат само уште неколку 
години, го видел отпорот на кој ќе наиде, но охрабрен од ветувањето на 
Божјото Слово, тргнал напред и ништо не можело да го исплаши. Со посебна 
грижа на Божјото провидение, неговите умни способности биле сочувани во 
полна сила и така, богат со искуство, бил подготвен за ова најголемо дело. 
Додека во целото христијанство владеел немир, реформаторот во својата 
парохија во Лутерворт, не гледајќи на бурата што надвор беснеела, потполно и 
се посветил на својата избрана задача. 

Најпосле била завршена и оваа голема работа - првиот превод на 
Библијата на англиски јазик. Божјото Слово и било откриено на Англија. 
Реформаторот повеќе не се плашел ниту од затвор ниту од клада. Во рацете на 
англискиот народ го ставил виделото кое никогаш нема да изгасне. Давајќи ја 
на своите сонародници Библијата, Виклиф направил многу повеќе за да се 
раскинат синџирите на незнаењето и изопаченоста, да се ослободи и подигне 
народот, отколку што тоа го направиле и најсјајните победи на бојното поле.  

Бидејќи тогаш печатарската вештина уште не била позната, новите преписи 
на Библијата можеле да се добијат само со бавна и напорна работа. Интересот 
за таа книга бил толку голем што многумина доброволно се посветиле на 
нејзиното препишување, но препишувачите не биле во состојба да ја задоволат 
побарувачката. Некои поимотни купувачи сакале да ја имаат целата Библија. 
Други пак набавувале само по некој дел. Во многу случаи, неколку семејства се 
сложувале да купат по еден примерок. Така Виклифовиот превод на Библијата 
за кратко време нашол пат во домовите на народот.  

Апелирајќи на здравиот човечки разум, ги разбудил луѓето од нивната 
пасивна потчинетост на папските догми. Виклиф сега проповедал наука која  
претставувала посебна карактеристика на протестантизмот - спасение со вера 
во Христа и единствена непогрешливост на Светото писмо. Проповедниците 
што тој ги испраќал ја ширеле Библијата и реформаторските списи со таков 
успех, така што новата вера ја прифатил речиси половината од англискиот 
народ. 

Појавата на Светото писмо ги исплашила црковните власти. Сега требало 
да се соочат со противник посилен од Виклиф, со противник против кој нивното 
оружје не било многу корисно. Во тоа време во Англија не постоел закон кој би 
ја забранувал Библијата, зашто никогаш пред тоа не била објавена на народен 
јазик. Такви закони биле издадени подоцна и најстрого применувани. Меѓутоа, и 
покрај сите напори преземани од страна на свештенството имало многу 
прилики и можности за ширење на Божјото Слово. 



И повторно папските водачи преку заговор сакале да го замолкнат гласот на 
реформаторот. Трипати, едно по друго, бил повикуван на суд поради истрага, 
но без успех. Најпрвин еден бискупски синод неговите списи ги прогласил за 
еретички, а бидејќи го придобиле на своја страна младиот крал Ричард II, 
изнудиле и еден кралски декрет со кој сите оние кои ќе се придружат кон 
забранетата наука, ќе бидат осудени на затвор.  

  На таквата одлука на синодот, Виклиф се жалел до Парламентот. Пред 
националниот совет храбро ја обвинувал хиерархијата и барал да се изврши 
реформа во многубројните злоупотреби што црквата ги одобрувала. Убедливо 
и силно ја опишал узурпацијата и корупцијата на папската столица. Неговите 
непријатели биле доведени во забуна. Сепак, бидејќи пријателите и помагачите 
на Виклиф биле принудени да се повлечат, со сигурност се очекувало дека и 
самиот реформатор, во својата длабока старост, осамен и без пријатели ќе се 
покори на здружениот авторитет на кралската круна и на митрата на црковните 
великодостојници. Но наместо тоа, папистите доживеале пораз. Парламентот, 
возбуден од силниот апел на Виклиф го повлекол едиктот за неговото 
прогонство, а реформаторот повторно се нашол на слобода.  

И по третпат бил повикан на сослушување, и тоа пред највисокиот црковен 
суд во земјата. Тука нема да има никакво одобрување ниту милост за 
кривоверството. Тука Рим дефинитивно ќе триумфира, а работата на 
реформаторот ќе биде запрена, така мислеле папистите. Само ако ја постигнат 
својата цел, Виклиф ќе биде присилен да се одрече од своите учења, или во 
спротивно од судницата ќе оди право на клада. 

Меѓутоа, Виклиф ништо не порекнал, не сакал да биде лицемер. Бестрашно 
го бранел своето учење и ги побивал обвинувањата на своите прогонители. 
Заборавајќи на себе и на својата положба, ги повикал своите слушатели пред 
Божјиот суд, мерејќи ги нивните лукавства и измами на мерилата на вечната 
вистина. Во судската сала се почувствувала силата на Светиот Дух. Бог 
направил присутните да бидат како маѓепсани. Изгледало како да немаат сила 
ни да се помрднат од своите места. Како стрели од Божјата футрола за стрели, 
зборовите на реформаторот ги погодувале нивните срца. Обвинувањата за 
ерес што ги подигнале против него, тој со убедлива сила ги префрлил на нив 
самите. “Како се осмелувате”, запрашал тој, “да ги ширите своите заблуди, и со 
Божјата милост поради заработувачка, да тргувате како со стока?”  

“Со кого вие, по ваше  мислење, се борите” - рекол на крајот; “Со еден стар 
човек кој е на крајот на животот? Не! Се борите со вистината, со вистината која 
е посилна од вас и која ќе ве победи.” Вили, II, 13 поглавје. Откако го рекол тоа, 
излегол од судската сала и ниту еден негов непријател не се обидел да го 
запре. 

Виклифовата работа била речиси довршена, знамето на вистината кое 
толку долго го носел, требало наскоро да падне од неговите раце, но уште 
еднаш требало да посведочи за евангелието. Вистината требало да се изнесе и 
во самата тврдина на царството на заблудата. Виклиф бил повикан поради 
сослушување пред папскиот суд во Рим, кој толку често ја пролевал крвта на 
светите маченици. Тој добро знаел каква опасност му се заканува, но сепак ќе 
се јавел на повикот, доколку не добиел мозочен удар кој го онеспособил да 
тргне на пат. Но, иако неговиот глас не можел да се слушне во Рим, тој можел 
да прозбори и преку писмо и веднаш решил да постапи така. Од својата 
парохија реформаторот на папата му напишал писмо кое, иако составено со 
учтив тон и христијански дух, сепак претставувало остар прекор против 
ништожноста и гордоста на папскиот престол.  

“Навистина се радувам - пишувал тој, што можам на секој човек, а особено 
на бискупот во Рим да ја објавам верата што ја исповедам и која ја сметам за 



здрава и вистинита, се надевам дека тој со радост ќе ја потврди или ако е 
погрешна ќе ја поправи.” 

“Прво јас мислам дека Христовото евангелие го претставува Божјиот закон 
во целина... Поради тоа сметам дека римскиот бискуп е обврзан, доколку се 
смета за Христов намесник на земјата, најпрв од сите да го прифати законот на 
евангелието. Зашто големината на Христовите ученици не се огледала во 
световното достоинство и чест, туку во точното следење на Христа што се 
однесува до животот и работата... Христос за време на Својот патнички живот 
на земјата бил најсиромашен човек, отфрлувајќи со презир секаква световна 
власт и чест. 

“Ниту еден верник за пример не треба да го земе папата ниту кој било 
светец, освен во оние точки во кои го следат Господа Исуса Христа; дури ни 
Петар и Зеведеевите синови во својот стремеж кон земни почести не оделе по 
Христовите стапки, и поради тоа во тие заблуди не треба да ги следиме. 

“Папата сета земна власт и управувањето треба да им ги препушти на 
световните владетели, и во таа смисла да го поттикнува и насочува 
целокупното свое свештенство; зашто така постапувал Христос, а посебно 
преку Своите апостоли. Затоа, ако сум погрешил во некои од овие точки, 
понизно ќе примам укор, па дури ако е потребно ќе појдам и во смрт, кога би 
можел да постапувам според својата желба и волја, лично би се претставил на 
римскиот бискуп. Но Господ сакаше на друг начин и ме поучи повеќе да го 
слушам Бога отколку луѓето.” 

Во заклучокот нагласил: “Да се молиме на Бога да влијае врз нашиот папа 
Урбан ВИ, тој и неговото свештенство во својот живот и навики да се угледаат 
на нашиот Господ Исус Христос, верниците со успех да ги поучуваат, а овие 
исто така верно да ги следат.” - Џ. Фокс, (J. Foxe) Дела и споменици, III, стр. 49, 
50. 

На тој начин Виклиф пред папата и неговите кардинали ја покажал 
Христовата благост и понизност, со што им ја покажал не само на нив туку и на 
целото христијанство разликата меѓу нив и Учителот за чиишто претставници 
се претставувале. 

Виклиф не очекувал ништо друго освен дека таа негова верност ќе го чини 
живот. Кралот, папата и бискупите се здружиле за да го уништат, и сосема 
сигурно изгледало дека по неколку месеци ќе заврши на клада. Но неговата 
храброст била непоколеблива. “Зошто зборувате дека круната на 
мачеништвото треба да се бара далеку?” - велел тој. “Проповедајте го 
Христовото евангелие на гордите бискупи, и мачеништвото нема да изостане. 
Што? Зарем да молчам само затоа да би живеел?... Никогаш! Нека падне 
ударот, тоа и го очекувам.” - Д’Обиње, I, 8 поглавје.  

Но Божјото провидение сè уште го чувало својот слуга. Човекот кој во текот 
на целиот свој живот ја бранел вистината, изложувајќи го својот живот 
постојано во опасност, не смеел да падне како жртва на омразата на нивните 
непријатели. Виклиф никогаш не настојувал самиот да се заштити, но сепак 
Господ бил негов заштитник; во моментот кога неговите непријатели мислеле 
дека им е сигурен плен, Божјата рака го засолнила надвор од нивниот досег. 
Токму кога во својата црква во Лутерворт сакал да ја подели причеста, паднал 
погоден од мозочен удар и за кратко време починал. 

Самиот Бог ја одредил задачата на Виклиф. Го ставил словото на вистината 
во неговата уста и поставил стража околу него за да може тоа слово да дојде 
до народот. Неговиот живот бил заштитен, а неговата работа продолжувана, сè 
додека не бил положен темелот за големото дело на реформацијата. 

Виклиф дошол од густата темнина на средниот век. Пред него немало 
никаков претходник според чијашто работа би можел да го обликува својот 
систем на реформа. Подигнат за посебна мисија, како Јован Крстителот,  тој 



бил предвесник на една нова ера. А сепак системот на вистината што тој го 
изнесувал бил толку едноставен и целосен, така што реформаторите што 
дошле по него не го надминале, а некои не го ни достигнале, дури и сто години 
подоцна. Темелот бил положен толку широко и длабоко, а скелетот поставен 
толку цврсто и сигурно, така што оние кои дошле по него не морале повторно 
да го поставуваат.  

Големото движење коешто Виклиф го започнал со цел за ослободување на 
совеста и умот, како и за еманципација на народите коишто толку долго биле 
впрегнати во триумфалната кола на Рим, имало свој корен во Библијата. Тука 
се наоѓал изворот на онаа благословена струја којашто, слично на реката на 
животот, од четиринаесеттиот век потекла за сите времиња. Виклиф го 
прегрнал Светото писмо, длабоко верувајќи дека тоа претставува вдахновено 
откровение на Божјата волја, како сигурно правило на верата и животот. Тој бил 
воспитуван Римокатоличката црква да ја смета за божествено непогрешлив 
авторитет, илјадагодишното учење и обичаите да ги прима со безусловно 
почитување; но тој сето тоа го оставил за да го послуша светото Божјо Слово. 
Тоа бил авторитетот кон кој тој го упатувал народот. Наместо на црквата која 
зборувала преку папата, укажувал на Божјиот глас како на единствен и 
вистински авторитет кој го наоѓаме во Неговото Слово. Учел дека Библијата 
претставува совршено откровение на Божјата волја, и не само тоа, туку и тоа 
дека Светиот Дух е единствен нејзин толкувач и дека треба секој со лично 
проучување на нејзините учења да дознае што му е должност. Така тој мислите 
на луѓето ги одвраќал од папата и од римската црква и ги упатувал на Божјото 
Слово. 

Виклиф бил еден од најголемите реформатори. Од оние кои дошле по него, 
малку кој може да се изедначи со него по интелектуалната сила, и по јасноста 
на мислите, по цврстината со која се држел за вистината и храброста искажана 
во нејзината одбрана. Чистотата на животот, неуморната трудољубивост во 
проучувањето и работата, беспрекорната чесност и љубовта слична на 
Христовата и верност во службата - тоа биле особините со кои се одликувал 
овој прв реформатор и покрај духовната темнина и моралната изопаченост на 
времето во кое живеел. 

Виклифовиот карактер претставува доказ за воспитната и преобразувачката 
моќ на Светото писмо. Библијата била таа која го направила таков каков што 
бил. Напорот да се сфатат големите вистини на божественото откровение на 
сите способности им дава свежина и сила. Тој го развива умот, ја изострува 
моќта на разбирањето и му дава зрелост на расудувањето. Проучувањето на 
Библијата ја облагородува секоја мисла, секое чувство и секој стремеж, повеќе 
од кои било студии. Тоа им дава цврстина на намерите, трпение, храброст и 
духовна сила; тоа го облагородува карактерот и ја просветлува душата. 
Сериозното проучување на Светото писмо, проучувањето со стравопочитување 
кое душата на истражувачот ја доведува во непосреден допир со Умот на 
Сезнајниот, на светот би му дало луѓе со посилни и поделотворни разумни 
способности, со поблагородни начела, што не може да се постигне ниту со 
најдоброто образование кое го овозможува човечката филозофија. 
“Објавувањето на Твоите зборови просветлува, ги вразумува простодушните” 
(Псалм 119:130). 

Учењата што го изнесувал Виклиф продолжиле да се шират уште некое 
време. Неговите следбеници, познати под името виклифовци и лоларди 
пропатувале не само низ Англија туку отишле и по други земји проповедајќи го 
евангелието. Сега откако нивниот водач не бил со нив, овие проповедници 
работеле со уште поголема ревност отколку порано, и маси  луѓе се собирале 
да ги слушаат нивните учења. Некои од припадниците на високото 
благородништво, па дури и сопругата на кралот се нашле меѓу обратените. Во 



многу места дошло до забележителна реформа во обичаите и навиките кај 
луѓето, а идолопоклоничките симболи на римокатолиците биле исфрлени од 
црквите. Меѓутоа, набргу се подигнала немилосрдна бура на прогонство против 
оние кои се осмелиле да ја земат Библијата како свој водач. Англиските 
владетели, со желба да ја зацврстат својата власт со поддршка од Рим, не се 
колебале да ги жртвуваат реформаторите. За првпат во историјата на Англија 
воведена е клада за учениците на евангелието. Едно по друго се нижеле 
мачеништво по мачеништво. Молитвите на бранителите на вистината кои 
свирепо биле прогонувани и мачени, се издигале до ушите на Господ. 
Прогонети како непријатели на црквата, и предавници на кралството, тие 
продолжиле да проповедаат на тајни места, наоѓајќи засолниште во скромните 
домови на сиромашните, а често и во дупките и пештерите. 

И покрај жестината на прогонството, уште со векови продолжил мирниот, 
побожниот, усрдниот и трпеливиот протест против преовладувачката 
изопаченост на верата. Христијаните во она време имале само делумно 
познавање за вистината, но биле научени да го ценат и сакаат Божјото Слово, 
да му се покоруваат и со трпение да страдаат за него. Како верниците во 
апостолските денови, многумина го жртвувале својот земен имот за Христовото 
дело. Оние кои останале во своите домови, со радост им давале засолниште 
на своите прогонети браќа, а кога и самите биле прогонети, исто така со радост 
ја прифаќале судбината на бездомници. Навистина, илјадници од нив, 
застрашени од бесот на своите прогонители, ја купувале својата слобода со 
жртвување на својата вера и го напуштале затворот во покајничка облека, 
покажувајќи го на тој начин своето откажување. Но не бил мал бројот и на оние, 
а меѓу нив се наоѓале луѓе и со благородничко и со скромно потекло, кои во 
затворските ќелии, “во лолардските кули, во мачилиштата и среде пламенот 
храбро сведочеле за вистината, радувајќи се што се удостоиле да го запознаат 
“учеството во Неговите страдања” (Филимон  3:10). 

Папистите немале прилика да ги остварат своите намери со Виклиф додека 
тој бил жив, нивната омраза не можела да се задоволи додека неговото тело 
мирно почивало во гробот. Четириесет години по неговата смрт, неговите коски 
- по одлука на црковниот собор одржан во Констанца, ги ископале и јавно ги 
спалиле, а пепелта била фрлена во блискиот поток. “Потокот - вели еден 
писател, ја однел неговата пепел во Авон, Авон во Сверн, Сверн во 
Бристолскиот залив, а овој во океанот. Така Виклифовата пепел станала 
симбол на неговото учење кое се раширило по целиот свет” - Т. Фулер, 
Историја на црквата во Британија, IV, дел 2, чл. 54. Неговите непријатели не 
насетувале какво значење имал нивниот злобен чин. 

Со посредство токму на Виклифовите списи Јан Хус, од Чешка, бил 
поттикнат да се откаже од многуте заблуди на Римокатоличката црква и да 
пристапи кон делото на реформацијата. Така меѓу овие две, меѓусебно толку  
оддалечени земји, било посеано семето на вистината. Од Чешка движењето се 
раширило и во други земји и мислите на луѓето биле насочени кон Божјото 
Слово, кое долго било заборавено. Божествената рака го подготвувала патот за 
големата реформација. 

 
 

VI 
 

ХУС И ЈЕРОНИМ 
 

 

Семето на евангелието било донесено во Чешка уште во деветиот век. 
Библијата била преведена, а јавното богослужение се одржувало на народен 



јазик. Но како што повеќе растела папската власт, Божјото Слово било сè 
повеќе потиснувано. Папата Гргур VII, кој се зазел да ја понизи гордоста на 
кралевите, настојувал исто така да го подјарми и народот, и со таа цел издал 
декрет со кој ја забранил употребата на чешкиот јазик во јавното богослужение. 
Папата изјавил: “дека на Семожниот му е угодно кога Неговото име се слави и 
богослужението се одржува на еден непознат јазик и дека од непочитувањето 
на ова правило произлегле многу зла и ереси” - Вили, III, 1 поглавје. Така Рим 
решил светлината на Божјото Слово да се угаси и народот да остане во 
темнина. Меѓутоа, небото предвидело и други средства за сочувување на 
црквата. Многу Валденжани и Албижани, протерани од своите домови во 
Италија и Франција, се нашле во Чешка. Иако не се осмелувале да 
проповедаат јавно, сепак тие трудољубиво работеле во тајност. Така 
вистинската вера била чувана во текот на вековите.  

Уште пред деновите на Хус, во Чешка имало луѓе кои јавно ја осудувале 
изопаченоста на црквата и пороците на народот. Нивните напори предизвикале 
големо интересирање. Папската хиерархија, плашејќи се за својата власт, 
почнала да ги прогонува учениците на евангелието. Присилени своите 
богослуженија да ги одржуваат во шумите и планините, верниците и таму биле 
прогонувани од страна на војниците, а многу дури и убиени. Подоцна бил 
издаден декрет сите оние што ќе ја напуштат римокатоличката религија мораат 
да бидат спалени. Меѓутоа, жртвувајќи го својот живот, христијаните со вера ја 
гледале победата на своето дело. Еден од оние што учеле “дека спасението 
може да биде засновено само на вера во распнатиот Спасител”, умирајќи 
изјавил: “Гневот на непријателот на вистината засега има превласт над нас, но 
тоа нема да биде засекогаш; ќе се подигне еден меѓу обичниот народ, без меч и 
авторитет, и него нема да го победат.” - Вили, III, 1 поглавје. Лутеровото време 
било уште далеку, но некој веќе се подигал, чиешто сведоштво против Рим ќе 
ги потресе народите. 

Јан Хус бил со скромно потекло, со смртта на неговиот татко рано останал 
сираче. Неговата побожна мајка, која воспитувањето и Господовиот страв го 
сметала за најскапоцено богатство, настојувала на својот син да му обезбеди 
такво наследство. Хус најпрво учел во провинциско училиште, а потоа отишол 
на универзитетот во Прага, каде што е примен како студент ослободен од 
плаќање на школарината. На патот за Прага го испраќала мајка му; како 
сиромашна вдовица таа на својот син не можела да му даде никакво богатство 
од овој свет, но кога се приближиле до големиот град, клекнала покрај момчето 
кое толку рано останало без татко, повикувајќи го на него благословот на 
нивниот небесен Татко. Тешко дека таа мајка  насетувала во колкава мера ќе 
биде услишена нејзината молитва.  

На универзитетот Хус набрзо се истакнал со својата неуморна 
трудољубивост и брзото напредување, додека неговиот беспрекорен живот, 
благородност и љубезно однесување му донеле општо почитување. Бил искрен 
следбеник на Римокатоличката црква, и усрдно се стремел за духовните 
благослови кои таа ги ветувала. При една јубилејна свеченост, отишол да се 
исповеда и бидејќи ги дал последните пари кои ги имал во своите скромни 
залихи, се присоединил кон процесијата да стане учесник на ветеното 
проштевање. По завршувањето на образованието стапил во свештеничките 
сталежи каде што многу брзо станал истакнат и наскоро потоа бил повикан во 
кралскиот двор. Бил поставен за професор, а подоцна и за ректор на 
универзитетот на кој своевремено и самиот се здобил со образование. За 
неколку години овој скромен и сиромашен ученик, кој студиите можел да ги 
продолжи само благодарејќи на помошта од добротворните институции, станал 
гордост за својата татковина, а неговото име се прочуло по цела Европа.  



Меѓутоа, делото на реформацијата Хус го започнал на друго подрачје. 
Неколку години по своето посветување за свештеник е наименуван за 
проповедник во Витлеемската капела. Втемелувачот на оваа капела, 
проповедањето на Светото писмо на народниот јазик го препорачувал како 
многу значајна работа. И покрај спротивставувањето на Рим, употребата на 
народниот јазик во Чешка не била сосема изоставена. Сепак непознавањето на 
Божјото Слово било големо, а меѓу луѓето од сите сталежи владееле најлоши 
пороци. Против сите овие зла Хус храбро станал не штедејќи никого, 
повикувајќи се секогаш на Божјото Слово како би ги истакнал начелата на 
вистината и чистотата и да би ги втиснал во срцата на луѓето. 

Јероним, еден граѓанин на Прага кој подоцна толку тесно се поврзал со Хус, 
по своето враќање од Англија ги донел списите на Виклиф. Англиската кралица, 
која го прифатила Виклифовото учење, била чешка принцеза и благодарение 
на нејзиното влијание, списите на реформаторот кружеле и во нејзината 
татковина. Хус овие дела ги читал со најголемо интересирање. Уверен дека 
нивниот автор е искрен христијанин, бил наклонет реформите кои Виклиф ги 
застапувал да ги разгледува со наклонетост. Така Хус, и не забележувајќи, 
зачекорил по патот кој ќе го одведе далеку од Рим. 

Отприлика во тоа време во Прага дошле двајца учени странци од Англија 
кои, прифаќајќи ја светлината, дошле да ја шират и во оваа оддалечена земја. 
Отпочнувајќи со отворен напад на папската превласт, набргу од властите биле 
замолкнати; но бидејќи не сакале да се откажат од своите намери, примениле 
друг начин на работа. Бидејќи биле и уметници, а не само проповедници, ја 
продолжиле започнатата работа со примена на оваа своја вештина. На еден 
ѕид пристапен за јавноста нацртале две слики. Едната го прикажувала Христа 
како влегува во Ерусалим, “кроток и јава на магаре” (Матеј  21:5), во придружба 
на учениците, во износена и од долгиот пат испрашена облека и босоног. 
Другата слика ја претставувала папската процесија - папата облечен во 
најраскошна облека, со тројна круна на главата како јава на сјајно накитен коњ 
како цар, пред кого одат трубачи, и го придружуваат кардинали и црковни 
великодостојници облечени во најскапоцени облеки. 

Тоа била проповед која го привлекла вниманието на сите сталежи. Народот 
масовно доаѓал тука и внимателно гледал во овие цртежи. Никој не пропуштал 
да ја прочита во нив содржаната поука, и многумина длабоко биле трогнати со 
спротивноста меѓу Христовата кроткост и понизност и гордоста на папата, 
таканаречен Христов слуга. Во Прага завладеала голема возбуда, и по извесно 
време странците се увериле дека во интерес на нивната сигурност е да си 
заминат. Меѓутоа, поуката што ја пружиле не паднала во заборав. Овие слики 
оставиле многу длабок впечаток на Хусовата душа, и тоа го поттикнало уште 
потемелно да ја проучува Библијата и Виклифовите списи. Иако с# уште не бил 
подготвен да ги прифати сите реформи кои ги препорачувал Виклиф, појасно го 
видел вистинскиот карактер на папството и порешително ја осудувал гордоста 
и изопаченоста на црковната хиерархија. 

Од Чешка светлината е пренесена и во Германија, зашто немирите на 
прашкиот универзитет предизвикале повлекување на стотина студенти од 
германско потекло. Многумина од нив своите први знаења за Библијата ги 
добиле токму од Хус, враќајќи се од тука го шириле евангелието во својата 
татковина. 

Вестите за делото започнато во Прага стигнале и во Рим, и набргу Хус бил 
повикан да се појави пред папата. Да се послуша ова би значело да се изложи 
на сигурна смрт. Чешкиот крал и кралица, универзитетот, членовите на 
благородништвото и претставниците на владата упатиле молба до папата на 
Хус да му се дозволи да остане во Прага, а на Рим да му одговара преку 
пратеници. Наместо да ја одобри оваа молба, папата го продолжил судскиот 



процес и Хус во отсуство бил осуден, а потоа целокупното население на Прага 
го прогласил за исклучен од црквата, а градот го проколнал. 

Оваа осуда во она време предизвикала вознемиреност со широки размери. 
Церемониите кои придружувале една таква осуда биле така замислени да го 
застрашат народот, кој во папата гледал Божји заменик, и во своите раце ги 
држи клучевите и на небото и на пеколот, и има власт да изрекува и овоземни и 
духовни казни. Се верувало дека вратата на небото е заклучена за целата 
област над која е изречено ова проклетство, и дека и нивните покојни ќе бидат 
исклучени од становите на блаженството сè додека папата не го симне ова 
проклетство. Во знак на оваа страшна несреќа биле откажувани сите 
богослужби и секаква верска служба. Црквите биле затворени. Венчавките се 
одржувале во црковното двориште. Мртвите, чиишто погреби биле забранети 
на местото посветено за тоа, биле погребувани без вообичаените погребни 
церемонии, во ендеци пред гробовите или некаде во полето. Така Рим, со 
мерките кои можеле да делуваат на мечтата поттикнувајќи најцрни мисли, 
настојувал да завладее со совеста на луѓето.  

Цела Прага била преплавена со конфузија и немири. Најбројни  биле оние 
кои го обвинувале Хус како причинител на сите нивни несреќи и барале да биде 
предаден на осветата на Рим. За да ја стиши олујата, реформаторот за некое 
време се повлекол во своето родно село. Обраќајќи се со писмо до своите 
пријатели кои останале во Прага, тој вели: “Се повлеков од вашата средина 
имајќи го на ум советот и примерот на Исуса Христа, на злите да не им дадам 
повод да навлечат на себе вечно проклетство, а за добрите да не предизвикам 
неволја и прогонство; се повлеков безбожните свештеници сосема да не го 
забранат проповедањето на Божјото Слово меѓу вас. Но, не сум ве напуштил за 
да се одрекнам од божествената вистина за која, со Божја помош, со 
задоволство би умрел.” - Боннецхосе, Реформатори пред Реформацијата,  
век, I, 87. Хус не престанал да работи туку патувал по околината и им 
проповедал на оние кои сакале да го слушаат. На овој начин мерките што ги 
презел папата да го потисне евангелието, придонеле за негово уште поголемо 
ширење... “Зашто ништо не можеме против вистината, туку за вистината” (2. 
Коринтјаните 13:8). 

“Се чини дека Хус во овој период од својот живот поминувал низ тешка 
душевна борба. Иако црквата со вистинска грмотевица на своите напади се 
заканувала да го уништи, тој не и го оспорувал авторитетот. Римокатоличката 
црква за него сè уште била Христова невеста, а папата Негов претставник и 
намесник. Хус се борел против злоупотребата на авторитетот, а не против 
самиот авторитет. Ова предизвикало страшен судир меѓу она што убедливо му 
го зборувал разумот и она што го барала неговата совест. Ако авторитетот е 
праведен и непогрешлив, како што тој верувал, зошто тогаш се чувствува 
принуден да му се спротивстави? Да се покори, како што видел, би значело 
дека греши, но, како тоа послушноста кон една непогрешлива црква да води до 
толкави последици? Тоа бил проблем кој не можел да го реши, тоа бил повод 
за сомнежот кој постојано го мачел. Најприближно решение до кое можел да 
дојде била мислата дека свештениците, како и оние кои некогаш во деновите 
на Спасителот, станале безбожни и дека својот законски авторитет го 
користеле за незаконски цели. Тоа го поттикнало да го усвои и на други да им 
го проповеда начелото, дека прописите на Светото писмо, прифатени со 
разумот, треба да управуваат со нашата совест, со други зборови, дека само 
Бог кој зборува преку Библијата, а не црквата која зборува преку свештениците, 
претставува единствен непогрешлив водач.” - Вили, III, 2 поглавје.  

Кога возбудата во Прага по извесно време се смирила, Хус се вратил во 
својата Витлеемска капела и продолжил да го проповеда Божјото Слово со 
уште поголема храброст и ревност од порано. Неговите непријатели биле 



неуморни и јаки, но кај кралицата и кај многу благородници нашол пријатели; а 
многумина од народот застанале на негова страна. Споредувајќи ги неговите 
чисти и возвишени учења, и неговиот свет живот со понижувачките догми кои ги 
проповедале претставниците на Рим, и со скржавоста и развратот со кои тие 
живееле, многумина сметале дека е чест да бидат со него.  

Дотогаш Хус бил осамен во својата работа, а сега во делото на 
реформацијата му се придружил и Јероним кој за време на престојот во Англија 
го прифатил Виклифовото учење. Овие двајца оттогаш толку биле обединети 
во животот, што дури ниту во смртта не се разделиле. По сјајот на 
генијалноста, речитоста и ученоста - таленти који ја освојуваат популарноста, 
Јероним бил поистакнат, но во оние особини кои ја сочинуваат силата на 
катактерот, Хус бил поголем. Неговото мирно расудување ја скротувало 
Јеронимовата избувлива природа, а Јероним со вистинска понизност ја сфаќал 
неговата вредност и бил послушен на неговите совети. Благодарение на 
здружените напори на двајцата, реформацијата се ширела и напредувала уште 
побрзо.  

Бог на овие избрани луѓе им го расветлил разумот, и тие согледале многу 
заблуди на Рим. Но не ја примиле целосната светлина која била наменета за 
светот. Бог преку овие свои слуги го изведувал народот од темнината на 
папските заблуди, но постоеле уште многу големи пречки на кои морале да 
наидат, и Тој ги водел постепено, чекор по чекор, според тоа колку биле во 
состојба да поднесат. Секако дека тие не биле подготвени одеднаш да ја 
примат светлината. Како што полниот сјај на пладневното сонце го заслепува 
оној кој бил длабоко во темнината, исто така и тие, кога целосната вистина би 
им била откриена одеднаш, морале да отстапат. Затоа Господ својата вистина 
на овие водачи на реформацијата им ја откривал малку по малку, колку што 
народот во тоа време можел да прими. Во подоцнежните векови требало да 
дојдат други, исто така верни работници, кои ќе го водат народот понатаму по 
патот на реформацијата. 

Раздорот во црквата сè уште траел. Титулата папа во исто време ја носеле 
тројца од нив и секој се борел за превласт, а нивните борби христијанството го 
исполнувало со злосторства и буни. Незадоволувајќи се само со тоа што во 
меѓусебните пресметки се проколнувале и исклучувале од црквите, прибегнале 
дури и кон вооружени борби. Секој од нив настојувал да се снабди со оружје и 
да собере војска. Се разбира дека за сето тоа требало да се соберат големи 
суми пари, па затоа сите можни положби, повластици и благословите на 
црквата ги нуделе и продавале за пари. (Види додаток) Земајќи пример од 
своите поглавари, свештениците исто така прибегнале кон симонија и водење 
на вистински војни за да ги понижат своите соперници со кои се бореле за 
престиж, но и да ја засилат својата власт. Хус сè поотворено и посмело грмел 
против сите тие гадотии кои се трпеле во името на верата, па народот јавно ги 
обвинувал римските поглавари како причинители на бедата која потполно го 
преправила христијанството. 

Повторно се чинело дека Прага се наоѓа на прагот на крвав судир. Како и во 
минатото, Божјиот слуга бил обвинет како оној “што донесува несреќа на 
Израелот” (1. Цареви 18:17). Над градот повторно било изречено проклетство 
од страна на црквата, а Хус повторно морал да се повлече во своето родно 
село. Неговото толку верно сведочење во омилената Витлеемска капела било 
завршено. Требало од уште поголема говорница да прозбори на целото 
христијанство, пред да го положи својот живот како сведок за вистината. 

За да се излечат злата кои тогаш ја растргнувале Европа, бил повикан општ 
црковен собор во Констанца. Овој собор, по желба на царот Сигисмунд, го 
свикал папата Јован I, еден од тројцата сопернички папи. Но тоа барање, 
меѓутоа, никако не му одговарало на папата Јован, чијшто карактер и начин на 



живот не можеле да ја издржат критиката дури и на прелатите толку слаби во 
поглед на моралот, какво што воглавно било свештенството во тоа време. 
Меѓутоа, не се осмелувал да се спротивстави на волјата на Сигисмунд. (Види 
додаток) 

Основната цел на соборот била лечење на раздорот во самата црква и 
искоренување на кривоверството. Поради тоа на соборот биле повикани двајца 
сопернички папи, и Јан Хус како јавен пропагатор на новите сфаќања. Првите 
двајца, поради својата безбедност, не дошле лично, туку ги испратиле своите 
застапници. Папата Јован I, иако привидно сам го свикал соборот, дошол со 
голем страв, сомневајќи се дека царот има тајна намера да го собори, и 
плашејќи се дека ќе биде повикан на одговорност поради пороците со кои и 
нанесувал срам на папската тијара, како и за злосторствата со кои дошол до 
неа. Сепак во Констанца влегол со голем сјај, опколен со црковни 
великодостојници и пратен од дворската свита. Сите свештеници и 
великодостојници на градот со огромно мнозинство на граѓани, излегле да го 
поздрават и да му посакаат добредојде. Четворица достоинственици над 
неговата глава носеле златен балдехин. Пред него е носена хостија, а 
раскошната облека на кардиналите и благородниците давала призор на 
исклучителен раскош. 

Во исто време до Констанца се приближувал вториот патник. Хус бил 
свесен за опасноста што му се заканува. Се простил со своите пријатели така 
како никогаш повеќе со нив нема да се сретне, и тргнал на тој пат чувствувајќи 
дека тој пат го води право на клада. Иако од Чешкиот крал добил сигурна 
придружба, а и од самиот Сигисмунд спроведно писмо со кое е гарантирана 
неговата безбедност за време на патувањето, сепак тој сите свои работи ги 
средил така како сосема веројатно да го чека смрт. 

Во едно писмо што го упатил до своите пријатели во Прага, тој вели: 
“Патувам браќа мои, со гарантно писмо од самиот цар да се сретнам со своите 
многубројни и смртни непријатели... Потполно се потпирам на семоќниот Бог, 
во својот Спасител, верувам дека Тој ги слуша вашите усрдни молитви, дека ќе 
ми подари мудрост и разум да им се спротивставам, и дека ќе ми го подари 
Својот Свети Дух да ме утврди во Неговата вистина за храбро да можам да се 
соочам со искушенијата, со затворот  а, ако биде потребно и со свирепа смрт. 
Исус Христос трпел поради Своите избраници, па зарем тогаш да се чудиме 
што и нам ни оставил пример и ние, но за сопствено спасение сè со трпение да 
поднесуваме? Тој е Бог, а ние Негови созданија, Тој е Господар, а ние Негови 
слуги, Тој е Творец на светот, а ние бедни смртници, а сепак страдал! Зошто 
тогаш и ние исто така не би трпеле, посебно ако страдањето нам ни служи за 
чистење од гревовите? Поради тоа драги мои, ако мојата смрт придонесе за 
Неговата слава, молете се таа што побргу да дојде, и Господ да ми помогне да 
бидам постојан во поднесувањето на своите неволји. Но, ако е потребно 
повторно да се вратам во вашата средина, тогаш молете се на Бога да се 
вратам незасрамен, да не проневерам ниту една точка од евангелската 
вистина, туку на своите браќа да им дадам најдобар пример. Веројатно повеќе 
никогаш нема да ме видите во Прага, но ако со волјата на семожниот Бог ви се 
вратам, да појдеме напред уште порешително во познавањето на Бога и 
љубовта која е основа на Неговиот закон.” - Бончоуз, I, 147.    

Во едно друго писмо упатено до еден свештеник кој станал ученик на 
евангелието, Хус со длабока понизност зборувал за своите грешки, обвинувајќи 
се себеси “дека со задоволство носел богати облеки и многу часови поминувал 
во лекомисленост.” Потоа ги додал овие трогателни совети: “Нека твојата душа 
биде зафатена со Божјата слава и спасување на душите, а не со добивање на 
црковни бенифиции и имоти. Чувај се повеќе да не ја украсуваш својата куќа 
отколку својата душа, и повеќе од сè друго, води грижа за својата духовна 



зграда. Кон сиромашните постапувај богобојазливо и биди понизен, немој да го 
трошиш твојот имот на гозби. Ако не го поправиш својот живот, и не се 
воздржуваш од сè што е излишно, се плашам дека сето тоа тешко ќе ти се 
освети како и на мене... Ти ја познаваш мојата наука, зашто моите поуки ги 
примаше уште од детството, и поради тоа нема потреба повеќе да ти пишувам. 
Но те молам со милоста на нашиот Господ да не ме следиш ниту во една суета 
што си ја видел кај мене”... На обвивката од ова писмо додал: “Те заколнувам, 
пријателе мој да не го кршиш овој печат пред да бидеш сигурен дека сум 
мртов.” - Бончоуз, I, 148.149.  

На својот пат, Хус насекаде можел да ги забележи знаците на ширењето на 
својата наука, и одобрувањето со кое се гледало на неговата работа. Народот 
масовно се собирал за да го поздрави, а во некои места и најистакнатите 
претставници на властите го придружувале додека поминувал по улиците на 
нивниот град. 

Кога стигнал во Констанца, му била овозможена целосна слобода. Покрај 
царското гарантно писмо, имал и папско ветување за личната безбедност. Но и 
покрај сите тие свечени и повеќе пати повторувани изјави, реформаторот 
набргу, на заповед на папата и кардиналите, бил уапсен и фрлен во еден 
грозен затвор. Подоцна бил префрлен во една голема тврдина на другиот брег 
на Рајна и таму бил задржан како затвореник. “Папата кој со измама го фрлил 
во затвор, имал малку корист од неговата вероломност, зашто набргу и самиот 
станал затвореник во истиот затвор.” - Бончоуз, I , 247.  За него на овој собор 
било докажано дека тој покрај убиствата - покрај трговијата со свети работи и 
прељубодејство, направил и најгнасни гревови “кои не доликуваат да се 
именуваат.” Сето тоа било изнесено на самиот собор, и конечно тој бил лишен 
од својата тијара и фрлен во затвор. Двајцата преостанати соперници кои се 
бореле за папскиот престол исто така биле симнати и на нивно место бил 
избран нов папа. 

Иако самиот папа бил обвинет за многу поголеми злосторства од оние за 
кои самиот Хус ги обвинувал свештениците, поради кои барал реформа, сепак 
тој ист собор кој го отфрлил папата, решил да го уништи и реформаторот. 
Апсењето на Хус во Чешка предизвикало големо огорчување. Моќното 
благородништво до соборот упатило најостри протести против тој насилен и 
срамен чин. Дури и самиот цар, кој не сакал да допушти газење на гарантното 
писмо дадено на Хус, се спротивставил на вероломните мерки преземени 
против него. Но непријателите на реформаторот биле отруени со омраза и 
решителни. Искористувајќи ги предрасудите на царот и неговата страшливост, 
со лукавство се повикале на неговата ревност за црквата. “Ги изнесувале сите 
можни аргументи за да докажат дека дадениот збор на еретикот, или лицето 
што е ставено под сомнение поради ерес, не мора да се одржи, па дури и ако 
имаат гарантно писмо од царот или кралевите.” - Жак Ланфан, Историја на 
концилот во Констанца, I, 516. На тој начин тие надвладеале.  

Изнемоштен од затворот и болеста, - зашто влажниот и нечист воздух во 
затворот предизвикал грозница која за малку не го уништила - Хус најпосле бил 
изведен пред соборот. Оптоварен со синџири стоел пред царот, кој со својата 
чест и дадениот збор му гарантирал дека ќе го штити за време на своето 
сослушување, цврсто ја бранел вистината и во присуство на собраните црковни 
и државни великодостојници вложил сериозен и оправдан протест против 
изопаченоста на црковната хиерархија. Кога бил повикан да се одлучи дали 
сака да се одрече од своето учење или да појде во смрт, тој ја избрал 
судбината на мачениците. 

Божјата милост го поддржувала. Во текот на тешкото страдање од неколку 
седмици, кои поминале пред конечно да му биде изречена пресудата, неговата 
душа ја исполнувал небесен мир. “Ова писмо - нагласил тој на еден свој 



пријател - го пишувам во затвор, со својата окована рака, очекувајќи ја утре 
својата смртна пресуда... Кога, благодарение на Исус Христос, пак ќе се 
сретнеме во слаткиот мир на идниот живот, ќе дознаеш колку Бог бил милостив 
кон мене и како ме поддржуваше во моите искушенија и на судењето.” - 
Бончоуз, II, 67.  

Во својата мрачна ќелија, однапред ја гледал  славната победа на 
вистинската вера. Враќајќи се во своите сништа во капелата во Прага, каде што 
го проповедал евангелието, ги видел папата и неговите бискупи како ги бришат 
Христовите слики што тој ги нацртал на нејзините ѕидови. “Тој сон го натажил, 
но веќе утредента видел многу уметници како тие ликови ги обновуваат 
прикажувајќи ги во уште поголем број и во поубави бои. Кога го довршиле 
своето дело, опкружени со голема маса насобрани, уметниците извикале: Нека 
дојдат сега папата и бискупите, впечатокот на ова тие никогаш повеќе нема да 
го избришат!” Прераскажувајќи го овој сон реформаторот нагласил: “Сигурен 
сум дека Христовиот лик никогаш повеќе нема да биде избришан. Тие сакаат да 
го уништат, но во секое срце секогаш повторно ќе го насликаат проповедници 
далеку подобри и поуспешни отколку што сум јас.” - Д’Обиње, 6 поглавје. 

Хус за последен пат бил изведен пред соборот. Тоа било големо и сјајно 
собрание - царот, државните кнезови, кралските пратеници, кардинали, бискупи 
и свештеници, и огромна маса на оние кои дошле како набљудувачи да го 
видат сето она што требало да се случи тој ден. Од сите страни на 
таканаречениот христијански свет се собрале сведоци на оваа прва голема 
жртва во долгата борба со која требало да се извојува слобода на совеста. 

Повикан да се изјасни за својата дефинитивна одлука, Хус одбил што било 
да одрече, и насочувајќи го својот пробивен поглед во царот, кој дадениот збор 
толку срамно го прекршил, изјавил: “Дојдов на овој собор по своја слободна 
волја, под јавна заштита потпирајќи се на ветувањето и дадениот збор на овде 
присутниот цар.” - Бончоуз, II, 84. На Сигисмундовото лице се појавило 
црвенило кога погледот на сите во собранието се насочил кон него.  

Била изречена смртна пресуда и започнала церемонијата на деградација. 
Бискупите на својот затвореник му облекле свештеничка облека, а тој, земајќи 
ја својата свештеничка облека рекол: “Нашиот Господ Исус Христос во знак на 
понижување бил наметнат со бела наметка, кога Ирод го враќал кај Пилат.” - 
Исто, II, 86. Кога повторно бил повикан да се одрече од својата наука, 
обраќајќи се на народот одговорил: “Како би се осмелил да погледнам во 
небото! Како би можел да го гледам ова мноштво луѓе на кои им го проповедав 
чистото евангелие? Не, јас сметам дека нивното спасение е повредно од ова 
мое бедно тело осудено на блиска смрт.” Тогаш од него била соблечена 
облеката и тоа дел по дел, додека секој бискуп, извршувајќи го својот дел на 
церемонијата, изговорил над него по едно проклетство. На крајот на главата му 
ставиле капа од хартија во вид на митра со пирамидален облик на која биле 
насликани одвратни ликови на ѓаволи со упадлив натпис “архиеретик”. “Со 
најголема радост ќе ја понесам оваа круна на срамот за Тебе, о, Исусе, Кој 
поради мене си го носел венецот од трње” -  извикал Хус. 

Откако го облекле така, великодостојниците рекле: “Сега твојата душа ја 
предаваме на ѓаволот.” “А јас”, извикал Хус, подигнувајќи го својот поглед кон 
небото, “ја препорачувам во Твоите раце, Господе Исусе, својата преку Тебе 
спасена душа!” - Вили, III, 7 поглавје. 

Тогаш го предале на световните власти и го одвеле на губилиште. По него 
одела огромна поворка - стотици вооружени војници, свештеници и 
великодостојници во своите скапоцени одежди и голем број жители на 
Констанца. Кога бил врзан за столбот на кладата и кога сè било готово, само 
огнот да се запали, маченикот уште еднаш бил повикан да го спаси својот 
живот откажувајќи се од своите заблуди. Хус извикнал: “Од која заблуда да се 



откажам? Знам дека не сум изнесувал никаква заблуда. Не се чувствувам ниту 
малку виновен. Го повикувам Бог за сведок дека сè што сум пишувал или 
проповедал има за цел само спасување на душите од гревот и од пропаста; 
поради тоа сум подготвен вистината која ја застапував да ја запечатам со 
сопствената крв!” - Исто, III, 7 поглавје. Кога пламенот букнал околу него, тој 
почнал да пее: “Исусе сине Давидов смилувај ми се!” И така продолжил сè 
додека неговиот глас засекогаш не бил замолкнат. 

Неговото херојско држење ги засегнало дури и неговите непријатели. Еден 
ревен папист, опишувајќи ја маченичката смрт на Хус и Јероним, кој на ист 
начин бил убиен нешто подоцна, вели: “И двајцата појдоа храбро во смрт, се 
подготвувале за оган како да се повикани на свадбена веселба, не покажувајќи 
со гласот дека нешто ги боли. Кога букнал пламенот, почнаа да пеат химни и 
одвај силата на огнот можеше да го замолкне нивното пеење.” - Исто, III, 7 
поглавје.  

Кога Хусовото тело наполно изгорело, неговата пепел заедно со земјата на 
која лежел, била собрана и фрлена во Рајна и на тој начин однесена во 
океанот. Неговите прогонители мислеле дека така ќе ја искоренат вистината 
која тој ја проповедал, но залудно. Тешко и да помислувале дека пепелта која 
тој кобен ден била носена кон морето, ќе биде како семе разнесена во сите 
земји на светот, и дека во дотогаш уште непознати краеви ќе донесе богата 
жетва во вид на нови сведоци на вистината. Гласот кој тој ден се слушал во 
салата на соборот во Констанца, предизвикал одглас кој ќе го слушнат сите 
идни поколенија. Хус повеќе го немало, но вистината за која умрел никогаш не 
можела да пропадне. Неговиот пример на вера и постојаност охрабрил 
многумина и покрај мачењето и смртта решително да сведочат за вистината. 
Неговото погубување на целиот свет му ја открило подлата свирепост и 
одвратната вероломност на Рим. Непријателите на вистината, не знаејќи, го 
потпомагале делото кое напразно настојувале да го уништат. 

Но во Констанца требало да се подигне уште една клада. Крвта на уште 
еден маченик требало да посведочи за вистината. Кога Јероним се 
поздравувал со Хус, при неговото заминување на соборот, го советувал да 
биде храбар и постојан, уверувајќи го дека доколку се најде во опасност, 
веднаш ќе му дојде на помош. Дознавајќи дека реформаторот во Констанца е 
во заробеништво, овој верен ученик веднаш се подготвил да го исполни 
даденото ветување. Без никакво гарантно писмо, во придружба на само еден 
свој другар, тргнал кон Констанца. Стигнувајќи таму, се осведочил дека само се 
изложил на голема опасност, а за Хусовото ослободување ништо не може да се 
стори. Побегнал од тој германски град, но на враќање кон татковината бил 
фатен, врзан во синџири и во придружба на војници вратен назад. Кога првпат 
бил изведен пред соборот, неговите обиди да се брани од обвинувањата 
изнесени против него биле проследени со извици: “Во оган со него, во оган!” - 
Бончоуз, I, 243. Бил фрлен во затвор, окован во синџири и тоа во таква 
положба, која му создавала големи болки и го хранеле само со леб и вода. По 
неколку месеци лежење во затвор, Јероним поради свирепоста на која често 
бил изложен тешко се разболел, и неговите непријатели, плашејќи се дека ако 
умре ќе им избега од раце, ја ублажиле постапката кон него, иако во затвор го 
држеле уште година дена. 

Хусовата смрт ги немала последиците што папистите ги очекувале. 
Газењето на гарантното писмо со кое му била гарантирана сигурноста, 
предизвикало вистинска бура на огорченост, па затоа соборот решил Јероним 
наместо да го запалат, ако е можно да го присилат на одрекување. Поради тоа 
тој бил изведен пред соборот и му било предложено да избере, или да се 
откаже од верата или да умре на клада. Во почетокот на неговото затворање, 
смртта за него би претставувала вистинска благодат во споредба со страшните 



маки на кои бил изложен, но сега, ослабен од болеста и тешките услови на 
затворскиот живот, измачуван од стравот и неизвесноста, одделен од своите 
пријатели и обесхрабрен од Хусовата смрт, Јероним паднал со духот и се 
согласил да се покори на соборот. Ветил дека ќе остане приврзан на 
католичката вера и ги прифатил решенијата на соборот во врска со осудата на 
учењата на Виклиф и Хус, со исклучок на “светите вистини” што ги проповедале 
тие. - Исто, II, 141.    

Со оваа постапка, Јероним се обидел да го замолкне гласот на својата 
совест и да ја избегне страшната судбина. Но во осаменоста на затворот 
појасно увидел што направил. Размислувајќи за Хусовата храброст и верност, 
сфатил колку спротивно постапил со своето одрекување од вистината. Се 
сетил на својот божествен Учител на кого се заколнал на верност и кој поради 
него претрпел смрт на крст. Пред своето одрекување тој и покрај сите 
страдања низ кои поминувал, наоѓал утеха во уверението дека Бог му е 
наклонет, а сега грижата на совеста и сомневањата ја растргнувале неговата 
душа. Знаел дека ќе мора да направи уште и други одрекнувања за навистина 
да се помири со Рим. Патот по кој тргнал можел да го одведе само во потполно 
вероотстапување. Поради тоа донел дефинитивна одлука: - дека нема да се 
одрече од својот Господ само за да избегне едно краткотрајно страдање. 

Наскоро пак бил изведен пред соборот. Со неговото потчинување судиите 
не биле сосема задоволни. Нивната крвожедна страст поттикната од Хусовата 
смрт, барала нови жртви. Само со потполно одрекување од вистината Јероним 
можел да го сочува својот живот. Меѓутоа, тој решил јавно да ја признае својата 
вера и по стапките на својот брат маченик да отиде на клада. 

Го повлекол своето поранешно изнудено одрекување, и како секој човек 
осуден на смрт, барал да му се даде прилика да ја изнесе својата одбрана. 
Плашејќи се од последиците на неговите зборови, бискупите барале 
едноставно да ја признае вистинитоста на обвинувањата што се изнесени 
против него или да ги негира. Против таквата свирепост и неправда, Јероним 
дал приговор: “Триста и четириесет дена ме држевте во страшна темница”- 
рекол тој - “во кал, во убиствена нечистотија и смрдеа, лишен речиси од с#, 
сега ме изведовте овде и ги слушате обвинувањата што моите непријатели ги 
рекоа за мене, а не сакате да ја сослушате мојата одбрана... Ако навистина сте 
мудри луѓе и видело на светот, внимавајте да не згрешите против правдата. 
Што се однесува до мене, јас сум само слаб смртник, мојот живот повеќе нема 
значење, и ако ве предупредувам да не изречете неправда тоа го правам 
повеќе за вас отколку за самиот себе.” - Исто, II, 146,147. 

Најпосле неговата молба била исполнета. Во присуство на своите судии, 
Јероним клекнал и се молел Божјиот дух да управува со неговите мисли и 
зборови, како не би изговорил нешто што е против вистината и недостојно за 
неговиот Учител. Над него тој ден се исполнило Христовото ветување дадено 
на Неговите први ученици: “И ќе ве одведат пред управници и цареви заради 
Мене... Кога ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате, зашто во 
тој час ќе ви биде дадено што да кажете, бидејќи не сте вие што ќе 
говорите,туку Духот на вашиот Татко ќе говори во вас” - (Матеј 10:18, 20). 

Зборовите на Јероним предизвикале чудење и восхит дури и кај неговите 
непријатели. Цела година бил осамен во затворот, каде не можел ни да види 
книга, а не пак нешто да прочита, во големи телесни маки и душевен страв, а 
сепак неговите докази биле толку јасни и силни, како цело време да се 
занимавал со проучување. Им укажал на своите слушатели на многу свети луѓе 
што биле осудени од неправедни судии. Речиси во секоја генерација имало 
луѓе, кои настојувајќи да го подигнат народот во своето време, биле напаѓани и 
осудувани; но подоцна се покажувало дека всушност заслужувале најголемо 



почитување. И самиот Христос на едно такво неправедно судење бил обвинет и 
осуден како злосторник. 

Со своето одрекување, Јероним всушност ја признал пресудата, изречена 
над Хус, а сега изјавил дека се кае поради тоа и сведочел за невиноста и 
светоста на маченикот. “Го познавав Хус од неговото детство” - рекол тој. “Тој 
беше прекрасен човек, праведен и свет, а тој е осуден наспроти неговата 
невиност... И јас исто така сум подготвен да умрам. Не се плашам од маките 
што ми ги подготвуваат моите непријатели и лажните сведоци, кои еден ден ќе 
мораат да дадат одговор поради своите клевети пред големиот Бог, кого никој 
не може да го излаже.” - Бончоуз, II, 151. 

Осудувајќи се самиот себеси затоа што се одрекол од вистината, Јероним 
продолжил: “Од сите гревови кои сум ги направил од мојата младост, ниеден до 
таа мера не ја оптоварува мојата душа и не предизвикува во мене толку 
горчливо каење, колку оној кој го направив на ова кобно место, одобрувајќи ги 
неправедните пресуди изречени против Виклиф и светиот маченик Јан Хус, 
мојот учител и мојот пријател. Да, тоа го признавам од длабочината на моето 
срце, и со ужас и одвратност изјавувам дека срамно потклекнав, кога од страв 
пред смртта ги осудив нивните учења. Поради тоа со понизност... го молам 
Семоќниот Бог, милостиво да ги прости моите гревови, а особено овој 
најодвратен од сите.” Обраќајќи се кон судиите решително изјавил: “Вие ги 
осудивте Виклиф и Хус не затоа што ја потресоа науката на црквата, туку 
едноставно само затоа што ги жигосуваа и осудуваа срамните дела на 
свештенството, нивното трошење без сметка, нивната гордост и сите пороци на 
бискупите и свештениците. Тоа што тие го тврдеа е неспорно, и јас свечено 
изјавувам дека со нивното мислење потполно се согласувам.” 

Неговите зборови биле прекинати. Бискупите, тресејќи се од гнев, почнале 
да викаат: “Уште каков доказ ни треба? Со сопствени очи го гледаме 
најтврдоглавиот еретик!” 

Не обраќајќи се на бурата негодување, Јероним извикал: “Што, мислите ли 
дека се плашам од смртта? Цела година ме држевте во страшно дувло полошо 
од самата смрт. Со мене постапувавте посвирепо отколку што би можел тоа да 
го направи еден Турчин, Евреин или незнабожец. Моето месо буквално скапа 
на коските на моето сè уште живо тело, сепак не се жалам, зашто жалење не му 
доликува на човек од срце и храброст. Меѓутоа, не можам да се начудам на 
толкавата свирепост кон еден христијанин!” - Исто, II, 151,153. 

Повторно се дигнала вистинска бура од негодување, и Јероним брзо бил 
вратен назад во ќелијата. Сепак, меѓу слушателите имало и такви врз кои 
неговите зборови оставиле длабок впечаток, и кои сакале да му го спасат 
животот. Во затворот го посетиле црковните великодостојници убедувајќи го да 
се покори на соборот. Му ветувале најсјајна иднина како награда ако престане 
со своето спротивставување на Рим. Сепак, исто како што постапил и неговиот 
Учител, кога Му била понудена славата од овој свет, Јероним останал 
непоколеблив. 

“Докажете ми врз основа на Светото писмо дека сум во заблуда” - рекол тој 
- “тогаш ќе се откажам!” 

“Светото писмо!” Извикал еден од неговите иследници  - “зар сè треба да се 
просудува според него? Кој можел да го разбере додека црквата не го 
протолкува?” 

“Зар човечките преданија се поверодостојни од евангелието на нашиот 
Спасител?” - одговорил Јероним. “Павле ги советувал оние на кои им пишувал 
да не ги слушаат човечките преданија, туку нагласил: “Истражувајте ги 
писмата.” 

“Еретику!” - одговорил еден од присутните - “жалам што толку зборував со 
тебе. Гледам дека упорно те гони ѓаволот.” - Вили, III,10. 



Наскоро му била изречена смртна пресуда. Изведен е на истото место каде 
и Хус го жртвувал својот живот. Во смртта отишол со песна на усните, а 
неговото лице блескало од радост и спокојство. Неговиот поглед бил насочен 
кон Христа, а смртта за него ја изгубила својата страшност. Кога егзекуторот, 
пред самото запалување на кладата, дошол зад него, маченикот му довикнал: 
“Дојди слободно напред!” “Запали го огнот пред моите очи! Да се плашев, сега 
не ќе бев овде!” 

Последните зборови што ги изговорил кога околу него пламнал огнот, биле 
зборовите на молитва: “Господе Семожен Татко” - извикал - “смилувај ми се, 
прости ги моите гревови, зашто Ти знаеш дека секогаш ја сакав твојата 
вистина.” - Бончоуз, II, 168. Неговиот глас замолкнал, но усните и понатаму 
шепотеле молитва. Кога огнот го завршил своето, била собрана пепелта на 
маченикот заедно со земјата на која лежела, и како и  Хусовата,  била фрлена 
во Рајна.  

Така завршиле овие верни Божји луѓе и носители на Неговата светлина. Но 
светлината на вистината што ја објавиле, светлината на нивниот херојски 
пример, не можела да се изгаси. Да се спречи изгревањето на денот кој тогаш 
почнал да зазорува врз светот било неможно, токму така како што на луѓето им 
е неможно да го вратат Сонцето од неговиот пат. 

Погубувањето на Хус во Чешка запалило вистински оган на негодување и 
огорченост. Целата нација почувствувала дека реформаторот паднал како плен 
на злосторничките свештеници и на вероломноста на царот. За Хус, од 
службеното место се зборувало како за верен учител на вистината, а  соборот 
кој го осудил на смрт бил прогласен виновен за убиство. Неговите учења сега 
го привлекле вниманието и предизвикале поголемо интересирање отколку кога 
и да е порано. Виклифовите списи, со папските едикти биле осудени на 
спалување. Но тие што биле сочувани од уништувањето, сега се вадени од 
засолништата и проучувани, споредувани со Библијата или со оние нејзини 
делови до кои народот можел да дојде. Многумина на тој начин биле 
поттикнати да ја прифатат реформираната вера. 

Хусовите убијци не го набљудувале мирно триумфот на неговото дело. 
Папата и царот ги здружиле сите свои сили за да го загушат движењето, а 
војската на Сигисмунд удрила на Чешка. 

Но, се појавил еден ослободител. Јан Жишка, кој набргу по избивањето на 
војната целосно ослепел, но сепак станал еден од најспособните и највештите 
војсководачи на своето време, кој ги предводел Чесите. Потпирајќи се на 
Божјата помош и на праведноста на своето дело, овој народ им одолевал на 
нападите и на најсилните армии упатени против него. Царот повеќе пати 
испраќал нови сили и навлегувал во Чешка, но на свој срам секогаш бил 
поразуван. Хусистите се издигнале над стравот од смртта и ништо не можело 
да ги спречи. Неколку години по почетокот на војната умрел храбриот Жишка, а 
на негово место дошол Прокоп, кој исто така бил храбар и вешт војсководител, 
а во извесен поглед уште поспособен како водач. 

Непријателите на Чешка, дознавајќи за смртта на слепиот војсководител, 
сметале дека сега им се пружа погодна можност да освојат сè што дотогаш 
изгубиле. Папата објавил крстоносна војна против хусистите. Повторно против 
Чешка е поведена огромна војска, но само затоа за да доживее уште еден 
страшен пораз. Била објавена и друга крстоносна војна. Во сите католички 
земји во Европа биле собирани луѓе, пари и оружје. Многу луѓе се собрале под 
папското знаме, уверени дека еретичките хусисти конечно ќе бидат уништени. 
Огромни воени сили, сигурни во својата победа, навлегле во Чешка. Народот 
повторно се собрал да го одбие непријателот. Двете војски се приближувале 
една кон друга, додека најпосле меѓу нив не останала само една река. 
“Крстоносците бројно биле далеку помоќни, но наместо без одлагање да ја 



прегазат реката и да ги нападнат хусистите, поради што и дошле од толкава 
далечина, стоеле без зборови и гледале во овие војници.” - Вили, III, 17. 
Наеднаш таа огромна војска ја обзел некој таинствен страв. Без ниеден напад, 
тие силни формации биле разбиени, поразени, и расеани како да ги разбила 
некоја невидлива сила. Голем број војници биле убиени од хусистите, на кои им 
преостанало само да ги гонат бегалците, а во рацете на победниците паднал 
огромен плен, така што војната ги збогатила Чесите наместо да ги осиромаши. 

Неколку години подоцна, за време на владеењето на новиот папа, 
започнала уште една крстоносна војна. Како и порано, од сите католички земји 
на Европа биле собрани многу луѓе и средства. Големи привилегии им биле 
ветувани на оние кои ќе земат учество во овој опасен потфат. На секој 
крстоносец му било осигурано потполно простување на најгнасните 
злосторства. На сите оние кои во војната ќе загинат им била ветена голема 
награда на небото, а оние кои ќе ја преживеат требало на бојното поле да ги 
жнеат плодовите на чест и богатства. Повторно била собрана огромна војска, 
која откако ја поминала границата, навлегла во Чешка. Хусистите се повлекле и 
така го намамиле освојувачот длабоко во внатрешноста на земјата, наведувајќи 
ги да поверуваат дека веќе ја добиле победата. Најпосле војската на Прокоп 
застанала, се свртела кон непријателот и се подготвила за напад. 
Крстоносците, согледувајќи ја својата грешка, останале во својот логор, 
очекувајќи напад.  Кога се зачуло приближувањето на војската, уште пред и да 
се појават хусистите на повидок, крстоносците пак ги зафатила необјаснета 
паника. Принцовите, војсководците и обичните војници, бегале на сите страни 
фрлајќи го своето оружје. Напразно личниот пратеник на папата, кој бил водач 
на инвазијата, настојувал да ја собере својата застрашена и дезорганизирана 
војска. Наспроти сите негови напори и самиот бил повлечен со општата струја 
на бегалците. Поразот бил потполн и повторно во рацете на победникот паднал 
голем плен. 

Така и по вторпат многубројната војска, упатена од најсилните народи на 
Европа, многу храбри, воинствени и за борба обучени и опремени луѓе, 
побегнале без ниту еден удар на мечот, пред малата војска на дотогаш 
непознатиот и слаб народ. Тука се покажала само Божјата сила. Напаѓачите 
биле совладани со некој натприроден страв. Оној што фараонот и неговата 
војска ги потопил во Црвеното Море, Оној што ги натерал Мадијамците да 
побегнат пред Гедеон и неговите сè на сè триста луѓе, Оној што за една ноќ ја 
скршил силата на гордите Асирци, повторно ја испружил својата рака да ја 
сруши моќта на дрските угнетувачи. “Од страв ќе треперат, каде и страв нема. 
Зашто Бог ќе ги распрсне коските на оние кои војуваат против тебе. И тие ќе се 
посрамат, зашто Бог ги отфрли” (Псалм 53,5). 

Најпосле, увидувајќи дека не можат да ги победат со вооружена сила, 
папските водачи прибегнале кон дипломатија. Дошло до компромис со кој на 
Чесите привидно им е дадена слобода на совеста, а всушност тоа само ги 
потчинило на римската власт. Како услов за мир со Рим, Чесите истакнале 
четири точки: слободно проповедање на Библијата, право целата црква да 
зема причест со вино и леб и употреба на мајчиниот јазик во богослужението, 
исклучување на свештениците од сите световни служби и од световните власти 
и во случај на престап, еднаква одговорност пред граѓанскиот суд како за 
световните така и за свештените лица. Папските власти најпосле се сложиле 
дека: “овие четири хусистички услови треба да ги прифатат, но правото на 
разјаснување на истите и одредување на нивното точно значење да му 
припадне на соборот, со други зборови на папата и царот.” - Вили, III, 18. На тој 
темел е склучен договорот и Рим со лицемерство и измама го постигнал она 
што не успеал да го постигне со сила. Толкувајќи ги споменатите точки од 



договорот, а исто и Библијата, според своето мислење можел да ја извртува 
нивната смисла за тие да служат за неговите цели. 

Голем дел од чешкиот народ, кога сфаќајќи дека неговата слобода е 
продадена, не се согласил да го потпише овој договор. Се појавиле неслоги и 
раздори што довеле до внатрешни судири и крвопролевања. Во тие борби 
паднал благородниот Прокоп, а тогаш во Чешка исчезнала слободата. 

Сигисмунд, кој неверно ги предал и Хус и Јероним на папистите, сега станал 
Чешки крал, и погазувајќи ја сопствената заклетва дека ќе ги штити правата на 
Чесите, тој настојувал во земјата да го воспостави папството. Меѓутоа, малку 
постигнал со својата унижувачка покорност и угодувањето на Рим. Дваесет 
години неговиот живот бил исполнет со мачни напори и опасности. Долгото и 
безуспешно војување немилосрдно ги уништувало неговите армии и ги 
празнело државните каси. И сега, бидејќи владеел само една година, умрел, 
оставајќи го своето царство на работ на граѓанска војна, а на потомството едно 
име жигосано со срам.  

И понатаму продолжиле несогласувањата, востанијата и крвопролевањата. 
Во Чешка повторно навлегле туѓи војски, а внатрешните раздори продолжиле 
да ја растргнуваат нацијата. Оние што останале верни на евангелието биле 
изложени на крваво прогонство. 

Бидејќи нивните поранешни браќа, склучувајќи договор со Рим, ги примиле и 
неговите заблуди, оние што останале приврзани на старата вера, формирале 
посебна црква под името “Обединети браќа”. Со оваа постапка на себе навеле 
проклетство од сите сталежи, но сепак останале цврсти и непоколебливи. Иако 
биле присилени да бараат засолниште во шумите и пештерите, се собирале да 
го читаат Божјото Слово и заедно да се молат на Бога. 

Од гласниците што потајно ги испраќале во разни земји, дознале дека тука и 
таму “постојат поединци следбеници на вистината, - некои во овој, а некои во 
оној град, дека и тие се предмет на прогонство, “и дека среде Алпите постои 
стара црква која се темели на Светото писмо и се бори против 
идолопоклонството и изопаченоста на Рим” - Вили, III, 19. Овие вести биле 
примени со голема радост, и така стапиле во преписка со валденжанските 
христијани. 

Верни на евангелието, Чесите во долгата ноќ на своето прогонство и во оној 
најтемен час го насочувале својот поглед кон хоризонтот како луѓе што 
очекуваат утро.  “Ним им паднало на дел  да живеат во злите денови, но... тие 
се сеќавале на зборовите кои најпрвин ги изговорил Хус, а Јероним ги 
повторил: дека мора да помине еден цел век пред да осамне денот. Овие 
зборови за хусистите биле исто тоа што за израелските племиња значеле 
зборовите на Јосиф изговорени во домот на нивното ропство: “Јас ќе умрам, но 
Бог вас секако ќе ве посети и ќе ве изведе од оваа земја” (Битие 50:24). - Исто, 
III, 19. Последните години на петнаесеттиот век сведочат за бавното, но 
сигурно зголемување на бројот на “Обединети браќа”. Иако, сè уште далеку од 
тоа дека конечно биле оставени на мир, сепак донекаде уживале мир. “Во 
почетокот на шеснаесеттиот век во Чешка и Моравија имало околу двесте 
нивни цркви.” - Езра Хал Гилет, Животот и времето на Јан Хус, II, 570. “Толку 
биле оние што како остаток го избегнале уништувачкиот бес на огнот и мечот, и 
доживеале да го видат “осамнувањето на денот” што го прорекол Хус”  - Вили, 
III, 19. 

 

 

 
 
 
 



VII 
 

ЛУТЕРОВОТО ОДВОЈУВАЊЕ ОД РИМ 
 
 
Најистакнатиот меѓу оние што биле повикани да ја изведат црквата од 

темнината на папството, во светлината на почистата вера бил Мартин Лутер. 
Ревен, огнен и побожен, незнаејќи за никаков друг страв освен страв пред Бога, 
и признавајќи го како темел во делото на верата единствено Светото писмо. 
Лутер бил човек од своето време, преку него Бог извршил големо дело за 
реформацијата на црквата и просветлувањето на светот. 

Како и првите весници на евангелието, Лутер потекнувал од сиромашниот 
сталеж. Својата најрана младост ја поминал во скромниот дом на еден 
германски селанец. Со секојдневна напорна работа како рудар, неговиот татко 
ги заработувал средствата за неговото образование. Тој сакал неговиот син да 
биде правник, но Бог решил да го направи градител во големиот храм кој, во 
текот на вековите, полека се подигнувал. 

Тешкотии, откажувања и строга дисциплина биле школа во која 
Бесконечната Мудрост го подготвувала Лутера за значајната мисија на 
неговиот живот. 

 Лутеровиот татко бил човек со силен и активен дух и со многу силен  
карактер, чесен, решителен и искрен. Бил верен на своите убедувања, на 
должностите, не обрнувајќи се на последиците. Раководејќи се правилно со 
своите чувства, на монаштвото гледал со недоверба. Затоа многу негодувал 
кога Лутер без негово одобрување стапил во еден манастир. Требало да 
поминат две полни години таткото да се помири со синот, но и понатаму 
неговите погледи останале исти. 

Лутеровите родители посветувале големо внимание на воспитувањето на 
своите деца. Настојувале да ги поучат во познавањето на Бога и во 
извршувањето на христијанските должности. Синот често слушал како татко му 
се моли за него да се сеќава на името Господово, и еден ден да помогне за 
унапредување на вистината. Секоја предност за морален и интелектуален 
развој, што им го овозможувал нивниот макотрпен живот, неговите родители 
настојувале мудро да ја искористат. Сериозно и неуморно се труделе своите 
деца да ги подготват за побожен и корисен живот. Решитeлни и со цврст 
карактер, понекогаш покажувале поголема строгост, меѓутоа, самиот 
реформатор, иако бил свесен дека тие во тој поглед грешат, повеќе ја 
одобрувал отколку што ја осудувал  нивната дисциплина. 

Во училиштето, што почнал да го посетува мошне рано, со Лутер се 
постапувало остро, па дури и сурово. Сиромаштијата на неговите родители 
била толку голема, што оставајќи го родителскиот дом за да посетува училиште 
во друго место, извесно време бил принуден да се прехранува пеејќи од врата 
до врата, а често морал и да гладува. Мрачните и празноверни сфаќања за 
верата што тогаш преoвладувале, го исполнувале со страв. Навечер поаѓал на 
спиење со тажно срце, гледајќи со страв во мрачната иднина, во постојаниот 
страв од Бога кого го замислувал како строг и неумолив судија, како свиреп 
тиранин, а не како небесен Татко полн со милост и љубов.  

Но и покрај толку многу големи обесхрабрувања, Лутер се стремел кон 
возвишените морални и интелектуални доблести кои ја привлекувале неговата 
душа. Бил жеден за знаење, а неговиот сериозен и практичен дух го 
поттикнувал  повеќе да го сака она што е трајно и корисно, отколку она што за 
окото е сјајно, а површно.  

Кога во својата осумнаесетта година стапил на универзитетот во Ерфурт, 
неговата положба и изгледите за иднината биле многу поповолни од оние во 



младите години. Бидејќи неговите родители со работа и со штедливост си го 
осигурале потребниот приход, сега можеле и нему да му ја дадат неопходната 
помош. А влијанието на разумните пријатели донекаде го ублажило мрачниот 
впечатокот на неговото поранешно воспитување. Оддавајќи се на грижливо 
проучување на најдобрите писатели, го збогатил својот дух со нивните најважни 
мисли, а знаењето на мудреците го преточил во своја “сопственост”. Дури и под 
строгите стеги на своите поранешни учители, покажувал надеж дека еднаш ќе 
се истакне, а сега во услови на поволни влијанија неговиот ум брзо се 
развивал. Доброто помнење, живата мечта, големата способност за 
размислување и неуморната трудољубивост во учењето, сето тоа наскоро му го 
осигурало првото место во редовите на неговите другари. Интелектуалната 
дисциплина му помогнала да созрее, и ја поттикнала духовната активност и 
остроумност, што го подготвила за подоцнежната борба во неговиот живот. 

Стравот Господов што се наоѓал во Лутеровото срце, го оспособил да ја 
сочува цврстината на намерата и го водел во длабока понизност пред Бога. 
Секогаш се чувствувал зависен од Божјата помош, не пропуштал денот да го 
започне со молитва, додека срцето постојано му воздивнувало барајќи ја 
Неговата помош и водство. “Да се молиш добро”, често зборувал, “вреди 
повеќе од половината од она што е научено.” - Д’Обиње, II, 2 поглавје. 

Кога Лутер еден ден ги прегледувал книгите во универзитетската 
библиотека, открил една Библија на латински. Таква книга порано никогаш не 
видел. Дури не ни знаел дека таа постои. Пред тоа, на јавните богослуженија 
слушал од читањето на одделни делови од евангелието и посланијата и 
претпоставувал дека тоа е целата содржина на Светите списи. Сега првпат ја 
видел Библијата во целина. Со стравопочитување и чудење ги прелистувал 
нејзините свети страници, срцето му затреперило а пулсот работел побрзо 
додека ги читал зборовите на животот, застанувајќи за момент за да извика: “О, 
кога Бог мене би ми дал една ваква книга!” - Исто, II, 2 поглавје. Ангелите кои 
биле испратени од небото биле покрај него, а зраците на виделината од 
Божјиот престол на неговиот разум ги откривале богатствата на вистината. 
Секогаш се плашел дека ќе го навреди Бога, а сега како никогаш порано го 
совладало длабоко убедување за сопствената грешност.  

Сериозниот стремеж да се ослободи од гревот и да најде мир во Бога, 
конечно го натерал да стапи во манастир и да се посвети на монашкиот живот. 
Овде од него барале да ги извршува најниските и најтешките работи и да проси 
од куќа до куќа. Бил во години кога човек најмногу чувствува потреба да биде 
почитуван и ценет и овие понижувачки работи длабоко ги повредувале неговите 
вродени чувства, меѓутоа, трпеливо ги поднесувал понижувањата верувајќи 
дека тоа е неопходно поради неговите гревови.  

Секој момент кој можел да го оддели од своите секојдневни должности го 
користел за учење, често жртвувајќи ги часовите за спиење, па дури и времето 
предвидено за неговите скромни оброци. Најрадосен бил кога го проучувал 
Божјото Слово. Нашол една Библија која со синџир била врзана за 
манастирскиот ѕид и често тука доаѓал. Доколку неговото осведочување за 
гревот било подлабоко, дотолку повеќе настојувал со сопствените дела да 
добие простување и мир. Водел многу строг живот, настојувајќи лошата 
наклонетост на својата природа, од која не можел да го ослободи неговиот 
монашки живот, да ја искорени со пост, камшикување и неспиење. Не 
отстапувал пред ниедна жртва само за да ја постигне чистотата на срцето, која 
би го оспособила да му угоди на Бога. “Јас навистина бев побожен калуѓер”- 
рекол подоцна - “и точно ги исполнував сите правила на својот ред, повеќе 
отколку што може и да се замисли. Ако некогаш еден монах би можел да дојде 
во небото благодарејќи на своите монашки дела, тогаш сигурно јас би имал 
право на тоа... Да продолжев така мачењето на телото би ме одвело во смрт.” - 



Исто, II, 3 поглавје. Поради таквото маченичко казнување на телото ја изгубил 
силата и страдал од грчеви и несвестици, од кои никогаш повеќе сосема не 
закрепнал. Но, и покрај сите негови напори, неговата измачена душа не наоѓала 
олеснување. Конечно паднал во очај. 

Кога Лутер мислел дека сè е загубено, Бог му дал еден пријател и 
помошник. Побожниот Штаупиц го отворил Божјото Слово на Лутеровиот ум и 
му препорачал да го одврати вниманието од самиот себе, да престане да 
размислува за бескрајното мачење, со кое наводно, Бог ќе ги казни 
престапниците на својот закон, и наместо тоа да гледа на Исуса, својот 
Спасител, кој ги простува гревовите. “Наместо да се измачуваш себеси поради 
своите гревови, фрли се во прегратките на Спасителот. Надевај се на Него во 
праведноста на Неговиот живот, во помирувањето благодарение на Неговата 
смрт... Слушај го Божјиот Син. Тој станал човек за да ти осигура божествена 
милост и на тебе. Љуби Го зaшто Тој најпрвин тебе те љубел.” - Исто, II, 4 
поглавје. Така зборувал овој гласник на милоста. Неговите зборови врз Лутера 
оставиле длабок впечаток. По долгата борба против многу вкоренетите 
заблуди, сега бил во состојба да ја сфати вистината и најпосле во неговата 
вознемирена душа завладеал мир. 

Лутер бил посветен за свештеник и повикан од манастирот да предава како 
професор на универзитетот во Витенберг. Тука се посветил на проучување на 
Светите списи на Библијата на изворните јазици. Почнал да држи предавања за 
Библијата, на многумина воодушевени слушатели им ги толкувал Псалмите, 
Евангелијата и Посланијата. Штаупиц, неговиот пријател и старешина, го 
поттикнувал да застане на проповедалната и да го проповеда Божјото Слово. 
Лутер се колебал сметајќи се себеси за недостоен во Христово име да му 
зборува на народот. Дури по долгата борба со самиот себеси попуштил на 
молбите на својот пријател. Веќе доволно бил запознаен со Светото писмо и 
Божјата милост се гледала на него. Неговата речитост ги освојувала душите на 
слушателите. Јасноста и силата со која ја прикажувал вистината го 
осведочувала нивниот разум, а неговата длабока побожност навистина можела 
да го трогне срцето. 

Лутер сè уште бил верен син на папската црква, и не мислел дека некогаш 
ќе биде нешто друго. По Божјо провидение, решил да го посети Рим. Патувал 
пеш, а ноќевал обично по манастирите. Во еден манастир во Италија се 
зачудил на богатството, сјајот и раскошот на кои наишол тука. Уживајќи дворски 
приходи, монасите живееле во сјајни одаи, се облекувале во најскапи и 
најбогати облеки, и се хранеле од раскошни трпези. Со болна загриженост 
Лутер ја споредувал оваа глетка со својот живот полн со самооткажување, 
напори и тешкотии. Тоа многу го збунило.                                                                   

Најпосле оддалеку го здогледал градот на седумте брега. Длабоко 
возбуден, се фрлил на земјата извикнувајќи: “Свети Риме, јас те поздравувам!” 
- Исто, II, 6 поглавје. Влегол во градот, ги посетувал црквите, слушал чудесни 
приказни што ги повторувале свештениците и монасите, и ги извршувал сите 
пропишани церемонии. Насекаде наидувал на глетки што го исполнувале со 
чудење и ужас. Видел дека беззаконието ги зафатило сите редови на 
свештенството. Слушал непристојни шеги од високите великодостојници, а 
нивното страшно безбожништво и сквернавење  што го покажувале дури и за 
време на мисата, го исполнувало со ужас. Каде и да бил меѓу монасите или 
граѓаните, насекаде наидувал на расипаност и на разврат. Каде и да се свртел, 
наместо светост забележувал сквернавење. “Не може ниту да се замисли” - 
пишувал тој - “какви сè гревови и срамни дела се прават во Рим, тоа мора да се 
види и чуе за да може да се верува.” Поради тоа настанала и поговорката: “Ако 



воопшто постои пекол, тогаш Рим мора на него да е изграден: тоа е бездна од 
каде доаѓаат сите гревови!” - Исто, II, 6 поглавје.  

Еден нов декрет на папата ветувал простување на гревовите на сите оние 
што на колена ќе се искачат по таканаречените “Пилатови скали” по кои, како 
што се зборувало, нашиот Спасител слегувал кога ја напуштил Римската 
судница, и кои, наводно, со некое чудо од Ерусалим биле пренесени во Рим. 
Еден ден Лутер побожно се качувал по тие скали, кога одеднаш се слушнал 
еден глас сличен на грмеж: “Праведникот ќе живее од верата” (Римјаните 1:17). 
Засрамен и уплашен, скокнал на нозете и побегнал од тоа место. Овој цитат од 
Библијата никогаш повеќе не престанал да дејствува на неговата душа. 
Оттогаш појасно од кога било порано сфатил колкава е заблудата да се верува 
дека спасението може да се заслужи со човечки напори, и ја увидел потребата 
од постојаната вера во Христовите заслуги. Неговите очи се отвориле, и 
никогаш повеќе не се затвориле пред измамите на папството. Свртувајќи го 
своето лице од Рим, го свртел од него и своето срце, и оттогаш неговото 
одделување од Рим станувало сè поизразено сè додека конечно не ја прекинал 
секоја врска со папската црква.  

По враќањето од Рим, Лутер од универзитетот во Витенберг добил диплома 
за доктор по теологија. Сега му било овозможено како никогаш порано да се 
посвети на проучување на Светото писмо што толку многу го сакал. Свечено се 
заветувал дека секој ден во својот живот внимателно ќе го проучува и совесно 
проповеда само Божјото Слово, а никако измислиците и учењето на папистите. 
Сега тој не бил само монах или професор, туку ополномоштен весник на 
Библијата. Бил повикан како пастир да го храни Божјото стадо кое било гладно 
и жедно за вистината. Решително изјавил дека христијаните не треба да 
примаат никаква друга наука, освен онаа која се темели на авторитетот на 
Светите списи на Библијата. Овие зборови го погодувале самиот темел на 
папската врховна власт и претставувале важен принцип на реформацијата. 

Лутер видел колку е опасно да се издигнуваат човечките теории над Божјото 
Слово. Храбро станувал против шпекулативното неверство на учените и се 
спротиставувал на филозофијата и теологијата кои толку долго имале 
доминантно влијание над народот. Таквите студии ги прогласил не само за 
безвредни туку и за штетни, настојувајќи мислите на своите слушатели да ги 
одврати од лажните мудрувања на филозофите и теолозите, и да ги насочи кон 
вечните вистини кои ги изнесуваат пророците и апостолите. 

Скапоцена била пораката која тој ја донесувал на жедното мноштво кое 
просто го голтало секој негов збор. Таква наука никогаш порано не допрела до 
нивните уши. Радосната вест за љубовта на Спасителот и сигурноста на 
простувањето и мирот преку Неговата пролеана крв го израдувала секое срце и 
ги вдахнала со бесмртна надеж. Во Витенберг била запалена светлина чиишто 
зраци допреле до најоддалечените делови на земјата и чијшто сјај ќе станува 
сè поблескав до крајот на светот. 

Но светлината и темнината не можат да се согласат. Помеѓу вистината и 
заблудата постои нескротлив судир. Да се чува и брани едното, значи да се 
напаѓа и соборува другото. Самиот наш Спасител рекол: “Не сум дошол да 
донесам мир, туку меч” (Матеј 10:34). Неколку години по почетокот на 
реформацијата Лутер изјавил: “Бог не само што ме води, туку едноставно ме 
турка напред. Тој ме освои, јас не сум свој господар. Со задоволство би живеел 
во мир, но фрлен сум среде бури и револуции.” - Д’Обиње, V, 2 поглавје. Тој 
сега морал да се впушти во борба. 

Католичката црква вршела трговија со Божјата милост. Масите на 
менувачите (Матеј 21:12) биле поставени крај нејзините олтари, а низ воздухот 
се огласувале викотниците на продавачите и купувачите. Под изговор дека се 



собираат прилози за подигање на црквата на Свети Петар во Рим со дозвола 
на папата, јавно се нудени за продавање прошталници за гревовите. На сметка 
на злосторствата се градел храм за служба на Бога, а неговиот аголен камен 
требало да биде поставен на беззаконието! Меѓутоа, токму средствата 
предвидени за издигањето на Рим предизвикале смртен удар на неговата моќ и 
големина. Токму тоа ги подигнало најодлучните и најрешителните противници 
на папството, и ја предизвикало битката која го потресла папскиот престол и ја 
разнишала трикратната круна на главата на врховниот свештеник. 

Служителот што бил одреден во Германија да ја води продажбата на 
прошталниците - по име Тецел - бил обвинет за најниски злосторства против 
општеството и Божјиот закон, но сепак избегнувајќи ја потполно заслуженета 
казна за своите злосторства, бил искористен да ги остварува користољубивите 
и бескрупулозно смислените планови на папата. Со голема дрскост ги 
повторувал очигледните лаги и раскажувал чудесни приказни заведувајќи ги на 
тој начин неупатените, лековерните и суеверните маси. Кога луѓето би го имале 
Божјото Слово, не би можеле толку лесно да бидат измамени. Но Библијата им 
била забранета и папството ги држело под своја контрола, само да би се 
зголемувала моќта и богатството на честољубивите поглавари на црквата. - (Да 
се види John C.L. Gieseler, Преглед на црковната историја, 4, I,5).  

Кога Тецел доаѓал во некој град, пред него одел предвесник и најавувал: 
“Божјата милост и милоста на светиот отец (папата) е пред вашата врата” - 
Д’Обиње, III, 1 поглавје. И народот го поздравувал богохулниот измамник, како 
самиот Бог да слегол од небото кај нив. Најнечесната трговија била воведена 
во црквата, и Тецел од проповедалната ги истакнувал прошталниците како 
најскапоцен Божји дар. Тврдел дури дека врз основа на неговите потврди за 
купеното простување, сите гревови што купувачот сака да ги направи исто така 
ќе му бидат простени и поради тоа “дури и покајанието не е неопходно”- Исто, 
III, 1 поглавје. Дури и повеќе од тоа, ги уверувал своите слушатели дека 
прошталниците имаат моќ да ги спасат не само живите туку и мртвите, и дека 
во оној момент кога на дното на неговото ковчеже ќе заѕвонат парите, душата 
во чија корист биле дадени парите ќе излезе од чистилиштето и ќе отиде на 
небото. (Да се види K. R. Hagenbach; Историја на реформацијата, I, 96). 

Кога Симон гаталецот им понудил пари на апостолите за да купи власт и да 
прави чуда, Петар му одговорил: “Среброто твое нека загине заедно со тебе, 
зашто помисли дека дарот Божји се добива за пари.” (Дела 8:20). Меѓутоа, 
Тецеловата понуда илјадници од нив жедно ја прифатиле. Во неговата ризница 
се слевало злато и сребро. Спасението што се нудело за пари било прифаќано 
полесно отколку она што било условено со покајание, вера и постојани напори 
за човекот да му се спротивстави на гревот и да го совлада. (Види додаток). 

Науката за прошталниците наишла на отпор кај побожните и учените луѓе 
во Римокатоличката црква, и имало многу од оние кои не можеле да 
поверуваат во таквите тврдења толку спротивни на разумот и откровението. 
Ниеден од великодостојниците на црквата не се осмелувал јавно да стане 
против таа одвратна трговија, но луѓето во душите станале вознемирени и 
загрижени и многумина во страв се прашувале: дали Бог преку некое орудие 
нема да изведе чистење на црквата. 

Лутер, иако сè уште строг католик, се згрозувал од богохулната дрскост на 
трговците со прошталници. Мнозина од верниците кои припаѓале под негов 
надзор, купувајќи потврди за проштевање, наскоро почнале да доаѓаат кај него 
како кај свој пастор исповедајќи ги своите разни гревови, и очекувајќи 
разрешување, не затоа што се покајале и што сакаат да го поправат својот 
живот, туку врз основа на купените потврди за проштавање. Лутер одбил да ги 
прогласи за невини, предупредувајќи ги дека ќе пропаднат во своите гревови 
ако не се покаат и не го променат својот живот. Збунети и мошне возбудени го 



побарале Тецел жалејќи му се дека нивниот исповедник не ги признава 
неговите потврди, некои дури се осмелиле да побараат враќање на своите 
пари. Фратарот бил исполнет со бес. Изговарајќи најстрашни проклетства, 
наредил на главниот плоштад да се запали оган и изјавил дека од папата има 
заповед “да го спали секој еретик што ќе се осмели да стане против неговите 
најсвети прошталници.” - Д’Обиње, III, 3 поглавје.  

Тогаш Лутер храбро го започнал своето дело како борец за вистината. 
Неговиот глас одекнувал од проповедалната како сериозно и свечено 
предупредување. На народот му укажувал на одвратниот карактер на гревот и 
учел дека за човекот е невозможно со сопствени дела да ја намали вината или 
да ја избегне казната. Само покајание пред Бога и вера во Христа можат да го 
спасат грешникот. Божјата милост не може да се купи, таа е бесплатен дар од 
Бога. Го советувал народот да не купува прошталници туку со вера да гледа во 
распнатиот Откупител. Им го раскажувал своето болно искуство, како залудно 
настојувал спасението да го осигура со понижувачко и покајничко мачење на 
телото и ги уверувал своите слушатели дека мир и радост нашол дури тогаш 
кога го одвратил погледот од самиот себе и поверувал во Христа. 

Бидејќи Тецел продолжил со трговијата и со своите безбожни тврдења, 
Лутер се решил на уште посилен протест против овие очигледни злоупотреби. 
Наскоро за тоа му се дала и можност. Дворската црква во Витенберг имала 
многу реликвии кои во одредени денови на некои празници биле прикажувани 
на народот, и сите во тоа време што би ја посетиле црквата и би се 
исповедале, добивале потполно простување на гревовите. Поради тоа, народот 
во тие денови во голем број доаѓал во црквата. Се приближувал еден од 
најважните празници, празникот “Сите Свети”. Непосредно пред тој ден Лутер, 
приклучувајќи се кон мноштвото што се упатило во црквата, заковал на 
црковната врата листа од деведесет и пет точки против учењето и 
прошталниците, изјавувајќи дека е подготвен следниот ден на универзитетот да 
ги брани овие тези, пред сите оние што мислат дека е потребно да им се 
спротивстават. 

Неговите тези го привлекле сеопштото внимание. Биле читани многупати, и 
повторувани на сите страни. На универзитетот и во целиот град настанало 
големо возбудување. Истакнатите тези покажале дека власта за простување на 
гревовите и ослободување од казната никогаш не му била доверена на папата, 
ниту на било кој друг човек. Целиот план за продавање на прошталници бил 
само фарса, вештина, со која благодарејќи на народното празноверие се 
измамувале пари од него, лукавство на сатаната, пресметано да ги уништи 
душите на сите оние што ќе поверуваат во неговите лажни претензии. 
Реформаторот јасно го прикажал и фактот дека Христовото евангелие е 
најскапоценото богатство на црквата и дека Божјата милост што е откриена во 
него, бесплатно им се дава на сите оние што ја бараат со покајание и вера. 

Лутеровите тези предизвикувале на расправија, но никој не се осмелувал да 
го прифати тој предизвик. Прашањата што ги поставил се рашириле за неколку 
дена по цела Германија, а за неколку седмици одекнувале низ целото 
христијанство. Многу побожни римокатолици, што го забележувале се 
пораспространетото беззаконие во црквата го осудувале сето тоа, но не знаеле 
како на сето тоа да му се застане на пат, ги читале Лутеровите тези  со голема 
радост, препознавајќи го во нив Божјиот глас. Чувствувале дека Бог милостиво 
ја подал својата рака да ја сопре брзата поплава на расипаност што доаѓала од 
римскиот стол. Кнезовите и поглаварите тајно се радувале што најпосле ќе 
биде совладана дрската сила што го забранувала секое право на приговор на 
своите одлуки. 

Меѓутоа, повеќето од оние што го сакале гревот и празноверието, ги 
опфатило ужас кога биле разоткриени заблудите што го смирувале нивниот 



страв. Лукаво препредените свештеници прекинати во своето дело на 
одобрување на престапи и злосторства, изложени на опасност да ги изгубат 
своите приходи, побеснеле и се здружиле да ги бранат своите тврдења. 
Реформаторот наишол на огорчени тужители. Едни го обвинувале дека 
постапува пребрзо и страсно. Другите го обвинувале за дрскост, зборувајќи 
дека Бог не го води, туку дека тоа го работи од гордост и остра 
непромисленост. “Не знаете ли дека човек ретко може да изнесе нешто ново”, 
им одговорил тој, “а притоа да не изгледа горд и да не биде обвинет за 
предизвикување караница?... Зошто Христос и сите маченици биле убиени? 
Затоа што на луѓето им се чинело дека се горди, дека ја презираат мудроста на 
своето време и дека истакнуваат нови сфаќања, а претходно скромно не ги 
прашале за совет приврзаниците на старите сфаќања.” 

Потоа изјавил: “Сè што ќе направам ќе биде според Божјиот совет, а не 
според човечка мудрост. Ако делото е од Бога, кој може да го спречи, а ако не е 
од Него, кој може да го унапреди? Не мојата волја, не нивната, не нашата, туку 
само Твојата волја, о свети Оче, кој си на небесата!” - Исто, III, 6 поглавје.   

Иако бил покренат со Божјиот Дух да го започне своето дело, Лутер не 
можел да го продолжи без сериозни судири. Приговори и срамотење од страна 
на непријателите, погрешното толкување на неговите намери, нивните 
неправедни и злокобни предупредувања на сметка на неговиот карактер, 
навалувале на него незадржливо како поплава, и не сосема без успех. Тој со 
сигурност сметал на тоа дека водечките луѓе на нацијата, и во црквите и во 
школите, со задоволство ќе му се придружат во напорите за остварување на 
реформацијата. Зборовите на охрабрување упатени од страна на оние што се 
наоѓале на истакнати функции го исполнувале со радост и надеж. 
Претчувствувал зазорување на поведар ден за црквата. Меѓутоа, 
охрабрувањето набрзо се претворило во навреди и осудување. Многу 
великодостојници во државата и црквата биле уверени во вистинитоста на 
неговите тези, но набрзо виделе дека прифаќањето на тие вистини би довело 
до големи промени. Да се просветли и реформира народот, всушност би 
значело да се поткопа авторитетот на Рим, да се сопрат илјадници притоки што 
се сливале во неговите ризници, со што во голема мера би била ограничена 
расипаноста и раскошот на папските поглавари. Освен тоа, да се научат луѓето 
да мислат и работат како одговорни суштества, само од Христа да го очекуваат 
спасението, со тоа би се поткопал престолот и авторитетот на врховниот 
свештеник, а тоа дефинитивно би го уништил и нивниот авторитет. Од тие 
причини го отфрлиле од Бога понуденото сознание, застанале меѓу 
непријателите на Христа и вистината, и се спротивставиле на човекот што 
самиот Бог го испратил за нивно просветлување. 

Лутер се плашел гледајќи дека е потполно осамен - еден човек против 
најмоќните сили на земјата. Понекогаш бил во недоумица, плашејќи се дали во 
тоа спротивставување на авторитетот на црквата навистина го води Бог. “Кој 
бев јас” - пишувал тој, “да станам против величеството на папата пред кој... 
треперат кралевите на земјата и целиот свет?... Никој не може да сфати колку 
страдав во моето срце во текот на првите две години, во какво сомневање па 
дури можам да речам и очајување, често паѓав...” - Исто, III, 6 поглавје. Но тој 
сепак не бил препуштен на целосно обесхрабрување. Бидејќи, изостанала 
човечката поддршка, гледал само во Бога и сознал дека со потполна сигурност 
може да се потпре на Неговата семожна рака. 

На еден пријател на реформацијата, Лутер му напишал: “Светото писмо не 
можеме да го сфатиме ниту со проучување ниту со разум. Најпрвин мора да се 
почне со молитва. Моли се на Господа во својата голема милост да ти подари 
правилно сфаќање на Својот Збор. Најдобар толкувач на Божјиот Збор е 
самиот нејзин Автор, како што и самиот Тој вели: “Сите ќе бидат научени од 



Бога” (Јован 6:45). “Не надевај се дека ќе постигнеш нешто со сопствени 
напори, или со способностите на својот ум, надевај се единствено во Бога и во 
делувањето на Неговиот Дух. Верувај им на зборовите на човекот кој го знае 
тоа од лично искуство.” - Исто, III, 7 поглавје. Овде се крие поуката од 
најголемо значење за сите оние што се чувствуваат поврзани со Бога, 
свечената вистина на своето време да ја пренесат и на другите. Овие вистини 
ќе предизвикаат непријателства и на сатаната и на сите оние кои се наклонети 
кон измислици што самиот тој ги конструирал. Во борбата со силите на злото 
потребно е нешто повеќе од силата на разумот и човечката мудрост.  

Кога противниците се повикувале на обичаите и преданијата, или на 
тврдењата и авторитетот на папата, Лутер им се спротивставувал со Библијата 
и само со Библијата. Тука се наоѓале доказите што тие не можеле да ги побијат 
па поради тоа робовите на формализмот и празноверијата ја барале неговата 
крв, како што некогаш Евреите ја барале Христовата крв. “Тој е еретик”, викале 
ревнителите на Рим. “Да се допушти на еден толку страшен еретик да живее 
само еден час повеќе, претставува најсрамно предавство на црквата. Веднаш 
да подигнеме клада за него!” - Исто, III, 9 поглавје. Но Лутер не паднал како 
плен на нивниот бес. Бог му наменил дело што требало да го изврши и Божјите 
ангели биле испратени да го заштитат. Меѓутоа, многумина кои од Лутера ја 
примиле скапоцената светлина, станале предмет на сатанскиот гнев и поради 
вистината поднесувале многу маки и смрт. 

Лутеровите учења го привлекле вниманието на многу мисловни луѓе низ 
цела Германија. Од неговите проповеди и списи извирале зраци на светлина 
што разбудиле и просветлиле илјадници од нив. Живата вера го заземала 
местото на мртвиот формализам што толку долго се одржувал во црквата. 
Народот сè повеќе ја губел довербата во празноверието на Рим. Биле соборени 
оградите на предрасудите. Божјиот Збор со кој Лутер го проверувал секое 
учење и секое барање, бил како остар меч од двете страни, кој на себеси си 
правел пат до срцата на луѓето. Насекаде се будела желбата за духовно 
напредување. Насекаде се чувствувало глад и жед за правда, што со векови не 
било случај. Погледот на народот, толку долго насочуван кон човечките обреди 
и земните посредници, сега во покајување и вера бил насочен само кон Христа 
и тоа распнатиот. 

Оваа големо и сè пораспространето интересирање уште повеќе разбудило 
страв кај папските властодршци. Лутер примил повик да дојде во Рим и лично 
да одговара за ширење на ерес. Овој налог многу ги застрашил неговите 
пријатели. Тие добро знаеле каква опасност му се заканува во тој град на 
најголема изопаченост, и веќе пијан од крвта на христијанските маченици. 
Поради тоа се спротивставиле на неговото заминување во Рим, барајќи да 
биде сослушан во Германија. 

Ова барање најпосле било прифатено, и папата наименувал еден пратеник 
да го испита случајот. Во упатствата доставени од страна на папата веќе 
стоело дека Лутер е прогласен за еретик. Поради тоа на пратеникот му било 
наредено “да го гони по судски пат, и неизоставно да го присили на покорност.” 
Во случај, Лутер да остане непоколеблив, или на папскиот пратеник на некој 
начин му избега од рацете, овој бил ополномоштен “да го прогонува во сите 
краеви на Германија, да ги прогони, проколне и исклучи од црквата сите оние 
што ќе се согласат со него.” - Исто, IV, 2 поглавје. Понатаму папата му дал 
налог на својот пратеник - со цел за потполно истребување на оваа заразна 
ерес - сите со исклучок на царот, без оглед на нивниот углед и достоинство во 
црквата и државата, кои ќе пропуштат да го фатат и да го предадат Лутера и 
неговите следбеници на римската освета, да ги прогласат за исклучени. 

Тука се покажал вистинскиот дух на папството. Во целиот тој документ не се 
забележувала ниту трага од христијанските начела, па дури немало ниту 



вообичаена човечка правда. Лутер бил далеку од Рим, и немал можност својот 
став да го објасни или брани. Уште пред да биде испитано неговото дело, 
прогласен е за еретик, и истиот ден бил предупреден, обвинет и осуден, и сето 
тоа од оној кој се нарекува свет татко, единствен врховен и непогрешлив 
авторитет на црквата и државата. 

Во тоа време, кога на Лутер најмногу му било потребно сочувство и совет од 
верен пријател, Божјото провидение го испратило во Витенберг, Меланхтон. 
Млад, скромен, и воздржлив во своето однесување, со здраво расудување, со 
широко знаење, исклучително речит, а покрај тоа со чист и честит карактер. 
Меланхтон со сите тие свои особини се здобил со општо восхитување и 
почитување. Наскоро станал воодушевен ученик на евангелието и Лутеров 
најблизок пријател и вреден помошник. Неговата благородност, претпазливост 
и точност претставувале дополнување на Лутеровата храброст и енергија. 
Нивната поврзаност во делото, на реформацијата и дала нова сила, а тоа за 
Лутер претставувало извор на големо охрабрување. 

За место на сослушување бил избран Аугсбург, а реформаторот таму се 
упатил пеш. Многумина сериозно стравувале за неговиот живот. Се слушале 
јавни закани дека на патот ќе го фатат и убијат, па неговите пријатели го 
молеле да не се изложува на таков ризик. Дури го молеле за извесно време да 
го напушти Витенберг и да побара обезбедување од оние што биле подготвени 
да го земат во заштита. Но тој не сакал да ја напушти положбата што му ја 
одредил самиот Бог. Тој се чувствувал должен и покрај бурата што надоаѓала, 
да продолжи верно да ја брани вистината. Тој зборувал: “Јас сум, слично на 
Еремија, човек против кого секој вика, но што повеќе се зголемуваат нивните 
закани, дотолку е поголема и мојата радост... Мојата чест и мојот личен углед 
тие веќе ги уништија. Ми преостанува единствено моето бедно тело и него нека 
го земат, со тоа ќе ми го скратат животот за неколку часови. Но душата не 
можат да ми ја земат. Оној што сака на светот да му го објавува Христовото 
Слово, мора во секој миг да биде подготвен на смрт.” - Исто, IV, 4 поглавје. 

Веста за Лутеровото доаѓање во Аугсбург го исполнила срцето на папскиот 
пратеник со големо задоволство. Сега изгледало како бунтовниот еретик, што 
го свртел вниманието на целиот свет, веќе да бил во власта на Рим, а 
пратеникот цврсто решил да не му дозволи да избега. Реформаторот 
пропуштил за себе да си обезбеди гарантно писмо. Пријателите упорно го 
молеле без тоа да не се појавува пред папскиот пратеник, и самите направиле 
сè за да му обезбедат таква гаранција од царот. Папскиот пратеник имал 
намера ако некако е можно да го присили Лутера на одрекување, а ако тоа не 
му успее, да го спроведе во Рим каде би ја доживеал судбината на Хус и 
Јероним. Поради тоа преку своите агенти се обидувал да го наговори Лутера да 
дојде пред него без гарантно писмо, и на тој начин да биде препуштен на 
неговата милост. Реформаторот решително го одбил тоа. И не сакал да се 
појави пред папскиот пратеник сè додека не го прими документот со кој царот 
му ја гарантирал својата заштита.   

Приврзаниците на Рим решиле на политички начин да го придобијат Лутера 
со привидна благонаклоност. Во разговорот со него, папскиот пратеник бил 
многу љубезен, но барал Лутер безусловно да се покори на авторитетот на 
црквата, и откаже од секоја точка на своето учење без докажувања или било 
какво прашање. Тој не го проценил добро карактерот на човекот со кој требало 
да преговара. Во својот одговор, Лутер го нагласил своето почитување кон 
црквата, својот копнеж за вистината, подготвеноста да одговори на сите 
забелешки изнесени на сметка на неговото учење, и тие учења да ги поднесе 
на иследување на компетентните универзитети. Но истовремено го кренал 
својот глас против постапката на кардиналот со која од него е барано 
откажување, без никакво докажување дека бил во заблуда. 



Единствен одговор на папскиот пратеник бил: Одречи! Одречи! 
Реформаторот покажал дека неговиот став се темели на Светото писмо и 
решително изјавил дека не може да се откаже од вистината. Бидејќи не бил во 
состојба да ги побие Лутеровите аргументи, легатот го опсипал со порој 
прекори и исмејувања, сето тоа помешано со цитати од преданијата и изјавите 
од црковните отци, и не дозволувајќи му на реформаторот воопшто да дојде до 
зборови. Увидувајќи дека разговорот, воден на еден таков начин, не е од 
никаква корист, Лутер конечно издејствувал својот одговор да го предаде 
писмено. “На тој начин”, кажува тој во писмото упатено подоцна до еден свој 
пријател, “имав двократна добивка: Прво, она што го напишав, може да се даде 
и на други на расудување, второ, така постои поголема можност да се дејствува 
барем на стравот, ако не и на совеста на еден дрзок и брблив тиранин, кој 
инаку би можел да победи со својот заповеднички глас.” Лутеровиот живот и 
неговото време, 271, 272 . (Martyn) 

На следниот состанок Лутер накратко ги изнел, јасно и силно 
разјаснувањата на своите погледи, поткрепени со многубројни цитати од 
Светото писмо. Овој свој состав, откако најпрвин го прочитал гласно, го предал 
на кардиналот кој со презир го отфрлил, нарекувајќи го мноштво излишни 
зборови и безвредни цитати. Лутер, потполно разбуден, сега отворено ја 
прифатил борбата со гордиот великодостојник на црквата на неговото 
сопствено подрачје, традициите и науките на црквата и сосема ги побил 
неговите тврдења.  

Откако великодостојникот увидел дека Лутеровите докази се несоборливи, 
целосно ја изгубил власта над себе, и во гневот извикал: “Одречи! Или ќе те 
испратам во Рим, каде што ќе дојдеш пред други судии на кои им е наредено да 
се позанимаваат со твојот случај. Тебе, твоите приврзаници, и сите што те 
помагаат или што ќе ти помагаат во иднина ќе ве исклучам од црквата.” 
Најпосле рекол гордо и во гнев: “Одречи или повеќе не ми излегувај пред очи!” - 
Д’Обиње, Лондонско издание, IV, 4 поглавје.   

Реформаторот набргу се повлекол со своите пријатели, со што јасно дал до 
знаење дека од него не може да се очекува никакво порекнување. Тоа не 
одговарало на намерите на кардиналот. Тој си ласкал  себеси дека ќе биде во 
состојба со сила да го натера Лутера на покорност. А сега, останувајќи само со 
своите приврзаници, гледал во едниот па во другиот, страшно нерасположен 
поради неочекуваниот неуспех на целиот свој потфат.  

Лутеровите напори во овој судир не биле без добри резултати. Мноштвото 
што присуствувало на овие расправи имало можност да ги спореди овие два 
човека, да проценат со каков дух се и во што лежи силата и вистинитоста на 
нивните гледишта. И колку упадлива била разликата! Реформаторот, 
едноставен, понизен и решителен, стоел тука во Божја сила, имајќи ја 
вистината на својата страна, папскиот претставник вообразен, дрзок, горд и 
неразумен без ниеден доказ од Светото писмо, лутејќи се викал: “Одречи, или 
ќе те испратам во Рим да ја примиш казната!” 

Иако Лутер си обезбедил гарантно писмо, папистите ковале заговор да го 
фатат и фрлат во затвор. Меѓутоа, неговите пријатели, гледајќи дека неговото 
понатамошно задржување во овој град е бескорисно, настојувале тој без 
одлагање да се врати во Витенберг, и тоа со најголема претпазливост и во 
најголема тајност. Така Лутер пред зазорување, на коњ и во придружба на само 
еден водач што му го обезбедила управата на градот, го напуштил Аугсбург. 
Исполнет со мрачни претчувства поминувал тивко по неосветлените улици на 
градот. Будните и свирепи непријатели демнееле над неговата глава. Дали ќе 
ги избегне поставените замки? Тоа биле часови на душевен страв и сериозни 
молитви. Стигнувајќи до малата врата на излезот од градот, таа се отворила 
пред него, и тој заедно со својот водач излегол од градот. Кога се нашле 



слободни, надвор од градското подрачје, бегалците побрзале, и пред папскиот 
пратеник да биде известен за Лутеровото заминување, тие веќе биле надвор од 
дофатот на своите прогонители. Плановите на сатаната и неговите емисари 
биле осуетени. Човекот за кого сметале дека веќе е во нивни раце, побегнал 
како птица од стапицата на птичарот. На веста за Лутеровото бегство легатот, 
изненаден, бил вџашен од бес. Очекувал дека поради својата мудрост и 
решителност во постапките со човекот кој ја разнишал и вознемирил црквата ќе 
биде пофален, но неговите надежи се изјаловиле. На својот гнев му дал издив 
во писмото упатено до Фридрих, саксонскиот изборен кнез, тешко обвинувајќи 
го Лутера и барајќи од Фридрих да го испрати Лутера во Рим, или пак да го 
протера од Саксонија. 

Во својата одбрана Лутер барал легатот или папата да ја докажат неговата 
заблуда од Светото писмо и најсвечено се заколнал дека ќе се откаже од 
својата наука доколку се докаже дека таа е во спротивност со Божјото Слово. И 
ја изразил својата благодарност на Бога што го удостоил да пострада поради 
толку свети работи. 

Изборниот кнез дотогаш малку знаел за учењето на реформаторот, но 
искреноста, силата и јасноста на Лутеровите зборови врз него оставиле длабок 
впечаток; и сè додека не се докаже дека реформаторот е во заблуда Фридрих 
решил да биде негов заштитник. Одговарајќи на барањето на пратеникот, 
напишал: “Би требало да бидете задоволни што доктор Мартин Лутер воопшто 
се појавил пред вас во Аугсбург. Ние не очекувавме дека ќе го присилувате на 
откажување, не докажувајќи му претходно дека е во заблуда. Ниеден од 
учените луѓе во нашето кнежевство не ме известил дека науката на Мартин е 
безбожна, антихристијанска или еретичка”. Дури и повеќе, кнезот одбил да го 
испрати Лутера во Рим или да го протера од својата земја.” -  Д’Обиње, IV, 10 
поглавје.    

Изборниот кнез видел дека моралните огради во општеството наголемо се 
соборени. Било неопходно големо дело на реформа. Сложените и скапите 
потфати со цел за спречување и казнување на злосторствата би биле сосема 
непотребни кога луѓето би ги признале и слушале Божјите заповеди и гласот на 
просветлената совест. Видел дека Лутер работи токму на тоа и тајно се 
радувал што во црквата се чувствувало подобро влијание. 

Забележал исто така дека Лутер како професор на универзитетот бил 
извонредно успешен. Поминала само една година откако реформаторот ги 
приковал своите тези на црковната врата, и можело да се забележи дека бројот 
на поклониците што ја посетувале црквата по повод празникот “Сите Свети” 
значително се намалил. Рим бил лишен од своите почитувачи и дарови но 
затоа нивното место го пополнувале поинакви посетители што доаѓале во 
Витенберг не како поклоници да ги обожаваат неговите реликвии, туку како 
студенти да ги наполнат универзитетските сали. Лутеровите списи насекаде 
буделе ново интересирање за списите на Светото писмо, па студентите не 
само од сите краеви на Германија туку и од другите земји просто се сливале во 
Витенбершкиот универзитет. Момчињата, здогледувајќи го Витенберг за првпат 
“ги подигнувале своите раце кон небото и му заблагодарувале на Бога што 
направил светлината на вистината да заблеска од тој град, како некогаш од 
Сион, и од таму да се рашири до најодалечените земји.” - Исто, IV, 10 поглавје. 

Лутер во поглед со заблудите на римокатолицизмот сè уште бил само 
делумно обратен. Меѓутоа, кога го споредувал Божјото Слово со папските 
декрети и одредби, бил вчудоневиден. “Ги читам папските декрети” - пишувал 
тој “и... не знам не е ли папата самиот антихрист или апостол на антихристот, 
до таа мерка Христос се прикажува лажно во тие декрети дури и распнува.” - 
Исто, IV, 10 поглавје. Сепак, Лутер во тоа време сè уште бил приврзаник на 
Римокатоличката црква и не помислувал дека некогаш ќе се оддели од неа. 



Списите на реформаторот и неговата наука допреле до секоја нација во 
христијанскиот свет. Одделни примероци на неговите списи си направиле 
себеси пат до Франција и Шпанија. Делото се раширило во Швајцарија и 
Холандија. Во Англија неговите учења се примени како слово на животот. 
Вистината исто така проникнала и во Белгија и во Италија. Илјадници се 
тргнале од премреноста слична на духовната смрт и почнале да живеат со 
живот на радост и надеж, живот што ни го дава верата.  

Поради Лутеровите напади Рим станувал сè поогорчен, па некои од 
неговите фанатички противници, дури и меѓу докторите на католичките 
универзитети, изјавиле дека оној, кој би го убил овој бунтовен монах, ништо не 
би згрешил. Еден ден на реформаторот му се приближил некој странец со 
пиштол сокриен под наметката и го запрашал зошто се движи така сам. “Јас 
сум во Божјите раце”, одговорил Лутер. “Тој е моја сила и мој штит. Што тогаш 
ми може човекот?” - Исто, VI, 2 поглавје. Кога ги слушнал овие зборови 
странецот побледел и побегнал од него како од присуство на небесен ангел. 

Рим сакал да го уништи Лутера, но Бог бил негова заштита и одбрана. 
“Неговите учења насекаде со задоволство биле слушани: - “во манастирите и 
колибите... во дворовите на благородниците, на универзитетите и во кралските 
палати;” и насекаде се појавувале благородни луѓе подготвени да ги 
потпомогнат неговите напори.” - Исто, VI, 2 поглавје.  

Некаде во тоа време Лутер, читајќи ги Хусовите дела, забележал дека 
чешкиот реформатор ја прифатил големата вистина за оправдувањето со вера, 
која тој самиот настојувал да ја истакне и проповеда. “Сите ние”, - рекол Лутер, 
“Павле, Августин и јас станавме хусисти и не знаејќи за тоа.” “Бог сигурно ќе го 
казни светот”, продолжил тој, “затоа што вистината му е проповедана уште 
пред еден век, а била отфрлена и на клада спалена” - Исто VI, 1 поглавје.  

Во еден повик за реформација на христијанството, упатен во писмена 
форма до царот и германското благородништво, Лутер пишувал за папата: 
“Одвратно е да се гледа човек кој се прикажува за Христов намесник, а во 
раскошот и сјајот не му е рамен ниту самиот цар. Зар со тоа покажува сличност 
со сиромашниот Исус и скромниот Петар? Папата, велат тие, е господар на 
светот! Но Христос за чијшто намесник тој со фалење се прикажува, рекол: 
“Моето царство не е од овој свет.” Може ли сувереноста на еден намесник да 
биде поголема од онаа што ја има неговиот господар?” -  Д’Обиње, VI, 3 
поглавје. 

За универзитетите Лутер пишувал: “Се плашам дека универзитетите ќе 
станат голема врата на пеколот доколку во нив трудољубиво не се проучува 
Светото писмо и ако не се всадува во срцата на младите. На никого не му 
препорачувам своето дете да го испраќа таму каде што Светото писмо не е 
врвно мерило. Секоја институција во која Божјото Слово не се проучува 
постојано мора да се изопачи.” - Исто, VI, 3 поглавје.  

Ова писмо со секавична брзина се раширило по цела Германија и извршило 
силно влијание врз народот. Целиот народ бил раздвижен и многумина се 
собрале под знамето на реформацијата. Лутеровите противници, горејќи од 
желба за освета, го поттикнувале папата против него да преземе решителни 
мерки. Бил издаден налог неговите учења неодложно да се осудат. На 
реформаторот и на неговите приврзаници им бил даден рок од шеесет дена; 
доколку за тоа време не се одрекнат од сè, сите ќе бидат исклучени од црквата. 

Тоа била тешка криза за реформацијата. Пресудата за исклучување од 
црквата, која Рим можел да ја изрече, со векови влевала страв во коските на 
силните владетели и на големите царства им донесувала несреќа и очајување. 
На оние кои ваквата осуда секаде би ги “погодила” се гледало со страв и ужас, 
им бил оневозможен секаков допир со своите блиски, а со нив се постапувало 
како со оние кои се ставени надвор од законот и кои треба да се прогонуваат до 



истребување. Лутер не бил слеп за бурата што требало да се истури врз него, 
но бил постојан, полн со доверба дека Христос ќе биде негов помошник и негов 
штит. Со вера и храброст на маченик, пишувал: “Што ќе се случи не знам ниту 
пак се грижам за тоа... Каде и да падне ударот, јас не се плашам. Ниеден лист 
од дрвото не паѓа без волјата на нашиот небесен Татко. А колку пак повеќе Тој 
се грижи за нас! Не е тешко да се умре за Словото на Оној што станал 
отелотворување на тоа Слово и умрел за нас. Ако со Него умреме, со Него и ќе 
оживееме, откако ќе поминеме по патот по кој Тој поминал пред нас, ќе бидеме 
таму каде што е и Тој и ќе останеме со Него засекогаш.” - Исто, III, Лондонско 
издание, Валтер 1840, 6, 9. 

Кога папската була стигнала до Лутера, тој рекол: “Ја презирам и ја 
отфрлам како безбожна, лажна... Во неа се осудува самиот Христос... Се 
радувам што страдам поради она што е подобро и поважно од сè. Сега се 
чувствувам послободен во срцето, зашто најпосле сигурно знам дека папата е 
антихрист и дека неговиот стол го претставува самиот сатански престол.” -  
Д’Обиње, VI, 9 поглавје.   

Сепак, наредбата од Рим не останала без дејство. Затворите, мачењата и 
мечот претставувале силно оружје за изнудување на покорност. Слабите и 
празноверните трепереле од декретот на папата, Иако мнозинството било 
наклонето кон Лутера, на многумина им се чинело дека животот е премногу 
скапоцен за да го ризикуваат за делото на реформацијата. Како се да 
зборувало дека делото на реформацијата се ближи кон својот крај. 

Но Лутер сè уште бил бестрашен. Врз него Рим ги фрлил своите анатеми и 
светот бил убеден дека Лутер мора, или да загине, или да биде присилен да се 
потчини. Но тој, пресудата на оваа страшна сила ја свртел против неа самата и 
јавно ја изговорил својата одлука засекогаш да раскине со неа. Во присуство на 
мноштво студенти, доктори и граѓани од сите сталежи, Лутер ја запалил 
папската була, заедно со канонските закони, декрети и некои списи кои ја 
поддржувале папската власт. “Моите непријатели”, рекол тој, “можеле со 
спалувањето на моите книги да му наштетат на делото на вистината во очите 
на простите луѓе и да ги упропастат душите, од таа причина сега и јас ги 
спалувам нивните книги. Започнала сериозна борба. Досега со папата само си 
играв. Оваа дело го започнав во Божјо име, тоа ќе биде довршено со Неговата 
сила и без мене.” - Исто, VI, 10 поглавје.  

На прекорите на своите непријатели што потсмевливо му дофрлувале 
поради слабоста на неговите предмети, Лутер одговарал: “Кој знае, можеби Бог 
ме избрал и повикал, зар не би требало да се плашат дека презирајќи ме мене, 
го презираат и самиот Бог? Мојсеј бил сам кога требало да го изведе 
Израелскиот народ од Египет, Илија бил осамен за владеењето на цар Ахав, 
Исаија сам во Ерусалим, а Езекија сам во Вавилон... Бог никогаш не избрал за 
пророк некој првосвештеник или некоја друга личност, обично избирал луѓе од 
понискиот сталеж, презрени, а еднаш дури и говедарот Амос. Во сите векови 
светите луѓе биле од Бога повикани да ги укоруваат великаните на своето 
време, царевите, кнезовите, свештениците и мудреците, и тоа со опасност по 
сопствениот живот. Не тврдам дека и јас сум пророк, но нагласувам дека токму 
поради тоа треба да се плашат што сум осамен, додека нив ги има многу. 
Сигурен сум дека Божјото Слово е со мене, а не со нив. - Исто, VI, 10 поглавје. 

Сепак Лутер за потполно одделување од црквата не можел да се реши без 
тешки внатрешни борби со самиот себе. Во тоа време тој пишувал: “Секој ден 
сè повеќе чувствувам колку е тешко да се ослободиш од нешто што ни е 
всадено во душата уште од детството. О, колку болки ме чинеше, иако го имав 
Светото писмо на своја страна, додека се убедив самиот себеси дека морам да 
му се спротивставам на папата, и да го прогласам за антихрист? Колкави беа 
страдањата на мојата душа! Колкупати самиот на себе со горчина си го 



поставував прашањето кое толку често се слушаше од устата на папистите: 
“Зар само ти си мудар? Зарем е можно сите останати да се во заблуда? Што ќе 
биде ако ти сепак не си во право, а си вовлекол во заблуда толку души што 
затоа засекогаш ќе пропаднат? “Така се борев самиот со себе и со сатаната сè 
додека Христос со Своето непогрешливо Слово потполно не ја утврди и 
ослободи мојата душа од таквите сомневања.” - Мартин , 372. 373. 

Папата на Лутер му се заканил со исклучување од црквата доколку не 
одрече сè, а сега оваа закана и е извршена. Била обнародена нова папска була 
со која реформаторот конечно е прогласен за исклучен од црквата и јавно 
жигосан како оној што и небото го проколнува, осудата истовремено ги 
погодувала и сите оние кои би го прифатиле неговото учење. Големиот судир 
започнал со сета своја жестокост. 

Сите оние кои Бог ги употребува да ги објават особените вистини за своето 
време, неизбежно мораат да наидат на противење и отпор. Во Лутеровите 
денови она што тој го застапувал ја претставувало актуелната вистина - 
вистина која во тоа време била од посебна важност. Исто така постои и 
сегашна вистина за црквата и во нашите денови. Оној кој сè извршува според 
Својата волја, нашол дека е потребно луѓето да ги доведе во разни околности и 
да им довери такви должности кои одговараат за нивното време и условите во 
кои се наоѓаат. Доколку знаат да ја ценат привремената светлина, пред нив ќе 
се отворат и подлабоки сознанија за Божјата вистина. Но и денес повеќето не 
копнеат за вистината повеќе од приврзаниците на папството што му се 
противеле на Лутера. Наклонетоста човечките теории и преданија да се 
прифаќаат наместо Божјото Слово, постои и денес исто така како и во минатите 
времиња. Поради тоа оние кои ја проповедаат вистината за ова време не треба 
да очекуваат дека ќе наидат на поповолен прием отколку реформаторите во 
поранешните времиња. Големата борба помеѓу вистината и заблудата, помеѓу 
Христа и сатаната, што повеќе се приближуваме до крајот на историјата на овој 
свет, станува сè пожестока . 

Исус им рекол на Своите ученици: - “Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе 
го љубеше своето, но бидејќи не сте од светот, туку Јас ве избрав од светот, 
затоа светот и ве мрази. Помнете ги зборовите што ви ги реков Јас: ниеден 
слуга не е поголем од својот господар. Ако Мене Ме гонеа, и вас ќе ве гонат; 
ако Моите зборови ги запазуваа, и вашите ќе ги запазат” (Јован 15:19, 20). А од 
друга страна нашиот Господ јасно вели: “Тешко вам, кога ќе почнат сите луѓе да 
зборуваат добро за вас. Зашто така им правеа на лажните пророци и  нивните 
татковци” (Лука 6:26). Духот на овој свет, денеска не е повеќе во согласност со 
Христовиот Дух отколку што бил во поранешните времиња, и оние кои денес го 
проповедаат Божјото Слово во неговата чистота не наидуваат на поголема 
наклоност и одобрување отколку и тие во своето време. Противењето на 
вистината може да го промени својот облик, непријателството може да биде 
помалку отворено зашто е полукаво, но сè уште постои истиот отпор и 
спротивставување и ќе постои сè до “крајот на векот.” 

 
 

VIII 
 

ЛУТЕР ПРЕД ДРЖАВНИОТ СОБОР 
 
 
На престолот во Германија стапил нов цар, Карло V, а пратениците на Рим 

побрзале да му честитаат на владетелот и да го придобијат, својата власт да ја 
употреби во борба против реформацијата. Од друга страна, саксонскиот 
изборен кнез, на кого царот требало најмногу да му биде благодарен за својата 



круна, го замолил да не презема никакви мерки против Лутера пред да го 
сослуша. Така царот се нашол во многу тешка положба. Папистите не 
очекувале ништо помалку од царски едикт со кој Лутер би бил осуден на смрт. 
Изборниот кнез решително изјавил дека “ниту неговото царско величество, ниту 
кој било друг докажал дека списите на реформаторот се побиени”, поради тоа 
барал: “на доктор Мартин Лутер да му се предаде гарантно писмо како би 
можел лично да одговара пред судот, составен од учени, побожни и 
непристрасни судии.” - Д’Обиње, VI, 11 поглавје. 

Вниманието на сите партии сега било насочено кон собранието на 
германските државници, свикано во Вормс, набрзо по стапувањето на Карло V 
на престолот. На тој национален собор требало да се претресат важни 
политички и други прашања од општ интерес. За првпат германските кнезови 
требало да се состанат со својот млад владетел на советодавното собрание. 
Од сите страни на државата дошле црковни и државни великодостојници. 
Световни господари од висок род, силни и љубоморни на своите наследни 
права, црковни поглавари свесни за својата надмоќност во врска со положбата 
и власта, дворски витези со својата вооружена придружба и пратеници од 
странски и далечни земји - сите се собрале во Вормс. Сепак, на ова огромно 
собрание најголем интерес предизвикал случајот на саксонскиот реформатор. 

Карло претходно му заповедал на изборниот кнез да го поведе Лутера со 
себе на државниот собор, ветувајќи му заштита и можност слободно да 
расправа за спорните точки со компетентни и за тоа надлежни лица. Лутер со 
нетрпение очекувал да стапи пред царот. Во тоа време неговото здравје многу 
се влошило, но сепак му напишал на изборниот кнез: “Ако не можам здрав да 
дојдам во Вормс, сепак ќе бидам пренесен таму онаков каков што сум, па макар 
и болен. Зашто ако царот таму ме повикал не смеам да се сомневам дека ме 
повикал самиот Бог. Ако имаат намера да употребат сила, што е многу 
веројатно (зашто не ме викаат да се научат на нешто подобро), морам оваа 
работа да ја предадам на Бога. Сè уште живее и владее Оној кој ги сочувал 
тројцата млади луѓе во огнената печка. Ако и не ме спаси, мојот живот не значи 
многу. Да настојуваме само евангелието да не биде изложено на потсмев од 
безбожниците, да бидеме подготвени и својата крв да ја дадеме за него, за тие 
да не нè победат. Не е мое да решавам дали за спасението на другите ќе 
послужи мојот живот или мојата смрт... Од мене можете да очекувате сè... само 
не бегство или одрекување. Не можам да бегам, а уште помалку да одречам.” - 
Исто VII, гл. 1.  

Кога во Вормс се прочула веста дека Лутер ќе дојде пред државниот собор, 
настанало општо возбудување. Алеандер, папскиот пратеник, на кого 
Лутеровиот случај му бил посебно доверен, се вознемирил и се разгневил. 
Согледал дека последиците ќе бидат кобни за папството. Да се води истрага за 
случајот за кој папата веќе изрекол пресуда, значело да се омаловажи 
авторитетот на врховниот свештеник - папата. Освен тоа, се плашел дека 
силните и речити докази на овој човек би можеле многу кнезови да одвратат од 
папството. Поради тоа кај Карло V најитно вложил приговор против Лутеровото 
доаѓање во Вормс. Отприлика во тоа време била објавена и булата за 
Лутеровото исклучување од црквата, овој настан и начинот на пратениковото 
прикажување на работите го натерале царот да попушти. Му напишал на 
изборниот кнез дека доколку Лутер не мисли да порекне, мора да остане во 
Витенберг. 

Незадоволен со оваа победа, Алеандер со сите сили и лукавства кои му 
стоеле на располагање работел на тоа Лутер да биде осуден. Со упорност, која 
би била достојна за некоја подобра цел, го наметнувал своето барање врз 
вниманието на кнезовите, прелатите и другите членови на собранието 
обвинувајќи го реформаторот за “буна, дигање востание, безбожништво и 



богохулење.” Но жестокоста и страста што ја открил пратеникот јасно 
зборувале каков дух го покренува. “Тој се раководи со омраза и освета”, 
забележале сите присутни, “а не со ревност и побожност.” - Исто, VII, гл. 1. 
Повеќето присутни на соборот, повеќе од кога и да било порано, биле 
наклонети  Лутеровото дело да го оценат поволно. 

Алеандер со двојна жестокост навалувал на царот, истакнувајќи дека е 
должен да ги извршува папските едикти. Меѓутоа, според германските закони, 
тоа не можело да се направи без одобрување и согласност од кнезовите; и на 
крајот совладан од навалувањата на легатот, царот му дозволил својата работа 
да ја изнесе пред државниот собор. “Тоа за папскиот пратеник бил 
исклучителен ден. Собранието било големо, но настанот бил уште поголем. 
Алеандер требало да го застапува Рим... “мајката и господарката на сите 
цркви”. Требало врховната власт на Петар да ја одбрани пред собраните 
поглавари на христијанството. “Тој имал дар на речитост, кој бил во 
сообразност со големината на моментот. Провидението одредило Рим да се 
појави во лицето на својот најнадарен говорник, кој ќе го застапува пред 
најголемиот суд, пред да биде осуден.” - Вили, VI, гл. 4. Некои од оние кои биле 
наклонети кон реформаторот со страв гледале каков ќе биде резултатот на 
излагањето на Алеандер. Изборниот саксонски кнез не бил присутен, но по 
негов налог стигнале некои од неговите советници за да го прибележат говорот 
на пратеникот. 

Алеандер ги употребил сите сили на својата ученост и речитост за да ја 
побие и оспори вистината. Вина по вина тој фрлал врз Лутера, како на 
непријател на црквата и државата, на живите и мртвите, свештениците и 
лаиците, на соборот и на одделни  христијани. “Во Лутеровите списи има толку 
заблуди”, тврдел тој, “што поради нив би можело да се спалат стотина илјади 
еретици!” 

Во заклучокот настојувал и приврзаниците на реформацијата да ги прикаже 
како оние што заслужуваат презир. “Кои се сите тие Лутерани? Толпа дрски и 
безобразни учители, расипани свештеници, развратни монаси, прости адвокати 
и пропаднати благородници, заедно со простиот народ што тие го завеле и 
изопачиле. Колку пак католичката партија е понадмоќна од нив по бројот, 
способноста и силата. Едногласната одлука на ова собрание ќе ги просветли 
простите, ќе ги предупреди неразумните, ќе ги зацврсти колебливите, а слабите 
ќе ги засили.” - Д’Обиње, VII, глава 3.  

Со такво оружје биле нападнати бранителите на вистината во сите 
времиња. Исти докази сè уште се изнесуваат против сите оние кои се 
осмелуваат наспроти вкоренетите заблуди, да ги истакнуваат јасните учења на 
Божјото Слово. “Кои се тие проповедници на нови учења?” - извикуваат оние 
кои ја сакаат популарната религија. “Тие се необразовани, малубројни и од 
сиромашни слоеви, а сепак тврдат дека ја имаат вистината и дека се Божји 
избран народ. Тие се лаици и измамени. Колку нашата црква е над нив, во 
поглед на бројот и влијанието! Колкав е бројот на учените и големите луѓе во 
нашите редови! Колку сме ние посилни во секој поглед”! Тоа се аргументи кои 
секако имаат влијание врз светот, но тие и денес не се пологични отколку што 
биле во деновите на реформацијата.  

Реформацијата не завршила со Лутер, како што многумина го мислат тоа. 
Таа мора да продолжи сè до крајот на историјата на овој свет. Големата задача 
што ја имал Лутер се состоела во тоа, да ја пренесе светлината и на другите со 
која Бог го осветлил. Сепак, тој не ја примил целата светлина што требала да 
му се пренесе на светот. Од она време па сè до денес, страниците на Светите 
списи постојано зрачеле нова светлина и секогаш се откривани нови вистини. 

Излагањето на папскиот пратеник оставило длабок впечаток врз државниот 
собор. Тука не бил Лутер со јасните и убедливи вистини на Божјото Слово да го 



победи папскиот борец. Никој не се ни обидел да го брани реформаторот. Се 
забележувала општа наклоност не само да се осуди реформаторот и неговото 
учење, туку ако е можно и целосно да се искорени оваа ерес. Рим имал среќа 
својот предмет да го брани во најповолни прилики. Сè што можел да каже во 
своја корист, кажал. Но оваа привидна победа била само знак на пораз. 
Разликата помеѓу вистината и заблудата требала да биде сè појасна, зашто 
меѓу нив морало да дојде до отворена борба. Од тој ден, Рим никогаш веќе не 
стоел толку сигурно како дотогаш. 

Додека повеќето членови на соборот биле подготвени да го предадат 
Лутера на осветата на Рим, многумина од нив ја увидувале расипаноста што 
владеела во црквата, и осудувајќи го сето тоа, сакале да ги отстранат 
злоупотребите кои германскиот народ морал да ги поднесува поради 
порочноста и лакомоста на поповската хиерархија. Легатот папската власт ја 
прикажал во најубави бои. Но Господ покренал еден член на државниот собор 
вистински да го прикаже влијанието на папската тиранија. Со благородна 
решителност, на тоа кнежевско собрание, станал саксонскиот кнез Георг и со 
поразна точност ги изнел измамите и гадотиите на папството и укажал на 
нивните ужасни последици. На крајот рекол: “Ова се само некои од 
злоупотребите кои сведочат против Рим. Тие го отфрлиле секое чувство на 
срам, а имаат само една цел: пари, пари, пари... така што токму 
проповедниците чијашто должност е да ја проповедаат вистината ја зборуваат 
само лагата, и таквите не само што се трпат туку уште и се наградуваат, зашто 
колку повеќе лажат толку повеќе е поголема нивната добивка. Од тој загаден 
извор течат толку нечисти води. Развратот и пружа рака на лакомоста и 
алчноста... Токму свештенството претставува причина за соблазни што толку 
кутри души ги турка во вечна пропаст. Мора да дојде до една сеопфатна 
реформа.” - Исто, VII, глава 4.   

Подобар и посилен приказ на папските злоупотреби ни самиот Лутер не би 
можел да изнесе, а фактот дека говорникот бил решителен непријател на 
реформаторот, на неговите зборови им дал уште поголема важност. 

Кога очите на присутните на ова собрание би биле отворени, тие во својата 
средина би ги виделе Божјите ангели како во темнината на заблудата 
внесуваат светлосни зраци и ги подготвуваат душите и срцата да ја примат 
вистината. Силата на божествената вистина и мудроста владееле дури и со 
умовите на противниците на реформацијата, и така бил подготвуван патот за 
големото дело кое требало да се изврши. Мартин Лутер не бил присутен, но во 
собранието се слушнал гласот на Оној кој бил поголем од Лутер. 

Соборот веднаш избрал еден одбор кој требало да состави список за сите 
облици на папските угнетувања, кои толку тешко го притискале германскиот 
народ. Овој список содржел сто и една спецификација и бил поднесен до царот 
со молба веднаш да преземе мерки за отстранување на тие злоупотреби. 
“Толку многу души се изгубени”, истакнале подносителите на молбата, “се 
случуваат толку многу разбојништва и изнудувања, затоа што ги дозволува 
духовната глава на христијанството. Должност ни е да ја спречиме пропаста и 
обесчестувањето на нашиот народ. Поради тоа најпокорно ве молиме што е 
можно побрзо да дадете налог за сеопфатна реформа, тоа да го преземете и 
спроведете.” - Исто, VII, гл. 6. 

Сега учесниците на соборот побарале реформаторот да излезе пред нив. И 
покрај молбите, приговорите и заканите на Алеандер, царот најпосле се 
согласил и Лутер е повикан да дојде пред државниот собор. Со повикот му е 
испратено и писмо со кое му е гарантирано сигурно враќање. Повикот во 
Витенберг му го однел еден гласник на кого му било наредено да го доведе во 
Вормс. 



Пријателите на реформаторот се исплашиле и растажиле. Познавајќи ги 
предрасудите и непријателството што се покажувало кон него, се плашеле дека 
дури ни гарантното писмо нема да биде почитувано и го молеле да не го 
изложува својот живот на опасност. Тој им одговорил: “Папистите во Вормс 
сигурно не сакаат да ме видат, туку да ме осудат и убијат. Сеедно. Немојте да 
се молите за мене, туку за Божјото Слово... Христос ќе ми ја даде силата на 
Својот Дух да ги победам тие слуги на заблудата. Дури сум жив ќе ги презирам, 
а со својата смрт ќе ги победам. Тие мислат во Вормс да ме присилат на 
одрекување. Но моето одрекување ќе гласи: Порано папата го нарекував 
Христов намесник, а сега тврдам дека е противник на нашиот Господ, и апостол 
на ѓаволот”.  - Исто, VII, 6 гл. 

На овој опасен пат Лутер не тргнал сам. Освен царскиот гласник, било 
решено да го придружуваат и тројца негови сигурни пријатели. Меланхтон 
најусрдно сакал и тој да им се придружи. Тој со сето срце бил врзан за Лутер и 
копнеел да го придружува, ако е потребно, и во затвор и во смрт. Но неговите 
молби не биле задоволени. Во случај Лутер да загине, надежта на 
реформацијата морала да се концентрира на овој негов млад соработник. 
Простувајќи се со Меланхтон, реформаторот рекол: “Ако моите непријатели ме 
убијат и не се вратам, тогаш продолжи ти да проповедаш и биди цврст во 
вистината... Работи место мене. Ако ти останеш жив, мојата смрт нема да има 
толку големи последици.” - Исто, VII, гл. 7. Студентите и граѓаните што се 
собрале да го испратат Лутера биле длабоко потресени. Многумина коишто 
срца биле трогнати од евангелието, му посакале среќен пат со солзи во очите. 
Така реформаторот и неговите сопатници тргнале кон Витенберг.  

На патот забележале дека народот е потиштен поради лошите претчувства. 
Во некои градови не им биле укажувани никакви почести. Кога еднаш застанале 
да преноќат, еден пријателски расположен свештеник го изразил своето 
стравување за Лутера посочувајќи му го портретот на еден италијански 
реформатор кој бил осуден на маченичка смрт. Наредниот ден дознале дека во 
Вормс се осудени Лутеровите списи. Царските гласници го објавиле царскиот 
декрет и го повикувале народот да ги предаде забранетите книги на властите. 
Гласникот кој го известил за тоа, загрижен за неговата сигурност на соборот, и 
мислејќи дека тој можеби се поколебал во својата одлука, го запрашал ќе сака 
ли да го продолжи патувањето. Лутер одговорил: “Иако моето исклучување ќе 
биде разгласено во сите градови, сепак ќе го продолжам својот пат.” - Исто, 
VII,  7. гл. 

Во Ерфурт Лутер бил дочекан со почести. Опкружен со воодушевениот 
народ, одел по улиците низ кои некогаш толку често поминувал со питачка 
торба. Ја посетил својата манастирска ќелија и се сетил на борбата низ којашто 
морал да помине, за светлината која сега ја осветлувала цела Германија да 
најде место во неговата душа. Го молеле да одржи една проповед. Тоа 
навистина му било забрането, но клисарот му дозволил, и монахот чијашто 
должност некогаш била во манастирот да ги извршува најниските работи, сега 
се качил на проповедалната. 

Пред преполнетото собрание проповедал за Христовите зборови: “Мир 
вам!... Филозофи, доктори и писатели,” нагласил тој, “настојувале да ги поучат 
луѓето како може да се добие вечен живот, но тоа не им тргнало од рака. Јас 
сега ќе ви го кажам тоа... Бог воскреснал од мртвите еден човек, Господ Исус 
Христос, за Тој да ја уништи смртта, да го искорени гревот и да ги затвори 
вратите на пеколот. Тоа е дело на спасението... Христос победил! Тоа е 
радосна вест; и ние се спасуваме со Неговите заслуги, а не со некои наши 
дела... Нашиот Господ Исус Христос рекол: “Мир вам! Видете ги моите раце”, 
што значи: Гледај о човеку, Јас, само Јас сум Оној кој ослободува од гревовите 
и кој те откупил; и сега имај мир, вели Господ.” 



Продолжил објаснувајќи дека вистинската вера се огледа во светото 
живеење. “Затоа, бидејќи Бог нас нè спасил, да настојуваме нашите дела да Му 
бидат по волја. Ако си богат, со своето богатство подмири ги потребите на 
сиромашните. Ако си сиромав, настојувај твојата служба да биде прифатлива и 
угодна на богатите. Ако твојата работа ти користи само на тебе, тогаш 
службата што мислиш дека ја правиш за Бога всушност е лага.” - Исто, VII, гл. 
7. 

Народот како замајан ги слушал неговите зборови. На гладните души им 
бил делен лебот на животот. Христос пред нив бил издигнат над папите, 
легатите, царевите и кралевите. Лутер со ништо не укажувал на опасноста која 
му се заканувала. Не сакал тој да стане предмет на нивното размислување или 
сочувствување. Зборувајќи за Христа, себеси сосема се изгубил од вид. Тој се 
сокрил зад Страдалникот од Голгота, настојувајќи само Исуса да го прикаже 
како Спасител на грешниците.  

Продолжувајќи го така својот пат, реформаторот насекаде наидувал на 
големо интересирање. Насекаде љубопитното мноштво се собирало околу 
него, а пријателските гласови го предупредувале на намерите на 
римокатолиците. “Жив ќе ве спалат” зборувале некои, “вашето тело ќе го 
претворат во пепел, како што направиле со Јан Хус.” Лутер одговорил: “Дури и 
кога би запалиле оган, кој долж целиот пат помеѓу Витенберг и Вормс би се 
издигал до небото, јас сепак ќе појдам во името на Господа; ќе излезам пред 
нив; ќе влезам во устата на тој ѕвер и ќе му ги скршам забите, признавајќи го 
Господа Исуса Христа.” - Исто, VII, гл.7 

Веста за неговото приближување кон Вормс предизвикала голема возбуда. 
Неговите пријатели се плашеле за неговата безбедност, а неговите 
непријатели се плашеле за успехот на својата работа. Многумина сериозно 
настојувале да го одвратат да не влезе во градот. Поттикнати од папистите, го 
советувале да се повлече во тврдината кај некој пријателски расположен витез 
каде, како што рекле, сите потешкотии можат да се решат на пријателски 
начин. Пријателите, опишувајќи ги опасностите кои му се закануваат, 
настојувале во него да разбудат страв. Но сите нивни напори останале 
залудни. Лутер, уште непоколеблив, им изјавил: “Кога во Вормс би имало толку 
ѓаволи колку што има ќерамиди на покривите, сепак би влегол во него.” - Исто, 
VII, гл.7. 

При неговото влегување во Вормс, многу народ се упатил кон градската 
врата за да му посака добредојде. Таков поздрав не бил забележан ниту кога 
доаѓал самиот цар. Возбудувањето било многу длабоко, а среде масата еден 
продорен и тажен глас запеал една погребна песна за да го потсети Лутера на 
судбината што го чека. “Бог ќе биде моја одбрана,” рекол тој слегувајќи од 
колата. 

Папистите не верувале дека Лутер навистина ќе се осмели да се појави во 
Вормс, и неговото доаѓање ги запрепастило сите нив. Царот веднаш ги повикал 
своите советници да размислат како да постапи. Еден од бискупите, строг 
папист, изјавил: “Ние долго расправавме за таа работа. Вашето царско 
величество треба веќе еднаш да се ослободи од тој човек. Нели Сигисмунд го 
испрати Јан Хус на клада! Ние не сме должни на еден еретик да му дадеме 
гарантно писмо ниту таквото писмо да го почитуваме.” “Не е така” одговорил 
царот, “мораме да го одржиме даденото ветување.” - Исто, VII, гл. 8. Поради 
тоа било решено реформаторот да се сослуша.   

Целиот град сакал да го види тој необичен човек, и наскоро неговата соба 
била преполна со посетители. Лутер штотуку закрепнувал од својата 
неодамнешна болест; бил уморен од патот кој траел полни две седмици; морал 
да се подготви за големиот настан во утрешниот ден, и поради тоа му бил 
неопходен мир и одмор. Но желбата да го видат била толку голема така што се 



одморал само неколку часа, а тогаш околу него се собрале благородници, 
витези, свештеници и граѓани. Меѓу нив се наоѓале многу благородници кои од 
царот смело барале реформа во поглед на црковните злоупотреби, а кои, како 
што се изразил Лутер “преку моето евангелие станаа слободни да се решат на 
таков чекор” - Martyn, стр. 393. Дошле и пријатели и непријатели да го видат 
храбриот монах, а тој сите ги примил со непоколеблив мир, на сите одговарајќи 
им достоинствено и мудро. Се држел цврсто и храбро. Неговото бледо и 
истоштено лице со очигледни траги на напор и болест, имало љубезен дури и 
радосен израз. Свеченоста и длабоката сериозност на неговите зборови, му 
давале сила на која и неговите непријатели не можеле да и одолеат. И 
пријателите и непријателите биле восхитени. Едни биле уверени дека го прати 
божествено влијание, а останатите зборувале како и фарисеите во своето 
време за Христа: “Ѓаволот е во него.” 

Следниот ден Лутер бил повикан да излезе пред државниот собор. На еден 
царски офицер му било заповедано да го доведе во салата за сослушување; па 
сепак одвај стигнал до одреденото место. Сите приоди биле заглавени со 
набљудувачи, желни да го видат монахот што се осмелил да се спротивстави 
на авторитетот на папата.  

Токму кога требало да стапи пред своите судии, еден стар војсководач, 
јунак од многу битки, љубезно му рекол: Беден калуѓеру, ти кој си толку скромен 
сега одиш да направиш нешто што ниту јас, ниту многу други војсководачи не 
сме направиле дури ни во најкрвавите судири. “Ако твојата работа е праведна и 
ако си сигурен во тоа, оди во Божјото име и не плаши се. Бог нема да те 
остави.” - Д’Обиње, VII,  8 поглавје . 

Најпосле Лутер стоел пред државниот собор. Царот седел на престолот. 
Бил опкружен со најугледните личности на царството. Никогаш ниеден човек не 
дошол пред повеличествено собрание од ова пред кое Мартин Лутер требало 
да одговара за својата вера. Дури и самото негово појавување пред соборот 
веќе претставувало симбол на значајна победа над папството. Тој човек веќе 
бил осуден од папата, а сега стоел пред судот кој со самата оваа постапка се 
издигнал над папата. Папата го прогласил за проклет и исклучен од секое 
човечко општество; а сега тој со почит и одбрани зборови бил повикан и примен 
од страна на највисокото собрание на светот. Папата го осудил на вечно 
молчење, а тој сега требало да зборува пред илјадници внимателни слушатели 
кои дошле од најоддалечените краеви на христијанскиот свет. На тој начин 
благодарение на Лутеровото посредување дошло до огромна пресвртница. Рим 
веќе почнал да слегува од својот престол, а тоа паѓање го предизвикал гласот 
на еден монах. - Исто, VII,  8 поглавје. 

Пред тоа силно и меродавно собрание, реформаторот со скромно потекло 
како да бил застрашен и збунет. Некои кнезови, на кои не им избегало неговото 
возбудување, му се приближиле и еден од нив му дошепнал: “Не плашете се од 
оние што го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат.”  Друг рекол: “И 
пред управители и цареви ќе ве водат поради Мене, и во оној час ќе ви се даде 
што да кажете.” Така големите луѓе од овој свет ги употребиле Христовите 
зборови да го охрабрат Неговиот слуга во часот на искушението. 

Лутер бил доведен до едно место точно пред престолот на царот. Длабока 
тишина завладеала во преполнетата сала. Тогаш станал еден царски 
службеник и покажувајќи ја збирката на Лутеровите списи, го повикал 
реформаторот да одговори на две прашања: Дали тие списи ги признава како 
свои, и дали е подготвен да ги порекне мислите што ги истакнува во нив. Откако 
биле прочитани насловите на книгите, Лутер одговорил дека, што се однесува 
до првото прашање, признава дека книгите се негови. “Но кога станува збор за 
второто,” рекол тој “бидејќи тоа се однесува на верата и на спасението на 
душите, и се однесува на Божјото Слово кое е најголемото богатство на небото 



и на земјата, би било неразумно да одговорам без размислување. Би можел да 
тврдам помалку отколку што бараат околностите или повеќе отколку што тоа го 
бара вистината и така да направам грев против Христа кој рекол: “А кој се 
одрече од мене пред луѓето, ќе се одречам и јас од него пред Отецот кој е на 
небесата” (Матеј 10:33). Поради тоа најпонизно го молам царското величество 
да ми даде време за размислување, како би можел да одговорам, а тоа да не 
биде на штета на Божјото Слово.” - Д’Обиње, VII, 8 поглавје.      

Поднесувајќи го ова барање, Лутер постапил мудро. Таквата постапка го 
уверило собранието дека тој не се раководи од страст ниту со моментални 
побуди. Таквиот мир и самосовладување, што не се очекувало од човек кој се 
покажал толку смел и непопустлив, ја зацврстиле Лутеровата сила и му 
овозможиле подоцна да одговори внимателно, решително, мудро и 
достоинствено, со што своите противници  ги разочарал, и ја укорил нивната 
дрскост и гордост. 

Следниот ден требало да се појави пред соборот и да го даде својот 
дефинитивен одговор. Набљудувајќи ги силите што се здружиле против 
вистината, за еден момент паднал во малодушност. Неговата вера се 
поколебала; го обзеле страв, трепет и ужас. Опасностите што му претстоеле сè 
повеќе се зголемувале; се чинело дека неговите непријатели веќе 
триумфирале и дека ќе преовладаат силите на темнината. Облаци се собрале 
околу него и се чинело дека ќе го одделат од Бога. Копнеел за сигурност на 
ветувањата дека Господ над војските ќе биде со него. Во душевен страв се 
фрлил со лицето на земја, и од неговото скршено срце потекле лелеци што 
само Бог можел да ги разбере. 

“О семожен и вечен Боже,” се молел тој, “колку е страшен овој свет! 
Погледни како ја отвора својата челуст за да ме проголта, а јас толку малку 
имам доверба во Тебе... Ако морам да се потпрам само на моќта на овој свет, 
тогаш сè е завршено. Мојот последен час дошол, пресудата е изговорена... О, 
Боже, помогни ми против сета мудрост на овој свет. Направи го тоа... Ти сам... 
зашто тоа не е мое дело, туку Твое. Јас лично, овде немам што да правам, ниту 
со овие големи луѓе да се расправам. Но ова дело е Твое... а тоа е праведно и 
вечно. О, Господе, помогни ми! Верен и непроменлив Боже, јас не се потпирам 
ниту на еден човек... Сè што е човечко се покажало како несигурно; сè што 
доаѓа од човекот пропаѓа... Ти ме избра за ова дело... Ти биди со мене поради 
името на Твојот љубен Син Исус Христос, кој е моја одбрана, мој штит и моја 
сигурна тврдина.” - Исто, VII,  8 поглавје. 

Во премудроста на Своето провидение Бог допуштил Лутер да сфати каква 
опасност му се заканува, за да не се потпре на сопствената сила и дрско да се 
урне во опасност. Меѓутоа, ужасот што го обземал не бил последица на стравот 
од страдања, маки или смрт која изгледала дека е неизбежна. Всушност дошло 
до вистинска криза, а тој се почуствувал недоволно силен за да се соочи со 
неа. Се заканувала опасност со својата слабост да нанесе загуби на делото и 
вистината. Тој се борел со Бога не поради својата лична сигурност, туку поради 
победата на евангелието. Го доживеал истиот душевен страв и истата 
внатрешна борба како и Јаков кога онаа ноќ сам се молел на Јавок и кога го 
добил името Израел. Како и Израел и тој и одолеал во борбата на душата со 
Бога. Во својата потполна беспомошност, се фатил со вера цврсто за Христа, 
Тој силен Ослободител. И тогаш бил поткрепен со сигурноста дека пред 
државниот собор нема да излезе сам. Се вратил мирот во неговата душа и тој 
бил радосен што му било дозволено да го издигне Божјото Слово пред 
владетелите на нацијата. 

Со цврста вера во Бога, Лутер се подготвувал за борбата што го очекувала. 
Направил план за својот одговор, прегледал одделни места од своите списи, и 
пронашол од Светото писмо згодни докази во прилог на своите тврдења. Тогаш 



полагајќи ја левата рака на светата книга, која била отворена пред него, а 
десната подигајќи ја кон небото свечено се заколнал “дека ќе остане верен на 
евангелието и својата вера слободно ќе ја исповеда, па дури и ако би морал 
своето сведоштво да го запечати со сопствената крв.” - Исто, VII, 8 поглавје.  

Кога повторно излегол пред соборот, неговото лице не носело траги на 
страв ниту на загриженост. Мирен и спокоен, а сепак возвишен во својата 
благородност и храброст, стоел пред великаните на оваа земја како Божји 
сведок. Царскиот службеник побарал повторно да ја слушне неговата одлука: 
дали е расположен да се одрече од своето учење. Лутер одговорил со 
пригушен и смирен глас, без жестокост и страст. Се однесувал воздржано и 
учтиво, но сепак покажал цврста верба и радост со што го изненадил целото 
собрание.  

“Пресветли царе, славни кнезови, милостиви господа” нагласил Лутер, 
“доаѓам пред вас денес во согласност со вчерашниот налог, и поради Божјата 
милост го молам вашето царско величество и вашата кнежевска милост оваа 
одбрана, според мое убедување праведна и вистинита, милостиво да ја 
сослушате. Ако, од незнаење, не се однесувам според дворските обичаи и 
правила, ве молам да ми простите, зошто јас не сум воспитуван во царски двор, 
туку во самотија на манастири.” - Исто VII, 8 поглавје. 

Поминувајќи потоа на самиот предмет, подвлекол дека неговите објавени 
дела не се сите од ист карактер. Во некои се расправа за верата и добрите 
дела па дури и неговите непријатели ги прогласиле не само за безопасни туку 
за корисни. Да се одрече од нив тоа би било исто што и да се осуди вистината 
која сите ја признаваат. Другите видови дела се состојат од списи кои ја 
откриваат расипаноста и злоупотребата на папството. Да се одрекне од тие 
дела, би значело да се зацврсти римската тиранија и ширум да се отвори 
вратата на многу и големи безбожништва. Во третиот вид на своите книги тој ги 
напаѓал поединците што го бранеле постоечкото зло. Во врска со овие свои 
списи, признал дека често бил поостар отколку што тоа прилега. Не тврди дека 
е без грешки, но и од тие книги не може да се одрекне, зашто таквата постапка 
непријателите на вистината би ги направила уште похрабри, и тие би ја 
искористиле можноста Божјиот народ да го угнетуваат со уште поголема 
свирепост.  

“Но, јас сум само човек, а не Бог,” - продолжил тој, “и поради тоа ќе се 
бранам така како што тоа и Христос го правел: “Ако реков зло докажете дека е 
зло...” (Јован 18:23). Поради Божјата милост, ве преколнувам, пресветли царе, 
и вас, славни кнезови, а и сите останати, без оглед на положбата, со 
пророчките и апостолските списи да ми докажете дека сум во заблуда. Штом ќе 
ме убедите во тоа ќе се откажам од сите заблуди, прв ќе ги соберам своите 
книги и ќе ги фрлам во огнот.” 

“Тоа што сега го кажав, се надевам јасно покажува дека внимателно сум ги 
измерил и разгледал  опасностите на кои се изложувам. Далеку од тоа дека сум 
обесхрабрен, туку напротив се радувам што гледам дека поради евангелието и 
денес, токму како и во минатото, доаѓа до судири и раздори. Тоа е 
карактеристично, тоа е судбината на Божјото Слово. Исус Христос вели “Не 
дојдов да донесам мир, туку меч” (Матеј 10:34). Бог е чудесен и страшен во 
своите совети, внимавајте под изговорот на смирување на неслогите и 
раздорот да не го прогонувате светото Божјо Слово, за да не ја навлечете на 
себе страшната поплава на несовладливи опасности, несреќа на денот и вечна 
пропаст... Би можел да наведам многу примери од Светите списи. Би можел да 
зборувам за фараоните, за вавилонските и израелските цареви, кои за 
сопствената пропаст никогаш не придонеле повеќе отколку тогаш кога својата 
власт се обидувале да ја засилат со своите навидум најмудри предлози и 



совети. Бог е Оној кој преместува планини, а притоа никој да не забележи (Јов 
9:5). - Исто VII, 8 поглавје. 

Бидејќи тоа го кажал на германски, Лутер бил замолен истите тие зборови 
да ги повтори и на латински. Иако исцрпен од претходниот напор, ја прифатил 
молбата и го повторил своето излагање со иста јасност и енергија, Тоа било 
направено по Божјо провидение. Умот на мнозина кнезови бил толку заслепен 
со заблудата и празноверието што првиот пат не можеле да ја сфатат силата 
на Лутеровите докази, но при второто излагање јасно ги сфатиле изнесените 
точки. 

Оние, кои своите очи упорно ги затворале пред светлината и решиле да не 
дозволат да бидат уверени со вистината, силата на Лутеровите зборови ги 
доведувала до бес. Кога Лутер престанал да зборува, говорникот на државниот 
собор налутено рекол: “Не одговоривте на поставеното прашање... Од вас се 
бара да дадете јасен и одреден одговор... Сакате ли или не сакате да 
порекнете?” 

Реформаторот одговорил: “Бидејќи царското величество и милоста на 
кнезовите бараат јасен, едноставен и одреден одговор, јас ќе го дадам, а тоа е: 
Не можам својата вера да му ја потчинам ниту на папата ниту на соборот, 
зашто е јасно како ден дека тие често грешеле и противречеле едни на други. 
Значи ако не ме убедат со сведоштвото на Светото писмо, или со многу јасни 
причини, ако не ме убедат со цитатите кои ги наведов, и ако на тој начин не ја 
потчинат мојата совест на Божјото Слово, јас не можам и не сакам ништо да 
порекнам, зашто христијанинот се изложува на опасност, ако зборува против 
својата совест. Тука стојам, и не можам поинаку: Бог нека ми помогне. Амин!” - 
Исто, VII, 8 поглавје. 

Така овој честит човек стоел на сигурниот темел на Божјото Слово. Небесна 
светлина го осветлувала неговото лице. Додека зборувал против силите на 
заблудата и бестрашно сведочел во прилог на возвишената вера која го 
победува светот, сите јасно ја виделе големината и чистотота на неговиот 
карактер, и мирот и радоста на неговото срце. 

Целото собрание за еден момент занемело од изненадување. При својот 
прв одговор Лутер зборувал со придушен глас, настапувајќи со стравопочит, 
речиси покорно. Папистите тоа го протолкувале како доказ дека неговата 
храброст почнала да исчезнува. Неговата молба да му се дозволи да размисли 
ја сметале како предзнак за неговото одрекување. Самиот Карло, набљудувајќи 
го истоштеното и наведнатото тело на монахот, неговата едноставна облека и 
скромноста на неговиот настап, рекол: “Овој никогаш нема да ме стори 
кривоверец.” Меѓутоа, храброста и постојаноста која сега ја покажал, како и 
силата и јасноста на неговите докази предизвикала чудење и восхит кај сите 
присутни. Царот восхитен извикал: “Овој монах зборува бестрашно, и со 
непоколеблива храброст!” Многу германски кнезови со гордост и радост го 
набљудувале овој претставник на својата нација.   

Приврзаниците на Рим биле поразени, нивното дело се појавило во многу 
неповолна светлина. Тие настојувале да ја сочуваат својата моќ, но не со 
повикување на Светото писмо, туку кон посегнување на закани, тие единствено 
сигурни аргументи на Рим. Говорникот на државниот собор кажал: “Ако не 
одрекнеш, царот и државниците ќе мораат да размислат каков став треба да 
заземат кон непоправливиот еретик.” 

Лутеровите пријатели, кои со голема радост ја слушале неговата 
благородна одбрана, затрепериле кај овие зборови, но докторот  мирно рекол: 
“Бог нека ми помогне, ништо не можам да порекнам. - Исто, VII,  8 поглавје. 

Му било наредено да излезе додека кнезовите заседавале. Се чувствувало 
дека настапил решавачкиот момент. Лутеровото постојано одбивање да се 
потчини би можело да влијае врз историјата на црквата во текот на вековите. 



Поради тоа било решено да му се даде уште една можност за порекнување. И 
последен пат е повикан пред собранието. Повторно бил запрашан, ќе сака ли 
да се одрекне од своите учења. “Немам друг одговор,” рекол тој, “освен оној кој 
веќе го дадов”. Било очигледно дека ниту со ветувања ниту со закани не можат 
да го натераат да попушти на барањата на Рим. 

Папистите биле крајно огорчени што еден обичен монах ја презира нивната 
власт пред која трепереле кралеви и благородници; сакале тој да го почувстува 
нивниот гнев и да го мачат до смрт. Но Лутер, сфаќајки ја опасноста, на сите им 
зборувал со христијанско достоинство. Неговите зборови биле ослободени од 
гордост, страст или извртување. Тој сосема од вид се изгубил себеси и 
големците што го опкружувале, чувствувајќи единствено дека се наоѓа во 
присуство на Оној кој бескрајно е повозвишен од папата, кардиналите, 
кралевите и царевите. Преку Лутеровото сведоштво зборувал самиот Христос, 
и тоа толку силно и возвишено што на моменти и пријателите и непријателите 
почувствувале стравопочитување и восхитување. Божјиот Дух, присутен на овој 
собор, дејствувал врз срцата на водечките луѓе во царството. Некои кнезови 
храбро ја признале праведноста на Лутеровото дело. Многумина се увериле во 
вистината, но кај нив впечатоците не биле трајни. Имало и такви кои во 
моментот не го покажувале своето осведочување, но кои подоцна проучувајќи 
ги сами Светите списи, станале бестрашни поборници на реформацијата. 

Изборниот кнез Фридрих бил многу загрижен за Лутеровото доаѓање пред 
државниот собор и длабоко возбуден го слушал неговиот говор. Со гордост и 
радост ја набљудувал неговата храброст, решителност и воздржаност, и решил 
уште порешително да истапи во негова одбрана. Споредувајќи ги соперничките 
страни во овој спор, видел дека мудроста на папата, кралевите и 
великодостојниците се покажала ништожна пред силата на вистината. 
Папството доживеало пораз што ќе го паметат сите народи и сите времиња. 

Кога легатот видел каков впечаток бил предизвикан од Лутеровиот говор, се 
исплашил како никогаш порано за сигурноста на римската власт и решил да ги 
употреби сите средства што ги имал на располагање само за да го уништи 
реформаторот. Со сета своја речитост и дипломатска вештина, со која 
исклучително се истакнувал, му прикажал на младиот цар колку би било лудо и 
опасно за делото на еден непознат монах да го жртвува пријателството и 
поддршката на силната папска столица. 

Неговите зборови не останале без дејство. Само еден ден по одговорот на 
Лутер, Карло заповедал пред државниот собор да се изјави дека тој ќе ја 
продолжи политиката на своите предци, и дека ќе ја чува и штити католичката 
вера. А, бидејќи Лутер одбива да се одрекне од своите заблуди, против него и 
ересите што ги проповеда ќе се применат најстроги мерки.” Еден, со 
сопствената лудост заведен монах станал против верата на целиот 
христијански свет. Јас ќе ги жртвувам своите кралства, своите богатства, 
пријатели, своето тело, крв, душата и животот само да ја спречам таквата 
безбожност. Подготвен сум августинецот Лутер да го испратам дома и да 
оневозможам во народот да создава каков било неред; потоа, против него и 
неговите упорни приврзаници ќе станам со исклучување, проклетство и со сите 
средства пресметани за нивно уништување. Ги повикувам сите претставници на 
моите земји да се покажат како верни христијани.” - Исто, VII, 8 поглавје. 
Сепак, царот изјавил дека гарантното писмо што му било дадено на Лутер мора 
да се почитува и пред да се преземат мерки против него, мора да му се 
дозволи безбедно да се врати дома. 

Меѓу членовите на соборот се појавиле две спротивни мислења. 
Пратениците и папските претставници повторно побарале гарантното писмо 
дадено на реформаторот да се поништи. “Рајна мора да ја прими неговата 
пепел - зборувале тие - како и Хусовата пред еден век.” - Исто, VII, 8 поглавје. 



Но германските кнезови, иако и самите наклонети кон папството и отворени 
непријатели на Лутер, се изјасниле против таквото газење на дадениот збор, 
што би ја извалкало честа на целата нација. Потсетувајќи се на страшните 
несреќи што следеле по Хусовата смрт, изјавиле дека не се осмелуваат врз 
Германија и својот млад цар да навлечат такви ужасни зла. 

Самиот Карло во одговорот на подлиот предлог на папистите рекол: “Ако 
честа и верноста би биле протерани од целиот свет, би требало да најдат 
засолниште барем во срцата на кнезовите.” - Исто, VII, 8 поглавје. Но 
неумоливите и најогорчените непријатели на Лутер вршеле притисок врз царот 
да постапи со реформаторот како што Сигисмунд постапил со Хус - да го 
препушти на милост на црквата. Но сеќавајќи се како Хус на јавното собрание 
покажувајќи ги своите синџири го потсетил царот на погазениот даден збор, 
Карло V изјавил: “Не сакам да црвенеам како Сигисмунд!” - Ленфант, I, 422. 

Меѓутоа, Карло свесно ја отфрлил вистината што Лутер ја застапувал. 
“Цврсто решив да го следам примерот на своите предци” пишувал царот... , 
Д’Обиње VII, 9 поглавје. Наумил да не свртува од патеката на обичаите, па 
дури ни кога е во прашање правдата и вистината. Сакал како и неговите 
татковци да го поддржи папството со сите негови свирепости и изопачености. 
Останал при оваа своја одлука, одбивајќи да прифати било каква светлина, 
освен онаа што ја имале неговите татковци, или да исполни било каква 
должност што тие не ја исполниле. 

И денес има многу такви кои слепо се придржуваат до обичаите и 
преданијата на своите татковци. Кога Господ ќе им испрати дополнителна 
светлина, тие одбиваат да ја примат само затоа што нивните татковци ја 
немале, па ни прифатиле. Ние не сме ниту во времето ниту во околностите и 
животните прилики на нашите татковци, поради тоа ниту нашите должности  и 
одговорности не се, и не можат да бидат исти. Бог нема да ни одобри доколку 
во настојувањето да утврдиме што ни е должност, наместо Словото на 
вистината да го истражуваме за себе, гледаме на примерот на нашите 
татковци. Нашата одговорност е поголема од одговорноста на нашите предци. 
Ние сме одговорни за светлината и знаењето што тие го примиле и нам ни го 
предале во наследство, но исто така и за новооткриената светлина, која сега 
допира до нас од Божјото Слово. 

Христос рекол за неверните Евреи: “Да не дојдев и да не им зборував, 
немаше да имаат грев, но сега немаат изговор за својот грев” (Јован 15:22). 
Истата божествена сила преку Лутер им зборувала и на царот и на германските 
кнезови. И додека од Божјото Слово блескала светлина, Неговиот Дух 
последен пат се борел со повеќето на тој собор. Како што Пилат, пред многу 
векови, дозволил гордоста и честољубивата популарност да го затворат 
неговото срце за зборовите на Спасителот на светот, како што нерешителниот 
Феликс треперејќи го молел гласникот на вистината: “Сега оди си! И кога ќе 
најдам време, пак ќе те повикам” (Дела 24:25); како што горделивиот Агрипа 
признал: “Уште малку па ќе ме наговориш да бидам христијанин” (Дела 26:28), а 
сепак ја отфрлил пораката испратена од небото - исто така и Карло V, 
покорувајќи се на диктатот на светската горделивост и државна политика, 
решил да ја отфрли светлината на вистината.  

Гласовите за плановите направени против Лутер брзо се ширеле и во 
градот предизвикале големо возбудување. Реформаторот стекнал многу 
пријатели кои, познавајќи ја вероломната свирепост на Рим кон сите кои би се 
осмелиле да ја разоткријат неговата изопаченост, решиле тој да не стане 
негова жртва. Стотина благородници свечено се заколнувале дека ќе го земат 
во заштита. Многумина царската порака јавно ја прогласиле како доказ за 
слабоста и немоќното потчинување на врховната власт на Рим. На вратите на 
куќите и на плоштадите се појавиле плакати, едни го осудувале, а други го 



поддржувале Лутера. На еден од тие плакати биле напишани значајните 
зборови на Мудрецот: “Тешко тебе земјо кога царот твој е дете!” (Проповедник 
10:16). Воодушевувањето на народот за Лутера, и неговата популарност во 
цела Германија, го увериле царот и државниот собор дека секоја неправда 
направена врз Лутер ќе го загрози мирот на царството, а и сигурноста на 
самиот престол. 

Фридрих Саксонски останал мудро воздржан, прикривајќи ги внимателно 
своите вистински чувства кон реформаторот, но истовремено го чувал и 
неуморно бдеел над него, следејќи го секој чекор, и негов и на неговите 
непријатели. Меѓутоа, имало и многу такви кои не се обидувале да ја скријат 
својата наклоност кон Лутера. Го посетувале кнезови, грофови, барони и други 
угледни личности од световниот и духовниот сталеж. “Докторовата мала соба” 
пишувал Спалатин, “не можела да ги прими сите кои доаѓале.” - Мартин, I, 404. 
Луѓето втренчено гледале во него како да е нешто повеќе од човек. Дури и оние 
кои не верувале во неговите учења можеле само да се восхитуваат на неговата 
возвишена честитост, која го навела побрзо животот да го изложи на опасност, 
отколку да работи против својата совест. 

Вложувани се најсериозни напори за да се издејствува Лутеровата 
согласност за евентуален компромис со Рим. Благородниците и кнезовите го 
предупредиле доколку тврдоглаво остане на своето мислење наспроти црквата 
и соборот, набрзо ќе биде прогонет од државата и ќе биде оставен без заштита. 
На тоа апелирање Лутер одговорил: “Христовото евангелие не може да се 
проповеда без тешкотии. Зошто тогаш заканите и стравот од опасност да ме 
одвратат од Господ и Неговото Слово кое единствено е вистинито? Не, побрзо 
би го жртвувал своето тело, својата крв и својот живот.” - Д’Обиње, VII, 10 
поглавје . 

Повторно вршеле притисок да ја прифати пресудата на царот, па да нема 
повеќе од што да се плаши. “Се согласувам со добра волја” одговорил тој; 
“царот, кнезовите, па дури и во општествената положба некои најмали 
христијани да ги испитаат моите книги но под услов за мерило да го земат 
Божјото Слово. Луѓето треба само да послушаат што вели тоа. Немојте да 
вршите притисок на мојата совест која се потчинува само на Светото писмо.” - 
Исто, VII, 10 поглавје. 

При вториот обид да го наговорат, тој одговорил: “Се согласувам да се 
одречам од гарантното писмо. Мојата личност и мојот живот ги предавам во 
рацете на царот, но од Божјото Слово никогаш!” - Исто VII, 10 поглавје. 
Изразил добра волја да се покори на одлуката на еден општ собор, но под 
услов од соборот да се побара да одлучува според Светото писмо. “Што се 
однесува до Божјото Слово и верата,” додал тој, “секој христијанин би можел да 
пресудува сам исто толку добро како и папата, па макар овој да има поддршка 
од милион собори.” - Исто, I, 410. Најпосле и пријателите и непријателите се 
увериле дека е излишен секој понатамошен обид за измирување. 

Кога реформаторот би попуштил само во една единствена точка, сатаната и 
неговите соработници би ја однеле победата. Но неговата непоколебливост и 
постојаност претставувале средство за еманципација на црквата и почеток на 
нова и подобра ера во историјатата на христијанството. Влијанието на еден 
човек кој се осмелил за верските прашања да мисли и постапува самостојно, 
дејствувало на црквата и на светот не само во неговото време, туку и во сите 
идни поколенија. Неговата постојаност и верност ќе ги крепи сите до 
“свршетокот  на векот” сите кои ќе мора да поминат низ слични искушенија. 
Божјата сила и големина биле издигнати над концилот и човечките одлуки, над 
моќта и власта на сатаната. 

Наскоро после тоа на Лутер со царски авторитет му било наредено да се 
врати дома, и тој знаел дека после тоа набрзо ќе следи и негова осуда. Над 



неговата патека се надвиле заканувачки облаци, сепак кога го напуштал Вормс, 
срцето му било полно со радост и со благодарност. “Самиот ѓавол ја чуваше 
папската тврдина”- зборувал тој, “но Христос во неа направи голема пукнатина, 
и сатаната беше принуден да признае дека Господ е посилен од него.” - 
Д’Обиње VII, 11 поглавје. 

По своето заминување, сè уште со желба неговата цврстина да не биде 
погрешно протолкувана како бунт, Лутер му напишал на царот: “Бог, кој ги 
испитува срцата, ми е сведок дека сум готов да се потчинам на вашето царско 
величество во честа или во срамот, во животот или во смртта, во сè освен кога 
е во прашање Божјото Слово, благодарение преку кое човекот живее. Во сите 
овоземни и деловни прашања, мојата преданост останува непоколеблива, без 
оглед на тоа дали добивам или губам, зашто тоа нема никакво влијание врз 
спасението. Но кога во прашање се вечните интереси, Божја волја не е човек да 
се потчинува на човекот. Зошто таквото потчинување во духовните работи во 
суштина претставува обожување, а тоа единствено му припаѓа на Бога.” - Исто 
I, 420. 

На враќање од Вормс, Лутер е пречекуван со уште поголемо одушевување, 
отколку при заминувањето. Духовните великодостојници го поздравувале 
исклучениот монах, а граѓанските власти му укажувале почит на човекот кој од 
самиот цар бил прогласен за виновен. Инсистирале тој да одржи проповед, и 
покрај царската забрана, уште еднаш стапнал на проповедалната. Јас никогаш 
не сум се зарекнал дека Божјото Слово ќе го оковам во синџири, ниту пак тоа 
некогаш ќе го направам.” - Мартин I, 420. 

Штотуку го напуштил Вормс, а папистите веќе го наговориле царот против 
него да издаде едикт. Во тој едикт Лутер бил прикажан како “самиот сотона во 
облик на човек, облечен во монашко одело.” - Д’Обиње VII, 11. Била издадена 
наредба, штом ќе помине важноста на неговото гарантно писмо, против него да 
се преземат сите мерки за да се спречи неговата работа. Секому му било 
забрането да му даде засолниште, храна или пијалак, да му помагаат и да го 
бодрат било со зборови или дела, јавно или тајно. Требало да се фати каде и 
да се наоѓа и да се предаде на властите, неговите приврзаници да се уапсат, а 
нивниот имот да се заплени, неговите списи да се уништат, и најпосле, сите 
оние кои ќе се осмелат да постапат спротивно на овој декрет да се казнат на 
ист начин. Саксонскиот изборен кнез и кнезовите кои биле наклонети кон 
Лутера го напуштиле Вормс набрзо после неговото заминување, а државниот 
собор го одобрил декретот на царот. Папистите победоносно триумфирале 
сметајќи дека судбината на реформаторот е запечатена. 

Во тој час на опасност, Бог за Својот слуга предвидел пат за спасение. Едно 
будно око го следело Лутеровото движење и, едно верно и благородно срце 
донело решение да го спаси. Било очигледно дека Рим нема да се задоволи с# 
дотогаш додека не ја издејствува неговата смрт. Од челустата на лавот можел 
да биде сочуван само со криење. Самиот Бог на Фридрих саксонски му дал 
мудрост да направи план за избавување на реформаторот. Со помош на 
верните пријатели била спроведена намерата на изборниот кнез и Лутер 
навистина бил сокриен и од пријателите и од непријателите. Враќајќи се дома, 
тој ненадејно бил фатен, одвоен од својата придружба и преку шумата итно 
одведен во замокот Вартбург, осамена планинска тврдина, подигната на врвот 
на еден рид. Неговото одведување и криење било толку таинствено, што дури 
ни Фридрих долго време не знаел каде бил одведен Лутер. Ова непознавање 
на фактите не било случајно, зашто сè додека изборниот кнез не знаел ништо 
за Лутеровото засолниште не можел ништо и да открие. Тој знаел само толку 
дека реформаторот е на сигурно, и со тоа сознание бил задоволен.  

Поминале пролетта, летото и есента; дошла и зимата, а Лутер сè уште бил 
заточеник во Вартбург. Алеандер, папскиот пратеник на државниот собор, и 



неговите луѓе триумфирале, затоа што се чинело дека светлината на 
евангелието сè повеќе се гаси. Но, наместо тоа, реформаторот својата 
светилка ја полнел од резервоарот на вистината, за нејзиното светло да 
заблеска со уште поголем сјај. 

Во пријателската безбедност на Вартбург, Лутер извесно време се радувал 
ослободен од жестоката битка и борбената врева. Меѓутоа, тишината и 
одморот не можеле да му дадат трајно задоволство. Навикнат на активен живот 
и тешки борби, не ја поднесувал лесно безработицата. Во тие денови на 
осаменост, пред очите постојано му била состојбата на црквата и тој очаен 
зборувал: “Оф! Зар во овие последни денови на Божјиот гнев, нема никој кој би 
застанал пред Него како ѕид и би се заложил за спасението на Израелот!” - 
Исто IX, 2 поглавје. Размислувал за себе и се плашел дека поради 
повлекувањето од борбата ќе биде обвинет за страшливост. Си префрлувал 
себеси за немарност и угодување на самиот себеси. А сепак секој ден правел 
повеќе отколку што би можело да се очекува од еден човек. Неговото перо 
никогаш безработно не мирувало. Неговите непријатели си ласкале себеси 
дека тој е замолкнат, и поради тоа биле запрепастени и збунети со очевидните 
докази за неговата постојана активност. Цела низа списи  што излегувале од 
неговото перо кружеле по цела Германија. Освен тоа, на своите сонародници 
им направил многу голема услуга преведувајќи го Новиот завет на германски 
јазик. Од својот карпест Патмос, речиси една година тој продолжувал да го 
објавува евангелието и да ги осудува гревовите и заблудите на своето време.  

Бог Својот слуга го отстранил од јавниот живот не само за да го заштити од 
гневот на неговите непријатели и да му овозможи еден мирен период за овие 
значајни работи. Требало да постигне нешто многу поскапоцено. Во осаменоста 
и скриеноста на своето планинско засолниште, Лутер бил оддалечен од секоја 
земна потпора и човечка пофалба. На тој начин бил сочуван од гордоста и 
самодовербата, тие толку чести придружници на успехот во човечкиот живот. 
Преку страдања и понижувања повторно се подготвувал со сигурност да 
зачекори на вртоглавите висини на кои одненадеж бил подигнат. 

Кога луѓето се радуваат на слободата која им ја донесува вистината, тие се 
наклонети да ги воздигнуваат оние кои Бог ги употребил како орудија за да ги 
скрши синџирите на заблудата и празноверието. Сатаната настојува човечките 
мисли и наклонетоста да ги одврати од Бога, и да ги насочи на човечките сили; 
тој ги наведува да ги почитуваат само орудијата и да ја занемарат Раката која 
управува со сите настани на провидението. Многу често верските водачи на 
таков начин фалени и славени, ја губат од вид својата зависност од Бога и 
стануваат премногу самоуверени. Тргнувајќи од тоа, тие настојуваат да 
завладеат со умот и совеста на луѓето кои се наклонети да гледаат на нив, 
наместо на Божјото Слово. Делото на реформата често било спречувано 
поради таквиот дух на неговите приврзаници. Бог сакал делото на 
реформацијата да го сочува од оваа опасност. Тој сакал тоа дело да не носи 
човечки, туку божествен печат. Човечките очи го посматрале Лутера како 
толкувач на вистината, затоа тој бил отстранет за погледот на сите повторно да 
биде насочен кон вечниот Автор на вистината.  
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Во изборот на орудието за реформа на црквата се забележува истиот 

божествен план како и при формирањето на црквата. Големиот учител ги 
заобиколил големите луѓе на земјата, видните и богатите кои како водачи на 
народот биле навикнати од луѓето да примаат пофалби и почести. Тие поради 
својата надмоќност биле толку горди и самоуверени што не можеле да бидат 
преобразени во луѓе што ќе сочувствуваат со своите ближни, и да станат 
соработници на понизниот Назаретќанец. На необразованите галилејски 
рибари, кои работеле тешка работа им бил упатен повикот: “Појдете по Мене, и 
Јас ќе ве направам ловци на луѓе” (Матеј 4:19). Тоа биле понизни луѓе, готови 
да бидат поучувани како ученици. Колку помалку биле под влијанието на 
лажното учење во своето време, дотолку повеќе Христос можел поуспешно да 
ги поучува и воспитува за своја служба. Така било и во деновите на големата 
реформација. Водечките реформатори биле луѓе со скромно потекло - луѓе што 
ниту малку не биле горди на својата положба, потполно ослободени од 
свештенството и верската закоравеност на своето време. Божјиот план секогаш 
бил, за големите успеси да се послужи со скромни орудија. Тогаш славата не се 
припишува на луѓето, туку на Него, како на Оној кој работи преку нив “да сакаат 
и да постапуваат според Неговата волја.” 

Неколку седмици по Лутеровото раѓање во колибата на саксонскиот рудар, 
во куќата на еден пастир во Алпите е роден, Урлих Цвингли. Околината на 
Цвингли во неговото детство и неговото прво воспитување претставувале 
добра подготовка за неговата идна задача. Воспитуван среде величествените 
убавини на природата, многу рано длабоко ја почувствувал Божјата големина, 
моќ и величество. Историјата на јуначките дела направени во неговите родни 
планини, ги запалила и распламтувала неговите младешки стремежи. Од 
својата побожна баба ги слушал скапоцените приказни од Библијата што таа ги 
насобрала од легендите и црковните преданија. Со исклучително 
интересирање слушал за големите дела на патријарсите и пророците, за 
пастирите што ги напасувале своите стада по ритчињата на Палестина и 
разговарале со ангелите, за Детето од Витлеем и за Човекот од Голгота. 

Слично на Лутеровиот, и татко му на Цвингли сакал неговиот син да биде 
образован, и момчето рано отишло од својата родна долина. Неговите умни 
способности многу брзо се развивале, и наскоро се поставило прашањето: каде 
да се најдат учители кои би биле во состојба да го поучуваат. Во тринаесеттата 
година тргнал кон Берн каде што се наоѓала најпознатата школа во цела 
Швајцарија во тоа време. Но тука се појавила опасност која се заканувала да ја 
уништи неговата иднина. Монасите вложувале најрешителни напори да го 
одвлечат во манастир. Доминиканците и Фрањевците воделе меѓусебна 
соперничка борба за наклонетост на народот. Тоа се обидувале да го постигнат 
со упадливо украсување на своите цркви, со сјајот на своите церемонии и со 
привлечноста на прочуените реликвии и со чудотворните слики. 

Доминиканците од Берн виделе дека доколку го придобијат тој млад 
надарен ученик, за себе ќе си обезбедат и добивка и чест. Неговата необична 
младост, неговата вродена способност како говорник и писател, неговата 
надареност за музика и поезија, би го привлекле народот на нивните 
богослуженија и би ги зголемиле приходите на нивниот ред поуспешно отколку 
сиот нивен сјај и раскош. Со ласкање и со измама настојувале да го наведат 
Цвингли да стапи во нивниот манастир. Лутер како студент, жив се погребал во 
нивните манастирски ќелии и Божјото провидение да не го ослободело оттаму, 



за јавноста ќе останел потполно изгубен. Цвингли не смеел да се изложи на 
истата опасност. Провидението одредило неговиот татко да дознае за 
намерата на монасите. Тој никако не сакал син му да води безделничен и 
бескорисен монашки живот. Сфатил дека во прашање е неговата иднина и му 
наредил без одлагање да се врати дома. 

Момчето се покорило на татковата заповед, но не можел долго да биде 
задоволен во својата родна долина, по извесно време, отпатувал во Базел за 
да ги продолжи своите студии. Тука Цвингли за првпат ја слушнал радосната 
вест за Божјата милост како бесплатен дар. Професорот по стари јазици, 
Витембах, додека го изучувал грчкиот и еврејскиот јазик дошол во врска со 
Светите списи и преку неговите предавања зраците на божествената светлина 
го осветлиле умот и на неговите студенти. Тој изјавил дека постои постара 
вистина и неспоредливо повредна од теоријата на школските научници и 
филозофи. Оваа стара вистина била сознанието дека Христовата смрт 
претставува единствен откуп за грешниците. Тие зборови за Цвингли биле како 
прв зрак на светлина што и претходи на зората. 

Наскоро Цвингли бил повикан да го напушти Базел и да ја прифати својата 
животна задача. Неговото прво поле за работа била една парохија во Алпите, 
недалеку од неговата родна долина. Бидејќи бил ракоположен за свештеник, 
“со сето срце се посветил на проучување на божествената вистина,” зашто, 
според зборовите на еден соработник “бил свесен колку мора да има знаење 
оној на кого му е доверено Христовото стадо.” - Вили,  VIII, 5 поглавје. Колку 
повеќе го истражувал Светото писмо сè појасно ја забележувал спротивноста 
помеѓу библиските вистини и ересите на Рим. Библијата ја прифатил како Божјо 
Слово, и како единствено совршено и непогрешливо мерило на верата и 
животот. Сфатил дека таа мора да биде самата свој толкувач. Не се осмелувал 
со Светото писмо да поткрепува некои однапред создадени теории или учења, 
туку за своја должност тој сметал дека треба да ја запознае неговата одредена 
и јасна наука. Се служел со сите средства што би можеле да му бидат од 
помош за да се здобие со потполно и правилно разбирање на светите вистини 
на Божјото Слово и барал помош од Светиот Дух кој, како што тој често 
истакнувал, ќе ја открие вистинската смисла на Своето Слово на сите оние кои 
тоа го бараат искрено и со молитва. 

“Светото писмо”, зборувал Цвингли, “доаѓа од Бога, а не од луѓето. Бог кој 
просветлува ќе даде и да разбереш дека неговите зборови доаѓаат од Бога. 
Божјото Слово... не може да погреши - тоа е јасно, самото поучува, самото се 
отвора, тоа ја осветлува душата со блаженство и со милост, ја зајакнува во 
Бога, ја прави понизна, така што сосема се губи себеси од вид, а го прифаќа 
Бога.” Цвингли на себе ја искусил вистинитоста на овие зборови. Зборувајќи за 
своето искуство од тоа време, пишувал: “Кога потполно се предадов на 
проучувањето на Светото писмо, филозофијата и теологијата (сколастиката) 
постојано ме вознемируваа. Најпосле дојдов до заклучок дека морам сето тоа 
да го отфрлам и да го побарам Бога само во Неговото едноставно Слово. 
Тогаш почнав да се молам за просветлување, и Светото писмо ми стануваше 
сè појасно.” - Исто VIII, погл 6.  

Учењето што го проповедал Цвингли не потекнувало од Лутер. Тоа било 
Христово учење. “Ако Лутер го проповеда Христа”, зборувал швајцарскиот 
реформатор, “тогаш и двајцата исто правиме. Тие, кои тој ги довел до Христа, 
повеќе се од оние кои јас ги доведов. Меѓутоа, тоа не е важно. Јас не сакам да 
носам друго име освен Христовото, чијшто војник сум, и Тој е мој единствен 
Водач. На Лутер никогаш не сум му напишал ниту еден единствен збор, а ни тој 
на мене. Зошто?... За да би се видело колку Божјиот Дух е согласен со самиот 
Себе, зaшто и двајцата без никаков договор, така единствено го објавуваме 
Христовото учење.” - Д’Обиње (D’Aubignie) VIII , 9 поглавје.  



Во 1516 година Цвингли бил повикан за проповедник во манастирот 
Ајнзиделн. Тука требало да добие јасна слика за расипаноста на Рим, и како 
реформатор да изврши влијание што ќе се почувствува далеку од неговите 
родни Алпи. Една од главните привлечности на Ајнзиделн претставувала 
сликата на Девицата Марија која, како што се зборувало, имала моќ да прави 
чуда. Над вратата на влезот во манастирот стоел натписот: “Тука може да се 
добие потполно простување на гревовите.” - Исто VII, 5 поглавје. Поклониците 
во секое годишно време доаѓале да се поклонат пред олтарот на Девицата, 
меѓутоа, на големиот годишен празник, посветен посебно на неа, се слевало 
големо мноштво на поклоници, не само од овие краеви на Швајцарија, туку дури 
и од Франција и Германија. Цвингли, длабоко трогнат од оваа сцена, ја 
користел можноста на овие робови на празноверието да им ја објави слободата 
што ја донесува евангелието. 

“Немојте да вообразувате,” зборувал тој, “дека Бог е повеќе во оваа црква, 
отколку на кое било друго место. Било каде да се наоѓаме, Бог е околу нас и нè 
слуша... Можете ли со бескорисни дела, со поклоненија, со дарови и со слики, 
со повикување на Девицата или на светците, да ја осигурате за себе Божјата 
милост? Каква е користа од умножувањето на зборовите со кои ги украсуваме 
своите молитви? Колку ќе помогне сјајната калуѓерска капа, добро избричената 
глава, долгата добро поставена облека, или извезените со злато обувки?... Бог 
гледа на срцето, а нашето срце толку често е далеку од Него. Христос еднаш е 
жртвуван на крст”, нагласувал тој, “и тоа е доволна жртва за гревовите на сите 
верници за сета вечност.” - Исто VIII, 5 поглавје. 

За многумина слушатели овие учења не биле добродојдени. Тоа за нив 
било горчливо разочарување да слушнат дека нивниот напорен пат напразно е 
направен. Не можеле да сфатат дека Христос им нуди бесплатно простување. 
Тие биле задоволни со стариот пат кон небото на кој им укажал Рим. Се 
исплашиле од тешкотиите на кои би наишле при барањето на подобар пат. Им 
било полесно во поглед на спасението да се надеваат на свештениците и 
папата, отколку да бараат чистота на срцето. 

Меѓутоа, другите пак со радост ја прифатиле веста за спасението преку 
Христа. Обичаите и обредите што им ги пропишал Рим не им донеле душевен 
мир, и тие со вера ја прифатиле крвта на Спасителот како средство за 
очистување и помирување со Бога. Се враќале во својот роден крај и на 
другите да им ја откријат скапоцената светлина што ја добиле. На тој начин 
вистината се пренесувала од село до село, од град до град, а бројот на 
поклониците на олтарот на Девицата Марија сè повеќе се намалувал. Се 
намалиле и приходите од народот, а со самото тоа и платата на Цвингли која 
потекнувала од тие дарови. Меѓутоа, сето тоа нему му причинувало само 
радост, затоа што видел дека моќта на празноверието и фанатизмот се руши. 

Црковните власти не биле слепи за делото што Цвингли го извршил, но сè 
уште ништо не преземале. Се надевале дека неговата служба сè уште можат 
да ја искористат за својата работа, настојувале да го придобијат со ласкање, но 
во меѓувреме вистината сè повеќе се зацврстувала во срцата на луѓето. 

Цвинглиевите напори во Ајнзиделн го подготвувале за поголемо поле на 
работа кое наскоро требало да настапи. По тригодишен престој тука, бил 
повикан за официјален проповедник на соборната црква во Цирих. Во тоа 
време Цирих бил најзначајниот град во Швајцарскиот сојуз, и влијанието 
извршено во тој град морало надалеку да се почувствува. Великодостојниците 
на црквата кои и го повикале во Цирих, настојувале да спречат какви било 
иновации и поради тоа се потрудиле да го поучат на неговите должности. 

“Не смееш да пропуштиш”, нагласувале тие, “да се грижиш за приходите на 
црквата, и не смееш да занемариш ниту најмала ситница. Потсетувај ги 
верниците и од проповедалната  и во исповедалната да ги плаќаат сите 



десетоци и приноси и потсети ги со своите прилози да ја докажат својата љубов 
кон црквата. Потруди се да ги зголемиш приходите од болните, од мисата и од 
сите верски обреди воопшто.” “Во твојата должност спаѓаат делењето на 
Светите тајни, проповедањето и грижата за стадото,” додале неговите 
инструктори, “меѓутоа, во тие должности, а особено во проповедањето, може да 
те замени твојот помошник. Светите тајни ќе ги делиш само на угледните 
личности, и тоа само на повик, инаку да го даваш тоа секому без разлика е 
забрането.” - Исто VIII, 6 поглавје.    

Цвингли сето тоа мирно го сослушал, и бидејќи се заблагодарил на честа 
што е повикан на толку важна служба почнал да им објаснува како сака да 
постапи: “Животот на Христа долго време бил криен од народот,” рекол тој. “Јас 
ќе го проповедам целото Евангелие од почетокот до крајот... користејќи го како 
изворен материјал само Светото писмо, и испитувајќи ги неговите длабочини, 
споредувајќи еден дел со друг и барајќи ја смислата во постојана усрдна 
молитва. Ќе ја посветам својата служба на слава и на чест на Бога и на 
Неговиот еднороден Син, за вистинско спасение на душите и нивното морално 
воздигнување во вистинската вера.” - Исто VIII, 6 погл.  Иако некои свештеници 
не го одобрувале неговиот план и настојувале да го одвратат од него, Цвингли 
сепак останал непоколеблив. Изјавил дека нема намера да воведува некои 
нови методи, туку стари и познати со кои црквата се користела порано додека 
во своето учење била почиста. 

Веќе бил разбуден интересот за вистината што ја изнесувал, и народот 
масовно доаѓал да ги слуша неговите проповеди. Меѓу неговите слушатели се 
наоѓале и такви кои одамна престанале да ги посетуваат богослуженијата. 
Својата служба секогаш ја почнувал со отворање на eвангелието, ги читал и ги 
толкувал на своите слушатели вдахновените записи за животот, учењата и 
смртта на Исус Христос. И тука, како и во Ајнзиделн, Божјото Слово го 
истакнувал како единствен непогрешлив авторитет, а Христовата смрт како 
единствена потполна жртва. “Сакам да ве одведам кај Христа”, зборувал тој, 
“кај Христа, вистинскиот извор на спасение.” - Исто VIII, 6 поглавје. Додека 
зборувал, околу него се собирал многу народ од сите сталежи, почнувајќи од 
државниците и научниците, па сè до занаетчиите и селаните. Со длабок 
интерес ги слушале неговите зборови. Тој не им зборувал само за спасението 
кое на грешникот му се нуди како незаслужен дар, туку и храбро ги осудувал 
расипаноста и пороците на своето време. Многумина, враќајќи се од црквата го 
славеле Бога зборувајќи: “Овој човек навистина е проповедник на вистината. 
Тој ќе биде наш Мојсеј, кој нас ќе нè изведе од темнината на Египет.” - Исто, 
VIII, 6 поглавје. 

Меѓутоа, иако неговите настојувања во почетокот биле примени со големо 
воодушевување, сепак по некое време се појавил отпор. Монасите се кренале 
да ја спречат неговата работа и да ги осудат неговите учења. Многумина со 
него се подигрувале и го исмејувале, а некои прибегнувале и кон најдрски 
закани. Но Цвингли сето тоа трпеливо го поднесувал, зборувајќи: “Ако сакаме 
грешните и порочни луѓе да ги придобиеме за Христа, мораме пред многу 
работи да ги затвораме очите.” - Исто VI, 6 поглавје.  

Отприлика во тоа време, за делото на реформацијата стигнала нова помош. 
Еден пријател на реформацијата во Базел, испратил некого по име Луцијан со 
Лутеровите списи во Цирих, тврдејќи дека продавањето и растурањето на тие 
книги би можело да биде моќно средство за ширење на светлината. “Провери”, 
му пишувал тој на Цвингли “дали овој човек имал доволно разумност и 
вештина, доколку е така, тогаш нека ги продава Лутеровите списи на 
Швајцарците, од место до место, од град до град, од село до село и од куќа до 
куќа, а особено неговото објаснување на молитвата “Оче наш”, наменето за 



лаиците. Доколку за тие книги повеќе ќе се знае, дотолку повеќе ќе има и 
купувачи.”- Исто, VIII, 6 поглавје. Така светлината себеси си подготвувала пат. 

Меѓутоа, додека Бог е подготвен синџирите на незнаењето и празноверието 
да ги скрши и раскине, сатаната со сета сила работи да ги обвие луѓето со уште 
поголема темнина, а нивните окови да ги направи уште посилни. Кога во 
различни земји почнале да се појавуваат луѓе подготвени на народот да му ја 
прикажуваат вистината за простувањето на гревовите и оправдувањето преку 
Христовата крв, Рим уште поенергично ја продолжувал својата срамна трговија 
по целото христијанство, нудејќи им простување на гревовите за пари. 

Секој грев имал и своја цена, а на луѓето им била дадена потполна слобода 
да прават и најлоши гревови, само ако ги полнат црковните благајни. Така 
паралелно оделе две движења: едно нудело простување на гревовите за пари, 
а другото нудело простување преку Христа - Рим го одобрувал гревот и го 
правел извор за своите приходи, додека реформаторите го осудувале гревот и 
укажувале на Христа како на единствен Откупител и Ослободител. 

Во Германија продавањето на прошталниците им било доверено на 
доминиканските калуѓери, под водство на злогласниот Тецел. Во Швајцарија 
трговијата била ставена во рацете на фрањевците, под контрола на еден 
италијански монах Самсон. Самсон веќе и направил добри услуги на црквата, 
обезбедувајќи од Германија и Швајцарија огромни суми на пари  кои ја полнеле 
папската ризница. Сега крстарел по Швајцарија привлекувајќи големи маси на 
свет, лишувајќи ги сиромашните селани од нивните скромни приходи, и 
измамувајќи од богатите богати дарови. Меѓутоа, влијанието на реформацијата 
веќе се чувствувало, иако оваа нечесна трговија не била целосно осуетена, 
сепак била значајно ослабена. Цвингли сè уште бил во Ајнзиделн, кога Самсон 
набрзо по своето доаѓање во Швајцарија ја отпочнал својата трговија во еден 
соседен град. Откако реформаторот бил известен за неговата мисија, веднаш 
му се спротивставил. Двајцата соперници дури не се ни сретнале, но успехот на 
Цвингли во разоткривањето на фратровите претензии и лаги бил толку голем 
што тој бил принуден да го напушти тој крај и да оди понатаму. 

Во Цирих Цвингли со ревност проповедал против трговците со 
прошталници, а кога Самсон се приближил до градот, во пресрет му дошол 
пратеникот на градскиот совет предупредувајќи го дека од него се очекува да го 
продолжи својот пат. Сепак Самсон со лукавство успеал да влезе во градот, но 
бил вратен назад, не успевајќи да продаде ниту една единствена прошталница, 
набрзо, после тоа ја напуштил Швајцарија. 

Силен поттик на реформацијата и дала појавата на чума, “големата црна 
смрт”, која во 1519. година беснеела по цела Швајцарија. Соочени на тој начин 
со смртта, многумина увиделе колку се ништожни и безвредни прошталниците 
што неодамна ги купиле за пари, и тогаш копнееле за подлабок и поцврст 
темел на верата. Исто така и Цвингли се разболел, лежел во Цирих тешко 
болен така што била изгубена секоја надеж за негово оздравување, и веќе се 
ширел гласот дека умрел. Во тој тежок час на искушение неговата надеж и 
храброст останале непоколебливи. Со вера гледал на крстот на Голгота, со 
цврста верба дека тука принесената жртва претставува доволен откуп за сите 
гревови. Истргнувајќи се од челустата на смртта го проповедал евангелието со 
уште поголема ревност отколку кога и да било порано, а неговите зборови 
имале некоја незадржлива моќ. Народот со радост го поздравувал својот сакан 
духовен пастир кој се вратил од работ на гробот. Бидејќи и самите доаѓале од 
болничките постели на своите болни и претсмртници, ја чувствувале вредноста 
на евангелието како никогаш порано. 

Цвингли дошол до појасно сфаќање на вистината и поцелосно ја искусил на 
самиот себе нејзината преродувачка моќ. Падот на човекот и планот на 
спасението биле предмети на кои тој многу се задржувал. “По Адама”, зборувал 



тој “сите сме мртви, потонати во расипаност и осудени.” -  Вили, VIII, 9 поглавје. 
“Христос... нас нè откупил и нам ни осигурал вечно спасение... Неговото 
страдање е... вечна жртва која може засекогаш да излечи, таа ја задоволува 
Божјата правда за сите оние кои со цврста и непоколеблива вера се потпираат 
на неа.” Сепак, јасно учел дека Христовата милост не ни дава слобода и 
понатаму да грешиме. “Каде има вера во Бога, тука е и Бог, а каде се наоѓа Бог, 
тука има и ревност која луѓето ги поттикнува и просто ги нагонува на добри 
дела.” -  Д’Обиње VIII, 9 поглавје. 

Проповедите на Цвингли биле толу привлечни што соборната црква била 
преполна со оние кои дошле да го слушаат. Малку по малку, колку што можеле 
неговите слушатели да примат, им ја откривал вистината. Внимавал веднаш на 
почетокот да не им укажува на точките што би ги исплашиле и би ги 
предизвикале нивните предрасуди. Сфатил дека негова задача е нивните срца 
да ги придобие за Христовата наука, со Неговата љубов да ги омекне и да го 
постави пред нив Неговиот пример, а кога ќе ги прифатат принципите на 
евангелието, нивните празноверни сфаќања и обичаи неизбежно ќе се изгубат. 

Реформацијата во Цирих напредувала чекор по чекор. Вознемиреноста и 
стравот на нејзините непријатели се разбудила во силен отпор. Една година 
пред тоа во Вормс, монахот од Витенберг на папата и на царот решително го 
рекол своето “не”, а сега судејќи по сè, изгледало дека и во Цирих ќе дојде до 
слично противење на папските барања. Нападите врз Цвингли зачестиле. Во 
областите подредени на папската власт учениците на евангелието, одвреме 
навреме, биле живи спалувани на клади, но тоа не било доволно; и овој учител 
на кривоверството морал да биде замолкнат. Поради тоа бискупот од 
Констанца на советот во Цирих испратил тројца пратеници со обвинение дека 
Цвингли го поучува народот да ги престапува црковните закони и со тоа го 
доведува во опасност мирот и општествениот поредок. Ако не се почитува 
авторитетот на црквата, истакнал бискупот, ќе дојде до општа анархија. 
Цвингли одговорил дека веќе четири години го проповеда евангелието во 
Цирих и дека “тој град е помирен и поспокоен отколку кој било друг град во 
сојузната држава”, “Зар тогаш не е”, нагласил тој, “христијанството навистина 
најдобар чувар на општата сигурност?” -  Вили, VIII, 11 поглавје. 

Пратениците на бискупот ги предупредиле членовите на градскиот совет да 
останат во црквата, бидејќи надвор од неа, според нивните зборови, нема 
спасение. Цвингли одговорил: “Таквото обвинение нека не ве вознемирува. 
Темелот на црквата е истата Карпа, истиот Христос кој на Петар му дал име, 
зашто тој верно го признал. Било кој човек, во кој било народ, поверува со сето 
срце  во Господ Исус Христос, ќе биде прифатен од Бога и ќе биде спасен. Тоа 
е вистинската црква, во која надвор од неа никој не може да биде спасен.” 
Д’Обиње VIII, 11 поглавје. Како резултат на оваа расправа, еден од 
пратениците на бискупот ја прифатил реформната вера. 

Градскиот совет не се согласил да ги преземе бараните мерки против 
Цвингли и Рим се подготвувал за нов напад. Дознавајќи за заговорот на своите 
непријатели, реформаторот извикнал: “Само нека дојдат, им се плашам колку и 
издадената карпа на пенливите бранови што беснеат во нејзиното подножје.” - 
Вили VIII, 2 поглавје. Напорите на свештениците само го унапредувале делото 
што имале намера да го уништат. Вистината продолжила да се шири. 
Лутеровите приврзаници во Германија, обесхрабрени поради неговото 
исчезнување, биле повторно охрабрени откако слушнале за напредокот на 
евангелието во Швајцарија. 

Доколку реформацијата во Цирих сè повеќе се зацврстувала и нејзините 
плодови сè повеќе се забележувале во отстранувањето на пороците и во сè 
поголемиот ред и слога. “Во нашиот град владее мир”, пишувал Цвингли, “нема 
караници, лицемерие, завист и неслога. Од каде може да дојде таква 



хармонија, ако не од Господа и од нашата наука која нй прави мирољубиви и 
побожни.” - Исто VIII, 1 поглавје 5.  

Победите што ги извојувала реформацијата, ги поттикнала папистите на 
уште порешителни напори да ја уништат. Увидувајќи колку малку постигнале со 
своите настојувања Лутеровото дело во Германија да го уништат со прогонство, 
решиле на реформацијата да и се спротивстават со нејзиното сопствено 
оружје. Со Цвингли била закажана јавна расправа, а за да бидат сигурни во 
победата, го задржале правото тие да го одредат не само местото на борбата, 
туку и судиите што ќе решаваат кој меѓу противниците е во право. А кога еднаш 
ќе го имаат Цвингли под своја власт, ќе се погрижат повеќе да не им побегне. 
Штом ќе биде замолкнат водачот, мислеле тие, движењето набрзо ќе биде 
задушено. Меѓутоа, таа намера била најгрижливо сокриена. 

Било одредено оваа расправа да се одржи во Баден, но Цвингли не бил 
присутен. Советот на градот Цирих, сомневајќи се во намерите на папистите и 
спомнувајќи си за кладите кои биле подигнати за приврзаниците на евангелието 
во сите папски кантони, му забраниле на својот пастор да се изложува на оваа 
опасност. Во Цирих тој бил подготвен да се соочи со секој пратеник што Рим 
можел да го испрати, но да оди во Баден, каде крвта на мачениците за 
вистината штотуку била пролеана, би значело да се оди во сигурна смрт. 
Еколампадиј и Халер биле избрани да ја застапуваат реформацијата, додека 
фамозниот доктор Ек, поддржан од мнозинството учени доктори и прелати бил 
бранител на Рим. 

Иако Цвингли лично не бил присутен на таа расправа, сепак се 
почувствувало неговото влијание. Записничарите биле избрани од самите 
паписти, а на останатите под закана на смртна казна им било забрането да 
земаат било какви прибелешки. И покрај тоа, Цвингли секој ден примал  точни 
извештаи за сè што се зборувало во Баден. Еден студент кој присуствувал на 
расправата пишувал секоја вечер извештај за доказите изнесени во текот на 
денот. Други двајца студенти врз себе земале обврска тие записи заедно со 
секојдневните писма на Еколампадиј да ги однесат на Цвингли во Цирих. 
Реформаторот одговарал давајќи совети и упатства. Неговите писма биле 
пишувани ноќе, а студентите со нив се враќале следното утро во Баден. За да 
не предизвикаат никакво сомневање кај стражарите поставени на градските 
врати, овие гласници на своите глави носеле корпи со пилиња и така непречено 
поминувале. 

На таков начин Цвингли водел борба со своите лукави противници. “Тој со 
своите размислувања што ги испратил во Баден,” вели Миконие, “повеќе 
придонесувал отколку кога лично би присуствувал меѓу своите непријатели.” - 
Д’Обиње, XI, 13 поглавје. 

Восхитени и сигурни во претстојната победа, папистите заминале за Баден 
во своите најубави облеки и со најсјајни накити. Живееле раскошно, нивните 
маси секогаш биле полни со најскапи видови слатки и со најодбрани вина. 
Товарот на своите црковни должности го олеснувале со веселби и забави. 
Реформаторите во однос на нив претставувале вистинска спротивност, во 
очите на народот поради својата скромност биле само малку подобри од 
питачите, нивните скромни оброци ги задржувале многу кратко на масата. 
Домаќинот на Еколампадиј кој имал можност својот гостин да го следи во 
неговата соба, секогаш го затекнувал во учење и молитва, па со чудење 
нагласувал во својот извештај дека тој кривоверец во секој случај “многу е 
побожен.” 

На конференцијата, “Ек горделиво се качил на сјајно накитената говорница, 
додека скромниот Еколампадиј, едноставно облечен, морал да го заземе 
местото наспроти својот горд противник на една грубо изработена столица.” - 
Исто II,13. Ек никогаш не го изневерил неговиот продорен глас и 



неограничената самодоверба. Неговата ревност уште повеќе била поттикната 
со сјајните изгледи на богатство злато и слава, зошто како бранител на верата 
очекувал да биде награден со богат хонорар. Кога му недостигале докази, 
прибегнувал кон навреди дури и клетви. 

Еколампадиј, скромен и без многу доверба во самиот себе, избегнувал да 
се впушта во препирања, а кога најпосле проговорил, дал свечена изјава: “Не 
признавам ниту едно друго мерило освен Божјото Слово.” Иако во 
однесувањето бил благ и многу учтив, во судирот се покажал како способен, 
вешт и храбар борец. Додека папистите, по својата вообичаена пракса, 
постојано се повикувале на црковните обичаи како на врховен авторитет, 
реформаторот непоколебливо се држел за Светото писмо. “Обичаите во 
Швајцарија”, нагласувал тој, “имаат вредност само ако се во согласност со 
уставот, а во поглед на верата нашиот устав е Библијата.” - Исто II, 13 
поглавје. 

Разликата помеѓу двајцата соперници не останала без дејство. Мирен и 
јасен во своите докази, благ и скромен во своето излагање, реформаторот ги 
придобил за себе слушателите кои со одвратност ги отфрлиле фалбените и 
бучни Екови тврдења. 

Расправата траела осумнаесет дена. На крајот папистите со голема 
сигурност полагале право на победа. Повеќето пратеници биле на страната на 
Рим и соборот ги прогласил реформаторите за победени и ги исклучил од 
црквата заедно со нивниот водач Цвингли. Меѓутоа, плодовите на заседанието 
покажале кој всушност бил во право. Оваа расправа на протестантизмот му 
дала уште поголем замав, и набрзо потоа, за реформацијата се изјасниле 
најважните градови - Берн и Базел. 

 
 

X 
           

НАПРЕДОК НА РЕФОРМАЦИЈАТА ВО ГЕРМАНИЈА 
 
 
Лутеровото мистериозно исчезнување предизвикало вистинско 

запрепастување ширум Германија. Распрашувањата за него се слушале на 
сите страни. За него кружеле најстрашни вести и многумина верувале дека е 
убиен. Настанала голема жалост, не само меѓу оние кои отворено биле на 
негова страна, туку и меѓу илјадници од оние кои не го манифестирале јавно 
својот став спрема реформацијата. Многумина свечено се заветувале дека 
неговата смрт ќе ја осветат. 

Папските водачи исплашено набљудувале со какви размери биле опфатени 
непријателските чувства против нив. Иако претпоставувале дека Лутер 
навистина е мртов, најпрвин ликувале поради тоа, но набргу посакале да се 
сокријат од гневот на народните маси. Неговите непријатели не биле толку 
вознемирени ниту од неговите најхрабри дела додека престојувал меѓу нив, 
колку сега по повод неговото исчезнување. Оние кои во својата омраза и бес 
настојувале да го уништат реформаторот сега, кога тој станал беспомошен 
заробеник, биле полни со страв: “Ни преостанува уште едно средство за 
спасение” рекол еден, “да го побараме Лутера во светот со запалени факели и 
повторно да го вратиме на народот што го бара.” - Д’Обиње IX, 1 поглавје. 
Очигледно било дека царскиот едикт останал без очекуваното дејство. 
Папските пратеници со огорчување забележале дека едиктот предизвикал 
далеку помало внимание отколку Лутеровата судбина. 

Радосната вест дека тој, иако заробеник, сепак е на сигурно место, го 
смирила стравот кај народот и уште повеќе го поттикнала воодушевувањето во 



негова корист. Неговите списи биле читани со поголема усрдност отколку кога и 
да било порано. Сè поголем број на луѓе се придружувале кон делото на 
храбриот човек, кој, под такви тешки околности, го бранел Божјото Слово. 
Реформацијата постојано станувала сè посилна. Семето што го посеал Лутер 
насекаде никнувало. Неговото отсуство го направило она што неговата 
присутност не можела да го направи. Останатите соработници сега чувствувале 
нова одговорност, затоа што нивниот водач бил отстранет. Со оживеана вера и 
усрдност оделе напред и правеле сè што било во нивна можност, за делото кое 
толку славно започнало, да не биде спречено. 

Но и сатаната не бил без работа. И во оваа прилика се обидел да го 
направи она што настојувал да го направи кај секое реформаторско движење  -  
да го измами народот и уништи, подметнувајќи му наместо вистинска, лажна 
реформа. Како што во првиот век на христијанската ера постоеле лажни 
христоси, исто така и во шеснаесеттиот век се појавиле лажни пророци.  

Неколку луѓе, длабоко обземени од возбудата која се јавила во верскиот 
свет, си вообразиле дека од небото примиле особени откровенија, и тврделе 
дека самиот Бог ги повикал делото на реформацијата кое, според нивното 
тврдење, Лутер штотуку го започнал тие да го продолжат и усовршат. 
Всушност, тие го поткопувале токму она што тој го изградил. Го отфрлиле 
основното начело што претставувало темел на реформацијата - Божјото Слово, 
како сеопфатно мерило на верата и животот, а на местото на тој непогрешлив 
водач го поставиле променливото и несигурното мерило, сопствените чувства и 
влијанија. На тој начин го отфрлиле најсигурниот детектор за откривање на 
заблудата и лагата, па на сатаната му бил отворен патот потполно и без пречки 
да завладее со умот и мислите на луѓето. 

Еден од тие пророци тврдел дека прима упатства од ангелот Гаврил. Еден 
студент кој се соединил со нив ги напуштил своите студии, изјавувајќи дека од 
самиот Бог примил мудрост и способност да го толкува Неговото Слово. 
Другите кои по својата природа биле наклонети кон фанатизмот, се согласиле 
со нив. Работата на овие занесеници предизвикувала големо возбудување. 
Лутеровите проповеди насекаде го разбудиле народот да чувствува потреба од 
реформа, а сега некои навистина искрени души, со тврдењето на овие нови 
пророци, биле заведени на крив пат. 

Водачите на ова движење дошле во Витенберг, и се обиделе на Меланхтон 
и на неговите соработници да им ги наметнат своите барања. “Ние сме од Бога 
испратени”, рекле тие, “да го поучиме народот . Со Господ водиме доверливи 
разговори и ја гледаме иднината, со еден збор, ние сме апостоли и пророци и 
се повикуваме на доктор Лутер.” - Исто, IX, 7 поглавје. 

Реформаторите се зачудиле и збуниле. Со вакви елементи тие дотогаш сè 
уште не се сретнале и не знаеле што да преземат. Меланхтон рекол: “Во овие 
луѓе има необичен дух, но каков?... Да се чуваме да не го гасиме Божјиот Дух, 
но да не дозволиме  ни сатанскиот дух да нè заведе.” - Исто, IX, 7 поглавје. 

Наскоро се покажале плодовите на ова ново учење. Народот бил наведен 
да го занемари или потполно отфрли Светото писмо. Во училиштата настанала 
забуна. Студентите ги прекинувале своите студии и, презирајќи секакво 
ограничување, ги напуштале универзитетите. Луѓето кои се чувствувале 
меродавни и повикани делото на реформацијата да го оживеат и водат, 
успеале само во тоа да го доведат до работ на пропаста. Приврзаниците на 
Рим, охрабрени од сето тоа, радосно извикале: “Само уште последниот удар, и 
сè ќе биде наше.” - Исто, IX, 7 поглавје.  

Кога Лутер во Вартбург слушнал што се случува, рекол длабоко загрижен: 
“Отсекогаш очекував дека сатаната ќе ни испрати такво зло.” - Исто, IX, 7 
поглавје. Тој го согледал вистинскиот карактер на овие самонаречени пророци 
и ја видел опасноста што се заканувала на делото на вистината. 



Спротивставувањето на папата и на царот не му создало толкав немир и грижа, 
како ова сега. Од таканаречени пријатели на реформацијата, станале нејзини 
најголеми непријатели. Токму оние вистини кои му донеле толку голема радост 
и утеха, станале причина за раздор и забуна во црквата. 

Во делото на реформацијата Лутера го поттикнувал Божјиот Дух и просто го 
туркал напред, така што се надминал себеси. Тој немал намера да спроведе 
толку радикални промени и да се најде во положба во која сега се нашол. Тој 
бил само орудие во рацете на Семожната Сила, и често загрижено се плашел 
за последиците на своето дело. Еднаш рекол: “Кога би знаел дека  мојата наука 
ќе му наштети само на еден единствен човек, колку тој да бил незначителен и 
неук, што е невозможно, зашто таа е вистинско евангелие, подобро десетпати 
би умрел отколку да не ја одречам.” - Исто, IX, 7 поглавје. 

Најпосле и самиот Витенберг, првобитното средиште на реформацијата, 
длабоко паднал под влијанието на фанатизмот и беззаконието. Оваа страшна 
состојба не била последица на Лутеровото учење, но неговите непријатели по 
цела Германија вината за сето тоа сепак  ја фрлиле на него. Со болка во 
душата, Лутер често се прашувал: “Зарем тоа може да биде крај на големото 
дело на реформацијата?” - Исто, IX, 7 поглавје. Меѓутоа, кога сесрдно се 
помолил на Бога, мирот повторно завладеал во неговото срце. “Господе,” 
нагласувал тој во молитвата, “делото не е мое, туку Твое. Ти нема да дозволиш 
да го расипат фанатизмот и празноверието.” Но помислата во овој критичен час 
да остане далеку од борбата му станала неподнослива. Поради тоа решил да 
се врати во Витенберг.  

Без одложување тргнал на овој опасен пат. Бил анатемисан и прогонет од 
царството. Неговите непријатели слободно смееле да му го одземат животот, а 
на неговите пријатели им било забрането да му помогнат или да го сокријат. 
Царската власт презела најостри мерки против неговите приврзаници. Но тој 
видел дека делото на евангелието е во опасност и тргнал бестрашно, во името 
Господово, да се бори за вистината. 

Во писмото до изборниот кнез, објаснувајќи ја својата намера да го напушти 
Вартбург, Лутер рекол: “Вашето Височество нека знае дека во Витенберг 
доаѓам под далеку посилна заштита отколку што е заштитата на кнезовите и 
изборниците. Не мислам од Вашето Височество да барам поддршка, а далеку 
од тоа дека би сакал Ваша заштита, пред сè јас Вас би ве штител. Поради тоа, 
кога би знаел дека Вашето Височество би сакало и би можело да ме заштити, 
воопшто не би одел во Витенберг. Тука не помага меч. Самиот Бог мора да 
направи сè, без човечка помош и соработка. Оној кој има најсилна вера, може 
најдобро и да заштити.” - Исто, IX, 8 поглавје. 

Во друго писмо, напишано на патот за Витенберг, Лутер додал: “Подготвен 
сум да трпам немилост од Вашето Височество и гнев од целиот свет. Нели се 
жителите на Витенберг мое стадо? Нели Бог мене ми ги доверил? Нели сум 
должен да се изложам и на смртна опасност, ако тоа е неизбежно, поради нив? 
Освен тоа, се плашам во Германија да не избие голема буна и крвопролевање, 
со кое Бог ќе го казни нашиот народ.” -  Исто, IX, 8 поглавје. 

Со голема претпазливост и понизност, но цврсто и решително, се фатил за 
работа. “Со Божјото Слово”, рекол тој, “мораме да собориме и уништиме сè што 
е воспоставено со насилство. Немам намера против празноверните и 
неверните да употребам сила... Никој не смее да биде присилуван да верува. 
Слободата е суштина на верата.” -  Исто, IX, 8 поглавје. 

Наскоро низ целиот Витенберг се пронел глас дека Лутер се вратил и дека 
пак ќе проповеда. Народот масовно пристигнувал од сите страни и црквата 
била преполна. Стапнувајќи на проповедалната, Лутер поучувал, 
предупредувал и карал со голема мудрост и благост. Укажувајќи на постапката 
на некои кои се послужиле со насилство да ја укинат мисата, рекол: 



“Мисата сама по себе е лоша и бескорисна и самиот Бог е против неа, таа 
треба да се укине и јас би сакал таа во целиот свет да биде заменета со 
проповедање на евангелието. Но никој не треба да се присилува да ја напушти. 
Да ја предадеме работата во Божји раце. Нека дејствува Неговото Слово, а не 
ние. Зошто? - ќе прашате вие. Затоа што јас не ги држам срцата на луѓето во 
своја рака, како грнчарот глината. Ние имаме право да зборуваме, но не и да 
донесуваме пресуди. Да проповедаме, а останатото му припаѓа на Бога. Ако 
употребам сила, што ќе добијам за возврат? Измама, неискрено однесување, 
мајмунство, човечки уредби и лицемерство... Но во тоа нема да има ниту 
искреност на срцето, ниту вера, ниту братска љубов. Онаму каде што тие три 
доблести недостигаат, тука недостига сè, а за тоа нешто јас не би ја дал ниту 
дршката од крушата... Бог со Своето Слово може да направи повеќе, отколку 
Вие и јас и сите соединети сили на светот. Бог ги освојува срцата, а кога ќе се 
придобие срцето, сè е добиено... 

“Ќе проповедам, зборувам, пишувам, но нема да присилувам никого, зашто 
верата е доброволен чин. Еве видете што направив јас. Станав против папата, 
против продажбата на прошталници и папските следбеници, но без никакво 
насилство и нереди. Јас само го истакнував Божјото Слово, проповедав и 
пишував, - тоа беше сè што правев јас. И додека јас спиев... Словото, кое го 
проповедав, го ослабе папството и му нанесе повеќе штета отколку што би 
можел да направи било кој земски кнез или цар. Сепак ништо од сето тоа не 
направив јас, Божјото Слово сè направи. Да сакав да употребам сила, 
Германија можеби би била преплавена со крв. Но каков ќе беше исходот од 
сето тоа? Уништување и пропаст и на телото и на душата. Затоа останав мирен 
и дозволив Божјото Слово да кружи по светот и да го направи она што јас не 
можам.” - Исто, IX, 8 поглавје. 

Секој ден, преку целата седмица, Лутер му проповедал на мноштвото желно 
за вистината. Божјото Слово ги скршило оковите на фанатичката возбуда. 
Силата на евангелието го вратила заведениот народ на патот на вистината. 

Лутер не сакал да се состане со фанатиците кои биле причинители на ова 
големо зло. Знаел дека тоа се луѓе со нездраво расудување и со нескротливи 
страсти, кои, тврдејќи дека примиле посебно просветлување непосредно од 
небото, не трпат ниту најмала противречност, ниту најљубезни 
предупредувања или совети. Присвојувајќи го дрско највисокиот авторитет, тие 
од секого барале без било какво прашање или приговор да ги прифатат 
нивните барања. Но, бидејќи тие барале разговор со него, тој се согласил да ги 
прими, и во таа прилика толку успешно ги разоткрил нивните претензии, така 
што измамниците веднаш го напуштиле Витенберг.  

Фанатизмот бил задушен за извесно време, но по неколку години избил со 
уште поголема жестокост и со уште пострашни последици. Зборувајќи за 
водачите на ова движење, Лутер рекол: “Светото писмо за нив е само мртво 
слово на хартија и сите тие викаат: “Дух, Дух!” но јас во никој случај не сакам  со 
нив каде што води нивниот дух. Бог во својата милост нека ме сочува од 
таквата црква во која освен светците нема никој друг. Сакам да останам тука 
каде што има понизни, слаби и болни, кои знаат дека се грешници и се 
чувствуваат виновни и поради тоа постојано воздивнуваат, и од срце се молат 
на Бога за утеха и помош.” - Исто, X, 10 поглавје. 

 Тома Минцер, најактивен меѓу овие фанатици, бил човек со големи 
способности, кои, кога би биле правилно насочени, би му овозможиле да прави 
добро. Но тој не ги научил ниту основните начела на вистинската вера. “Бил 
обземен со желба да го реформира светот, при што, како и многу други 
занесеници, заборавил дека реформата треба да ја започне од самиот себе.” - 
Исто, IX, 8 поглавје. Славољубиво се стремел само за положба и влијание и 
не сакал да биде втор, па дури ни веднаш зад Лутер. Ги обвинувал 



реформаторите дека, заменувајќи го папството со авторитетот на Светото 
писмо, воспоставиле само поинаков облик на папство. Се сметал себеси, дека 
е од Бога повикан да спроведе вистинска реформација. “Кој го има тој дух” - 
тврдел Минцер, “има вистинска вера, иако никогаш во својот живот не го ни 
видел Светото писмо.” -  Исто, X, 10 поглавје. 

Тие фанатички расположени учители, се препуштиле на своите впечатоци, 
сметајќи ја секоја своја мисла и секој импулс за Божји глас. Така отишле во 
неповратна крајност. Некои други ги запалиле и своите Библии, викајќи: 
“Словото убива, а духот оживува.” Минцеровото учење и годело на човечката 
желба за нешто што е необично и чудесно и годело на гордоста, зашто 
човечките идеи и мислења ги издигнувало над Божјото Слово. Илјадници ја 
прифатиле неговата доктрина. Набргу отфрлил секаков ред во јавното 
богослужение, изјавувајќи дека да се слуша кнезот значи исто како обидот да 
му се служи и на Бога и на Велијара.  

Разбудениот дух кој веќе почнал да го отфрлува од себе јаремот на 
папството, станал нестрплив барајќи да се ослободи дури и од оние 
ограничувања кои ги пропишуваат граѓанските власти. Минцеровата 
револуционерна наука, за која се тврдело дека е вдахновена од Бога, водела 
кон раскинување на сите ограничувања на редот, законитоста и кон  стихијно 
препуштање на предрасудите и страстите. Настапиле страшни сцени на буни и 
насилства, а германските полиња биле натопени со крв. 

Душевните страдања што порано Лутер ги преживеал во Ерфурт, сега го 
притиснале двапати потешко кога видел дека последиците на фанатизмот и се 
припишуваат на Реформацијата. Папски настроените властодршци тврделе, а 
многумина биле готови во тоа да поверуваат, дека буната е неизбежен плод на 
Лутеровото учење. Иако ова обвинување било без каква и да е основа, сепак 
тоа реформаторот многу го загрижило. Делото на вистината така да се понижи 
и спореди со најодвратниот вид на фанатизам, му се чинело потешко отколку 
што можел да поднесе. Од друга страна, и водачите на оваа буна го мразеле 
Лутера, зашто тој не само што се спротивставил на нивното учење и го 
одрекувал нивното тврдење за божествено вдахновение, туку дури ги 
прогласил и за бунтовници против граѓанските власти. За да му се одмаздат, 
тие го нарекле подмолен лицемер, човек кој присвојува власт. Се чинело, дека  
ја навлекол на себе омразата и на кнезовите и на народот.  

Папистите се радувале, очекувајќи наскоро да ја видат целосната пропаст 
на реформацијата. Го напаѓале Лутера и му ги припишувале дури и оние 
заблуди кои тој најсериозно ги осудувал и настојувал да ги исправи. Партијата 
на овие занесени фанатици, лажно тврдејќи дека со неа неправедно се 
постапува, успеала да ја придобие поддршката на голем број луѓе, и како што 
тоа е чест случај со оние што ќе поминат на погрешна страна, почнале да се 
прикажуваат како маченици. И така, токму оние кои најенергично станале 
против реформацијата, биле сожалувани и славени како жртви на свирепоста и 
насилството. Тоа било дело на сатаната, поттикнато од истиот дух, кој буната ја 
започнал уште на небото. 

Сатаната секогаш настојува да ги измами луѓето и да ги доведе дотаму 
гревот да го нарекуваат праведност, а праведноста грев. Колку само било 
успешно неговото дело! Колку често верните Божји слуги се опсипуваат со 
укори и критики само затоа што бестрашно стануваат во одбрана на вистината! 
Луѓето кои всушност се вистински сатански агенти се слават и воздигнуваат, 
дури ги сметаат и за маченици, додека оние кои поради својата верност кон 
Бога би требало да бидат почитувани и потпомагани, често остануваат осамени 
и секогаш се под некој сомнеж и недоверба. 

Лажната светлина и лицемерноста сè уште го вршат своето измамничко 
дело. Во разни облици, сè уште, и денес се покажува истиот дух како и во 



Лутеровите денови, одвраќајќи ги мислите на луѓето од Светото писмо и 
наведувајќи ги луѓето подобро да се поведуваат за личните чувства и 
впечатоци отколку да се покоруваат на Божјиот закон. Ова е еден од 
најуспешните сатански пронајдоци за да фрли дамка на чистотата и вистината. 

Лутер бестрашно го бранел евангелието од нападите кои доаѓале од сите 
страни. Божјото Слово се покажало како моќно оружје во секоја борба. Со 
истото тоа Слово тој се борел против дрско узурпираниот авторитет на папата 
и рационалистичката филозофија на научниците, додека цврсто како карпа се 
спротивставувал на фанатизмот кој настојувал да се соедини со 
реформацијата. 

Секоја од овие противнички струи, на свој начин го отфрлила Светото 
писмо, а ја воздигнувала човечката мудрост како извор на верската вистина и 
познавање. Рационализмот просто го обожува разумот и го зема за мерило на 
верата. Римокатолицизмот упорно тврди дека папата како врховен свештеник 
располага со вдахновение кое, наводно, во непрекината линија доаѓа од 
апостолите и за сите времиња е непроменливо, со што им дава доволно 
прилики на секој вид разврати и расипаности да се сокријат под наметката на 
посветените апостолски овластувања. Вдахновението на кое, исто така дрско, 
полагале право Минцер и неговите едномисленици не дошло од некој повисок 
извор, туку е плод на исклучиво чудно мечтаење, а неговото влијание било 
воглавно уривачко во однос на секој авторитет, човечки или божествен. 
Меѓутоа, вистинското христијанство го зема Божјото Слово како голема ризница 
на вдахновена вистина и со него го проверува секое вдахновение.  

По враќањето од Вартбург, Лутер го довршил својот превод на Новиот 
завет, и наскоро потоа евангелието е дадено на Германците на нивниот мајчин 
јазик. Овој превод со голема радост го примиле сите оние кои ја сакале 
вистината, а оние што се определиле за традициите и човечките заповеди, со 
презир го отфрлиле. 

Свештениците се растревожиле при помислата дека сега на простите луѓе 
им е дадена можност да расправаат со нив за начелата на Божјото Слово, и 
дека на тој начин може да се разоткрие нивното незнаење. Оружјето на нивната 
телесна мудрост, било немоќно пред мечот на Духот. Рим го употребил целиот 
свој авторитет да го спречи ширењето на Светите списи, но декретите, 
проклетствата, исклучувањата и мачењата биле без никакво дејство. Колку 
повеќе Библијата, од страна на Рим, била осудувана и забранувана, толку 
поголем бил копнежот на народот да дознае што всушност таа учи. Сите што 
знаеле да читаат усрдно го истражувале Божјото Слово сами за себе. Го 
носеле со себе, го читале повторно и повторно, и не биле задоволни сè додека 
поголемиот дел не го научиле напамет. Гледајќи со каква љубов и задоволство 
е примен Новиот завет, Лутер веднаш почнал со преведување и на Стариот 
завет, и го објавувал во делови како што го завршувал. 

 Лутеровите списи подеднакво биле добредојдени и во село и во град. “Сè 
што Лутер и неговите пријатели напишале, другите разнесувале. Монасите, кои 
се увериле во противзаконскиот манастирски завет, сакале својот безделнички 
живот да го заменат со корисна работа, но, и премногу неупатени за да можат 
да го проповедаат Божјото Слово, крстосувале низ разни покраини, ги 
посетувале селата и помалите места и ги продавале Лутеровите книги. 
Германија наскоро била преплавена со тие храбри колпортери.” - Исто, IX, 11 
поглавје. 

Овие списи, со голем интерес ги проучувале и богатите и сиромашните, 
учените и простите. Селските учители, ноќе, на глас ги читале овие списи на 
мали групи собрани покрај огништата. При секој ваков напор, по некој ќе се 
уверел во вистината, и примајќи го Божјото Слово, со радост добрата вест за 
спасението ја пренесувал на другите. 



Така се обистиниле вдахновените зборови. “Објавувањето на Твоите 
зборови, просветлува, ги вразумува простодушните” (Псалм 119, 130). 
Проучувањето на Светото писмо довело до големи промени во мислите и 
срцата на луѓето. Папската власт ги држела своите поданици под железен 
јарем на незнаење и понижување. Суеверното почитување на обичаите и 
формите совесно било чувано, но во сета таа служба малку учествувале срцето 
и разумот. Лутеровото проповедање, кое за цел го имало откривањето на 
едноставните вистини на Божјото Слово, а тогаш и самото Слово, ставено во 
рацете на обичниот народ, ги разбудило неговите успиени сили и ја исчистиле и 
облагородиле не само неговата духовна природа, туку и на разумот му дале 
нова сила и решителност.  

Можеле да се видат луѓе од сите сталежи како со Библијата во рацете го 
бранат учењето на реформацијата. Папските приврзаници, кои проучувањето 
на Светото писмо го препуштиле на свештениците и монасите, сега ги 
повикувале да истапат и да го побијат новото учење. Но непознавајќи ги 
Писмата, ниту силата Божја, свештениците и калуѓерите биле потполно 
поразени од оние кои ги жигосувале како непросветени и кривоверци. “За жал,” 
- рекол еден католички писател, “Лутер своите следбеници ги уверил дека 
нивната вера мора да се темели исклучиво на Светото писмо.” - Д’Обиње, IX, 
11 поглавје. Народот масовно се собирал да слуша како луѓето со скромно 
образование ја бранат вистината, и како за неа расправаат со учените и речити 
теолози. Срамното незнаење на овие големи луѓе се покажало кога нивните 
аргументи биле побиени со едноставното учење на Божјото Слово. 
Работниците и војниците, жените, па дури и децата подобро го познавале 
Светото писмо од учените доктори и свештеници. 

Разликата меѓу учениците на евангелието и бранителите на папското 
празноверие, се манифестирала во редовите на учените исто така силно како и 
во обичниот народ. “Наспроти поборниците на старата хиерархија, кои го 
занемариле проучувањето на јазиците и негувањето на книжевноста... се 
појавил благородниот дух на младите, оддадени на студиите, на проучувањето 
на Светите списи, желни подобро да се запознаат со ремек - делата од старото 
време. Со активен дух, со благородни души и со бестрашни срца, овие млади 
луѓе набрзо стекнале такво знаење што долго време никој со нив не можел да 
се мери... Затоа, кога овие млади поборници на реформацијата, на некој собор 
ќе се соочеле со теолозите на католицизмот, ги напаѓале со таква леснотија и 
сигурност што овие незнајковци останувале без зборови, се збунувале и 
заслужувале сеопшт презир.” - Исто IX, 11 поглавје. 

Кога римокатоличкото свештенство забележало дека се намалил бројот на 
нивните верници, ги повикале на помош градските власти и се обидувале со 
сите средства што им биле на располагање да ги повратат своите слушатели. 
Но народот во новото учење го нашол она што ги задоволува потребите на 
душите и се одвратил од оние кои толку долго го хранеле со безвредни трици 
на празноверните обреди и човечките преданија. 

Кога против овие учители на вистината бил распален пламенот на 
прогонството, тие се држеле за Христовите зборови: “Ако ве гонат од еден град, 
бегајте во друг” (Матеј 10:23). Светлината навлегувала на сите страни. На 
бегалците секаде гостољубиво им биле отворани вратите. Луѓето ги 
задржувале да останат и подолго; а тие го проповедале Христа, понекогаш и во 
црквите, а кога таквата можност им била скратена, тогаш во приватните куќи 
или пак под ведро небо. Секое место каде би се нашол некој подготвен да го 
слуша Божјото Слово, за нив претставувало посветен храм. Вистината, 
објавувана со таква енергија и сигурност, се ширела со незадржлива сила.  

Напразно биле повикувани и црковните и градските власти со сила да го 
задушат кривоверството. Залудно биле применувани затвори, мачења, оган на 



клада и меч. Илјадници верници својата вера ја запечатиле со сопствената крв, 
а сепак делото незапирливо се движело напред. Прогонството придонело само 
за уште поголемо ширење на вистината, а фанатизмот што сатаната настојувал 
да го спои со неа, само помогнал разликата меѓу делото на сатаната и Божјото 
дело уште повеќе да се забележи.    

 
 

XI 
 

ПРОТЕСТ НА КНЕЗОВИТЕ 
 
 
Едно од најблагородните сведоштва што кога и да е објавено во прилог на 

реформацијата, бил протестот на христијанските кнезови во Германија, изнесен 
на државниот собор во Шпаер во 1529 година. Храброста, верата и 
решителноста на овие Божји луѓе ја извојувале слободата на мислите и совеста 
за вековите кои тукушто биле на повидок. Нивниот протест на христијаните кои 
ја прифатиле реформацијата им дал назив: “Протестанти”. Начелата кои се 
содржани во него “ја претставуваат суштината на протестантизмот.” - Д’Обиње, 
XIII, 6 поглавје.  

На реформацијата со заканување и бил предвестен мрачен и страшен ден. 
И покрај Вормскиот едикт, кој Лутера го ставил надвор од законот и го забранил 
ширењето на неговата наука и верувањето во неа, сепак во царството и 
понатаму преовладувала верска подносливост. Божественото провидение ги 
скротувало силите што и се спротивставувале на вистината. Карло V решил 
целосно да ја задуши реформацијата, но често, кога ја подигнувал раката да 
зададе удар, бил присилен тој удар да го задржи. Се чинело, не само еднаш, 
дека на оние што се осмелувале да му се спротивстават на Рим, им се заканува 
неизбежна пропаст, но во критичниот момент ќе се појавела или турската војска 
на источната граница, или францускиот цар, или пак и самиот папа, кои 
љубоморни на сè поголемиот напредок на германското царство, поаѓале во 
војна против него, и така среде тие меѓународни судири и немири на 
реформацијата и била дадена можност да се зацврсти и да се прошири. 

Најпосле владетелите верни на папството сепак ги решиле или барем ги 
пригушиле своите меѓусебни непријателства, и така можеле заеднички да 
настапат против реформаторите. Државниот собор одржан во Шпаер во 1526 
година на секоја држава по прашањето на верата и оставил целосна слобода 
до свикувањето на новиот сеопшт собор, но кога поминале опасностите поради 
кое е направено ова отстапување, царот во 1529 година го свикал другиот 
собор во Шпаер со намера конечно да го задуши ересот. Требало кнезовите, 
ако некако е можно со мирни средства, да се наведат да се изјаснат против 
реформацијата, а во случај тоа да не успее, Карло бил во состојба да употреби 
и меч. 

Папистите воодушевено извикнувале од радост. Дошле во Шпаер во голем 
број, покажувајќи ја отворено својата омраза кон реформаторите и кон сите 
оние што им биле наклонети. Во тоа време Меланхтон пишувал: “Ние сме како 
срам и буниште на целиот свет, но Христос ќе погледне на Својот сиромашен 
народ и Тој ќе му биде заштита.” - Исто, XIII, 5 поглавје. На евангелистичките 
кнезови, присутни на овој собор, им било забрането проповедањето на 
евангелието дури и во местата на нивните престојувалишта. Но жителите на 
Шпаер гладни и жедни за Божјото Слово, и покрај постоечката забрана, 
масовно доаѓале на богослуженијата кои биле одржувани во капелата на 
саксонскиот изборен кнез. 



Тоа ја забрзало кризата. На државниот собор е прогласена царска порака во 
која владетелот изрично бара резолуцијата која дозволува слобода на совеста, 
бидејќи дала повод за големи нереди, да се поништи. Овој самоволен и 
тирански акт предизвикал голема огорченост и запрепастување кај 
евангелистичките христијани. Еден меѓу нив извикал: “Христос повторно е во 
рацете на Кајафа и Пилат.” Приврзаниците на Рим станувале сè погласни и сè 
пожестоки. Еден закоравен папист изјавил: “Турците се подобри од Лутераните, 
зашто и Турците одржуваат пост, а Лутераните го обесчестуваат. Ако треба да 
бираме помеѓу Светите од Бога дадени списи и старите заблуди на црквата, 
ние ќе го отфрлиме она првото. Меланхтон пишувал: “Секој ден, пред 
преполното собрание Фабер фрла по некој нов камен на нас евангелистите.” - 
Исто, XIII, 5 поглавје. 

Верската толеранција со закон била воведена, и евангелистичките држави 
цврсто решиле да се спротивстават на газењето на своите права. Лутер, кој под 
проклетството на Вормскиот едикт сè уште бил во прогонство, не можел да 
дојде во Шпаер, но неговото место го заземале неговите соработници и 
кнезовите што самиот Бог ги подигнал да го бранат неговото дело во оваа 
криза. Благородниот Фридрих Саксонски, некогашниот Лутеров заштитник, во 
меѓувреме умрел, но војводата Јохан, неговиот брат што го наследил на 
престолот, со радост ја поздравил реформацијата и иако по природа многу 
мирољубив, за сите прашања што се однесувале на интересите на верата 
покажал исклучителна енергичност и храброст.  

Свештениците барале државите што ја примиле реформацијата безусловно 
да и се покорат на римската управа. А, реформаторите пак од друга страна, со 
полно право се повикувале на слободата што порано им била призната. Не 
можеле да се согласат Рим повторно да ги врати под своја контрола земјите 
кои со толку голема радост го прифатиле Божјото Слово. 

Најпосле бил предложен следниот компромис; - таму каде што 
реформацијата сè уште не била спроведена најстрого да се применува 
Вормскиот едикт, а во “оние земји каде што народот го отфрлил и каде што не 
би му се потчинил без опасност да дојде до побуна, не смеат да се воведуваат 
нови реформи, не смее да се гиба во спорните прашања, не смее да се 
спречува да се извршува мисата, и не смее да се дозволи римокатолиците да 
го прифатат лутеранството.” - Исто, XIII, 5 поглавје. Ова решение на соборот 
било изгласано со големо задоволство на папските свештеници и 
великодостојници. 

Кога овој едикт би бил ставен во сила и кога би бил спроведен, 
“реформацијата не би можела да се шири... таму каде што дотогаш не 
навлегла, ниту би можела да се зацврсти дури ни таму каде што веќе 
постоела.” - Исто, XIII, 5 поглавје. Слободата на говорот би била забранета. 
Никакво духовно будење и обратување не би било допуштено. Од пријателите 
на реформацијата се барало без било какво одложување да им се покорат на 
сите овие ограничувања и забрани. Надежта на светот само што не се 
изгасила. “Со повторно воспоставување на римската хиерархија... неизбежно 
би се предизвикало враќање и на старите злоупотреби,” и лесно би можело да 
се најде можност, “за конечно уништување на делото кое веќе било толку 
страшно потресувано со фанатизмот и раздорот.” - Исто, XIII, 5 поглавје. 

Кога претставниците на евангелистичките странки се состанале поради 
советување, гледале еден во друг збунети и запрепастени. Прашањето одело 
од уста до уста: “Што да се прави?” Бил во прашање исходот на она што било 
од пресудна важност за светот: “Треба ли водачите на реформацијата да 
попуштат и да го прифатат едиктот?” Како реформаторите во оваа криза, која 
навистина била страшна и огромна, лесно можеле да тргнат по погрешен пат! 
Колку веродостојни изговори и прифатливи причини можеле да најдат за 



одлуката да се покорат? На Лутеранските кнезови им било загарантирано 
слободно исповедување на нивната вера. Таа иста предност се однесувала и 
на сите оние нивни приврзаници кои реформацијата ја прифатиле пред да 
бидат усвоени овие мерки. Зарем ова да не ги задоволи? Колку опасности би 
избегнале ако би се покориле? А во колку непознати опасности и судири можел 
да ги вовлече отпорот! Кој знае какви сè тешкотии ќе донесе иднината? Да го 
прифатиме мирот! Да го прифатиме маслиновото гранче што Рим ни го поддава 
и да ги залечиме раните на Германија. Со такви и слични аргументи 
реформаторите можеле да го оправдаат своето прифаќање на условите, кои 
наскоро би довеле до неизбежна пропаст на целиот потфат за кој се залагале. 

“Но, за среќа, тие го проѕреле начелото на кое се темелела оваа спогодба, 
и постапиле  според верата. Какво било тоа начело? - Тоа било правото на Рим 
да врши притисок на совеста и да ја забранува слободата на било какво 
истражување. Но зар на нив и на нивните протестантски приврзаници не им 
била загарантирана слободата на вероисповедта? - Да, но како милост која 
била посебно условена во предложениот договор, а не како право. А што се 
однесува на оние што не биле опфатени со овој договор, меродавно било 
големото начело на власта; слободата на совеста воопшто не била земена во 
предвид. Рим би останал непогрешлив судија и ќе морал да се слуша. Кога би 
се прифатил предложениот договор, тоа практично би значело да се согласат 
слободата на совеста да се ограничи само на реформираната Саксонија; а што 
се однесува до целокупното останато христијанство, слободното истражување 
и исповедување на реформираната вера би претставувало злосторство, кое ќе 
се казнува со затвор и со клада. Ќе можат ли тие да се согласат слободата на 
совеста да се локализира или на било кој друг начин да се ограничува? Ќе 
можат ли да објават дека реформацијата го придобила и последниот обратеник 
и дека ја освоила последната стапка на земјата? И зар секаде таму каде што 
Рим сè уште господари, неговата доминација треба да се овековечи! Ќе можат 
ли реформаторите да се чувствуваат чисти од крвта на стотици и илјадници 
кои, со ставањето на сила и примената на овој договор, ќе мора да ги 
жртвуваат своите животи во папските земји? Тоа, во овој судбоносен час, би 
значело предавство на делото на евангелието и слободата на христијанството.” 
- Vyli, IX, 15 поглавје. “Тие биле подготвени подобро да жртвуваат сè што 
имаат: положбата, круната, па дури и самиот живот.” - Д’Обиње, XIII, 5 погалвје. 

“Да го отфрлиме овој декрет”, рекле кнезовите. “Кога е во прашање совеста 
мнозинството нема никаква власт.” Пратениците изјавиле дека Германија ужива 
мир благодарение само на декретот од 1526 година и дека неговото укинување 
би го исполнило царството со немири и раздори. Државниот собор не е 
надлежен да прави било што друго освен да ја сочува слободата на 
вероисповедта до свикувањето на следниот концил.” - Исто, XIII, 5 поглавје. 
Должност на државата е само да ја штити слободата на совеста, и тука е 
границата на нејзиниот авторитет кога е во прашање верата. Секое 
општествено уредување кое со помош на граѓанските власти се обидува да ги 
регулира или принудно наметнува верските прописи, го жртвува токму она 
начело за кое евангелистичките христијани толку благородно се бореле.  

Папистите решиле по секоја цена да го спречат сето она што го нарекувале 
“дрска тврдоглавост”. Настојувале меѓу приврзаниците на реформацијата да 
предизвикаат раздор и да ги заплашат сите оние кои сè уште не се изјасниле 
отворено за неа. На крајот, пред државниот собор биле повикани и 
претставниците на слободните градови, и од нив се барало да се изјаснат дали 
се согласуваат со предложените услови или не. Тие барале извесно одлагање, 
но залудно. Кога на тој начин биле ставени на проба, речиси половина од нив 
се согласиле со реформаторите. Оние што на овој начин одбиле да ја 
жртвуваат слободата на совеста и правото на сопствен суд, добро знаеле дека 



поради таквиот сопствен став ќе бидат предмет на критика, осуда и прогонство. 
Еден од делегатите рекол: “Ние мораме или да се одречеме од Божјото Слово 
или да бидеме спалени.” - Исто, XIII, 5 поглавје.  

Кралот Фердинанд, како царски застапник на државниот собор, видел дека 
едиктот ќе предизвика сериозни раздори ако кнезовите не можат да бидат 
наведени да го прифатат и поддржат. Се обидел тоа да го постигне со вешто 
наговарање, знаејќи добро дека употребата на сила таквите луѓе би ги 
направила уште порешителни. “Ги молел кнезовите да го прифатат едиктот, 
уверувајќи ги дека тоа на царот ќе му биде особено по волја.” Но овие верни 
луѓе го признавале авторитетот на Оној кој е над сите земни владетели, па 
одговориле мирно. “Ние ќе му се покориме на царот во се што придонесува за 
зачувување на мирот и што може да послужи во чест на Бога.” - Исто, XIII, 5 
поглавје.  

На крајот кралот, пред сите учесници на државниот собор, му најавил на 
изборниот кнез и на неговите истомисленици дека “едиктот наскоро ќе биде 
излезен во форма на царски декрет” и дека ќе биде објавен во целото царство, 
а ним им “преостанува единствено да се покорат на мнозинството.” Откако го 
рекол тоа, го напуштил собранието, не давајќи им на реформаторите можност 
за советување и одговор. “Залудно испраќале делегација која кралот го молела 
со преколнување да се врати. На сите нивни приговори, тој едноставно 
одговорил: “Работата е готова, останува само да се покорите.” - Исто, XIII, 5 
поглавје.  

Припадниците на царската страна биле уверени дека христијанските 
кнезови ќе останат приврзани кон Светото писмо, како на авторитет поголем од 
сите човечки науки и прописи, а исто така знаеле дека прифаќањето на ова 
начело на крајот сигурно ќе го урне папството. Но, “гледајќи само на она што се 
гледа”, како и ијадници пред и по нив, си ласкале себеси дека моќта е на 
страната на царот и папата, а дека реформаторите се слаби.  Кога 
реформаторите би биле зависни само од човечка поддршка и помош, 
навистина би биле немоќни, како што тоа го претпоставувале папистите. Но, 
иако малубројни и скарани со Рим, сепак имале нешто што ја претставувало 
нивната сила. Против “Решението на државниот собор, се повикувале на 
Божјото Слово, а против германскиот цар Карло, на Исуса Христа, царот над 
царевите и Господарот над господарите.” -  Исто, XIII, 6 поглавје.  

Бидејќи Фердинанд одбил да го одобри нивното совесно сведоштво, 
кнезовите, без оглед на неговата отсутност, решиле својот протест без никакво 
одлагање да го изнесат пред народното собрание. Веднаш била составена 
свечена изјава и предадена на државниот собор: “Со ова ние протестираме 
пред Бога, нашиот единствен Творец, Бранител, Откупител и Спасител, кој 
еднаш ќе ни суди, и изјавуваме пред сите луѓе и созданија дека ние поради 
себе и својот народ, не даваме никаква согласност ниту на било кој начин го 
поддржуваме предложениот едикт, ниту што било друго што противречи против 
Бога, Неговото Свето Слово, нашата совест и спасението на нашите души.” 

“Што! Зар да го ратификуваме овој едикт? Тоа би значело да се одобри 
оспорување на правото на еден човек да го запознае Бога дури и тогаш кога тој 
чувствува дека самиот Семожен Бог го повикал таквото сознание да го прими!” 
“Нема друга здрава наука, освен онаа која е во согласност со Божјото Слово... 
Господ забранува ширење и поддржување на секоја друга наука... Светото 
писмо треба да се разјаснува само со неговите јасни текстови... А оваа света 
книга е лесно разбирлива за сè она што им е потребно на христијаните, и е 
дадена со цел да ја растера темнината во која се наоѓаме. Решени сме, 
Божјата милост да ја сочуваме, и да го задржиме чистото проповедање само на 
Неговото Слово, така како што тоа е дадено во библиските книги на Стариот и 
Новиот завет, не додавајќи ништо што би било против него. Ова Слово е 



единствената вистина, тоа е сигурно правило на сите науки и на сè во животот, 
и никогаш не може да нè разочара или измами. Кој гради на овој темел ќе се 
одржи против сите сили на пеколот, додека сета човечка суета која ќе се крене 
против тоа Слово, ќе падне пред Божјото лице.”  

“Поради тоа го отфрламе јаремот што ни се наметнува.” “Во исто време се 
надеваме дека неговото царско Величество ќе постапи со нас како што му 
доликува на еден христијански владетел кој го сака Бога над сè друго, и 
изјавуваме дека сме подготвени како кон него така и кон вас, милостиви 
господа, да ја укажеме сета љубов и почитување, што оправдано го сметаме за 
своја законска должност.” - Исто, XIII, 6 поглавје. 

Протестот оставил длабок впечаток на државниот собор. Храброста на оние 
што го вложиле протестот предизвикала чудење и вознемиреност кај 
мнозинството присутни. Иднината им изгледала бурна и неизвесна. Раздорите, 
судирите и крвопролевањата им изгледале неизбежни. Но реформаторите, 
убедени во праведноста на својата работа, и потпирајќи се на раката на 
Семожниот, “биле полни со храброст и решителност”. 

“Начелата на овој прочуен протест ја претставуваат суштината на 
протестантизмот. Протестот посебно бил вперен против две човечки 
злоупотреби на верата: првата е мешање на граѓанските власти во прашањето 
на верата и совеста, а втората е самоволието и тиранијата од страна на 
црковниот авторитет. Наспроти овие злоупотреби, протестантизмот ја 
издигнува силата на совеста над световната власт, а авторитетот на Божјото 
Слово над авторитетот на видливата црква. На прво место тој на земните 
владетели им го порекнува правото да се мешаат во она што е божествено 
изјавувајќи заедно со пророците и апостолите: “Повеќе треба да Му се 
покоруваме на Бога, отколку на луѓето.” Во присутност на круната на Карло V, 
тој ја воздигнува круната на Исус Христос. Тој оди и понатаму, го истакнува 
непогрешливото начело дека секое човечко учење мора да му се потчини на 
Божјото Слово. - Исто, XIII, 6 поглавје. Подносителите на протестот, освен тоа, 
го истакнале своето право дека своето верско осведочување за вистината 
можат слободно да го покажат, и дека она што Божјото Слово го учи да можат 
не само да го веруваат и самите да го спроведуваат во животот, туку и на 
другите да им го проповедаат, порекнувајќи им го правото на свештениците и 
граѓанските власти во тоа да се мешаат. Протестот во Шпаер бил сериозно 
сведоштво против верската нетрпеливост, и решителна одбрана на правото на 
секој поединец да служи на Бога според својата совест. 

Оваа декларација била поднесена. Таа се врежала во помнењето на 
илјадници од нив и е внесена во небесните книги, од каде што со никакви 
човечки напори не можела да се избрише. Целата евангелистичка Германија го 
примила овој протест како израз на својата вера. Насекаде луѓето во оваа 
декларација ја виделе најавата за новото и подобро време. Еден од кнезовите 
им рекол на протестантите во Шпаер: “Семожниот Бог, кој ви дал милост толку 
силно, слободно и храбро да Го признаете, нека ве сочува вечно во таа 
христијанска постојаност.” - Исто, XIII, 6 поглавје. 

Кога реформацијата, откако постигнала извесен успех, би се согласила, 
чекајќи погоден момент, да се приспособи на приликите со цел да обезбеди 
наклоност на светот, би го изневерила и Бога и самата себе, и така самата би 
станала причина за сопствената пропаст. Искуството на овие благородни 
реформатори содржи поука за сите идни поколенија. Сатанската тактика во 
борба против Бога и Неговото Слово во ништо не се променила; тој сè уште, 
како тоа што го правел и во 16-тиот век, се противи Светото писмо да биде 
правило на верата и животот. И денес многу се отстапува од учењето и 
прописите на Библијата и затоа е неопходно да се вратиме на големото начело 
на протестантизмот - Библијата и само Библијата како правило на верата и 



должностите. Со сите средства кои може да ги доведе под своја контрола, 
сатаната сè уште настојува да ја уништи верската слобода. Антихристијанската 
сила што ја отфрлиле протестантите во Шпаер, сега со нова сила настојува 
повторно да ја задобие својата изгубена врховна власт. Истата непоколеблива 
преданост кон Божјото Слово покажана во оваа сериозна криза на 
реформацијата, е единствената надеж и за реформацијата во наше време.  

Имало знаци дека протестантите се во опасност, но имало и такви знаци кои 
покажале дека божествената рака била поддадена да ги заштити своите верни. 
Отприлика во тоа време, “Меланхтон во друштво на својот пријател Гринеус по 
улиците на Шпаер брзал кон Рајна, и инсистирајќи врз него итно  без никакво  
одлагање да се префрли преку реката. Кога Гринеус, зачуден, запрашал за 
причината на ова избезумено брзање, Меланхтон му рекол: “Еден непознат 
старец со сериозен и свечен изглед, се појави пред мене и рече: “За некој 
момент Фердинанд ќе ги испрати службениците надлежни да го уапсат 
Гринеус”. 

Тој ден Гринеус негодувал по повод една проповед на Фебер, водечки 
папски теолог, и на крајот на проповедта отворено му приговорил дека брани 
“некои одвратни заблуди.” Фебер го прикрил својот гнев, но веднаш потоа 
отишол кај кралот и од него добил овластување, тој дрзок хајделбершки 
професор веднаш да се уапси. Меланхтон бил сигурен дека самиот Бог го 
спасил неговиот пријател, испраќајќи  на овој начин еден од Своите свети 
ангели да го предупреди. 

“На брегот на Рајна, Меланхтон будно набљудувал сè додека не се уверил 
дека водената препрека го спасила Гринеус од неговите прогонители кои 
работеле за неговата глава. Кога го видел од другата страна, Меланхтон 
конечно издивнал извикувајќи: “Најпосле е отргнат од свирепите челусти на 
оние кои се жедни за невина крв”. Кога се вратил дома, му кажале дека по 
неговото заминување стражарите во потрага по Гринеус, ја претресле целата 
негова куќа.” - Исто, XIII, 6 поглавје 

Реформацијата требало да се изнесе пред великаните на оваа земја на 
уште поистакнат начин. Кралот Фердинанд одбил да ги сослуша 
евангелистичките кнезови, но сепак на нив им била дадена прилика својот 
предмет да го изнесат во присуство на царот и многуте великодостојници на 
црквата и државата. За да ги смири несогласувањата што го вознемирувале 
царството, Карло V, една година по протестот во Шпаер го свикал државниот 
собор во Аусбург, и најавил дека лично ќе претседава. Повикани биле и 
водачите на протестантите.  

На реформацијата и се заканувале големи опасности, но нејзините 
поборници с# уште своето дело го доверувале во Божји раце и се заветувале 
дека најрешително ќе го бранат евангелието. Саксонскиот изборен кнез го 
наговарале неговите советници да не оди на државниот собор. Тие тврделе 
дека: “Царот бара да дојдат кнезовите само за да ги намами во стапица. Да се 
согласи да отиде и заедно со својот моќен непријател да се затвори меѓу 
ѕидовите на еден град, не значи ли тоа сè да се стави на коцка?” Но други 
благородно изјавиле: “Кнезовите нека бидат храбри и Божјото дело ќе биде 
спасено.”  “Бог е верен и Тој нас нема да нè остави “ - рекол Лутер. - Исто, XIV, 
2 поглавје. 

Сепак изборниот кнез со својата придружба се упатил кон Аугсбург. Сите 
знаеле на каква опасност се изложува тој и многумина оделе со натажени лица 
и вознемирени срца. Но Лутер, кој ги придружувал до Кобург, ја засилил 
нивната поколебана вера пеејќи им ја својата позната химна што ја напишал на 
тој пат “Најсилна крепост е Господ Бог.” Со борбените звуци на оваа 
вдахновена песна биле растерани многу лоши претчувства и оживеале многу 
обесхрабрени срца.  



Кнезовите што ја прифатиле реформацијата решиле своите погледи да ги 
претстават со систематско излагање на доказите земени од Светото писмо. 
Подготовката на тие докази му била доверена на Лутер, Меланхтон и на 
нивните соработници. Оваа исповедување протестантите го прифатиле како 
израз на својата вера и се собрале да го потпишат овој важен документ. Тоа 
бил сериозен и пресуден момент. Реформаторите биле загрижени нивниот 
потфат да не биде измешан со политичките прашања, верувајќи дека 
реформацијата може да го врши само она влијание кое потекнува од Божјото 
Слово. Кога христијанските кнезови пристапиле да ја потпишат подготвената 
исповед, Меланхтон се вмешал меѓу нив велејќи: “Теолозите и вероучителите 
треба да го предложат и потпишат ова, а авторитетот на големите луѓе да го 
сочуваме за нешто друго.” “Господ да чува,” - одговорил Јохан Саксонски, “мене 
да ме исклучите. Јас сум решен да го направам она што е право; без оглед на 
мојата круна, јас сакам да го признаам Господ. За мене крстот на Исус Христос 
е поскапоцен отколку изборната капа и мојот хермелин. Кажувајќи го тоа, го 
потпишал документот. Еден друг кнез, земајќи го перото во рацете, рекол: “Кога 
се работи за честа на Мојот Господ Исус Христос подготвен сум да го дадам... 
животот и имотот.” Побрзо ќе се откажам од своите поданици и својата 
положба, побрзо би ја напуштил земјата на своите предци само со стап во 
раце,” продолжил тој, “отколку што би прифатил некое друго учење од ова што 
е содржано во оваа исповед.” Толкава била верата и бестрашноста на овие 
Божји луѓе. - Исто, XIV, погл. 6.  

Најпосле дошло времето да се појават пред царот. Карло V, седејќи на 
престолот, опкружен со изборните кнезови и дворската свита, ги примил 
протестантските реформатори. Била прочитана исповедта на  нивната  вера. 
На овој величествен собир, јасно биле прикажани вистините на евангелието и 
откриени заблудите на папската црква... Со право тој ден е наречен “најголем 
ден на реформацијата, еден од најславните денови во историјата на 
христијанството и на човештвото.” - Исто, XIV, 7 поглавје.  Поминале само 
неколку години откако монахот од Витенберг стоел во Вормс сам пред 
народното собрание. Сега на неговото место стоеле најблагородните и 
најмоќните кнезови на царството. На Лутера му било забрането да дојде во 
Аугсбург, но тој бил присутен со своите зборови и молитви. “Најмногу се 
радувам”, пишувал тој “што го доживеав овој час кога Христос е славен и 
воздигнуван од толку угледни вероисповедници и пред толку величествен 
собор.” - Исто, XIV, 7 поглавје. Така се исполниле зборовите на псалмистот 
забележани во Светото писмо: “Ќе зборувам за сведоштвата Твои пред 
царевите” (Псалм 119:46). 

Во Павлово време евангелието поради кое тој станал заробеник, токму на 
тој начин било изнесено пред кнезовите и благородниците на царскиот град. 
Така било и во оваа прилика: она што царот го забранил да се проповеда од 
проповедалната, сега јавно се проповедало во палатата; она што многумина   
го сметале за недолично дури и за ушите на слугите, сега со восхитување го 
слушале господарите и великаните на царството. Царевите и државниците 
биле слушатели, крунисаните кнезови биле проповедници, а проповедта била 
величествената и возвишената Божја вистина. “Од времето на апостолите,” 
вели еден писател, “немало поголем настан, ниту повеличествено 
исповедување на верата.” - Д’Обиње, XIV, 7 поглавје. 

“Сè што рекле лутераните е вистина, не можеме тоа да го побиеме,” изјавил 
еден папски бискуп. “Можете ли со здрав разум да го побиете исповедувањето 
на верата кое го составиле изборниот кнез и неговите сојузници?” го прашал 
друг, доктор Ек. “Со списите на апостолите и пророците не, но со списите на 
отците и црковните собори, да.” “Разбирам”, рекол оној кој го поставил ова 



прашање. “Лутераните според вашите зборови се во рамките на Светото писмо, 
а ние сме надвор од него”! - Исто, XIX, 8 поглавје. 

Некои од германските кнезови биле придобиени за реформаторската вера. 
Самиот цар изјавил дека протестантските наоди се правата вистина. Исповедта 
била преведена на многу јазици и раширена низ цела Европа, и милиони, во 
подоцнежните поколенија ја прифатиле како израз на својата вера. 

Верните Божји луѓе во овие свои напори не биле осамени. Додека 
поглаварствата, властите и поднебесните духови на злобата се здружиле 
против нив, Господ не ги заборавал Своите верни. Кога очите би им биле 
отворени, би ги виделе исто толку јасно знаците на божествената присутност и 
помош, како што тоа го видел еден пророк во старо време. Кога Елисеевиот 
слуга го предупредил својот господар за непријателската војска што ги 
опколила од сите страни и им оневозможила секаков обид за бегство, пророкот 
се помолил: “Господи, отвори му ги очите да види!” (2. Цареви 6:17). И гледај, 
гората се исполни со бојни коли и огнени коњи, небесните војски биле тука да 
го бранат овој Божји човек. Исто така ангелите будно бдееле над оние што се 
залагале за делото на реформацијата. 

Едно од начелата што најрешително го истакнувал Лутер било, за одбрана 
на реформацијата да не се прибегнува кон световните власти, ниту пак да се 
употребува телесно оружје. Се радувал што кнезовите на царството го 
прифатиле евангелието, но кога предложиле да се здружат во еден одбранбен 
сојуз, изјавил дека “науката на евангелието треба да ја брани самиот Бог... 
Доколку луѓето помалку се мешаат во ова дело, дотолку Божјото посредување 
во негова корист ќе биде поочигледно. Сите политички мерки на претпазливост, 
според негово мислење можеле да се припишат на недоличен страв и на 
грешна недоверба.” - Д’Обиње, лондонско издание, X, 4 поглавје. 

Кога силните непријатели се здружиле за да ја уништат реформираната 
вера и кога се чинело дека илјадници мечеви се извлечени против неа, Лутер 
пишувал: “Сатаната врие од бес, безбожните попови организираат заговор и ни 
се закануваат со војна. Храбрете го народот, и понатаму да се бори храбро со 
вера и молитва пред Божјиот престол, така што нашите непријатели, победени 
од Божјиот Дух, да бидат присилени на мир. Прво што е најпотребно и што е 
најглавно, тоа е молитва. Нека знае народот дека е  изложен на острицата на 
мечот и на сатанскиот гнев и нека се моли.” - Д’Обиње, X, 4 поглавје.  

Подоцна, по повод предлогот на некои кнезови што ја прифатиле 
реформацијата да се создаде одбранбен сојуз, Лутер рекол дека единствено 
оружје што може да се употреби во ова војување претставува “духовниот меч.” 
По повод ова, на саксонскиот изборен кнез тој му напишал: “Ние, според 
нашата совест, не можеме да одобриме таков сојуз. Подобро десетпати ќе 
умреме, отколку нашето евангелие да доведе до пролевање на макар и една 
капка крв. Наше е да бидеме слични на јагниња одредени за колење. Мораме 
да го носиме Христовиот крст. Вашата кнежевска возвишеност нека не се 
плаши. Ние со молитва ќе направиме повеќе, отколку сите наши непријатели со 
своето фалење. Само да не ги извалкаме нашите раце со крвта на своите 
браќа. Ако царот побара да излеземе пред суд, подготвени сме да излеземе. 
Вие не можете да ја браните нашата вера, секој мора да верува сам за себе и 
на сопствен ризик.” - Исто, XIV, 1 поглавје. 

Од тајното место на молитвата дошла сила, која во времето на 
реформацијата, го потресла светот. Тука, Божјите слуги, во свето спокојство, 
цврсто застанале на своите нозе на карпата на Неговите ветувања. За време 
на борбата во Аугсбург, Лутер “не пропуштал секој ден, на молитвата да и 
посвети најмалку три часа, и тоа во време кое било најпогодно за учење.” Во 
повлеченоста на неговата соба можело да се слушне како ја излева својата 
душа пред Бога во зборови “полни со преколнувања, страв и надеж, како кога 



човек му зборува на пријател.” “Знам”, зборувал тој во својата молитва, “дека 
Ти си наш Татко и наш Бог и дека ќе ги растуриш прогонителите на Твоите 
деца, зашто и Твоето дело заедно со нас е во опасност. Целиот овој потфат е 
Твое дело и ние го презедовме само затоа што Ти нас просто нè принуди. Затоа 
одбрани нè нас о Господе!” - Исто, XIV, 6 поглавје. 

На Меланхтон, кој бил потиштен под товарот на грижите и стравот, му 
пишувал: “Милост и мир во Христа! Во Христа велам, а не во светот. Амин. Ја 
мразам, со сè поголема омраза, твојата претерана загриженост која толку 
страшно те нагризува. Ако потфатот е неоправдан, да го напуштиме, а ако е 
праведен, зошто да се сомневаме во ветувањата на Оној кој нам ни налага 
мирно да спиеме?... Христос нема да го изневери делото на праведноста и 
вистината; Тој живее и владее, и од што тогаш да се плашиме?” - Исто, XIV, 6 
поглавје. 

Бог ги слушнал молитвите на Своите слуги. Тој на кнезовите и 
проповедниците во својата милост им дал сила и храброст, бранејќи ја 
вистината да се спротивстават на управителите на темнината од овој свет. 
Господ вели: “Еве, поставувам во Сион аголен Камен, одбран и скапоцен; и кој 
верува во Него, нема да се посрами” (1. Петрово 2:6). Протестантските 
реформатори ѕидале на Христа, и пеколната врата не можела да ги надвладее.  

 
 

XII 
 

РЕФОРМАЦИЈАТА ВО ФРАНЦИЈА 
 
 
По протестот во Шпаер и Аугзбуршката вероисповед, кои ја означиле 

победата на реформацијата во Германија, настапиле години на меѓусебни 
судири и мрак. Ослабен од раздорите меѓу своите бранители, и под ударот на 
моќните непријатели, протестантизмот како да бил осуден на потполно 
уништување. Илјадници од нив своето сведоштво го запечатиле со сопствената 
крв. Избила граѓанска војна, а протестанското дело го издал еден од нејзините 
најугледни приврзаници; најблагородните кнезови кои ја прифатиле 
реформацијата, паднале во рацете на царот и како робови биле водени од град 
во град. Но, во часот на својот привиден триумф, царот доживеал пораз. Видел 
како пленот му се граба од рацете и најпосле бил принуден да загарантира 
толерирање на учењето, чиешто уништување го сметал за своја животна 
задача. Го ставил на коцка своето царство, своето богатство, па и самиот 
живот, само да го уништи кривоверството. Сега ги видел своите армии, 
истрошени од војувањето, своите ризници испразнети, своите многубројни 
кралства загрозени од буни, додека верата која напразно настојувал да ја 
загуши и понатаму се ширела на сите страни. Карло V се борел против силата 
на Семожниот. Бог рекол: “Нека биде светлина”, а царот настојувал со сила да 
го задржи мракот. Неговите планови биле осуетени; и тој, исцрпен од 
долгогодишните борби, остарел пред време, се одрекол од престолот и жив се 
погребал повлекувајќи се во еден манастир. 

Во Швајцарија, како и во Германија, за реформацијата дошле црни денови. 
Додека многу области ја прифатиле реформираната вера, други слепо се 
држeле за римската вероисповед. Прогонството на оние што сакале да ја 
примат вистината, најпосле довело до граѓанска војна. Цвингли и многу други 
што се здружиле со него во реформацијата, паднале на крвавото поле кај 
Капела. Еколомпадиј, совладан од оваа страшна несреќа набрзо потоа умрел. 
Рим триумфирал и на многу места изгледало како да повратил сè што порано 
загубил. Но Оној чиишто совети се од искона, не го оставил ниту Своето дело 



ниту Својот народ. Неговата рака им донела ослободување. Тој во други земји 
разбудил нови работници за да го продолжат делото на реформацијата. 

Во Франција зората на реформацијата почнала да осамнува пред воопшто 
да се слушне за Лутеровото име. Еден од првите што почнал да ја сфаќа 
светлината на вистината бил стариот Лефевр, многу учен човек, професор на 
Парискиот универзитет, искрен и предан католик. Додека ја проучувал старата 
книжевност, неговото внимание го привлекла Библијата и тој ја вовел како 
предмет на проучување за своите студенти. 

Лефевр бил одушевен почитувач на светците и решил да напише житие на 
светците и на мачениците според црковните легенди. Оваа работа барала 
многу труд, и Лефевр веќе значително напредувал, кога се досетил дека 
Библијата во тоа би можела да му биде од корист, но не од таква, како што тие 
биле прикажани во римокатоличките календари. Плимата на божествената 
светлина го расветлила неговиот разум. Со одвратност се свртел од задачата 
што претходно на себеси ја поставил и сосема се посветил на проучувањето на 
Божјото Слово. Скапоцените вистини што тука ги открил наскоро почнал и да ги 
проповеда. 

Во 1512 година, пред Лутер и Цвингли да го започнат делото на 
реформацијата, Лефевр пишувал: “Самиот Бог е Тој што нам во својата милост 
ни дава оправдување, со кое преку верата се оправдуваме и подготвуваме за 
вечен живот.” - Вили, XIII, 1 поглавје. Занимавајќи се со тајната на спасението 
извикал: “О колку ли неискажана и несфатлива замена: Невиниот е осуден, а 
виновникот ослободен; Благословениот ја поднесува клетвата, а проклетиот е 
благословен; Животот (Оној кој е извор на Животот) умира, а мртовецот прима 
живот, Славата е покриена со срам, а оној кој нема ништо друго освен срам на 
лицето се облекува со слава.” - Д’Обиње, XII, 2 поглавје (лондонско издание).   

И додека проповедал дека честа за откупувањето му припаѓа единствено на 
Бога, го истакнувал и тоа, дека човекот е должен да биде послушен. “Ако си 
член на Христовата црква”, зборувал тој, “тогаш си дел од Христовото тело и 
како таков исполнет со божествена природа... О кога луѓето само би можеле да 
ја сфатат оваа предност, колку почисти, почестити и посвети би биле во својот 
живот; сите почести од овој свет би ги сметале за срам, во споредба со 
внатрешната убавина што е скриена од телесните очи.” - Исто, XII, 2 поглавје. 

Меѓу Лефевровите студенти имало неколку од нив кои со голем интерес ги 
слушале неговите зборови, и кои, уште долго, кога гласот на нивниот учител не 
се слушал повеќе, продолжиле да ја објавуваат вистината. Меѓу овие се нашол 
и Виљем Фарел. Син на побожни родители, и воспитуван безусловно и слепо 
да верува во науката на црквата, можел за себе да каже како апостол Павле, 
“јас, како фарисеј, најстрого живеев по учењето на нашата вера” (Дела 26:5). 
Како оддаден поборник на римокатолицизмот, горел од желба да го уништи 
секој кој би се осмелил да и се спротивстави на црквата. “Чкртав со забите како 
бесен волк”, рекол подоцна раскажувајќи за тој период од својот живот, “ако 
некој зборуваше против папата.” - Вили XIII, 2 поглавје. Во своето почитување и 
обожавање на светците бил неуморен, обиколувајќи ги заедно со Лефевр сите 
париски цркви, клечејќи пред олтарите и разубавувајќи ги со дарови. Но сета 
таа побожност не можела да донесе мир на неговата душа. Сите дела што ги 
преземал за покајување и страдање не можеле да го ослободат од свеста за 
гревот која сè повеќе го обземала. Зборовите на реформаторот: “Спасението 
доаѓа од милоста,” за него биле како глас од небото “Невиниот е осуден, а 
виновникот ослободен”. “Само Христовиот крст го отвора небото и ја затвора 
вратата на пеколот.” - Исто, XIII, 2 поглавје.  

Фарел радосно ја примил вистината. Обраќајќи се како некогаш Павле, тој 
од оковите на традицијата се свртел кон слободата на Божјите деца. Кога во 
своето срце се одвратил од папата и целосно се предал на Христа, и тој од 



крвожеден и граблив волк станал сличен како што и самиот кажал, на кротко 
јагне.” - Д’Обиње, XII, 3 поглавје.  

Додека Лефевр ја ширел светлината само меѓу своите студенти, Фарел, кој 
сега во работата за Христа бил исто толку ревен, како што порано ревнувал за 
папата, почнал вистината да ја проповеда јавно. Набрзо му се придружил еден 
црковен великодостојник, епископот од Мо. И други учители кои поради своите 
способности и ученост уживале висок углед, се придружиле во проповедањето 
на евангелието, придобивајќи приврзаници од сите сталежи, од домовите на 
скромните занаетчии и селани до кралската палата. Сестрата на тогашниот 
владетел Франсоа I, Маргарета Наварска, ја примила реформираната вера. Се 
чинело дека и самиот крал и кралицата мајка, извесно време гледале 
благонаклонето на оваа вера, и реформаторите полни со надеж го очекувале 
времето кога Франција ќе биде придобиена за евангелието.  

Но нивните надежи не се исполниле. Христовите ученици ги чекале 
искушенија и прогонства. Но тоа, од нивните очи било милостиво сокриено. 
Настапило време на мир, за тие да соберат сили за претстојната бура на 
искушенија; и реформацијата брзо напредувала. Епископот од Мо, најревносно 
настојувал во својата епархија да ги поучува и свештениците и народот. 
Неморалните и неуките свештеници биле отстранети и каде што тоа било 
можно, биле заменети со образовани и побожни луѓе. Епископот многу сакал 
неговите верници сами да имаат пристап кон Божјото Слово, што наскоро и го 
постигнал. Лефевр почнал да го преведува Новиот завет, и токму во времето 
кога Лутеровата Библија излегла од печат на германски јазик во Витенберг, во 
Мо е објавен Новиот завет на француски јазик. Епископот не штедел ниту труд 
ниту средства да го рашири во своите парохии, и така наскоро селаните во 
областа Мо го имале во своите раце Светото писмо.   

Како што патникот кој веќе умира од жед со радост го поздравува 
жуборливиот извор на животворната вода, така овие души го примиле Божјото 
Слово како небесна порака. Работниците во полињата, како и занаетчиите во 
своите работилници, внесувале ведрина во својата секојдневна работа со 
разговорите за скапоцените библиски вистини. Наместо навечер да ги 
обиколуваат крчмите, оделе едни кај други да го читаат Божјото Слово и да се 
соединат во молитвите и во славењето на Господа. Наскоро во сите овие места 
настапила голема промена. Иако биле припадници на најнискиот сталеж, 
необразовани и принудени на тешка физичка работа, сепак во нивниот живот 
била видлива силата на божествената милост, која ја преобразува и 
облагородува душата. Понизни, љубезни и свети, тие биле живи сведоци на 
она што евангелието може да го направи за оние што искрено го прифаќаат. 

Зраците на светлината запалена во Мо, се распростреле надалеку. Бројот 
на обратениците секој ден станувал поголем. Кралот за извесно време го 
зауздувал гневот на хиерархијата, зашто ја презирал тесноградата и слепа 
закоравеност на монасите, но папските водачи на крајот сепак надвладеале. И 
тогаш е подигната клада. Епископот од Мо, присилен да бира оган или 
одрекување, го избрал полесниот пат. Но, иако паднал водачот, неговото стадо 
останало непоколебливо. Многумина среде пламенот на кладата храбро 
сведочеле за вистината. Со својата верност и храброст на кладата, овие 
понизни христијани им посведочиле на оние илјадници, кои за време на  мир, 
можеби никогаш не би го слушнале нивното сведоштво. 

Не се осмелиле само понизните и сиромашните среде страдањата и 
срамотењата да сведочат за Христа. И во владетелските дворови и кралските 
палати имало души на кои вистината им била поскапоцена од целото нивно 
богатство или положба, па дури и од самиот живот. Под витешката опрема 
често се криел повозвишен и попостојан дух, отколку под епископските одела и 
под митрите. Луј Беркен, по потекло благородник, бил бестрашен дворски 



витез, мошне посветен на науката, со отмено однесување и беспрекорен 
морал. “Бил”, кажува еден писател, “многу ревен следбеник на сите папски 
одредби и верен посетител на сите миси и проповеди... и како врв на сето тоа, 
лутеранството, како нешто посебно и одвратно, го презирал од дното на 
душата”. Но, како и многу други, и тој со Божјо провидение бил наведен да ја 
проучува Библијата и бил запрепастен што во неа не го нашол “учењето на 
Рим, туку Лутеровата наука.” - Вили, XIII, 9 поглавје. Оттогаш сосема се 
посветил на евангелието. 

Како “најучен француски благородник”, на многумина им се чинело дека 
токму тој, поради својата генијалност и речитост, непоколеблива храброст, 
херојска ревност и влијание на дворот, зашто бил кралски миленик, судбински 
бил предодреден да биде реформатор на својата нација. Беза вели: “Кога 
Франсоа I, за Франција би бил тоа што Фридрих Саксонски бил за Германија, 
Франција во Беркен би нашла втор Лутер”. “Тој е уште полош од Лутер”, викале 
папистите - Исто, XIII, 9 поглавје. И навистина за приврзаниците на Рим во 
Франција тој бил уште поопасен од Лутер. Го фрлиле во темница како еретик, 
но кралот го ослободил. Борбата траела со години. Кралот Франсоа 
нерешително се колебал помеѓу Рим и реформацијата; дивјачката безумна 
ревност на монасите тој наизменично понекогаш ја толерирал, понекогаш ја 
зауздувал. Папските власти трипати го затворале Беркен, за владетелот 
секојпат да би го ослободил, затоа што, восхитувајќи се на неговата генијалност 
и на неговиот благороден карактер, одбивал да го предаде на милост и 
немилост на злобната  хиерархија. 

Беркен постојано бил предупредуван за опасноста која му се заканувала во 
Франција, и пријателите го советувале да го следи примерот на оние кои 
безбедноста ја побарале во прогонство. Плашливиот и непостојан Еразмо, на 
кого и покрај целата неговата сјајна ученост му недостасувала онаа морална 
големина која на вистината ги потчинува и честа и животот му пишувал на 
Беркен: “Барај да те испратат како амбасадор во некоја странска земја; 
отпатувај во Германија. Го познаваш Бед и на него сличните. Тој е чудовиште, 
како ѕвер со илјада глави кој на сите страни прска отров. Твоите непријатели ги 
има цела легија. И дури кога твоето дело би било подобро од Исусовото, тие 
нема да те пуштат сè додека не те уништат. Не се надевај многу на царевата 
заштита. Во секој случај, не ме изложувај на опасности и неприлики како 
теолог.” - Исто, XIII, 9 поглавје.  

Меѓутоа, доколку опасностите повеќе се натрупувале, дотолку станувала 
поголема Беркеновата ревност. Не само што не се согласил со политиката за 
себично служење на интересите за сопствената безбедност, туку се решил на 
уште посмели мерки. Не само што истапил во одбрана на вистината, туку 
напаѓал и многу заблуди. Обвинувањата за кривоверство, што папистите 
настојувале да ги подигнат против него, тој ги вперил против нив. Негови 
најревни и најогорчени непријатели биле учените доктори и монасите на 
Теолошкиот факултет на големиот Универзитет во Париз, еден од најголемите 
црковни авторитети како во градот така и во државата. Беркен од списите на 
овие доктори издвоил дванаесет правила кои јавно ги прогласил како 
“спротивни на Библијата и  еретички”, и се обратил до кралот со молба во овој 
спор да биде судија. 

Владетелот којшто не бил против тоа водачите на сопреничките страни да ја 
измерат својата сила и острина на расудување, се израдувал што ќе има 
можност да ја понижи гордоста на тие надуени монаси, па им наредил на 
папистите своето дело да го бранат со Библијата. Меѓутоа, тие добро знаеле 
дека ова оружје малку ќе им користи; затворите, мачењата и кладите 
претставувале оружје со кое тие подобро знаеле да ракуваат. Така положбата 
се променила, и тие самите сфатиле дека се наоѓаат над јамата во која имале 



намера да го турнат Беркен. Збунети и запрепастени барале излез преку кој би 
можеле да побегнат. 

“Токму во тоа време се случило на аголот на една улица да биде осакатен 
кипот на девицата Марија.” Во градот завладеала голема возбуда. Многу луѓе 
се сливале кон тоа место, давајќи воздишка од својата жалост и огорченост. И 
кралот бил длабоко трогнат. Тоа било прилика што монасите можеле добро да 
ја искористат и тие долго не се колебале. “Тоа се плодовите на Беркеновата 
наука”, велеле тие. “Сè ќе биде урнато - религијата, законите па и престолот - 
поради овие лутерански заговори.” - Исто, XIII, 9 поглавје.  

Беркен повторно е затворен. Кралот отпатувал од Париз и монасите 
непречено можеле да ја спроведат својата волја. Реформаторот бил сослушан 
и осуден на смрт, а за кралот Франсоа повторно да не би се вмешал да го 
спаси, пресудата била извршена истиот ден кога била и изречена. Напладне 
Беркен е изведен на губилиште. Се собрала огромна маса на луѓе за да го види 
настанот на денот, и многумина со чудење и со трепет констатирале дека 
жртвата е избрана од најугледното француско благородничко семејство. 
Запрепастеност, огорченост, презир и горчлива омраза ги замрачиле лицата на 
разбранетата маса; но, на едно лице немало ниту една сенка. Мислите на 
маченикот биле далеку од оваа мачна глетка; тој бил свесен само за 
присутноста на својот Господ. 

“Страшната и срамно понижувачка кола на која седел, намуртените лица на 
неговите прогонители, страшната смрт кон којашто одел во пресрет - ништо од 
сето тоа тој не забележувал. Оној кој живее, а бил мртов и кој живее во век и 
векови, и кој ги има клучевите од пеколот и смртта, бил покрај него. Лицето на 
Беркен, светело со сјај и небесно спокојство. Ја облекол својата најомилена 
облека, наметка од кадифе, елек од атлас и дамаст и панталони од позлатена 
ткаенина.” - Д’Обиње, Историја на реформацијата во Европа во деновите на 
Калвин, II, 16 поглавје. Бил подготвен својата вера да ја посведочи во 
присуство на Царот над царевите и пред очите на целата вселена и поради тоа 
ниту еден знак на жалост не смеел да ја помати оваа радост. 

Додека поворката полека минувала по улиците преполни со набљудувачи, 
народот со чудење го забележувал неговото ненарушено спокојство, и 
триумфот на радост во неговиот поглед и држење. “Тој изгледа”, зборувале тие, 
“како човек кој седи во храм и размислува за свети работи,” -  Вили, XIII, 9 
поглавје. 

На губилиштето Беркен се обидел на народот да му каже уште неколку 
збора; но монасите, плашејќи се за последиците од тоа, почнале толку да 
викаат, а војниците со ѕвекотот на своето оружје подигнале таква врева што 
сето тоа целосно го задушил гласот на маченикот. Така во 1529 година 
најголемиот културен и црковен авторитет на Париз, “задушувајќи ги, на 
губилиштето, светите зборови на маченикот што умира, му дал лош пример на 
разбеснетиот народ  од 1793 година”. - Исто, XIII, 9 поглавје.  

Беркен бил задавен, а потоа неговото мртво тело било фрлено во оган. 
Веста за неговата смрт предизвикала голема жалост меѓу пријателите на 
реформацијата во цела Франција. Но неговиот пример не бил напразен. “И ние 
сме подготвени”, кажаа сведоците на вистината, “радосно да појдеме во смрт, 
насочувајќи го својот поглед во идниот живот.”- Д’Обиње, Историја на 
реформацијата во Европа во деновите на Калвин, II, 16  поглавје. 

За време на прогонствата во Мо, на учителите на реформираната вера им 
било скратено правото да проповедаат, и тие отишле во други полиња. По 
извесно време, Лефевр отишол во Германија. Фарел се вратил во своето родно 
место во источна Франција и продолжил да ја шири светлината во родниот крај 
на своето детство. Наскоро стигнале вестите за она што се случило во Мо, и 
вистината што Фарел почнал да ја проповеда со бестрашна ревност, нашла 



свои слушатели. Но властите наскоро станале да го замолкнат, и тој бил 
протеран од градот. Иако повеќе не можел да работи јавно, тој крстосувал по 
околните села и проповедал во приватните куќи и на осамените ливади, а 
засолниште наоѓал по шумите и пештерите кои добро ги познавал од времето 
на својата младост. Така Бог го подготвувал за поголеми искушенија. 
“Неволјите, прогонствата и сатанските интриги за кои однапред бил 
предупредуван, ги имало во изобилие”, кажува тој, “биле дури и потешки 
отколку што сам би можел да ги издржам; но Бог е добар Татко. Тој секогаш ми 
даваше потребна сила и пак ќе ми ја даде.” - Д’Обиње, Историја на 
реформацијата од шеснаесеттиот век, XII, 9 поглавје. 

Како и во деновите на апостолите, прогонството само го забрзало 
“напредокот на евангелието” (Филипјаните 1:12). Протерани од Париз и Мо, 
“оние што се беа распрснале, одеа проповедајќи го Словото” (Дела 8:4). На овој 
начин светлината навлегла во многу оддалечени провинции на Франција. 

Бог подготвувал нови работници да го шират Неговото дело. Во една 
париска школа се наоѓало едно сериозно и тивко момче што веќе дало докази 
за силата и проникливоста на својот ум и се истакнувало како со чистотата на 
својот живот така и со интелектуалноста за проучување и побожност. Неговата 
генијалност и трудољубивост го направиле гордост на школата, и со сигурност 
се очекувало дека Жан Калвин ќе биде еден од најспособните и најчесните 
бранители на црквата. Но зракот на божествената милост ги пробил дури и 
ѕидовите на сколастиката и празноверието со кои Калвин бил опкружен. Тој се 
згрозувал слушајќи за новото учење и ни најмалку не се сомневал дека 
еретиците навистина го заслужуваат огнот во кој се фрлани. Меѓутоа, и против 
своја волја и самиот не знаејќи како, одеднаш се соочил со ова кривоверство, и 
бил присилен да ја преиспита силата на римокатоличката теологија, за да ја 
побие протестанската наука. 

Еден Калвинов роднина, кој ја прифатил реформацијата, живеел во Париз. 
Овие двајца роднини, при своите средби, често расправале за прашањата што 
го вознемирувале христијанството. “Во светот има само два вида на религии”, 
рекол Оливетан, кој бил протестант. “Едниот вид го измислиле луѓето и според 
нив човекот се спасува со церемониите и добрите дела; вториот ја прави онаа 
религија која е откриена во Библијата и која учи дека спасението е дар на 
Божјата милост.” 

“На мене не ми е потребна таа твоја нова наука” - извикал Калвин. “Мислиш 
ли дека цел живот сум живеел во заблуда?” - Вили, XIII, 7 поглавје. 

Меѓутоа, во неговата душа се разбудиле мисли кои и покрај сета своја волја 
не можел да ги истера. Во самотијата на својата собичка размислувал за 
зборовите на својот роднина. Свеста за сопствената грешност толку силно го 
обземала што од тоа не можел да се ослободи. Се видел себеси без посредник 
во присуство на еден свет и праведен Судија. Посредувањето на светците, 
добрите  дела, црковните церемонии, - сето тоа било немоќно да го ослободи 
од гревот. Пред себе го гледал само мракот на вечното очајување. Напразно и 
најучените теолози се обидувале да го охрабрат и да ги ублажат неговите 
душевни страдања. Напразно барал прибежиште во исповедувањето и 
покајанието - неговата душа ништо не можело да ја помири со Бога. 

Додека Калвин сè уште водел бесплодна и тешка борба во својата душа, 
еден ден случајно на јавниот плоштад бил очевидец на спалувањето на еден 
еретик. Бил вчудоневиден од очигледниот израз на спокојство што почивало на 
лицето на маченикот. Во маките на оваа страшна смрт, и под уште 
пострашната осуда и проклетството на црквата, маченикот покажувал вера и 
храброст која младиот студент, со болка ја споредувал со сопственото 
очајување и мрак, иако животот го поминувал во најточна оддаденост на 



црквата. Знаел дека еретиците својата вера  ја темелат на Библијата и решил 
да ја проучи и, ако е можно, да ја открие тајната на нивната радост. 

Во Библијата го нашол Христа. “О, Татко!” - извикал со олеснување, 
“Неговата жртва го ублажила Твојот гнев: Неговата крв ги измила моите 
гревови; на крстот го носел моето проклетство; Неговата смрт ми донела 
оправдување... Ние сме измислиле многу излишни лудости. Но Ти си го ставил 
пред мене твоето Слово како запален факел, и Ти го трогна моето срце да ги 
презрам сите други заслуги, освен Исусовите.” - Мартин, III, 13 поглавје.  

Инаку Калвин се подготвувал за свештенички позив. Уште во својата 
дванаесетта година бил именуван за помошен свештеник во една мала црква, и 
според црковниот пропис, бискупот свечено му ја потстрижал косата. Не 
примил посветување ниту ја вршел должноста на свештеник, но станал член на 
свештенството, ја носел титулата и поради тоа примал и соодветно 
издржување. 

Тогаш чувствувајќи дека никогаш нема да може да стане свештеник, 
извесно време се посветил на студиите по право, но најпосле се откажал и од 
тоа и решил потполно да се посвети на евангелието. Сепак се колебал јавно да 
истапи како проповедник. По природа бил плашлив и големата одговорност на 
таа положба му се чинела претешка, затоа решил да ги продолжи студиите. 
Најпосле, сепак се согласил да ги задоволи љубезните молби на своите 
пријатели. “Убаво е”, рекол тој “кога на некој од толку ниско потекло ќе му се 
укаже толку висока чест.” -  Вили, XIII, 9 поглавје. 

Калвин мирно го започнал своето дело и неговите зборови биле како роса 
која паѓа да ја освежи земјата. Го напуштил Париз и престојувал во еден 
провинциски град под заштита на принцезата Маргарита, која од љубов кон 
евангелието им укажувала заштита на оние што го проповедале. Калвин сè 
уште бил момче, многу благороден, скромен и ненаметлив. Своето дело го 
започнал по куќите. Опкружен од членовите на домаќинството, ја отворал 
Библијата и им ги толкувал вистините за спасението. Оние што ја слушнале 
оваа спасоносна порака радосно ја носеле и на другите, и така учителот од 
големиот град наскоро излегол и во околните мали места и села. Не 
заобиколувајќи ги ни дворовите на грофовите и големопоседниците, ни 
колибите на сиромашните, одел само напред, положувајќи ги темелите на 
црквите од кои излегувале бестрашни сведоци на вистината. 

По неколку месеци Калвин повторно се нашол во Париз. Во круговите на 
учените и образованите луѓе завладеала невообичаена вознемиреност. 
Студирањето на старите јазици луѓето ги довело до Библијата и многумина, 
чиишто срца не биле трогнати со нејзините вистини, ревно расправале за нив и 
дури самите се впуштале во борба со заробениците на римокатолицизмот. 
Иако Калвин на полето на теолошките расправии бил добар борец, требало да 
изврши поголема задача отколку што ја имале овие бучни теолози. Кај народот 
дошло до духовно будење и оживување на свеста, и сега дошло време да му се 
открие вистината. Додека универзитетските сали одѕвонувале од теолошките 
расправии, Калвин одел од куќа до куќа, ја отворал Библијата на народот и му 
зборувал за Христа и за Неговата жртва за човечкиот род. 

Со Божјото милостиво провидение, Париз уште еднаш требало да биде 
повикан за да го прими евангелието. Го отфрлил повикот на Лефевр и Фарел, 
но било предодредено сите сталежи во големата престолнина уште еднаш да 
ја слушнат пораката на евангелието. Кралот, од политички причини, не 
застанал сосема на страната на Рим во борбата против реформацијата. 
Принцезата Маргарита сè уште се надевала дека протестантизмот ќе 
триумфира во Франција. Решила во Париз да се проповеда реформираната 
вера. Додека царот бил отсутен, таа на еден протестантски проповедник му 
наредила да проповеда во градските цркви. Кога папските великодостојници го 



забраниле тоа, принцезата го отворила дворот. Една соба била уредена како 
црква и објавено е дека секој ден, во одредено време, ќе се одржува проповед 
на која се повикува народот од сите сталежи. Многу луѓе доаѓале на 
богослужение. Не само црквата, туку и преддворјето и соседните простории 
биле полни со народ. Илјадници од нив се собирале секој ден - благородници, 
државници, правници, трговци и занаетчии. А и самиот цар, наместо да ги 
забрани таквите собири, наредил две париски цркви да се отворат за таквите 
проповеди. Никогаш пред тоа градот не бил толку обземен со Божјото Слово. 
Се чинело дека духот на животот дувнал на народот од самото небо. 
Умереноста, чистотата, редот и трудољубивоста го замениле пијанството, 
развратот, караниците и безделничењето. 

Но и хиерархијата не седела со скрстени раце. Царот сè уште се 
притеснувал да го забрани проповедањето, и поради тоа тие се свртеле кон 
народот. За да би предизвикале страв, предрасуди и фанатизам кај 
необразованите и празноверните маси не се плашеле од ништо. А Париз, кој 
слично на Ерусалим во старо време, слепо се поведувал за своите лажни 
вероучители, не го препознал времето на својата посета ниту она што служело 
за неговиот мир. Две години било проповедано Божјото Слово во оваа голема 
метропола, но додека некои го прифатиле евангелието, мнозинството го 
отфрлило. Царот Франсоа покажувал извесна толеранција, но само додека тоа 
одговарало на неговите лични интереси, и папистите успеале да ја повратат 
својата надмоќност. Црквите повторно биле затворени, а кладите запалени. 

Калвин сè уште бил во Париз, подготвувајќи се со проучување, 
размислување и со молитва за својата идна работа, и продолжувајќи и 
понатаму да ја шири светлината. Најпосле сепак бил ставен под сомнение, и 
властите донеле одлука да го спалат на клада. Сметајќи се сигурен во својата 
повлеченост, Калвин не ни помислувал на опасност, кога одеднаш во неговата 
соба дотрчале неговите пријатели со веста дека веќе се испратени полицајците 
да го уапсат. Во истиот миг се слушнало силно тропање на надворешната 
врата. Повеќе не смеел да се колеба. Некои од неговите пријатели ги задржале 
полицајците на вратата, додека другите му помогнале на реформаторот да се 
спушти низ прозорецот, и тој брзо побегнал кон периферијата на градот. 
Наоѓајќи засолниште во колибата на еден работник кој бил пријател на 
реформацијата, Калвин се преоблекол во облеката на својот домаќин и со 
мотика на рамото, продолжил понатаму. Се упатил на југ и пак нашол 
засолниште на подрачјето на принцезата Маргарета.” - Д’Обиње, Историја на 
реформацијата во Европа во деновите на Калвин, II, 30 поглавје.   

Тука останал неколку месеци, под сигурна заштита на моќните пријатели, 
занимавајќи се како и порано со проучување. Но евангелизацијата на Франција 
му останала во срцето, и не можел долго да остане неактивен. Штом бурата 
малку стивнала, побарал ново поле за работа во Поатје, каде што имало 
универзитет и каде што новата наука наишла на добар прием. Луѓето од сите 
сталежи радосно го слушале евангелието. Тука Калвин не проповедал јавно, но 
во куќата на градоначалникот, во својот стан, а понекогаш и во некој парк го 
изнесувал словото на вечниот живот на оние кои сакале да го чујат. Подоцна, 
кога бројот на неговите слушатели се зголемил, сметале дека е посигурно да се 
состануваат некаде надвор од градот. За место на состанување била избрана 
една пештера во тесната и длабока горска клисура, каде што дрвјата и 
наведнатите карпи скриената осаменост ја правеле уште попотполна. Мали 
групи на верници, напуштајќи го градот од разни насоки, незабележано 
стигнувале до тоа скриено собиралиште. На ова зафрлено место била читана и 
толкувана Библијата. Тука протестантите на Франција за првпат ја извршиле и 
Господовата вечера. Од оваа мала заедница во светот биле испратени неколку 
верни евангелисти.  



Калвин уште еднаш се вратил во Париз. Сè уште не можел да ја напушти 
надежта дека Франција како нација ќе ја прифати реформацијата. Но во својата 
работа речиси насекаде наидувал на затворена врата. Да го проповеда 
евангелието би значело да појде веднаш на клада, и тој најпосле решил да оди 
во Германија. Само што ја напуштил Франција, на протестантите се истурила 
бура која и на него, кога таму долго би се задржал, неизбежно би му донела 
смрт. 

Француските реформатори, сакајќи нивната земја да оди паралелно со 
Германија и Швајцарија, цврсто биле решени против празноверните обичаи на 
Рим да поведат беспоштедна борба, која, се надевале тие, ќе ја разбуди  
целата нација. За таа цел, едно утро по цела Франција осамнале пароли во која 
е напаѓана мисата. Но, наместо да ја унапреди реформацијата, овој ревен, но 
лошо пресметан чекор донел пропаст не само на неговите извршители, туку и 
на пријателите на реформираната вера во цела Франција. Тој на 
приврзаниците на Рим им го дал токму она што толку долго го посакувале, 
изговор за потполно уништување на кривоверците, како поттикнувачи на 
опасноста која ја загрозува сигурноста на престолот и мирот на нацијата. 

Една непозната рака - на некој непромислен пријател, или на лукав 
непријател кој никогаш не е откриен, залепила една таква плаката на вратата 
на кралската приватна резиденција. Кралот бил вчудоневиден. Во овој натпис 
немилосрдно е нападнато празноверието, кое со векови длабоко било 
почитувано. Беспримерната храброст со која овие страшно запрепастувачки 
обвинувања толку отворено изнесени пред очите на самиот владетел, го 
распалила неговиот гнев. Зачуден, тој неколку часа стоел тресејќи се и не бил 
во состојба да изговори ниту еден збор. Потоа неговиот гнев нашол израз во 
ужасно страшните зборови: “Да се уапсат сите без разлика, што се под 
сомнение за лутеранство. Сакам сите да ги истребам!” - Исто, II, 10 поглавје. 
Коцката паднала. Кралот решил сосема да премине на страната на Рим. 
Веднаш се преземени сите мерки да се уапси секој лутеран во Париз. Еден 
беден занаетчија, приврзаник на реформацијата, кој обично ги повикувал 
верниците на нивните тајни состаноци, бил уапсен и, под закана на неизбежна 
смрт на клада, му било наредено папскиот пратеник да го води во куќата на 
секој поединечен протестант во градот. Во прв момент со одвратност одбил да 
ја прифати таа подлост, но на крајот стравот од огнот сепак натежнал, и тој се 
согласил да стане предавник на своите браќа. Во придружба на свештениците, 
на оние кои им ги носеле кадилниците, монасите и војниците, Морин, кралскиот 
детектив, придружуван од овој предавник, поминувал по улиците на градот 
полека и молчејќи. Демонстрацијата била привидно прикажана како да е 
организирана во чест на “светите сакраменти”, како акт на исчистување за 
навредите што протестантите наводно и ги нанеле на мисата. Но зад тој свечен 
изглед се криела убиствена намера. Пристигнувајќи до куќата на некој од 
лутераните, предавникот само ќе дал знак, не изговарајќи ниту збор. Поворката 
ќе застанела и тие ќе влегле во куќата, ќе ги извлекле членовите на семејството 
надвор, ќе ги оковале во синџири, и страшната поворка ќе продолжела 
понатаму, барајќи нови жртви. “Не била поштедена ниту една куќа, ниту голема 
ниту мала, па дури ниту Парискиот универзитет... Пред Морин се тресел целиот 
град ... Тоа навистина  било владетелство на терор.” - Исто, IV, 10 поглавје. 

Жртвите умирале во најстрашни маки, зашто особено било наредено огнот 
да гори полека и така да се продолжат нивните претсмртни маки. Но тие 
умирале како победници. Нивната решителност останала непоколеблива, а 
нивниот мир непоматен. Нивните прогонители, немоќни да ја поколебаат 
нивната нескршлива постојаност, се чувствувале победени. “Биле подигнати 
клади во сите делови на Париз, и спалувањето било вршено постојано, ден по 
ден, та со ширењето на свирепото погубување, да се шири и стравот од 



кривоверството. Меѓутоа, победата на крајот сепак била на страната на 
евангелието. На целиот Париз му била дадена можност да види какви луѓе 
создала новата вера. Навистина нема поречити проповедалници од кладите и 
маченичкиот столб. Непоматената радост која блескала од лицата на овие луѓе 
кога оделе на губилиште, нивното херојско држење среде лутиот пламен, 
нивното благо и милостиво простување на неправдите, го претвориле, не 
еднаш, гневот во сомилост, а омразата во љубов и со неодолива речитост 
сведочеле во корист на евангелието.” - Вили, XIII, 20 поглавје. 

Свештениците во своето настојување гневот на народот да го одржат на 
самиот врв, против протестантите ширеле најстрашни обвинувања. Им 
припишувале заговор по кој наводно над католиците планирале да извршат 
масовен колеж, да ја урнат постоечката власт и да го убијат кралот. Но тоа свое 
тврдење со ништо не можеле да го поткрепат. Овие злокобни пророштва сепак 
морале да се исполнат, но во сосема други околности и од сосема други 
причини. Стравотиите што католиците ги извршиле над недолжните 
протестанти, проколнувале за освета, и во подоцнежните векови им ја донеле 
токму оваа судбина која според нивното пророштво му се заканувала на кралот, 
на неговата влада и на неговите приврзаници, но од рацете на неверниците, а 
причина биле самите паписти. Значи, не воведувањето на протестантизмот, 
туку напротив, неговото потиснување, по триста години на Франција и ги донело  
оние страшни несреќи. 

Сомневања, недоверба и ужас ги опфатиле сите општествени слоеви. 
Среде сеопштото возбудување било очигледно дека Лутеровата наука фатила 
длабоки корени во срцата на луѓето кои се одликувале со образование, 
влијание и беспрекорен карактер. Положбите од доверба и чест одеднаш 
останале празни. Занаетчии, печатари, научници, професори на универзитети, 
писатели па дури и дворски службеници, исчезнале. Стотици од нив побегнале 
од Париз, како доброволни изгнаници од земјата на своите предци, на тој начин 
многумина за првпат дале до знаење дека и припаѓаат на реформираната вера. 
Папистите вчудоневидено гледале околу себе при помислата колку кривоверци, 
во кои воопшто не се сомневале, престојувале во нивната средина. Тие го 
излеале својот бес на мноштвото скромни жртви што биле под нивна власт. 
Затворите биле преполни, а самиот воздух како да потемнел од кладите на кои 
приврзаниците на евангелието биле спалувани на сите страни. 

Франсоа I порано се фалел дека е водач на големата културна преродба 
што го обележала почетокот на 16-тиот век. Сакал на својот двор да собира 
учени луѓе од сите земји. На неговата љубов кон науката и презирот што го 
покажувал кон незнаењето и празноверието на монасите, донекаде може да се 
припише неговата толеранцијата  кон реформацијата. Но, целиот обземен со 
ревност да го искорени “кривоверството,” овој заштитник на науката издал 
едикт со кој во цела Франција била укината слободата на печатот. Франсоа I 
останал еден од многуте примери во историјата кои докажуваат дека 
образованието не претставува заштита од верската нетрпеливост и 
прогонствата. 

Со една свечена и јавна церемонија Франција се обврзала на потполно 
уништување на протестантизмот. Свештениците барале навредата направена 
на небото со отфрлување на мисата, мора да биде окајана со крв, и дека 
кралот, во интерес на нацијата, мора јавно да го одобри ова одвратно дело. За 
оваа ужасна церемонија бил избран 21 јануари 1535 година. За таа цел биле 
поттикнати празноверни стравувања и слепа омраза кај целата нација. 
Париските улици биле преполнети со маси од луѓе кои дошле од внатрешноста. 
Денот требало да започне со величествена и раскошна поворка. “Куќите покрај 
кои оваа поворка поминувала биле обележени со црнина, а тука и таму биле 
подигнати олтари.” Пред секоја врата горел факел во чест на “светиот 



сакрамент.” Уште пред разденувањето, поворката почнала да се формира пред 
кралската палата. “На чело на поворката биле носени крстови и знамиња на 
поедини црковни парохии, а по нив оделе граѓани, двајца по двајца, со 
запалени факели. Зад нив оделе четири монашки реда, секој во своите посебни 
носии. Потоа следувала голема збирка на прочуени реликвии, зад кои јавале 
црковните великодостојници во своите пурпурни и скерлетни носии, украсени со 
скапоцени камења - сјајна и блескава поворка.” 

“Хостијата ја носел парискиот бискуп под величествениот балдехин кој го 
држале четири најугледни кнеза... Зад хостијата одел кралот... тој ден Франсоа 
I не ја носел ниту круната, ниту царската облека.” “Гологлав, со наведнат 
поглед, држејќи во рацете запалена свеќа”, кралот на Франција се појавил “како 
покајник.” - Исто XIII, 21  поглавје.  Пред секој олтар покорно се поклонувал не 
поради пороците што ја сквернавеле неговата душа, ни поради невината крв 
што ги испрскала неговите раце, туку поради наводно “смртните гревови” на 
неговите поданици што се осмелиле да ја отфрлат “светата миса”. По него 
одела кралицата, а потоа државните великодостојници, исто така по двајца во 
ред, и секој со запален факел во рака. 

Како дел од службата тој ден, самиот крал во големата сала на бискупската 
палата одржал говор на високите државни чиновници. Истапил пред нив со 
нажалено лице и со зборови на трогателна реторика тажел, оплакувајќи ја 
народната “изопаченост на богохулните, денот на жалоста и срамот” што 
осамнал за француската нација. Тогаш го повикал секој верен поданик на 
престолот да помогне во истребувањето на опасната “ерес,” која ја турка 
Франција во пропаст... “Како што е вистина, господо, дека јас сум ваш крал”, 
рекол тој, “кога би знаел дека еден од моите делови на телото е извалкан или 
заразен со овој  одвратен гнилеж, би ви дал да го отсечете... Уште повеќе кога 
би видел дека дури и некое мое дете е извалкано со тоа, не би го поштедил... 
Јас самиот би се одрекол од него  и би го жртвувал на Бога!” Неговиот говор го 
загушиле солзи, а целиот собир заплакал и еднодушно извикнал: “Ќе живееме и 
ќе умреме за католичката вера!” - Д’Обиње, Историја на реформацијата во 
Европа во деновите на Калвин, IV, 12 поглавје. 

Страшна темнина се спуштила врз оваа нација кога ја отфрлила светлината 
на вистината. “Божјата благодат која носи спасение за сите луѓе” (Тит 2:11), се 
покажала; но Франција, иако ја видела нејзината моќ и светлина, иако 
илјадници биле привлечени со нејзината божествена убавина и цели градови и 
села осветлени со нејзиниот сјај, се одвратила од вистината, зашто повеќе ја 
засакала темнината отколку светлината. Французите како нација го отфрлиле 
небесниот дар што им бил понуден. Тие не престанувале “злото да го 
нарекуваат добро, а доброто зло” (Исаија 5:20), додека не станале жртви на 
својата тврдоглава самоизмама. Макар што можеле и вистински да веруваат 
дека, прогонувајќи го Божјиот народ, на “Бога служба прават”, сепак нивната 
искреност не можела да ги ослободи од вината. Тие своеволно ја отфрлиле 
светлината што би ги сочувала да не бидат измамени и своите раце да не ги 
извалкаат со крвта на недолжните жртви. 

Во големата катедрала - во која по неполни три века, истата нација, 
заборавајќи на живиот Бог, на престолот ја издигнала “божицата на разумот”, 
сега била положена свечена заклетва дека кривоверството потполно ќе се 
искорени. Повторно била формирана поворка и претставниците на Франција го 
почнале делото за кое се заколнале дека ќе го извршат. “На кратки растојанија 
биле подигнати клади на кои протестантските христијани биле живи спалувани, 
и тоа така било наместено, одделни клади да бидат запалени токму во 
моментот кога ќе наиде царот за поворката да застане и да би биде очевидец 
на погубувањето. - Вили XIII, 21 поглавје. Деталите на мачењето што овие 
сведоци за Христа морале да ги претрпат, премногу се ужасни за да можеме да 



ги прераскажуваме, но сепак жртвите не покажувале никакво колебање или 
нерешителност. На присилувањето да се одрекне од својата вера, еден верник 
одговорил: “Верувам само во она што некогаш го проповедале пророците и 
апостолите и во што верувале сите заедници на светите.” “Мојата вера се 
надева во Бога, и ќе им се спротивстави на сите сили на пеколот.” - Д’Обиње, 
Историја на реформацијата во Европа во деновите на Калвин, IV, 2 поглавје.  

Така поворката се запирала по ред на сите места за мачење. Враќајќи се на 
своето појдовно место пред кралската палата, масата се разотишла, а кралот и 
неговите великодостојници се повлекле задоволни од настаните на денот, 
честитајќи си себеси што започнало делото што ќе доведе до потполно 
истребување на кривоверството. 

Евангелието на мирот што Франција го отфрлила, требало да биде скоро 
сосема искоренето, но колку страшни ќе бидат последиците од тоа! На 21 
јануари 1793 година, двесте педесет и осум години подоцна, сметајќи од денот 
кога Франција го најавила потполното истребување на реформаторите, низ 
улиците на Париз поминувала друга поворка и со сосема друга цел. “Пак кралот 
бил главна личност, пак се кренала буна и врева; пак се слушало викањето на 
оние што барале нови жртви, пак се подигани црни губилишта, и пак денот се 
завршил со грозни погубувања. Отимајќи се на своите темничари и џелати, Луј, 
тој ден бил довлечкан на гилотината и тука со сила бил држен додека не 
паднала секирата, а отсечената глава се стркалала на земјата.” - Вили, XIII, 21 
поглавје. Кралот не бил единствената жртва; во текот на тие крвави денови на 
владеењето на теророт, недалеку од тоа место, на гилотината биле погубени 
две илјади и осумстотини луѓе. 

Реформацијата на светот му ја отворила Библијата, укажала на светите 
прописи на Божјиот закон и настојувала да го втисне во свеста на народот. 
Неизмерната Божја љубов им ги открила на луѓето начелата и прописите на 
небото. Бог рекол: “И така, пазете ги и исполнувајте ги, зашто во тоа е вашата 
мудрост и вашиот разум пред очите на сите народи, кои, откако ќе ги чујат сите 
тие наредби, ќе речат: само овој голем народ е мудар и разумен народ” 
(Второзаконие 4:6). Меѓутоа, Франција отфрлајќи го небесниот дар, посеала 
семе на анархија и пропаст, што како неизбежна последица довело до 
револуција и владеење на терор. 

Многу време пред прогонството предизвикано со непромисленото лепење 
на плакати, храбриот и ревен Фарел бил принуден да бега од својата 
татковина. Отишол во Швајцарија каде со својата работа, ставајќи се на 
располагање на Цвингли, придонел за победата на реформацијата. Тука ги 
поминал и своите последни години, но продолжил да врши пресудно влијание и 
на реформацијата во Франција. За време на првите години на Фареловото 
прогонство, неговите напори особено биле насочени кон ширењето на 
евангелието во неговата татковина. Многу време поминал проповедајќи го 
евангелието меѓу своите сонародници во близина на границата, од каде што 
неуморно ја следел борбата што се водела во самата земја и помагал со 
зборови на охрабрување и совети. Со помош и на другите изгнаници се 
преведени списите на германските реформатори на француски јазик и заедно 
со француската Библија се печатени во голем број. Колпортерите овие дела ги 
продавале по цела Франција. Ги добивале по ниска цена, а добивката од 
работата им овозможувала да работат без прекин. 

Фарел своето дело во Швајцарија го започнал како скромен учител. 
Повлекувајќи се во една зафрлена парохија, се посветил на воспитување на 
децата. Покрај вообичаените предмети во училиштето внимателно ги вовел и 
библиските вистини, надевајќи се дека преку децата ќе допре и до родителите. 
Некои од нив и поверувале, но се вмешале свештениците за да ја спречат 
неговата работа, и суеверното население било наговорено да му се 



спротивстави. “Ова не може да биде Христово евангелие,” тврделе 
свештениците, “зашто како што се гледа, неговата проповед не донесува мир 
туку војна.” - Вили, XIV, 3 поглавје. Како и првите Христови ученици, Фарел, 
кога ќе бил прогонет од еден град, одел во друг. Одел од село до село, од град 
до град. Пеш, често трпејќи глад, студ, умор и секаде бил во животна опасност. 
Проповедал на плоштадите, во црквите, а понекогаш неговиот глас се слушал и 
од проповедалните на катедралите. Понекогаш ќе најдел црква без слушатели, 
а понекогаш неговите проповеди биле прекинувани со викање и со подбиви; а 
се случувало и со сила да го симнат од проповедалната. Повеќепати толпата го 
напаѓала и го претепувала до смрт. Па сепак непоколебливо одел напред. Иако 
во својата борба честопати бил одбиен, тој со неуморна истрајност ги 
повторувал нападите; и доживеал да види како градови и села, кои дотогаш  
биле тврдина на папството, еден по друг ја отвораат вратата на евангелието. 
Малата парохија што го претставувала првото поле на неговата работа, 
наскоро ја примила реформацијата. И градовите  Морат и Нојшател се одрекле 
од папските обреди и ги отстраниле идолопоклоничките слики од своите цркви. 

Фарел одамна сакал во Женева да го подигне знамето на протестантизмот. 
Кога овој град би можел да се придобие, би станал центар на реформацијата за 
Франција, Швајцарија и Италија. Поставувајќи си го тоа себеси за цел, 
продолжил со работата додека не придобил многу околни градови и села. 
Тогаш дошол во Женева со еден единствен придружник. Меѓутоа, му дозволиле 
да одржи само две проповеди. Свештениците кои напразно настојувале од 
градските власти да ја изнудат неговата осуда, го повикале пред црковниот 
совет на кој дошле со оружје скриено под облеката, решени да му го одземат 
животот. Пред салата се собрала збеснета толпа наоружана со колци и мечеви 
за да го пречека и да го убие, доколку случајно би му успеало да побегне од 
собранието. Меѓутоа, тој сепак е спасен, благодарејќи на градските власти и на 
еден одред вооружени војници. Во зора, следниот ден тој со својот другар бил 
одведен преку езерото на сигурно место. Така се завршил неговиот прв обид да 
ја евангелизира Женева.  

За вториот обид било избрано скромно  орудие, едно момче со толку 
скромен изглед што ладно го примиле дури и оние што тврделе дека се 
пријатели на реформацијата. Меѓутоа, што можело да се очекува од еден таков 
претставник кога самиот Фарел бил отфрлен? Како некој со толку мала 
храброст и искуство можел да оддолее на бурата пред која најсилните и 
најхрабрите биле принудени да бегаат? “Не со сила ни со снага туку со Мојот 
Дух, вели Господ над војските” ( Захарија  4:6). “Што е слабо пред светот, Бог го 
избра, за да ги посрами силните.” “Зашто безумното од Бога, помудро е од 
луѓето, и слабото од Бога, посилно е од луѓето” (1. Коринтјаните 1:27, 25).  

Фромен - така се викал тој млад човек - своето дело го започнал како 
учител. Вистините со кои ги поучувал децата во училиште, тие ги повторувале 
дома. Наскоро и родителите почнале да доаѓаат да слушнат како се објаснува 
Библијата, додека училишната сала не се исполнила со внимателни  
слушатели. Новиот завет и пригодни брошури биле делени слободно и така 
стигнале до многумина што не се осмелувале да дојдат јавно да го слушнат 
излагањето на новото учење. Набргу и овој млад проповедник бил принуден да 
побегне; но вистините што ги проповедал тој останале во срцето и мислите на 
луѓето. Семето на реформацијата било посеано и тоа продолжило да се 
засилува и да се шири. Споменатите проповедници се вратиле и најпосле, 
благодарејќи на нивните залагања, во Женева е воведено протестантско 
богослужение. 

Градот веќе бил изјаснет за реформацијата кога Калвин, по многу талкања и 
тешкотии влегол низ неговата врата. Враќајќи се од својата последна посета на 



своето родно место, бил на пат за Базел, но бидејќи патот бил запоседнат од 
војската на Карло V, бил принуден да појде по заобиколен пат преку Женева. 

Во таа Калвинова посета на Женева, Фарел ја видел Божјата рака. Иако 
Женева веќе ја прифатила реформираната вера, сепак тука требало да се 
заврши голема работа. Луѓето се обраќаат кон Бога како поединци, а не како 
заедници, делото на духовниот препород морало да се изврши во срцата и 
совеста со силата на Светиот Дух, а не со декретите на црковните собори. 
Жителите  на Женева, иако го отфрлиле авторитетот на Рим, сè уште не биле 
подготвени да се одречат од пороците што цутеле под неговата закрила. Да се 
воведат овде чисти начела на евангелието, а народот да се подготви достојно 
да го заземе местото кое му го понудило Провидението, не било лесна работа. 

Фарел бил осведочен дека во Калвин нашол човек кој може навистина да му 
се придружи во оваа задача. Во името на Бога, свечено го заколнал младиот 
евангелист да остане тука и да соработува со него. Калвин исплашен се 
колебал. По природа плашлив и мирољубив, се плашел да стапи во допир со 
храбриот, независниот па дури и со избувливиот дух на женевците. Неговото 
слабо здравје и неговата наклонетост да се оддава на учењето, го наведувале 
да бара повлеченост. Верувајќи дека на реформацијата најдобро би и послужил 
со своето перо, сакал да најде мирно катче за студирање и оттаму по пат на 
печатот, да ги поучува и подигнува црквите. Но Фареловото свечено и толку 
сериозно предупредување му дошло како повик од небото и тој не се осмелил 
тоа да го одбие. Му се чинело, како што тој подоцна рекол: “Како од небото да 
се подала Божјата рака која го дофатила и неотповикливо го поставила на 
местото од кое одвај чекал да побегне.” - Д’Обиње, Историја на 
реформацијата во Европа во деновите на Калвин, IX, 17 поглавје. 

Во тоа време, на протестантизмот му се заканувале големи опасности. 
Против Женева грмеле папските анатеми, а моќните нации и се заканувале со 
потполно уништување. Како овој мал град да и се спротивстави на моќната  
хиерархија која толку често ги присилувала царевите и владателите да и се 
потчинат? Како да се одржи пред армиите на големите светски освојувачи? 

Во целото христијанство на протестантизмот му се заканувале силни 
непријатели. Првите победи на реформацијата поминале, а Рим собирал нови 
сили надевајќи се дека ќе ја уништи. Во тоа време е основан редот на езуитите 
- најсвирепите, најбезобѕирните и најмоќните меѓу сите приврзаници на 
папството. Раскинувајќи ги сите земни врски и човечки интереси, мртви кон 
барањата на природните наклоности, замолкнувајќи го гласот на совеста и 
разумот, езуитите не признавале никакви обврски и правила, освен на својот 
ред, и единствената должност им била да ја зголемат неговата моќ. (Види 
додаток). Христовото евангелие ги оспособило неговите приврзаници, да се 
спротивстават на опасностите, да ги издржат страдањата, студот, гладот, 
тешките напори и сиромаштвото, и високо да го држат знамето на вистината, и 
покрај темниците, мачењето и кладите. За да се бори против тоа, езуитизмот и 
своите следбеници ги вдахнал со фанатизмот да издржат слични опасности, и 
на силата на вистината да се спротивстават со сето оружје на измамата. Ниту 
едно злосторство за нив не било толку големо за да не можат да  го извршат; 
ниту една измама толку подла за да не можат да ја применат, ниту едно 
лицемерство толку ниско за да не би можат да го употребат. Иако се 
заколнувале на вечна сиромаштија и понизност, цел на нивното изучување 
било стекнување богатство и власт, за сето тоа да го употребат за уништување 
на протестантизмот и за воспоставување врховна власт на папството. 

Како членови на редот, ја носеле наметката на побожноста и светоста, 
посетувале затвори и болници, им правеле услуги на болните и сиромашните, 
тврдејќи дека се откажале од светот и дека го носат светото име на Исус, Кој 
поминал по светот правејќи добро. Но оваа беспрекорна надворешност често 



криела злосторнички и убиствени намери. Основното начело на овој ред било - 
целта ги оправдува средствата. Според тоа правило лагата, кривоклетството и 
атентатите не само што биле простливи туку и препорачливи, доколку служат 
за интересите на црквата. Под сите можни видови на лукавство, езуитите се 
вовлекувале во државните служби, успевале да станат советници на царевите 
и да ја обликуваат политиката на многу нации. Станувале слуги за да ги 
шпионираат своите господари. Основале школи за воспитување на кнежевските 
и благородничките синови и школи за обичниот народ, и така децата на 
протестантските родители биле неосетно наведени да ги прифатат папските 
обреди. Сиот надворешен сјај и раскош на римокатоличкото богослужение, 
имал за цел на народот да му го помати разумот, а мечтата да ја заслепи и 
занесе, и така синовите ја издавале слободата за која нивните татковци толку 
мачно се бореле и ја пролевале својата крв. Езуитите се рашириле по цела 
Европа, и каде и да пристигнувале, таму папството и оживувало.  

За моќта на езуитите уште повеќе да се зголемува, со папски декрет 
повторно била воведена инквизицијата (Види додаток). И покрај општото 
гнасење со кое се гледало на тоа дури и во католичките земји, овој страшен суд 
сепак повторно е воведен од страна на папските владетели, и најстрашни 
свирепости, и премногу страшни за да можат да се изнесат на светлината на 
денот, се повторувале во мрачните ќелии на инквизиторските темници. Во 
многу земји на Европа, илјадници луѓе кои биле цвет на својата нација - 
најдобрите и најблагородните, најобразованите и најдобро воспитаните, 
побожните и предани пастири, трудољубивите и родољубивите граѓани, 
сјајните научници, талентираните уметници и вештите занаетчии, биле 
најнемилосрдно убивани или присилени да бегаат во туѓина. 

Такви биле средствата со кои Рим настојувал да ја изгаси светлината на 
реформацијата, од луѓето да ја одземе Библијата и пак да воспостави 
незнаење и празноверие во средниот век. Но, благодарејќи на Божјиот 
благослов и на несебичните напори на оние благородни луѓе што ги покренал 
Тој да се угледаат на Лутер, протестантизмот не е уништен. Благодарноста за 
својата сила и виталност, тој не и ја должел на наклоноста и оружјето на 
германските, ниту на кои било други кнезови. Најмалите земји, најскромните и 
најслабите нации станале негови одбранбени кули. Малечката Женева, среде 
моќните непријатели што настојувале да ја уништат; Холандија, која на своите 
песочни брегови на Северното Море непомирливо се борела против шпанската 
тиранија, тогаш најголемо и најбогато кралство, како и пустата и неплодна 
Шведска која исто така придонела за победата на реформацијата. 

Калвин во Женева работел речиси триесет години, прво на основање на 
црква која ќе се држи до моралните начела на Библијата, а потоа и на 
ширењето на реформацијата по цела Европа. Неговиот животен пат како јавен 
водач не бил беспрекорен, ниту неговото учење било потполно слободно од 
заблудата. Но тој бил орудие за обнародување на големите вистини кои во 
неговото време биле од особена важност за докажување на начелата на 
протестантизмот, против опасно надоаѓачките поплави на папството и за 
чистотата и едноставноста на животот во реформираната црква, наместо 
горделивоста и расипаноста поттикнати од римокатоличките учења. 

Од Женева излегувале списи и учители што го ширеле учењето на 
реформираната вера. Оттаму прогонетите од сите земји, чекале поука, совет и 
охрабрување. Калвиновиот град станал засолниште за прогонетите 
реформатори од цела Западна Европа. Бегајќи од бурните прогонства кои не 
престанувале со векови, бегалците барале засолниште пред портите на 
Женева. Изгладнети, ранети, лишени од татковината и од своите најмили, тука 
им е укажувано добредојде и нежно гостопримство. Тука наоѓајќи нова 
татковина, тие на благословениот град што толку љубезно ги примил, за 



возврат му ја донеле својата побожност, своето знаење и своите деловни 
способности. Многумина што овде нашле засолниште пак се враќале во својата 
татковина и продолжувале и понатаму да се борат против тиранијата на Рим. 
Џон Нокс, храбриот шкотски реформатор, големиот број на англиски пуританци, 
протестанти од Холандија и Шпанија и француските хугеноти, од Женева го 
понеле факелот на вистината за да ја расветли темнината на својата 
татковина. 

   
 
 

XIII 
 

ХОЛАНДИЈА И СКАНДИНАВСКИТЕ ЗЕМЈИ 
 
 
Во Холандија папската тиранија многу рано предизвикала решителен 

протест. Така, седумстотини години пред Лутера два епископа, кои како 
пратеници престојувале во Рим, го запознале вистинскиот карактер на “светата 
столица” и бестрашно го обвиниле римскиот понтифекс, зборувајќи: “Бог 
црквата, како своја царица и свршеница, ја направил благородно и вечно 
прибежиште за нејзиното семејство, давајќи и мираз кој е непоминлив и 
неуништлив и вечна круна и жезол... сите тие предности ти како крадец си ги 
задржал за себе. Си седнал во Божјиот храм (2. Солунјаните 2:4); наместо да 
си врховен епископ, а се однесуваш како тиранин... Наместо да си слуга на 
слугите, како што се нарекуваш, се трудиш да станеш господар над 
господарите... Ти ги презираш Божјите заповеди... Божјиот Дух е основач на 
сите цркви по целото лице на земјата... Градот на нашиот Бог, чиишто граѓани 
сме ние, ги опфаќа сите делови на вселената и е поголем од градот кој светите 
пророци го  нарекувале Вавилон, кој тврди дека е божествен, се воздигнува до 
небото и се фали дека неговата мудрост е бесмртна; и конечно, иако без 
никаква основа, тврди дека никогаш не грешел ниту пак ќе греши некогаш.” - 
Гералд Брандт, Историја на реформацијата во помалите земји,  VII поглавје 
6. 

Сличен протест во текот на вековите што настапиле подигале и други. А 
оние први учители, кои, патувајќи низ разни земји биле познати под разни 
имиња и слично на валденжанските мисионери, насекаде ширејќи го 
познавањето на евангелието, се пробиле и во Холандија. Нивното учење  брзо 
се ширело. Валденжанската Библија тие ја превеле на холандски јазик во 
стихови. “Нејзината голема предност”, нагласувале тие, “е што нема шеги, 
приказни, безначајни ситници ниту измами, туку само зборови на вистината. 
Понекаде ќе се наиде на тврда лушпа, но и тука може лесно да се дојде до 
јатката и до сласта на она што е добро и свето.” - Исто, книга I, стр. 14. Така 
во дванаесеттиот век пишувале пријателите на старата вера. 

Тогаш започнале прогонствата од страна на римокатолиците; но и покрај 
кладите и мачењата сè повеќе се умножувал бројот на верниците кои 
решително изјавувале дека Библијата е единствен сигурен авторитет на верата 
и “дека никој не смее да се присили да верува, туку треба да се придобие со 
проповедање.” - Мартин, книга II, стр. 87. 

Лутеровото учење во Холандија нашло плодна почва, и сериозни и верни 
луѓе се нафатиле да го проповедаат евангелието. Од една холандска покраина 
дошол Мено Симонс. Воспитан како римокатолик и ракоположен за свештеник, 
воопшто не ја познавал Библијата и не сакал ниту да ја чита од страв да не 
биде заведен од кривоверството. Кога во него се појавил сомнеж во поглед на 
папското учење за претворањето на виното и лебот во вистинско Христово тело 



и крв, тој сметал дека сатаната го искушува и настојувал да се ослободи од 
него со исповеди и молитви, но напразно. Потоа оддавајќи се на распуштен 
живот се обидел да го замолкне  гласот на совеста, но без успех. По некое 
време бил наведен да го проучува Новиот завет и благодарение на тоа и на 
Лутеровите списи, тој ја прифатил реформната вера. Набрзо потоа во едно 
соседно село бил очевидец кога на еден човек му ја отсекле главата само затоа 
што се крстил. Тоа го поттикнало да ја проучува Библијата во врска со 
крштевањето на малите деца. За ова не можел да најде докази во Светите 
списи, но видел дека како услов за крштевање секогаш се бара покајание и 
вера. 

Мено ја оставил римската црква и го посветил својот живот на проповедање 
на вистините што ги прифатил. Меѓутоа, како во Германија така и во Холандија 
се појавиле фанатици што ширеле апсурдно и заводливо учење, се подбивале 
на редот и моралот и прибегнувале кон насилство и побуни. Мено ги согледал 
страшните последици до кои ваквите движења неизбежно би довеле и 
решително се спротивставил на лажното учење и на неостварливите замисли 
на овие фанатици. Меѓутоа, имало многумина што од овие фанатици биле 
заведени, но кои подоцна се одрекле од ова штетно учење; а имало уште и 
потомци на старите христијани, плодови на валденжанското учење. Меѓу 
таквите Мено дејствувал со голема ревност и успешно. 

Дваесет и пет години тој патувал заедно со својата жена и децата, 
поднесувајќи тешкотии и оскудица и често бил во животна опасност. Ја 
пропатувал Холандија и северна Германија работејќи претежно меѓу пониските 
сталежи, но со многу распространето влијание. По природа бил речит, иако со 
скромно образование, бил човек со непоколеблива чесност, со понизен дух, 
љубезен во однесувањето, искрено и сериозно побожен, и бидејќи со својот 
живот ја потврдувал науката што ја проповедал ја придобил довербата на 
народот. Неговите следбеници биле расеани и угнетувани. Многумина 
страдале и поради тоа што погрешно ги поистоветувале со фанатички 
настроените Минцерови приврзаници. Сепак, благодарение токму на неговата 
работа, многумина се обратиле. 

Никаде учењето на реформацијата не било толку широко прифатено како во 
Холандија. Но ретко во која земја нејзините приврзаници биле изложени на 
пострашни прогонства. Во Германија Карло V ја прогонувал реформацијата, и 
тој, кога би било по негово, сите нејзини приврзаници со задоволство би ги 
испратил на клада; но кнезовите се подигнале против неговата тиранија. Во 
Холандија неговата моќ била поголема, и наредбите за прогонство следувале 
брзо една по друга. Да се чита Библијата, да се проповеда, да се слуша за неа 
или пак само да се спомне нејзиното име, тоа значело да се изложиш на смртна 
опасност и да завршиш на клада. Да се молиш на Бога во тајност, да не се 
поклонуваш на слики или да пееш некој псалм, исто така се казнувало со смрт. 
Дури и оние што биле подготвени да се одречат од сè, признавајќи дека се во 
заблуда, биле осудувани на смрт: на мажите да им се отсече главата, а жените 
да бидат живи закопани. За време на владеењето на Карло V и Филип II, биле 
убиени илјадници верни приврзаници на реформацијата.  

Еднаш, така цело семејство било доведено пред инквизиторите и обвинето 
дека изостанало од мисата извршувајќи го богослужението во својата куќа. 
Запрашан за тоа што тие работат на своето тајно богослужение, најмладиот 
син одговорил: “Ние паѓаме на колена и се молиме на Бога да го просветли 
нашиот ум и да ни ги прости гревовите; се молиме и за нашиот владетел 
неговото владеење да биде успешно, а неговиот живот среќен, се молиме и за 
нашите судии и поглавари да ги сочува Бог.” - Вили, II, 6 поглавје. Некои од 
судиите биле длабоко трогнати, но сепак таткото и еден од синовите биле 
осудени на клада. 



Верата на мачениците растела и зајакнувала заедно со бесот на 
прогонителите. Не само мажите туку и нежните жени и младите девојки 
покажувале непоколеблива храброст. “Имало жени кои би застанале пред 
самата клада на  својот маж, и додека тој жив горел во огнот му дошепнувала 
зборови на утеха или го храбрела со пеење на псалми. “Младите девојки живи 
легнувале во своите гробови толку спокојно како да одат во одајата за ноќна 
починка; оделе на губилиште и во оган облечени во своите најубави фустани, 
како да одат на венчање.” - Исто, II, 6 поглавје. 

Меѓутоа, како и во првите векови кога незнабоштвото сакало да го уништи 
евангелието, крвта на христијаните била само семе. (види Tertullian, Апологија, 
пар. 50) Прогонството придонело бројот на сведоците за вистината уште повеќе 
да се зголеми. Раздразнет до лудило од несовладливата решителност на 
народот, монархот од година во година упорно продолжувал со својата 
свирепост, но напразно. Револуцијата под раководството на благородниот 
Вилем Орански, конечно на Холандија и донела слобода на вероисповедта.  

Во горите на Пиемонт, во низините на Франција и на бреговите на 
Холандија, напредокот на евангелието е обележан и платен со крвта на 
неговите приврзаници. Меѓутоа, во северните земји, евангелието влегло мирно. 
Витенберските студенти, враќајќи се од студиите во татковината, ја донеле 
реформираната вера и во Скандинавија. Објавувањето на Лутеровите списи 
исто така придонело за ширење на светлината. Едноставниот и отпорен народ 
на северот се одвратил од расипаноста, раскошот и празноверието на Рим и ја 
прифатил чистотата, едноставноста и спасоносните вистини на Библијата. 

Таузен, “данскиот реформатор”, бил селски син. Момчето многу рано дало 
доказ за силата и бистрината на својот ум. Копнеел за повисоко образование, 
но поради сиромаштијата на неговите родители, тоа му било оневозможено, 
стапил во манастир. Тука со чистотата на својот живот,  трудољубивоста и 
верноста ја здобил наклоноста на претпоставените. На испитите се покажало 
дека поседува талент кој на црквата и ветувал големи услуги во иднина. 
Заклучено било да му се овозможи образование на некој од униерзитетите во 
Германија или Холандија. На младиот студент му било дозволено самиот да ја 
избере школата; единствен услов бил да не отиде во Витенберг. Ученикот кој се 
подготвува за служба на  црквата не смеел да биде изложен на отровот на 
кривоверството. Така заклучиле фратарите. 

Таузен заминал во Келн кој во тоа време, како и денес, бил тврдина на 
римокатолицизмот. Но, тука наскоро му се згадил мистицизмот на школските 
професори. Отприлика во тоа време до рака му дошле Лутеровите списи. Ги 
читал со чудење и воодушевување и посакал реформаторот лично да го 
поучува.  Но за  да го постигне тоа морал да се замери со својот монашки 
старешина и да ја изгуби издршката која дотогаш ја примал. Најпосле сепак се 
решил на тоа и наскоро се запишал на унивезитетот во Витенберг. 

По враќањето во Данска, повторно се вратил во својот манастир. Сè уште 
никој не го осомничил за лутеранство. Не им ја открил својата тајна, но 
настојувал, не предизвикувајќи предрасуди кај своите другари, да ги поведе во 
посвет живот и почиста вера. Им ја отворал Библијата, ја разјаснувал нејзината 
вистинска смисла и им го проповедал Христа како единствено оправдание на 
грешникот и како негова единствена надеж за спасение. Голем бил гневот на 
надлежниот старешина, кој во него полагал големи надежи очекувајќи да биде 
верен бранител на католичката црква. Без одложување бил преместен во друг 
манастир и под строг надзор чуван во ќелија. 

На запрепастување на неговите нови чувари, неколку монаси наскоро го 
прифатиле протестантизмот. Низ решетките на својата ќелија, Таузен своите 
другари ги довел до спознавање на вистината. Кога данските отци би знаеле 
како католичката црква постапува со оние кои ги смета за еретици, гласот на 



Таузен никогаш повеќе не би се слушнал, но наместо жив да го закопаат во 
некоја подземна темница, тие го протерале од манастирот. Тогаш биле 
немоќни, бидејќи токму во тоа време стапил на сила еден кралски едикт што на 
поборниците на новото учење им давал заштита. Таузен почнал да проповеда. 
Му биле отворени црквите и народот масовно доаѓал да го слуша. И други го 
проповедале Божјото Слово. Новиот завет, преведен на дански јазик, брзо се 
раширил. Напорите на папистите да го спречат делото, само го забрзале и не 
траело долго, а Данска веќе се изјаснила во корист на реформацијата. 

И во Шведска младите луѓе кои се напојувале на изворот во Витенберг им ја 
донеле на своите земјаци водата на животот. Двајцата први поборници на 
шведската реформација, Олаф и Лауренцие Петри, синови на еден ковач од 
Еребр, студирале во времето на Лутер и Меланхтон и ревно настојувале 
вистините што ги запознале да ги проповедаат и на другите. Олаф, слично на 
Лутер, го будел народот со својата ревност и речитост додека Лауренцие, по 
примерот на Меланхтон, бил учен, тивок и оддаден на размислување. И 
двајцата биле луѓе со голема побожност и со високо теолошко образование и 
со непоколеблива храброст во застапувањето на вистината. Противењето од 
папските приврзаници ни тука не изостанало. Католичките свештеници ги 
растревожиле непросветените и суеверни маси. Олаф Петри често бил мета на 
разбеснетиот џган, а понекогаш одвај си го спасувал животот. Меѓутоа, кралот 
овие рефоматори ги поддржувал и штител. 

Под власта на Римокатоличката црква, народот осиромашил и стенкал под 
насилството на угнетувањето. Бил лишен од Светите списи, а бидејќи имал 
вера само на надворешна форма и церемонија, вера која на душата не и 
донесувала никаква светлина, се вратил на празноверието и обичаите на 
своите незнабожечки предци. Нацијата се поделила на два противнички 
табора, чиишто бескрајни борби уште повеќе ја зголемувале сеопштата беда. 
Кралот се решил за реформација на црквата и државата, и со радост ги 
поздравил овие способни и силни помагачи во борбата против Рим. 

Во присуство на самиот монарх и водечките луѓе на Шведска, Олаф Петри 
многу подготвено го бранел учењето на реформираната вера пред 
поборниците на римокатолицизмот. Тој изјавил дека учењето на црковните отци 
може да се прифати само тогаш ако е во согласност со Светите списи, тврдејќи 
дека суштественото учење за верата е прикажано во Библијата толку јасно и 
едноставно за тоа сите луѓе да можат да го разберат. Христос кажува: “Мојата 
наука не е Моја, туку од Оној Кој Ме пратил.” А Павле кажува дека: “Но ако и 
ние, или ангел од небото, ви проповеда друго евангелие, различно од она што 
ви го проповедавме, да биде проклет” (Јован 7:16; Галатјаните 1:8). “Како тогаш 
некои се осмелуваат”, нагласувал реформаторот, “според својата волја да 
воспоставуваат нови догми и да ги наметнуваат како неопходни за спасение.” - 
Вили, X, 4 поглавје. Докажал дека декретите на црквата, ако се 
спротивставуваат на Божјите заповеди, не се меродавни, и го истакнувал 
големото начело на протестантизмот; “Библијата, и само Библијата” е правило 
на верата и животот. 

Оваа борба, иако водена на релативно непозната сцена, може да ни покаже 
“какви биле луѓето што ги пополнувале редовите во војската на 
реформаторите. Тоа не биле неучени секташки и бучни полемичари - далеку од 
тоа; тоа биле луѓе, што го проучувале Божјото Слово и кои добро знаеле да 
ракуваат со оружјето со кое арсеналот на Библијата ги снабдува своите 
познавачи. Што се однесува до ученоста, биле пред своето време. Кога своето 
внимание ќе го насочиме само на сјајните центри како што биле Витенберг и 
Цирих, и прочуените имиња на Лутер и Меланхтон, Цвингли и Еколомпадиј, со 
право можеме да кажеме: тие биле водачи на движењето и природно е од нив 
да очекуваме големо влијание и значајни придобивки; но останатите како 



подредени не биле такви. Меѓутоа, доколку се свртиме на зафрлената сцена на 
Шведска и на скромните имиња на Олаф и Лауренциј Петри, ако од 
споменатите учители се свртиме кон овие како нивни ученици - кого гледаме... 
Научници и теолози, луѓе што целосно ги совладале вистините на евангелието 
и кои со леснотија ги победуваат лукавите итромани и великодостојниците на 
Рим.” - Исто, X, 4. поглавје 

Како резултат на оваа расправа, шведскиот крал ја прифатил 
протестантската вера, а наскоро за тоа се изјаснило и народното собрание. 
Олаф Петри го превел Новиот завет на шведски јазик, а по желба на кралот 
браќата се нафатиле да ја преведат и целата Библија. Така шведскиот народ 
за првпат го примил Божјото Слово на својот мајчин јазик. Државниот собор 
одредил проповедниците по целата земја да го толкуваат Светото писмо и 
децата во училиштата да учат да ја читаат Библијата. 

Благословената светлина на евангелието постепено но сигурно го 
растерала мракот на незнаењето и суеверието. Ослободена од 
римокатоличката тиранија, нацијата се издигнала до сила и големина, каква 
што никогаш пред тоа немала. Шведска станала една од тврдините на 
протестантизмот. Еден век подоцна, во часот на најтешката опасност, овој мал 
и дотогаш слаб народ бил единствен во Европа што се осмелил да и пријде во 
помош на Германија во страшната триесетгодишна војна. Се чинело дека цела 
северна Европа повторно ќе падне под папска тиранија. Меѓутоа, токму 
шведските армии и овозможиле на Германија да ја запре поплавата на 
папскиот успех, да извојува верска толеранција за протестантите - не само за 
лутераните туку и за калвинистите - и во оние земји што ја примиле 
реформацијата да ја поврати слободата на совеста.  

 

 
 

XIV 
 

ПОДОЦНЕЖНИ АНГЛИСКИ РЕФОРМАТОРИ 
 
 
Додека Лутер на германскиот народ ја отворил дотогаш затворената 

Библија, Тиндал поттикнат од Божјиот Дух настојувал истото тоа да го направи 
за Англија. Виклифовата Библија била преведена од латинскиот текст кој 
содржел многу заблуди. Тој превод никогаш не бил печатен, а трошоците од 
препишаните примероци биле толку високи што, освен богаташите и 
благородниците, само мал број на луѓе можеле да ги набават; покрај тоа, 
црквата строго ја забранувала Библијата и затоа таа слабо била раширена. Во 
1516 година, една година пред прогласувањето на Лутеровите тези, Еразмо ја 
издал својата грчка и латинска верзија на Новиот завет. Така Божјото Слово 
прв пат било печатено на изворниот јазик. Во тоа издание многу грешки од 
поранешните преводи биле поправени, а смислата била појасно изразена. 
Оваа издание на многу образовани луѓе им овозможило подобро да ја 
запознаат вистината, и на делото на реформацијата му дало нов поттик. Но сè 
уште обичниот народ бил лишен од Божјото Слово. Така Тиндал требал да го 
доврши Виклифовото дело и на своите сонародници да им ја даде Библијата на 
нивниот мајчин јазик. 

Како трудољубив студент и ревен истражувач на вистината, тој евангелието 
го примил од Еразмовиот Нов завет на грчки. Бестрашно ги проповедал своите 
убедувања при што настојувал секое учење да се споредува со Божјото Слово. 
На тврдењето од папистите дека црквата ја дала Библијата и дека само таа 
може да ја толкува, Тиндал одговорил: “Знаете ли вие кој ги научил орлите да 



го најдат својот плен? Па тој ист Бог ги учи Своите гладни деца во Неговото 
Слово да го најдат својот Отец. Далеку од тоа дека вие нам сте ни го дале 
Светото писмо, вие од нас сте го скриле; вие живи ги спалувате оние што го 
проповедаат и кога би можеле би го спалиле и самото Свето писмо” - Д’Обиње, 
(D’Aubigne). Историја на реформацијата од 16-тиот век II, 4 поглавје.    

Тиндаловото проповедање разбудило големо интересирање, и многумина ја 
прифатиле вистината. Но свештениците биле претпазливи и штом Тиндал ќе 
напуштел еден делокруг тие со заканувања и со криво прикажување на 
неговото учење настојувале да ја уништат неговата работа. Многу често во тоа 
и успевале. “Што да се прави?” извикнал тој. “Додека јас на едно место сеам, на 
друго место непријателот го пустоши полето кое штотуку го напуштив; не 
можам да бидам насекаде. О, кога христијаните би го имале Светото писмо на 
својот мајчин јазик, тогаш и самите би биле во состојба да им пружат отпор на 
овие лукави итреци. Без Библијата е невозможно да се зацврстат неупатените 
луѓе во вистината.” - Исто, II, 4 поглавје. 

Тогаш во мислите му се родила една нова одлука која повеќе не го 
напуштила. “Псалмите во Јеховиниот храм”, нагласувал тој, “биле пеени на 
јазикот на израелскиот народ; зошто тогаш и нам евангелието не би ни се 
проповедало на англиски?... Зарем црквата на пладне да има помалку светлина 
отколку што имала во осамнувањето?... Христијаните мораат да го читаат 
Новиот завет на мајчиниот јазик.” Теолозите и вероучителите не се согласуваат 
меѓу себе. Само со помош на Библијата народот може навистина да дојде до 
вистината. “Едни се држат за еден вероучител, другите пак за друг. Секој од тие 
учители му противречи на другиот. Како тогаш можеме да ја согледаме 
разликата: Кој овде зборува право, а кој погрешно?... Како?... Навистина само 
со помош на Божјото Слово.” - Исто, II, 4 поглавје. 

Наскоро, потоа еден учен католички теолог, впуштајќи се со Тиндал во 
препирка, извикнал: “Подобро е да сме и без Божјите закони, отколку без 
папските.” Тиндал на тоа возвратил: “Јас го презирам и папата и сите негови 
закони, и ако Бог ми го сочува животот јас за неколку години ќе направам 
момчето што оди по плугот, повеќе да знае за Светото писмо отколку вие.” - 
Анали на англиската Библија, 19 стр. 

Намерата која уште од порано ја негувал во своето срце, на народот да му 
го даде Светото писмо на неговиот мајчин јазик, сега конечно созреала, и тој 
веднаш се фатил за работа. Протеран од своето родно место, отишол во 
Лондон и таму непречено продолжил со работата. Но папската сила повторно 
го присилила да бега. Се чинело како цела Англија да е затворена за него па 
решил да побара засолниште во Германија. Тука започнал со печатење на 
Новиот завет на англиски јазик. Двапати работата била прекинувана; но кога 
печатењето му било забрането во еден град, тој одел во друг. Најпосле се 
упатил во Вормс каде Лутер, неколку години пред тоа, го бранел евангелието 
пред државниот собор. Во овој стар град имало многу пријатели на 
реформацијата, и тука Тиндал непречено ја продолжил започнатата работа. 
Набрзо биле довршени три илјади примероци на Новиот завет, а истата таа 
година излегло и второто издание. 

Со голема ревност и неуморна истрајност, Тиндал ја продолжил својата 
работа. Иако англиските власти будно ги чувале своите пристаништа, сепак 
Божјото Слово на разни начини тајно е внесувано во Лондон, а оттаму ширено 
по целата земја. Папските приврзаници се труделе да го запрат ширењето на 
вистината, но напразно. Така, еднаш бискупот на дарамската област од еден 
книжар, Тиндалов пријател, ја откупил целата залиха на Библии со намера да 
ги уништи, цврсто убеден дека на тој начин многу ќе направи да се спречи 
нејзиното ширење. Но, напротив, со парите добиени за одеднаш продадениот 
контингент бил купен материјал за ново и подобро издание, кое не би можело 



да излезе да не бил овој случај. Кога Тиндал подоцна бил затворен, му била 
понудена слобода под услов да ги наведе имињата на оние што му помогнале 
да ги подмири трошоците околу печатењето на Библијата. Тој одговорил дека 
дарамскиот бискуп направил повеќе отколку кој било друг, зашто плаќајќи ја 
високата цена за книгите што му останале непродадени, го охрабрил со уште 
поголема волја да ја продолжи работата. 

Тиндал со предавство паднал во рацете на своите непријатели и така 
еднаш со месеци чмаел во заточеништво. На крајот својата вера ја посведочил 
и со маченичка смрт; но духовното оружје што тој го подготвил, Светото писмо, 
оспособило други борци низ вековите да ја продолжат борбата сè до нашите 
денови. 

Латимер јавно истакнувал од проповедалната дека Библијата треба да се 
чита на народен јазик. “Авторот на Светото писмо”, нагласувал тој, “е самиот 
Бог и тоа Писмо е меродавно и непоминливо како и самиот негов Автор. Го 
нема тој крал, ниту цар, ниту судии ниту било каков владетел... кој не е должен 
да го слуша... Неговото свето Слово. Да не одиме по погрешен пат, туку да 
допуштиме да нè води Божјото Слово; да не продолжуваме по патиштата на 
нашите предци, ниту пак да го следиме она што го правеле тие, туку за она што 
требало да го направат.” - Хуго Латимер, “Прва беседа одржана пред Едвард 
VI.” 

Барнс и Фрит, верните пријатели на Тиндал, исто така станале да ја бранат 
вистината. На нив потоа им се придружиле и Ридли и Крамер. Сите овие луѓе, 
како водачи на реформацијата во Англија, биле образовани и во повеќе случаи 
високо ценети во Римокатоличката црква поради својата ревност и побожност. 
До нивно спротивставување на папството дошло затоа што ги запознале 
заблудите на “светата столица”. И токму тоа нивно познавање на тајните на 
Вавилон на сведоштвото што го изнесувале против него му давало уште 
поголема сила. 

“Сега ќе ви поставам едно чудно прашање” - рекол еднаш Латимер. “Знаете 
ли кој е најревен бискуп и прелат во цела Англија?... Гледам сите се 
претворивте во уво... ќе ви кажам: тоа е ѓаволот! Тој никогаш не се оддалечува 
од својата бискупија; кога и да го побарате, секогаш е дома... секогаш е зад 
плугот... никогаш нема да го најдете без работа, ве уверувам... Каде ѓаволот ќе 
се всели, тука се отфрлаат книгите, а се земаат свеќи и кадилници, се отфрла 
Библијата, а се земаат бројаниците; се отфрла светлината на евангелието, а се 
палат свеќи од восок; да, дури и напладне;... се отфрла Христовиот крст, а се 
истакнува чистилиштето кое на луѓето им ги празни џебовите... се отфрла 
грижата околу облекувањето на голите, сиромашните и немоќните, а се 
истакнува украсувањето на сликите и китењето на ликовите од дрво и камен; 
човечките традиции и заповеди се издигнуваат над Бога и над Неговото Слово, 
кое е најсвето... О, кога нашите прелати би биле толку ревни да го сеат семето 
на добрата наука, исто како што е ревен сатаната кога го сее каколот и 
плевелот!” - Исто, “Беседа за плугот”. 

Големото начело што го застапувале овие реформатори - истото она кон 
кое се придржувале Валденжаните, Виклиф, Јан Хус, Лутер, Цвингли и нивните 
соработници, бил непогрешливиот авторитет на Светото писмо, како правило 
на верата и живеењето. Таканареченото право на папата, црковните собори, 
отците и кралевите да ја контролираат совеста по прашањата на верата, тие 
решително го одрекле. Библијата за нив била најголемиот авторитет, и со 
нејзиното учење ја проверувале секоја доктрина и секое тврдење. Верата во 
Бога и Неговото Слово ги подржувала овие свети луѓе кога умирале на кладата 
или на справата за мачење. “Биди храбар”, му довикнал Латимер на својот 
другар на кладата пред пламените јазици да го замолкнат неговиот глас: “ние 
денеска со Божја милост ќе запалиме таква свеќа во цела Англија која, убеден 



сум во тоа, никогаш нема да се изгаси.” - Латимерово животно дело, I, стр. 
13. 

Во Шкотска никогаш сосема не било уништено семето на вистината што го 
посеале Колумба и неговите соработници. Со векови подоцна, кога црквите во 
Англија се потчиниле на Рим, тие во Шкотска ја сочувале својата слобода, но во 
дванаесеттиот век и тука завладеало папството, и во ниедна друга земја не го 
зацврстило својот апсолутизам како овде. Никаде темнината не била погуста 
отколку овде. Но сепак зраците на светлината навлегле низ темнината и го 
најавиле новиот ден. Лолардите, кои од Англија дошле со Библијата и со 
Виклифовото учење, многу придонеле да се сочува знаењето за евангелието, а 
секој век имал свои сведоци и свои маченици. 

Со почетокот на големата реформација во Шкотска биле донесени 
Лутеровите списи, а потоа и Тиндаловиот Нов завет на англиски јазик. 
Незабележани од хиерархијата, овие неми гласници кои молкум се носени 
преку ридовите и долините, насекаде повторно го запалувале факелот на 
вистината, кој во Шкотска речиси бил изгасен, и го уништувале она што Рим го 
направил во текот на четирите века на својата тиранија. 

Тогаш крвта на мачениците дала нова сила на движењето. Папските 
поглавари сфаќајќи ја одеднаш опасноста што им се заканила на нивните 
интереси, однеле на клада некои од најблагородните и најучени синови на 
Шкотска. Но со тоа само подигнале таква проповедална од која зборовите на 
храбрите сведоци што умирале за вистината одекнувале по целата земја, што 
длабоко ги трогнало срцата на луѓето и ги инспирирало со решителност да ги 
отфрлат римските окови. 

Хамилтон и Висхарт, со кнежевско потекло и благороден карактер, го 
завршиле животот на клада заедно со цела низа на скромни ученици. Но од 
местото каде што Висхарт бил  спален на кладата дошол борец кого пламенот 
не ќе може да го замолкне, реформатор под чиешто влијание на папството ќе 
му одѕвони смртното ѕвоно во Шкотска. 

Џон Нокс го свртел грбот на традициите и на црковниот мистицизам за да се 
насладува со вистините на Божјото Слово, а учењето на Висхарт го зацврстило 
во одлуката да си оди од католичката црква и да им се придружи на 
прогонетите реформатори. 

Наговорен од своите истомисленици да го прифати повикот за проповедник, 
тој се воздржувал плашејќи се од одговорноста и се согласил со тоа дури по 
неколку дена размислување во самотија и тешка борба со самиот себе. 
Меѓутоа, кога еднаш ја примил должноста, одел напред со непоколеблива 
решителност и со бестрашна храброст сè до крајот на својот живот. Овој честит 
и искрен реформатор не се плашел од луѓето. Огнот на мачеништвото што се 
разгорувал околу него, само уште повеќе  ја зголемил неговата ревност. Иако 
непријателската секира, заканувачки, постојано му лебдела над главата, тој не 
само што не отстапувал, туку замавнувајќи храбро и надесно и налево му 
задавал уништувачки удари на постоечкото идолопоклонство. 

Кога  бил  изведен  пред кралицата на Шкотска во чиешто присуство 
исчезнувала ревноста на многу протестантски водачи, Џон Нокс бестрашно 
сведочел за вистината. Тој не можел да се придобие со ласкање; а не се 
плашел ниту од закани. Кралицата го обвинувала за ширење на ерес. Изјавила 
дека тој, учејќи го народот на верата, која државата ја забранува, со тоа ја крши 
и Божјата заповед која на поданиците им налага да се покоруваат на своите 
владетели. Нокс на тоа решително одговорил:  

“Бидејќи ни потеклото ни авторитетот на вистинската религија не 
потекнуваат од земните владетели туку само од вечниот Бог, поданиците не се 
должни својата вера да ја прилагодуваат кон желбите или наклоноста на своите 
владетели. Зашто често се случува владетелите најмалку да се упатени во 



вистинската Божја вера... Кога сите Аврамови потомци би ја прифатиле 
религијата на фараонот, чиишто поданици тие биле долго време, ве прашувам 
вас, госпоѓо, каква религија би била денес во светот? Или кога во времето на 
апостолите сите би ја прифатиле религијата на римските императори, каква би 
била денес верата во светот?... И така, госпоѓо, можете да видите дека 
поданиците не се должни да ја исповедаат верата на своите владетели, иако се 
должни да им се покоруваат.” 

Тогаш кралицата рече: “Вие Светото писмо го толкувате на еден начин, а 
тие (римокатоличките учители) на друг; кому да му верувам и кој тука да биде 
судија?” 

“Верувајте му на Бога кој јасно ни зборува преку Своето Слово,” одговорил 
реформаторот, “а надвор од она што е напишано во тоа Слово, не треба да 
верувате ниту на едните ниту на другите. Божјото Слово е јасно само по себе, а 
доколку понекаде се појави и нешто нејасно, Светиот Дух кој никогаш не 
противречи на самиот себе го објаснува тоа на друго место, така што веќе не 
може да има сомневање освен за оние што упорно остануваат во незнаење.” - 
Давид Лаинг, Собрани дела на Џон Нокс, II, стр 281. 284. 

Така овој бестрашен реформатор, во животна опасност, храбро ја изнесувал 
вистината и пред нејзиното кралско величество. Со иста бестрашна храброст 
се држел за својата цел, молејќи се и водејќи ги Господовите битки, сè додека 
Шкотска  не се ослободила од папството. 

Во Англија прифаќањето на протестантизмот за државна вера ги намалило 
прогонствата, иако сосема не ги запрело. Иако многу доктрини на Рим биле 
отфрлени, сепак се задржани доста од неговите облици. Врховната власт на 
папата била отфрлена, но на место на папата како глава на црквата застанал 
монархот. Богослужението во црквите сè уште било далеку од чистотата и 
едноставноста на евангелието. Големото начело на верската слобода сè уште 
не било сфатено. Иако протестантските владетели ретко применувале ужасни 
свирепости што Рим ги употребувал против кривоверството, но сепак ни тие на 
секого не му го признавале правото да му служи на Бога според својата совест. 
Од сите било барано да го прифатат учењето и да ги одржуваат обичаите што 
ги воспоставила државната црква. Оние што мислеле поинаку (еретици во 
протестантска смисла), со векови биле изложувани на поголеми или помали 
прогонства. 

Во седумнаесеттиот век илјадници проповедници биле истерани од својата 
служба. На народот, под закана на големи казни, затвор и прогонства, му било 
забрането да присуствува на било какви верски состаноци, освен оние кои ги 
одобрувала црквата. Оние верни души кои не сакале да изостанат од 
богослуженијата што Бог ги одобрува, биле присилени да се состануваат ноќе 
во мрачните улички, во темните тавански собички, а во некои годишни времиња 
и во шумите. Во длабоките засолништа на шумите, во храмот што го направил 
самиот Бог, се состанувале овие расеани и прогонети Божји деца да ги 
излеваат своите души во молитва и заблагодарување. Но, и покрај сета своја 
претпазливост, многумина страдале поради својата вера. Затворите биле 
преполни. Семејствата биле растурени, а многумина протерани во туѓи земји. 
Но Бог бил со Својот народ, и прогонствата не можеле да ги замолкнат нивните 
сведоштва. Многумина биле присилени да одат дури и преку океанот, и во 
Америка да го положат темелот на граѓанската и верска слобода, која 
претставува бедем и гордост на таа земја. 

И пак, слично како и во деновите на апостолите, прогонствата само 
помогнале и придонеле за евангелието уште повеќе да се шири. Во една 
одвратна дупка меѓу крадци и разбојници, Џон Буњан ја вдишувал небесната 
атмосфера, и тука ја напишал својата чудесна алегорија за патувањето на 
побожниот патник од земјата на пропаста во небесниот град. Повеќе од двесте 



години овој глас од затворот на Бедфорд не престанува да ги потресува срцата 
на луѓето. Буњановите книги: “Патувањето на поклоникот” и “Обилната милост 
и за најголемиот грешник” довеле многу загубени души на патот на животот. 

Бакстер, Флавел, Алеин и други луѓе надарени, образовани и со длабоко 
христијанско искуство храбро станувале во одбрана на верата, “која еднаш им е 
дадена на светите.” Делото што толку предано го извршиле овие луѓе, делото 
што владетелите од овој свет го забранувале и го ставале надвор од законот, 
не може никогаш да пропадне. Флавеловите дела: “Извор на животот” и 
“Делување на милоста,” на илјадници луѓе им покажале како да се предадат на 
Христа. Бакстеровото дело “Преобразениот пастир”, се покажало како 
благослов за многумина што го сакале оживувањето на Божјото дело, а 
неговиот “Вечен одмор на светите” го извршил своето дело приведувајќи ги 
душите кон “одморот кој сè уште му останува на Божјиот народ.” 

Сто години подоцна, во времето на големата духовна темнина, се појавиле, 
како носители на божествената светлина, Вајтфилд и браќата Веслеј. Под 
управата на државната црква англискиот народ дошол во состојба на верско 
опаѓање, кое едвај се разликувало од незнабошците. Таканаречената природна 
вера била омилена наука на свештениците и таа ја сочинувала речиси целата 
нивна теологија. Припадниците на повисоките сталежи подбивно им се смееле 
на побожните, фалејќи сè дека се над нивниот фанатизам. Пониските сталежи 
се подлабоко тонеле во незнаењето и пороците, зашто црквата немала ниту 
храброст ниту вера да го задржи сè поочигледното пропаѓање на побожноста. 

Големата доктрина за оправдувањето преку вера, вистината што Лутер 
толку јасно ја проповедал, речиси се изгубила од вид, а римокатоличкото 
начело за спасението преку добри дела, го заземало нејзиното место. Вајтфилд 
и браќата Веслеј, кои биле членови на државната црква, искрено ја барале 
Божјата милост и Неговото одобрување, а тоа, како и што учеле, можело да се 
обезбеди само со честит живот и со држење на верските обреди. 

Кога Чарлс Весли во болеста која била толку сериозна што мислел дека му 
дошол крајот, бил запрашан на што ја темели својата надеж во вечниот живот, 
тој одговорил: “Се трудев да му служам на Бога како што најдобро знаев.” Кога 
му се причинило дека пријателот кој го запрашал не е сосема задоволен од 
неговиот одговор, Весли помислил: “Што! Зар моите напори не претставуваат 
доволна основа за таквата надеж? Зар би ме лишел од она што сум го 
заслужил со своите напори? Јас инаку немам ништо друго во што би можел да 
се надевам.” - (John Whitehead) Џ. В. Животот на Чарлс Весли стр. 102. Таква 
била густата темнина што во тоа време ја обвивала црквата, таа од луѓето ја 
скрила жртвата на помирување, на Христа му ја одзела Неговата слава, а 
мислите на грешникот ги одвратила од единствената надеж во спасението - 
крвта на распнатиот Спасител. 

Весли и неговите соработници увиделе дека вистинската вера има свое 
седиште во срцето и дека Божјиот закон се однесува и на мислите, како и на 
зборовите и делата. Осведочени дека е потребна и светост на срцето исто така 
како и коректност во однесувањето, тие навистина почнале да живеат нов 
живот. Со сесрдни молитви проследени со напори настојувале да ги совладаат 
злите наклоности на непрепороденото срце. Живееле живот на 
самоодрекување, добрина и понизност, преземајќи ги со голема строгост и 
точност сите мерки кои, како им се чинело, можеле да придонесат да го 
постигнат она што најмногу го сакале - светост, која ќе им обезбеди Божја 
наклоност. Но сепак не го постигнале она за што се стремеле. Со сопствените 
напори не биле во состојба да се ослободат од “клетвата за гревот”, ниту пак да 
ја раскинат нејзината моќ. Тоа била борба слична на онаа што и Лутер ја водел 
со самиот себе во својата ќелија во Ерфурт. Тоа било истото прашање што ја 
мачело и неговата душа: “Како човекот ќе се оправда пред Бога?” (Јов 9:2). 



Огнот на божествената вистина кој скоро згаснал на олтарите на 
протестантизмот, требало повторно да се запали со стариот факел кој со 
векови го чувале, пренесувајќи го од поколение до поколение, чешките 
христијани. По започнатата реформација во деновите на Хус и Јероним, 
протестантизмот во Чешка под инвазијата на римските хорди бил наполно 
прегазен. Сите оние кои не сакале да се откажат од вистината биле принудени 
да бегаат од својата земја. Некои нашле прибежиште во Саксонија каде што ја 
сочувале старата вера. Преку потомците на овие христијани светлината дошла 
и до Веслеј и неговите истомисленици. 

Џон и Чарлс Весли откако биле ракоположени за проповедници, биле 
заедно со една мисија испратени во Америка. На палубата на бродот се 
наоѓала една група моравски протестанти. Во текот на пловидбата настанала 
силна бура и Џон Весли, соочен со смртта, чувствувал дека не е сигурно 
измирен со Бога. Сосема спротивно на ова, моравските браќа покажале такво 
спокојство и сигурност какво тој не видел дотогаш. 

“Доста долго и пред тоа”, кажувал тој, “ја набљудував исклучителната 
сериозност на нивното однесување. Својата понизност постојано ја докажуваа 
со тоа што на другите патници им правеа такви услуги кои ниту еден 
Англичанец никогаш не би ги направил. За тие услуги ниту барале ниту 
примале некаква плата, туку само би рекле дека тоа е добро за нивните 
горделиви срца и дека нивниот Спасител за нив направил многу повеќе. И секој 
нов ден им давал нова можност да ја покажат кроткоста, која не можела да ја 
наруши никаква навреда. Доколку некој би ги турнел, удрил или соборил, 
станувале и заминувале; но без ниту еден збор на жалење. Сега им се дала 
можност да покажат дека и чувството на страв исто така им е туѓо како и духот 
на гордоста, гневот и осветата. Во средина на псалмот со кој го започнаа 
своето богослужение, огромен бран од разбрануваното море, кое инаку личеше 
на страшно изорени бразди, се крена молскавично, го поплави главното едро, 
го раскина на парчиња, и го покри целиот наш брод, така што изгледаше како 
веќе да нè проголтаа морските длабочини. Англичаните ги зафати страшна 
паника придружувана од извици на страв и ужас, додека Словените мирно 
продолжија да пеат. Подоцна прашав еден од нив: “Зар вие не се исплашивте?” 
Тој одговори: “Фала му на Бога, не.” На моето прашање: “А зар не се исплашија 
ни вашите жени и деца?” тој одговори благо: “Не, нашите жени и деца не се 
плашат од смртта.” - Вајтхед, (Whitehead) Животот на Џон Весли, стр. 10. 

Стигнувајќи во Савана, Весли кратко време живеел кај моравските браќа и 
нивното христијанско однесување на него оставило длабок впечаток. За едно 
нивно богослужение кое многу се разликувало од безживотниот формализам на 
англиската црква, пишувал: “Големата едноставност и свеченост на целата 
служба направија да заборавам на изминатите илјада и седумстотини години и 
во мислите да се преселам во еден од оние собири со кои претседавале Павле, 
изработувач на шатори, или Петар, рибарот; и каде немало никаков 
формализам ниту раскош, но затоа очигледно се покажувала силата на 
Светиот Дух.” - Исто, стр. 11, 12. 

По враќањето во Англија, Весли, поучен од еден моравски проповедник, 
појасно ја сфатил библиската вера. Бил осведочен дека спасението на душите 
не може да се заслужи со сопствени дела, туку само со потполна верба во 
“Божјото јагне кое ги зеде на Себе гревовите на светот.” На еден собир на 
моравските браќа одржан во Лондон, била прочитана една Лутерова 
констатација во која се опишува промената која Божјиот Дух ја врши во срцето 
на верникот. Додека Весли го слушал тоа, верата пламнала и во неговата 
душа. “Почувствував некоја необична топлина во душата”, зборувал тој. 
“Чувствував дека за спасение на мојата душа треба да се надевам во Христа и 



само во Христа, и бев сигурно осведочен дека Тој ги зел и моите гревови, токму 
моите и ме спасил од законот на гревот и смртта.” - Исто, стр. 52. 

Во текот на долгите години на мачни и тешки напори - години на најстрого 
самооткажување, покори и понижувања - Веслеј упорно се борел имајќи пред 
очите само една цел - целта да го најде Бога. Сега Го нашол; дознал дека 
милоста која тој напразно се обидувал да ја придобие со пост и молитви, 
милостињи и самооткажување, всушност е дар, “без сребро и без плаќање.”  
(Исаија 55:1). 

Кога еднаш се утврдил во Христовата вера, со сета душа горел од желба 
насекаде да го рашири сознанието за прекрасното евангелие на Божјата 
милост, која бесплатно се добива како незаслужен дар. “Целиот свет го сметам 
за своја парохија”, нагласувал тој, “и каде и да се наоѓам во неа, сметам дека е 
мое право и света должност на сите кои сакаат да слушаат да им ја објавам 
радосната вест за спасението.” - Исто, стр. 74. 

Тој продолжил со својот строг живот на самооткажување кој сега веќе не 
бил темел, туку резултат на верата; не корен, туку плод на светоста. Божјата 
благодат во Христа е темел на надежта на еден христијанин, а таа благодат ќе 
се покаже во послушноста. Весли целиот свој живот го посветил во 
проповедањето на големите вистини што ги примил - вистината за 
оправдување преку вера во Христовата крв на исчистување, и за силата на 
Светиот Дух која може да го прероди срцето и која, како плод на обратувањето, 
се огледа во прилагодувањето на животот по примерот на Христовиот. 

Вајтфилд и браќата Весли, биле подготвени за својата задача по долгото и 
длабоко лично осведочување за сопствената изгубеност; а за да бидат во 
состојба како добри Христови војници да ги поднесат сите тешкотии, морале да 
бидат изложени на огнено искушение, на омаловажување, потсмев и 
прогонства, и тоа како на универзитетот така и подоцна кога стапиле во својата 
проповедничка служба. Нив и неколкумината нивни симпатизери, непобожните 
другари уште за време на студиите подбивно ги нарекле “методисти” - име кое 
денес со гордост го носи една од најголемите верски заедници во Англија и 
Америка. 

Како членови на англиската црква, биле многу врзани за нејзиниот начин на 
богослужение, но Господ во Своето Слово им покажал повисок пример. 
Светиот Дух незапирливо ги поттикнувал да го проповедаат Христа и тоа само 
распнатиот. Силата на Семожниот ги придружувала нивните напори. 
Благодарение на тоа, илјадници луѓе ги признавале своите гревови и навистина 
биле обратени. Неопходно било овие овци да се заштитат од грабливите 
волци. Сепак Веслеј не мислел да основа некоја нова верска заедница туку ги 
организирал како здружение на методисти. 

Таинствено и мачно било противењето на кое овие проповедници 
наидувале во државната црква. Меѓутоа, Бог во својата премудрост така 
управувал со настаните, што реформата почнала во самата црква. Кога би 
дошла однадвор, реформата не би проникнала токму таму каде што била 
најпотребна. Меѓутоа, бидејќи поборниците на ова будење биле црковни луѓе и, 
каде и да им се укажала можност, дејствувале во самата црква, вистината 
наоѓала пристап и таму каде инаку вратите би и биле затворени. Некои од 
свештениците, разбудени од постоечката морална заспаност, станале ревни 
проповедници во своите парохии. Црквите кои биле просто скаменети од 
формализмот, се разбудиле во живот. 

Во времето на Весли, како и во сите векови на црковната историја, луѓе со 
разни способности ги извршувале задачите што им биле доверени. Тие секогаш  
не се согласувале во секоја точка на учењето, но сите биле инспирирани од 
Светиот Дух и се здружувале со намера да придобијат души за Христа. 
Разликите што постоеле помеѓу Вајтфилд и браќата Весли, извесно време се 



заканувале да доведат до меѓусебно оддалечување; но бидејќи во Христовата 
школа сите научиле да бидат кротки, меѓусебната воздржаност и 
христијанската љубов ги помириле. Немале време за меѓусебни расправии 
додека на сите страни владееле заблуди и беззаконија, а грешниците оделе во 
пропаст. 

Овие Божји слуги морале да одат по стрмна патека. Влијателните и 
образованите луѓе ги употребиле сите свои сили во борбата против нив. По 
извесно време главнината на свештенството покажала решително 
непријателство кон нив, и црковната врата била затворена и за чистата вера и 
за оние што ја проповедале. Обвиненијата и клетвите на свештенството 
изрекувани од проповедалниците им давале поттик на елементите на мракот, 
незнаењето и беззаконието. Џон Весли повеќепати ја избегнувал смртта со 
чудото на Божјата милост. Кога бесот на разлутениот народ еднаш се распалил 
против него, и кога се чинело дека нема никаков излез, еден ангел во човечки 
облик застанал покрај него, народот бил присилен да се повлече, и Христовиот 
слуга неповреден отишол од местото на опасноста. 

За своето избавување од бесот на разјарениот народ, Весли раскажувал: 
“Многумина настојуваа да ме турнат во процепот додека се спуштавме по 
лизгавата патека во градот, знаејќи добро дека тешко повеќе ќе се подигнам 
ако еднаш паднам. Но јас ниту еднаш не се препнав, па дури и не се ни лизнав 
се додека не бев сосема надвор од дофатот на нивните раце... Иако многумина 
се напрегнуваа да ме дофатат за јаката или облеката за да ме соборат, ниту 
еден не ме фати толку цврсто. Само на еден му успеа да ме фати за капакот на 
џебот од мојот елек кој му остана во рацете, но капакот на другиот џеб, во кој се 
наоѓаше една банкнота, беше само половина скинат... Еден силен човек, 
непосредно зад мене, замавна неколку пати за да ме удри со дебелиот дабов 
стап; да ме удреше само еднаш по тилот не ќе требаше повеќе да се труди. Но 
секој пат промашуваше, ни самиот не знам како, бидејќи не можев да се 
помрднам ниту лево ниту десно... Еден, навалувајќи на мене, се проби низ 
гужвата и ја подигна раката за да ме удри, но наеднаш ја спушти раката и само 
ме помилува по главата велејќи: “Каква мека коса има!”... Први чиишто срца 
дале да се обратат биле оние кои по нешто ги сметале за “херои на својот град, 
водачи на простиот џган во секоја прилика; еден од нив бил најдобар борач во 
борбата со мечки... 

 “Колку благо и постепено Бог нас нè подготвува за извршување на Неговата 
волја! Пред две години едно парче цигла ме закачи по рамото. По една година 
еден со камен ме погоди меѓу очите. Минатиот месец добив еден удар, а 
вечерва два, еден пред да стигнеме во градот, а еден на враќање; но и двата 
беа како ништо; зашто, иако еден со сета своја сила ме удри во градите, а друг 
ме удри по устата толку силно што веднаш ми потече крв, сепак од ниту еден 
удар не почувствував болка поголема отколку да ме пипнаа со сламка.” - Џон 
Весли, Собрани дела, III, 297-298.   

Методистите во тие први години на своето постоење - и народот и 
проповедниците, биле изложени на подбивања и прогонства како од членовите 
на црквата така и од неверниците кои со клеветење биле подбуцнувани против 
нив. Често биле изведувани пред судови, кои тоа биле само по име, зашто 
правдата била многу редок гостин во судниците во тоа време. Многупати 
трпеле насилство од своите прогонувачи. Збеснатиот народ одел од куќа до 
куќа, ја уништувал покуќнината и мебелот, ограбувал сè што му се допаѓало и 
свирепо ги малтертирале мажите, жените и децата. Во некои случаи преку 
огласите истакнати на јавните места биле повикувани сите оние што сакаат да 
помогнат во кршењето на прозорците и во ограбувањето на методистичките 
куќи, во одредено време да се соберат на одредено место. Оваа отворено 
кршење на човечките и божествените закони останувало неказнето. 



Систематски биле прогонувани луѓе чијашто единствена грешка била во тоа 
што настојувале грешниците да ги вратат од патот на пропаста, упатувајќи ги на 
патот на светоста.  

На обвинувањата подигнувани против него и неговите другари, Џон Весли 
рекол: “Некои истакнуваат дека учењето на овие луѓе е лажно, погрешно и 
занесеничко, дека е ново и досега неслушнато; дека тоа се квекери, фанатици и 
паписти. Сите овие тврдења веќе се пресечени во коренот, зашто непобитно е 
докажано дека секоја гранка на ова учење е токму учењето на Светото писмо, 
како што го толкува и самата наша црква. Според тоа, ако Светото писмо е 
вистинито, ова учење не може да биде ниту лажно ниту погрешно.” “Други 
зборуваат дека нивното учење е престрого; дека патот кон небото го направиле 
претесен.” Тоа всушност е првобитен приговор (единствен за одредено време) 
и тој претставува скриена основа за илјадници други кои се појавуваат во разни 
облици. Но, зарем тие патот го прават потесен отколку што го направил нашиот 
Господ и Неговите апостоли? Зар нивното учење е построго од учењето на 
Библијата? Да разгледаме само неколку недвосмислени текстови: “Љуби го 
Господа твојот Бог со сето свое срце, и со сета своја душа и со сета твоја 
мисла.” “За секој празен збор, што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на 
судниот ден.” “Според тоа, јадете ли,  пиете ли, или ако правите нешто друго, 
правете сè за Божја слава.” 

“Ако нивното учење е построго од ова, тогаш заслужуваат укор и осуда, но 
вие во својата совест сте осведочени дека тоа не е така. А кој  може да биде за 
една црта помалку точен, а со тоа да не го изневери Божјото Слово? Може ли 
приставот на Божјите тајни да се смета за верен ако проневери еден дел од 
светото богатство? - Не. Тој не може и не смее ништо да укине, ништо да 
ублажи, тој е присилен да изјави пред секого: “Јас не можам Светото писмо да 
го снижам и да го приспособам кон вашата волја. Морате да се издигнете до 
него или засекогаш да пропаднете.” На ова се засновува друго популарно 
обвинение според кое “овие луѓе немаат братска љубов.” Дали тие навистина 
се лишени од љубовта? Во кој поглед? Зар не ги хранат гладните и не ги 
облекуваат голите? “Не, не е тоа; во тој поглед тие немаат недостаток; но тие 
се толку немилосрдни во расудувањето, тие мислат дека никој не може да биде 
спасен освен оние што одат по нивниот пат.” - Исто, III, стр. 152,153.    

Духовното опаѓање што толку очигледно се покажало во Англија непосредно 
пред Весли, во голема мера било последица на антиномистичкото учење 
(учење дека христијаните не се должни да го држат Божјиот закон). Многумина 
тврделе дека Христос го укинал моралниот закон и поради тоа христијаните не 
се должни да се придржуваат на него; дека оној кој верува е ослободен од 
“робувањето на добрите дела.” Други, иако ја признале непоминливоста на 
законот, тврделе дека проповедниците не мораат да ги поттикнуваат верниците 
да се држат до Неговите прописи, бидејќи наводно оние кои Бог ги избрал за 
спасение, “со незапирливата божествена милост, ќе бидат наведени да живеат 
побожно и корисно”, додека оние што се предодредени за вечно проклетство 
“нема да имаат сили да се покоруваат на Божјиот закон.” 

Други, кои исто така сметале дека “избраните не можат да ја изгубат 
Божјата милост ниту пак да бидат лишени од Неговата наклоност,” дошле до 
уште погрозен заклучок, дека “беззаконијата што тие ќе ги направат всушност 
не се грешни ниту пак можат да се сметаат за престап на Божјиот закон, и дека, 
според тоа, немаат причина ниту да ги признаваат своите гревови, ниту пак со 
каење да ги напуштаат.” - (Енциклопедиска статија “Антиномија”) Тргнувајќи 
од тоа, тие дури тврделе дека и еден од најгрозните гревови, “она што општо се 
смета за страшен престап на Божјиот закон, во Божјите очи не е грев,” ако тоа 
го направи еден од Неговите избраници”, “бидејќи една од важните и особени 



карактеристики на избраните е фактот дека тие не можат ништо да направат 
што не би било по Божја волја или што би било забрането со Неговиот закон.” 

Овие чудовишни учења всушност се истите како и учењата на 
подоцнежните популарни просветители и теолози - дека Божјиот закон не 
претставува непроменливо мерило на правдата, туку дека самото општество 
себеси си одредува мерило на моралот, кое поради тоа, постојано се менува. 
Сите овие идеи дишат со духот на оној кој уште меѓу безгрешните жители на 
небото го започнал своето дело, стремејќи се да ги укине оправданите 
ограничувања кои ги наметнува Божјиот закон. 

Учењето дека божествената волја однапред и непроменливо го одредува 
карактерот на секој човек, многумина навело целосно да го отфрлат Божјиот 
закон. Веслеј решително станал против заблудите на антиномистичките учења 
и докажал дека учењето што води кон отфрлување на моралниот закон 
целосно е спротивно на Светото писмо. Библијата учи: “Зашто се јави Божјата 
благодат, која носи спасение за сите луѓе” (Тит 2:11). “Ова е добро и угодно 
пред Бога, нашиот Спасител, Кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до 
познавање на вистината. Зашто Бог е Еден, и Еден е Посредникот меѓу Бога и 
луѓето - Човекот Христос Исус, Кој се даде Себеси како откуп  за сите.” (1. 
Тимотеј 2:3-6). Божјиот Дух се дава како незаслужен дар за секој што сака да Го 
прими да го оспособи да не го пропушти понуденото спасение. Така Христос 
бил “Вистинската светлина, Која го осветлува секој човек, кој доаѓаше во 
светот.” (Јован 1:9). Луѓето го губат спасението само затоа што понудениот дар 
на животот своеволно го одбиваат. 

Одговарајќи на тврдењето дека десетте заповеди заедно со 
церемонијалниот закон, се укинати со Христовата смрт, Весли рекол: 
“Моралниот закон изразен во десетте заповеди, кои ги нагласувале и 
пророците, Христос не го укинал. Целта на Неговото доаѓање не била да 
поништи ниту најмал дел од тој закон. Тоа е закон кој никогаш не може да се 
укине, кој стои цврсто како верен сведок на небото... Тој уште од почетокот на 
светот бил напишан не на камени плочи, туку во срцата на сите човечки синови 
кога излегле од рацете на Творецот. Иако гревот ги замаглил буквите испишани 
со Божјиот прст, тие не можат сосема да се избришат од човечката душа сè 
додека имаме совест за доброто и злото. Секој дел од овој закон мора да 
остане на сила за сите луѓе и за сите времиња, зашто тоа не зависи ниту од 
времето ниту од местото, ниту од било какви други околности кои се подложни 
на промени, туку од природата на непроменливоста на меѓусебните односи 
помеѓу Бога и човекот. 

Не сум дошол да го укинам, туку да го исполнам...  Несомнено е дека овде 
Христос сака да каже (кога ќе се земе во обѕир сй што кажал пред и после тоа) -  
дојдов законот да го утврдам во неговата целовитост, наспроти сите човечки 
толкувања; дојдов за сè што во врска со тоа уште е темно и нејасно во 
потполност да го расветлам; дојдов да го разјаснам правото и полното значење 
на секој негов дел; да ја покажам должината и широчината и сета 
далекусежност на секоја заповед, како и височината и длабочината и 
неразбирливата чистота и духовност на секоја негова поединост.” - Wesley, 
Проповед 25. 

Весли учел дека помеѓу законот и евангелието постои совршена хармонија. 
“Поврзаноста што постои помеѓу законот и евангелието е поцврста отколку што 
може и да се замисли. Од една страна, законот го отвора патот на евангелието 
и постојано укажува на него; од друга страна, евангелието нас постојано нè 
упатува на уште поцелосно исполнување на законот. Законот, на пример, од 
нас бара да го љубиме Бога и ближните и да бидеме кротки, понизни и свети. 
Ние чувствуваме дека не сме дораснале за тоа; дека тоа е “невозможно за 
човекот”, меѓутоа, во евангелието наоѓаме уверување дека Бог ќе ни даде таква 



љубов и дека ќе нè направи понизни, кротки и свети; ние со вера се фаќаме за 
оваа радосна вест на евангелието; и на тој начин “правдата на законот се 
исполнува во нас преку верата што е во Христа Исуса”... 

“Најголеми непријатели на Христовото евангелие”, рекол Весли, “се оние 
кои отворено и јавно го 'осудуваат Законот' и го 'обезвреднуваат законот', кои ги 
учат луѓето да ја газат, отфрлуваат, омаловажуваат или порекнуваат обврската 
не само на една, било тоа да е најмала или најголема, туку на сите Божји 
заповеди... Најчуден, од сите околности што ја придружуваат оваа голема 
измама, е фактот дека оние што се нејзини жртви мислат дека соборувајќи го 
Божјиот закон му прават чест на Христа и дека побивајќи го Неговото учење му 
служат Нему. Да, тие го почитуваат токму како Јуда кога рекол: 'Здраво Рави! И 
го целива!' И Тој со право на секој од нив би можел да каже: “Зар со бакнеж го 
предаваш Синот Човечки?” Да зборуваш за Неговата крв, а да му ја одземаш 
круната; и да отфрлаш било кој дел од Неговиот закон под изговор да се забрза 
напредокот на Неговото евангелие, всушност не е ништо друго туку предавство 
со бакнеж. Оној што верата ја проповеда на начин, кој директно или индиректно 
ги одвраќа луѓето од послушноста и кој тврди дека Христос го укинал или 
намалил важноста и на најмалата Божја заповед, навистина не може да ја 
избегне ваквата осуда.” - Исто, проповед 35. 

На оние што тврделе дека “проповедањето на евангелието претставува крај 
на законот”, Весли им одговорил: “Ова во целост го побиваме. Евангелието 
навистина не претставува крај на законот, зашто законот ги осведочува луѓето 
во нивната грешност, и ги буди оние што на самиот крај на пеколот сè уште 
безгрижно спијат. Апостол Павле кажува дека: “Преку законот доаѓа 
познавањето на гревот”, а додека човекот не ја спознае својата грешност тој не 
може да почувствува ниту потреба за исчистување кое се постигнува само 
преку Христовата крв... “Здравите немаат потреба од лекар, туку болните”, 
рекол и самиот наш Господ. Според тоа, бесмислено е да им се препорачува 
лекар на здравите или на оние што мислат дека се здрави. Најпрво морате да 
ги уверите дека се болни инаку нема да ви бидат благодарни за вашиот труд. 
Исто така бесмислено е да им се препорачува Христос на оние чиешто срце 
никогаш не се скршило со осведочувањето за сопствената грешност.” - Исто, 
проповед 35. 

Така Весли проповедајќи го евангелието за Божјата милост, настојувал како 
и неговиот Господ, “законот да го направи голем и славен.” Верно ја извршил 
задачата што Бог му ја доверил, и прекрасни биле плодовите што доживеал да 
ги види. На крајот на неговиот долг живот од преку осумдесет години, повеќе од 
половина век го поминал како патувачки проповедник. Бројот на негови 
отворени приврзаници се зголемил на повеќе од половина милион души. 
Меѓутоа, бројот на оние кои благодарение на неговите напори биле оттргнати 
од пропаста и униженоста на гревот и упатени на поблагороден и почист живот, 
бројот на оние што благодарение на неговото учење добиле побогато и 
подлабоко христијанско искуство, нема во целост да се дознае сè додека 
целото семејство на спасени не се собере во Божјото царство. Неговиот живот 
на секој христијанин му дава поука од непроценлива вредност. О, кога 
доблестите, како што се: верата и понизноста, неуморната ревност, 
самопожртвувањето и преданоста на овој Божји слуга би се огледале и во 
денешните цркви! 
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БИБЛИЈАТА И ФРАНЦУСКАТА РЕВОЛУЦИЈА 



 
 
Во шеснаесеттиот век реформацијата, отворајќи ја Библијата на народот, 

настојувала да навлезе во сите европски земји. Некои народи радосно ја 
поздравиле како весник испратен од небото. Во други земји папството успеало, 
во значителна мерка, да го спречи влегувањето; и тука светлината на 
библиското сознание, со нејзиното благословено влијание, била речиси сосема 
исклучена. Во една земја оваа светлина иако заблескала, поради темнината 
што преовладувала не била сфатена; и борбата помеѓу вистината и заблудата 
траела со векови. Најпосле победило злото, а вистината со небесно потекло 
била оттурната. “Судот се состои во ова: Светлината дојде во светот, а луѓето 
ја засакаа темнината повеќе од светлината” (Јован 3:19). Оваа нација морала 
да ги жнее последиците на својот избор. Влијанието на Божјиот Дух кој 
единствен може да го задржи злото, најпосле било одземено од народот кој го 
презрел понудениот дар на Неговата милост. На злото му било допуштено да 
созрее, и целиот свет ги видел последиците на упорното отфрлување на 
светлината. 

Борбата што во Франција со векови се водела против Библијата го 
достигнала својот врв во сцените на револуцијата. Овој страшен колеж бил 
неизбежна последица на спречувањето и забранувањето на Светото писмо од 
страна на Рим. (Види додаток) Тоа била најтрогателна слика во која светот 
можел да го види исходот на папската политика - очигледна илустрација на она 
што учењето на Римокатоличката црква го водела повеќе од илјада години. 

Пророците го претскажале спречувањето и забраната на Светото писмо кое 
папството го применувало за време на својата превласт; а Откровението 
укажува на страшните последици кои поради доминацијата на “човекот на 
беззаконието” морале да ја погодат токму Франција. 

Господовиот ангел рекол: “Тие ќе го газат светиот град четириесет и два 
месеца. И ќе им дадам на двајца Мои сведоци, и тоа облечени во вреќи, да 
пророкуваат илјада двесте и шеесет дена... И кога ќе го завршат своето 
сведоштво, ѕверот, кој излегува од бездната, ќе војува против нив, и ќе ги 
победи, и ќе ги убие. А труповите нивни ќе ги остави по улиците на големиот 
град, кој духовно се нарекува Содом и Египет, каде што и нивниот Господ беше 
распнат... И жителите на Земјата ќе се зарадуваат и развеселат поради нив, и 
ќе си праќаат дарови еден на друг, бидејќи тие два пророка ги мачеа оние, што 
живеат на земјата. И по три ипол дена, влезе во нив животворен дух од Бога, и 
застанаа на свои нозе, а голем страв ги обзеде оние, кои ги гледаа” 
(Откровение 11:2-11). 

Овде споменатите периоди “четириесет и два месеци” и “илјада двесте и 
шеесет дена” имаат исто значење; и го претставуваат времето во кое 
Христовата заедница била угнетувана и прогонувана од страна на Рим. 
Периодот од 1260 години на папска превласт започнува 538 година по Христа и 
според тоа треба да се заврши во 1798 година. (Види додаток). Во тоа време 
француската војска влегла во Рим и го заробила папата кој потоа во прогонство 
и умрел. Иако набрзо потоа бил избран нов папа, сепак папската хиерархија 
никогаш повеќе не можела да ја поврати онаа власт каква што пред тоа ја 
имала. 

Сепак прогонството на црквата не продолжило сè до крајот на 
претскажаниот период од 1260 години. Од сомилост кон Својот народ, Бог го 
скратил времето на нивното огнено искушение. Во Своето пророштво “за 
големата неволја”, што ќе ја снајде црквата, Спасителот рекол: “И ако не се 
скратат оние дни, никој не би се спасил, но заради избраните ќе се скратат тие 
дни” (Матеј 24:22). Под влијание на реформацијата, прогонствата престанале и 
пред 1798. година. 



Што се однесува до двајцата сведоци, пророкот понатаму кажува: “Тие се 
две маслинови дрвја и два светилника, кои стојат пред Господарот на Земјата” 
(Откровение 11:4). “Твоето Слово”, рекол псалмистот, “е светилка на мојата 
нога и светлина на мојата патека” (Псалм 119:105). Овие двајца сведоци ги 
претставуваат списите на Стариот и Новиот завет. И едниот и другиот 
претставуваат значајно сведоштво за потеклото и вечното траење на Божјиот 
закон. И двата сведочат за планот на спасението. Симболите, жртвите и 
пророштвата на Стариот завет упатуваат на Спасителот Кој требало да дојде. 
Евангелијата и посланијата на Новиот завет зборуваат за Спасителот, Кој 
дошол токму онака како што во споменатите симболи и пророштва бил најавен. 

“Тие ќе пророкуваат 1260 дена, облечени во вреќи.” Најголем дел од тој 
временски период, овие Божји сведоци за пошироката јавност биле непознати. 
Папската сила настојувала од народот да го сокрие Словото на божествената 
вистина, и му дала лажни сведоци да го побијат неговото сведоштво. (Види 
додаток) Кога Библијата била забранета од страна на црквата и световните 
власти, кога нејзините сведоштва биле изопачувани и кога на сите начини кои 
само можеле да ги измислат луѓето и демоните, настојувале човечките срца да 
ги одвратат од неа; кога оние што се осмелиле да ги објавуваат нејзините свети 
вистини биле прогонувани, предавани, мачени, живи закопувани во мрачни 
затворски ќелии и поради својата вера завршувале со маченичка смрт или пак 
биле присилувани да бегаат во засолништа по горите, во клисурите и 
пештерите, тогаш овие двајца верни сведоци пророкувале облечени во вреќи. 
Тие сепак своето сведоштво не престанувале да го изнесуваат низ целиот 
временски период од 1260 години. И во деновите на најмрачниот период имало 
верни луѓе кои го сакале Божјото Слово и кои ревнувале за Неговата чест. На 
тие верни слуги самиот Бог им подарил мудрост, сила и авторитет Неговата 
вистина да ја објавуваат во текот на целиот тој период. 

“И, ако некој сака да им направи неправда, оган ќе излезе од нивната уста и 
ќе ги проголта нивните непријатели; да, така треба да биде убиен оној, што ќе 
посака тоа да го направи.” (Откровение 11:5). Газењето на Божјото Слово не 
може да остане неказнето. Значењето на оваа страшна закана ни е дадено во 
последната глава на Откровението: “Јас му сведочам секому, кој ги слуша 
пророчките зборови на оваа книга. Ако некој им додаде нешто, Бог ќе му 
додаде од злата опишани во оваа книга. Ако некој одземе нешто од зборовите 
на книгата на ова пророштво, Бог ќе му го одземе неговиот дел од дрвото на 
животот и од светиот град, и од она, што е напишано во оваа книга” 
(Откровение 22:18, 19). 

Тоа се предупредувањата кои самиот Бог им ги дал на луѓето, строго да се 
чуваат за да на било кој начин не го менуваат она што го открил Тој или 
заповедал. Овие свечени и сериозни закани се однесуваат на сите оние кои со 
своето влијание ги наведуваат луѓето да го омаловажуваат Божјиот закон. Тие 
треба да им зададат страв и трепет на сите оние кои толку лекомислено тврдат 
дека е сеедно дали се држиме или не до Божјиот закон. Сите оние кои своето 
лично мислење го издигнуваат над божественото откровение и кои потполно 
јасната смисла на Светото писмо ја менуваат за да си угодат себеси или да се 
прилагодат кон светот, преземаат на себе страшна одговорност. Пишаното 
Божјо Слово, Божјиот закон, ќе претставува мерило на карактерот на секој 
поединец и ќе ги осуди сите оние кои врз основа на овој непогрешлив тест ќе 
бидат прогласени за лесни. 

“И кога ќе го завршат своето сведоштво.” Временскиот период во кој овие 
двајца сведоци пророкувале облечени во вреќа, се завршил во 1798 година. 
Кога на нивното сведочење во темнината на папството се приближил крајот, 
силата, која во пророштвото е прикажана како “ѕверот, кој излегува од 
бездната,”  им објавила војна. Со граѓанските и црковни власти во поголемиот 



број на земји во Европа сатаната со векови управувал преку папството. 
Меѓутоа, овде се појавува нов облик на сатанската сила. 

Политиката на Рим била Библијата, под изговор на стравопочитување кон 
неа, треба да се држи заклучена на непознат јазик и скриена од  народот. Под 
неговото владетелство овие двајца сведоци пророкувале “облечени во вреќи.” 
Но според пророштвото требало да се појави и друга сила - ѕверот од бездната 
- која на Божјото Слово отворено ќе му објави војна. 

“Големиот град,” каде овие двајца сведоци навистина биле убиени и каде 
нивните мртви тела биле оставени да лежат на улицата “духовно се нарекува... 
Египет.” Од сите народи споменати во библиската историја, Египет најдрско се 
откажувал и од самото постоење на живиот Бог и одбивал да се покори на 
Неговите заповеди. Ниеден владетел на светот не се осмелил на толку отворен 
и дрзок бунт против авторитетот на небото, како фараонот египетскиот цар. 
Кога Мојсеј, пренесувајќи му ја примената порака му рекол: “Вака вели Господ”, 
фараонот горделиво одговорил: “Кој е Тој Господ за да Го послушам јас и да ги 
пуштам Израелците? Јас не го познавам Тој Господ ниту ќе ги пуштам 
Израелците” (Излез 5:2). Тоа е отворено неверување во Бога, и народот кој 
овде сликовито е прикажан со Египет исто така ќе ги одбие барањата на живиот 
Бог и ќе го покаже истиот дух на неверство и дрскост. “Големиот град” се 
споредува “духовно” и со Содом. Расипаноста на Содом во престапувањето на 
Божјиот закон, особено се огледала во развратот. И овој грев бил упадлив 
белег на нацијата која ги исполнила сите поединости на даденото пророштво. 

Според зборовите на пророкот, нешто пред 1798. година требало да се 
подигне една сила со сатанско потекло и карактер и на Библијата отворено да и 
објави војна. А во земјата во која сведоштвото на двајцата Божји сведоци ќе 
биде замолкнато, треба, според пророштвото, да се покаже безбоштвото на 
фараонот и развратот на Содом. 

Оваа пророштво најточно и најтрогателно се исполнило во историјата на 
Франција. За време на Револуцијата во 1793 година “светот за првпат слушнал 
дека еден собир на луѓе родени и воспитувани во цивилизација, собир што врз 
себе си го зема правото да владее со еден од најистакнатите народи на 
Европа, сложно го подига својот глас откажувајќи се од најсвечената вистина 
која воопшто може да ја прими човечката душа, и отфрлајќи ја еднодушно 
верата во Бога и богослужението” - Волтер Скот, (Sir Walter Scott) Наполеонов 
живот, I, 1 поглавје 7. Франција е единствената земја во светот за која е 
сочуван автентичен извештај дека, како нација, подигнала рака против 
Творецот на вселената. Постоеле, и сè уште постојат, голем број богохулници и 
мноштво безверници во Англија, Германија, Шпанија и во другите земји; но 
Франција зазема посебно место во историјата на светот како единствена 
држава која со декрет на своето Законодавно собрание прогласила дека нема 
Бог, и во која сите жители на престолнината и огромното мноштво ширум 
земјата, жени и мажи, пееле и играле од радост кога овој проглас бил 
прифатен.” - Блеквудско списание, (Blackwood’s Magazine) ноември 1870. год. 

Франција исто така покажала и особености што особено биле 
карактеристични за жителите на Содом. За време на револуцијата владеела 
состојба на морална пониженост и разврат, слична на онаа што ја условила 
пропаста на Содомската долина. Неверувањето во Бога и развратот на 
Франција, историчарот го опишува токму така како што е и најавено во 
пророштвото. “Во тесна врска со законите што се однесуваат на религијата бил 
и законот со кој бракот - таа најсвета обврска која човечките суштества можат 
да ја преземат и од чијашто стабилност зависи и самиот опстанок на 
општеството - е сведен на привремен; чисто граѓански договор, кој можат две 
лица по своја волја да го склучат или да го раскинат... Самите демони да се 
ангажирале да пронајдат начин како најсигурно да уништат сè што во семејниот 



живот е чесно, убаво и трајно, а во исто време да бидат сигурни дека злото што 
имале намера да го направат трајно ќе поминува од поколение на поколение, 
не можеле да измислат ништо поефикасно отколку што била деградацијата на 
бракот... Софија Арнолд, актерка прочуена по својата духовност, таквиот брак 
го нарекла “сакрамент на браколомството.” - Скот, св. I, 17  поглавје. 

“Каде што и нивниот Господ беше распнат” (Откровение 11:8). И оваа 
подробност на пророштвото исто така се исполнила во Франција. Ниту во една 
земја на потрогателен начин не се открил духот на непријателство и противење 
на Христа. Ниту во една друга земја вистината не наишла на поогорчен и 
посвиреп отпор. Со прогонствата, што толку немилосрдно ги подигнала против 
следбениците на евангелието, Франција го распнувала Христа во лицето на 
Неговите ученици.  

Со векови на почвата на Франција била пролевана крвта на светите 
маченици. Додека Валденжаните по планините на Пиемонт биле убивани “за 
Божјото Слово и за сведоштвото на Исуса Христа,” слични жртви за вистината  
поднесувале и нивните браќа, француските албигензи. Во деновите на 
реформацијата нејзините приврзаници биле убивани со најстрашни мачења. 
Кралот и благородниците, жените од висок род и нежните девојки, гордоста и 
витештвото на нацијата, се насладувале гледајќи ги смртните маки на оние кои 
како маченици умирале за Христа. Храбрите Хугеноти, во борбата за правата 
кои човечкото срце ги смета за најсвети, ја пролевале својата крв на многу 
боишта. Протестантите биле ставени надвор од законот, уценувани и 
прогонувани како диви ѕверови. 

Мал број потомци на старите христијани наречени “Црква во пустината” кои 
во осумнаесеттиот век, постоеле само уште во Франција и се криеле по 
планините на нејзиниот југ, сè уште ја чувале верата на своите татковци. 
Доколку би се осмелиле да се состанат ноќе на падините на планините или во 
некое осамено место, биле прогонувани од страна на “старата змија” 
(Откровение 12:17), и водени на доживотна робија на галиите. Најдобрите, 
најобразованите и најблагородните Французи често биле оковани со синџири 
заедно со разбојниците и убијците и изложени на најсвирепо мачење. Види, 
Вили, гл. 6. Други со кои се постапувало многу помилосрдно биле ладнокрвно 
стрелани додека ненаоружани и немоќни паѓале на колена да се помолат на 
Бога. Стотици старци, незаштитени жени и невини деца останувале да лежат 
мртви на местото каде се состанувале поради богослужение. Минувајќи по 
планинските падини или шуми каде обично тие се состанувале, не било ништо 
необично на секои четири чекори да се наиде на лешеви во тревата и обесени 
на дрвјата. Нивната земја “опустена со меч, крвничка секира и со клади била 
претворена во широка, мрачна дивина.” “Овие стравотии не се случувале во 
мрачниот среден век, туку во сјајната ера на Луј XIV, кога науката била 
негувана, кога книжевноста цветала, и кога свештенството на дворот и 
престолнината ја претставувале учени и речити луѓе кои се прикажувале како 
многу благи, кротки и полни со милосрдие.” - Исто, 7 поглавје.  

Но најцрниот на црната листа на злосторствата, најстрашниот меѓу 
пеколните дела и стравотии во сите векови, бил дотогаш нечуениот колеж во 
Вартоломејската ноќ. Светот сè уште со згрозување и со ужас се сеќава на тој 
свиреп и на најподол начин изведен ненадеен напад. Францускиот крал, по 
наговарање на римокатоличките свештеници и великодостојници го одобрил 
злосторството. Едно ѕвоно, огласувајќи се во мртвата тишина на ноќта, го дало 
договорениот знак за почеток на колежот. Илјадници протестанти кои, 
потпирајќи се на кралскиот чесен збор, мирно спиеле во своите домови, без 
било какво предупредување биле извлекувани од своите куќи и ладнокрвно 
убивани. 



Како што Христос бил невидлив водач на Својот народ при неговото 
ослободување од египетското ропство, така и сатаната бил невидлив водач на 
своите поданици во ова страшно дело на масовно убивање. Колежот во Париз 
продолжил седум дена, а првите три дена со несфатлива жестокост. Колежот 
не се ограничил само на престолнината туку со посебен налог од страна на 
кралот се проширил и на сите покраини и градови каде што живееле 
протестантите. Не се гледало ниту на старост ниту на пол. Не биле поштедени 
ниту седите старци ниту невините новороденчиња во лулките. Благородник и 
селанец, старо и младо, мајка и дете, сите заедно биле убивани. Овој ѕверски 
колеж ширум целата Франција траел цели два месеца. Седумдесет илјади луѓе 
кои го претставувале цветот на нацијата биле убиени. 

“Кога веста за овој масакр стигнала во Рим, радоста на свештениците 
немала граници. Гласникот што ја објавил оваа страшна вест, лоренскиот 
кардинал го наградил со илјада круни. Оваа за Рим радосна вест била 
поздравена со топовски плотун од тврдината св. Ангел; ѕвоната одекнале во 
сите камбанарии; огновите запалени во знак на сеопшта веселба ноќта ја 
претвориле во ден; а Гргур XIII во придружба на кардиналите и другите црковни 
великодостојници, ја повел сјајната поворка во црквата св. Луј каде што 
лоренскиот кардинал ја пеел Те Деум... Бил искован спомен - медал како 
спомен на овој масакр, а во Ватикан сè уште можат да се видат трите 
Васариеви фрески кои го прикажуваат: нападот на адмиралот, потоа кралот 
како во советот го подготвува заговорот за ова подло убиство, и самата сцена 
на колежот. Папата на францускиот владетел му испратил Златен Трендафил, 
а четири месеци по колежот... тој полн со самозадоволство ја слушал беседата 
на еден француски свештеник... кој зборувал за оној ден полн со радост и среќа 
кога светиот отец, примајќи ја веста за овој колеж, во свечена поворка отишол 
да му се заблагодари на Бога и на светиот Луј” - Хенри Вајт, (Henry White) 
Колежот во Вартоломејската ноќ, погл. XIV, пар. 24.  

Истиот оној дух што бил поттикнувач на колежот во Вартоломејската ноќ, 
бил водач и во страшните сцени на револуцијата. Исус Христос бил прогласен 
за измамник, а општиот лозунг на француските безверници бил: “Да го 
столчиме бедникот” при што мислеле на Христа. Богохулењето и одвратниот 
разврат оделе рака под рака, а најподлите луѓе, чудовишта на свирепоста и 
порокот, биле поставени на највисоки места. Во сè, на сатаната му било 
укажувано најголемо почитување, додека Христос во Своите особини на 
вистината, чистотата и несебичната љубов, бил повторно распнуван. 

“Ѕверот, кој излегува од бездната, ќе војува против нив, и ќе ги победи, и ќе 
ги убие.” Богохулната сила што владеела во Франција за време на 
револуцијата и владеењето на теророт, повела таква војна против Бога и 
Неговото свето Слово каква светот с# уште не видел. Народното собрание 
забранило секакво богослужение. Библиите биле собрани и јавно запалени со 
манифестација на сите можни подбиви. Божјиот закон најдрско бил фрлен под 
нозете. Сите библиски институции биле укинати. Седмичниот ден за одмор бил 
отфрлен, а наместо него секој десетти ден бил посветен за веселба, 
насладување и богохулење. Крштевањето и причестувањето биле забранети. А 
на надгробните натписи, упадливо истакнати, се тврдело дека смртта е вечен 
сон.  

Стравот од Бога не само што повеќе не е сметан за почеток на мудроста, 
туку се тврдело дека тој претставува почеток на лудоста. Било забрането секое 
верско богослужение, освен оддавањето почести на слободата и татковината. 
“Парискиот бискуп што бил признаен од новата власт, бил повикан да ја  
преземе главната улога во најбесрамната и најодвратната лакрдија која 
некогаш се одиграла пред претставниците на една нација... Доведен во свечена 
поворка, тој изјавил пред собранието дека религијата што толку години ја 



проповедал, во секој поглед, е само дел на поповштината, која нема никаков 
темел ниту во историјата ниту во светата вистина. Свечено и отворено го 
одрекол постоењето на Бога, на кого му бил посветен да му служи и изјавил 
дека во иднина ќе и служи на слободата, еднаквоста, доблеста и моралноста. 
Потоа на масата ги оставил своите бискупски одликувања и од претседателот 
на собранието примил братска прегратка. По примерот на овој великодостојник 
на црквата, тргнале уште некои отпадници од редовите на свештенството.” - 
Скот, I, 17 поглавје. 

“И жителите на земјата ќе се зарадуваат и ќе се развеселат заради нив, и ќе 
си праќаат дарови еден на друг, зашто тие два пророка ги мачеа оние, што 
живеат на земјата.” Неверната Франција го замолкнала гласот на укорот на 
овие двајца Божји сведоци. Словото на вистината лежело мртво на нејзините 
улици, а оние, што ги мразеле ограничувањата и барањата на Божјиот закон 
сега се радувале. Луѓето јавно се противеле на Небесниот Цар. Слично на 
грешниците од старите времиња довикувале: “Од каде знае Бог? Сознава ли 
Севишниот?” (Псалм 73:11). 

Со богохулна дрскост во која одвај може да се поверува, еден од 
свештениците на новиот ред рекол: “Боже, ако постоиш, освети го Своето 
навредено име. Се противам! Ти молчиш. Не се осмелуваш да ги фрлиш своите 
стрели и громови. Кој по сето тоа ќе верува дека постоиш?” - Арчибалд Алисон, 
(Archibald Alison) Историја на Европа, I, 10 поглавје. Каков одглас на 
фараоновото прашање: “Кој е Тој Господ за да го послушам јас ?”... “Јас не го 
познавам Тој Господ!” 

“Безумникот рече во своето срце: “Нема Бог“ (Псалм 14:1). За оние кои ја 
изопачуваат Неговата вистина Господ кажува: “...Нивното безумие ќе се открие 
пред сите” (2. Тимотеј 3:9). Бидејќи одбила да му служи на живиот Бог, Кој е 
“висок и возвишен и живее во вечноста”, Франција набрзо се спуштила до толку 
понижувачко идолопоклонство ја обожавала божицата на разумот, во лицето на 
една развратна жена, и тоа уште во Собранието на народните претставници и 
нејзините највисоки граѓански и законодавни власти! Еден историчар 
забележал: “Една од церемониите на ова време на вистинска налудничавост, 
ненадминлива е по својата апсурдност комбинирана со безбоштво. Вратата на 
Собранието се отворила пред една група на музичари, по која оделе членовите 
на Градското собрание во свечена поворка, пеејќи химни во чест на слободата, 
и следејќи го предметот на своето идно обожување, една жена завиткана во 
свила која ја нарекле божица на разумот. Штом стигнала во салата, свечено и ја 
тргнале свилата и ја поставиле од десната страна на претседателот, и веднаш 
сите во неа ја препознале танчарката од операта... На ова лице, како на 
најпогоден претставник на таквиот разум што станал предмет на нивното 
обожување, јавно и се поклонило француското Народно собрание. 

Оваа безбожна и смешна церемонија станала некаков вид мода, и 
устоличувањето на божицата на разумот се повторувало и имитирало во 
целата нација, особено во оние места каде жителите сакале да докажат дека и 
дораснале на придобивките на револуцијата.” - Скот, св. I, 17 поглавје. 

Говорникот што го вовел обожувањето на разумот, нагласил: “Законодавци! 
Фанатизмот му го отстапи местото на разумот”. Неговите матни очи не можеле 
да го поднесат сјајот на светлината. “Денес се собрало огромно мноштво на 
свет под овие готски сводови, кои за првпат го одгласуваат гласот на 
вистината. Тука Французите денес свечено го извршија единственото правилно 
богослужение - богослужение на слободата и разумот. Тука ги изразивме 
новите желби за успехот на републиканското оружје и грбот; тука мртвите 
идоли ги заменивме со разумот - со овој жив лик, ремек-дело на природата.” - 
М. А. Т. (M. A. Thiers) Историја на Француската револуција, II, стр. 370.371. 



Кога божицата била одведена во Собранието, говорникот ја фатил за раката 
и обраќајќи се до собранието, рекол: “Смртници, престанете да се тресете пред 
немоќните громови на Бога кој е создаден како производ на вашиот страв. 
Отсега немојте да признавате ниту едно божество освен разумот. Јас ви го 
претставувам неговиот најчист и најблагороден лик; ако веќе морате да имате 
идоли, принесувајте жртви само на вакви како што е овој... О, покривало на 
разумот, падни пред возвишениот сенат на слободата!” 

“Откако претседателот ја прегрнал божицата таа влегла во раскошно 
украсената кола, и среде неизмерното мноштво, воведена во катедралата 
Нотрдам, за тука да го заземе местото на божеството. Потоа била подигната на 
главниот олтар и сите присутни во знак на обожување и се поклониле.” - 
Алисон, св. I, гл. 10. 

Набрзо, по ова, било изведено јавно спалување на Библијата. Во една  
прилика членовите на “Здружението на народниот музеј” влегле во салата на 
Градското собрание со извици: “Да живее разумот!” На врвот на еден стап 
носеле полусогорени остатоци од разни книги, меѓу кои имало молитвеници, 
разни црковни книги, како и Стари и Нови завети, кои, како што рекол 
претседателот: “во големиот оган испаштале за сите лудости на кои го навеле 
човечкиот род.” - Париски журнал (Journal of Paris) 1793. бр. 318. 

Папството започнало дело кое сега се  довршило со потполно неверство. 
Папската политика ги создала оние општествени, политички и верски прилики 
кои Франција ја турнале во пропаст. Хроничарите кои ги опишувале 
стравотиите на Револуцијата, заклучуваат дека овие испади мораат да се 
стават на товар на круната и црквата. (Види додаток) Поточно земено, мораат 
да и се припишат на црквата. Папството ги затруло душите на кралевите против 
реформацијата, прикажувајќи ја како непријател на круната, и како причина за 
таков раздор кој може да биде судбоносен за мирот и единството на нацијата. 
Во природата на римокатолицизмот било, со такви средства и на таков начин 
да разгорува најужасна свирепост и најдрско насилство што некогаш е 
направено со царски авторитет. 

Духот на слободата чекорел напоредно со Библијата. Насекаде каде што 
евангелието било прифатено, на луѓето им се отворале очите. Почнале да се 
ослободуваат од оковите кои ги држеле како робови во незнаење, порок и 
празноверие. Почнале да мислат и да работат како луѓе. Владетелите тоа го 
забележале и почнале да се плашат за својот деспотизам. 

Рим не пропуштил да ги разгорува нивните љубоморни стравувања. Во 1525 
година папата му рекол на францускиот регент: “Оваа манија (протестантизмот) 
ќе ја расипе и уништи не само религијата, туку истовремено и сите 
поглаварства и благородништво, законите, редот и општествениот поредок 
воопшто.” - Г. Ф. (G. de Felice) Историја на протестантизмот во Франција, I, 
2 поглавје. 

По неколку години, еден папски пратеник го предупредил кралот: 
“Величество, не лажете се. Протестантизмот ќе го собори не само верскиот туку 
и граѓанскиот поредок... Престолот не е во ништо помала опасност од олтарот... 
Воведувањето нова религија неминовно доведува до создавање на нова 
власт.” - Д’Обиње (D’Aubigne) Историја на реформацијата на Европа во 
деновите на Калвин, II, 36 поглавје. Теолозите ги поттикнувале предрасудите 
на народот, зборувајќи дека протестантското учење ги “измамува луѓето на 
новости и глупости; го лишува владетелството од љубовта и од пожртвуваната 
верност на неговите поданици и ја опустошува и црквата и државата.” Така на 
Рим му успеало да ја подигне Франција против реформацијата. “За да се одржи 
престолот и благородништвото и да се сочува таканареченото законодавство, 
мечот на прогонството најпрво бил изваден во Франција.” - Вили, XIII, 4 
поглавје. 



Француските владетели не биле во состојба да ги предвидат последиците 
на оваа убиствена политика. Учењето на Светото писмо во срцата на луѓето би 
ги всадила оние начела на правдата, умереноста, вистината, еднаквоста и на 
човекољубието кои претставуваат аголен камен на благосостојбата и 
напредокот на секој народ. “Правдата го возвишува народот.” “Престолот се 
зацврстува со правда” (Изреки 14:34; 16,12). “Делото на правдата ќе биде 
мирот, а плодот на праведноста, покој и надеж засекогаш” (Исаија 32:17). Оној 
кој се покорува на Божјиот закон, најверно ќе го почитува и законот на својата 
земја. Кој се бои од Бога, ќе го почитува и владетелот кој праведно и законски ја 
применува својата власт. Но несреќната Франција ја забранила Библијата и ги 
изгонила нејзините следбеници. Со векови искрените, чесните, посветените и 
совесни луѓе, луѓе кои имале храброст да ги исповедаат своите осведочувања, 
морале да патат поради својата вера. Таквите со векови биле присилувани како 
робови да работат на галии, да умираат на кладите или да гнијат по 
затворските ќелии. Илјадници и илјадници од нив морале спасот да го побараат 
во бегството; и тоа траело цели двесте и педесет години по реформацијата. 

“Во овој долг временски период одвај би можело да се издвои едно 
поколение Французи кое не било очевидец како следбениците на евангелието 
бегаат пред лудиот бес на своите прогонители, и своето знаење, 
трудољубивост, уметност и смисла за ред и поредок, во што редовно се 
истакнувале, ги носеле со себе со тоа да ги обогатат земјите во кои наоѓале 
засолниште. А во ист сразмер земјата што ќе им дала прибежиште, 
благодарение на нивните дарови и способности, станувала побогата, а нивната 
татковина станувала сè посиромашна. Кога сите тие изгнаници би останале во 
Франција, кога во текот на тие триста години нивните трудољубиви способности 
би биле насочени на изградба на нивната земја; кога, за сето тоа време, 
нивните уметнички способности би биле искористени во разните гранки на 
занаетчиството и индустријата; кога нивниот создавачки дух и нивниот 
истражувачки ум би ја обогатиле нивната книжевност и наука; кога  нивната 
мудрост би управувала со државните совети, а нивната храброст  управувала 
со битките, кога нивната праведност би создавала закони и кога Библиската 
религија би го јакнела умот и управувала со совеста на народот, со каква слава 
денес би била овенчана Франција! Колку голема, напредна и среќна би била 
таа земја - пример на народите! 

“Но слепиот и неумолив фанатизам го истерал од нејзината земја секој 
учител на доблеста, секој борец за ред, секој искрен бранител на престолот; на 
оние кои својата земја сакале да ја направат угледна и славна им било 
зборувано: “Бирајте клада или прогонство!” Конечно пропаста на државата била 
потполна. Немало повеќе луѓе кои поради тоа што бараат слобода на совеста 
би требало да бидат прогонувани, немало повеќе верници кои би требало да се 
водат на клада, патриоти што би  требало да се истераат во прогонство.” - 
Вили, XIII, 20 поглавје. А Револуцијата со сите нејзини стравотии била кобна 
последица на сето тоа. 

“Со бегството на Хугенотите во Франција дошло до сеопшто назадување. 
Напредните индустриски градови кои дотогаш цветале, почнале да пропаѓаат; 
плодните области ја повратиле својата првобитна пустош; интелектуалната 
отапеност и моралното опаѓање настапиле по периодот на исклучителен 
напредок. Париз станал огромно сиротилиште и се смета дека пред 
избивањето на Револуцијата двесте илјади сиромашни барале милостина од 
рацете на кралот. Во нацијата која била во распаѓање, сè уште цветал само 
езуитскиот ред кој со страшна тиранија господарел над црквите и школите,  
затворите и галиите.” 

Евангелието на Франција би и донело решение за нејзините политички и 
социјални проблеми, но вештината на нејзиното свештенство, нејзиниот крал и 



нејзините законодавци не му биле дораснати, што најпосле ја турнало нацијата 
во анархија и пропаст. Освен тоа, под доминацијата на Рим, народот ги изгубил 
од вид благословените Христови поуки за самопожртвуваноста и несебичната 
љубов. Ја отфрлил праксата за штедење и самоодрекување во корист на 
другите. На богатите не им било приговарано затоа што ги угнетувале бедните, 
сиромашните останале беспомошни во своето слугување и понижување. 
Себичноста на богатите и моќните била сè поизразена и потешка. Незаситното 
и расипано благородништво со векови ги угнетувало и експлоатирало селаните. 
Богаташите ги малтертирале сиромашните, и им правеле неправди, а 
сиромашните ги мразеле богатите. 

Во многу покраини имотите биле во сопственост на благородниците, а 
работниците биле само наемници; тие зависеле од милоста на 
земјопоседниците, и биле присилени да ги задоволуваат нивните претерани 
барања. Издржувањето и на црквата и на државата паднало врз припадниците 
на средниот и нискиот сталеж, кои поради тоа морале да плаќаат големи 
даноци и на граѓанските власти и на свештенството. “Самоволието на 
благородниците се сметало за врховен закон; земјоделците и селаните можеле 
да умрат од глад, а нивните угнетувачи воопшто и да не се свртат... Народот 
бил присилен исклучиво да внимава на интересите на големопоседниците. 
Животот на земјоделците бил живот на постојани напори и со ништо не 
ублажена беда; нивните жалби, ако би се и осмелиле да ги изнесат, биле 
отфрлани со најдрско презирање. Судовите секогаш биле на страната на 
благородниците, а против селаните. Судиите јавно примале мито, а 
најобичниот ќеф на аристократијата, во својот систем на општа расипаност 
имал сила на закон. Ниту половината од данокот, кој световните великани од 
една, а свештенството од друга страна, што успевале да го изнудат од народот 
не стигнувал во кралската или црковната благајна; сè се растурало во 
развратни забави и во самозадоволување. А луѓето, кои на овој начин ги 
закинувале и осиромашувале своите ближни, биле ослободени од сите даноци, 
и по законот или обичаите, имале право на секоја државна служба. Имало сто и 
педесет илјади припадници на привилегираната класа, и за да се задоволи 
нивниот растурлив ќеф, милиони биле осудени на безнадежен и недостоен 
живот.“ ( Види додаток). 

Дворот потполно се оддал на раскош и растурање. Народот во таквите свои 
владетели не можел да има никаква доверба. На сите мерки што ги преземале 
властите, народот со недоверба гледал како на нивно лукавство и себичност. 
Повеќе од половина век, пред Револуцијата, на престолот седел Луј XV, кој, 
дури и во тие тешки времиња се оддавал на мрзеливост, лекомисленост и 
сетилни уживања. Набљудувајќи ја расипаноста и свирепоста на 
аристократијата, осиромашеноста и непросветленоста на нискиот сталеж, 
државата во финансиски неприлики и разбирливата огорченост на народот,  
навистина не било потребно пророчко око за да се предвиди ужасот на 
претстојната побуна која заканувајќи се лебдела над Франција. На 
предупредувањето од своите советници кралот обично одговарал: 
“Настојувајте вака да остане додека јас сум жив, по мојата смрт нека дојде што 
сака.” Напразно се предупредувало и укажувало на потребата од реформа. Тој 
го видел злото, но немал ниту храброст ниту сила да го спречи. Судбината што 
ја очекувала Франција најсликовито е прикажана во неговиот бесчувствителен и 
себичен одговор: “После мене, потоп!” 

 Искористувајќи го сомнителното расположение и стравот на кралот и 
владеечкиот сталеж, Рим влијаел врз нив народот да го држат во ропство, 
знаејќи добро дека тоа ќе ја ослаби државата, со што настојувал да ја наметне 
својата власт и над владетелите и над народот. Водејќи далекусежна политика, 
папството согледало дека, доколку сака луѓето да ги направи послушни робови, 



мора да ги окове во синџири и нивните души; зашто најсигурен начин на 
поробените да им се спречи бегството од ропството е да ги направи 
неспособни да живеат во слобода. Илјада пати пострашна од физичките 
страдања, кои биле последица на нивната политика, била моралната 
пониженост. Лишен од Библијата и препуштен на верската закоравеност и на 
себичноста на свештенство, народот бил облечен во незнаење и празноверие 
како во мртoвечко руво, и сè подлабоко тонел во пороци, така што бил сосема 
неспособен да владее со себеси.  

Меѓутоа, резултатот на сето тоа бил сосема поинаков отколку што очекувал 
Рим. Наместо масите да ги одржи во слепа покорност и оддаденост на своите 
догми, тој од нив, со ова, направил безверници и револуционери. Народот сè 
она што било римокатоличко го презрел како поповска измислица, а во 
свештенството гледал класа која само го угнетува и експлоатира. Зашто 
единствен бог што народот го познавал бил богот на Рим, а нивната религија се 
состоела само од римокатоличкото учење. А бидејќи лакомоста и свирепоста 
на Рим ја сметале како законски плод на Библијата, затоа не сакале да знаат 
ниту за неа.  

Рим лажно го претставувал карактерот и на самиот Бог и ги изопачувал 
Неговите барања и затоа луѓето сега ја отфрлиле и Библијата и нејзиниот 
Автор. Рим барал слепо верување во своите догми, тврдејќи дека тоа е во 
согласност со Светите списи на Библијата. Како реакција на тоа, Волтер и 
неговите соработници потполно го отфрлиле Божјото Слово и насекаде ширеле 
отров на неверство. Рим свирепо го држел народот под својата железна пета, а 
сега масите, понижените и малтертирани, во својата одвратност спрема 
тиранијата на црквата, отфрлиле секакво ограничување. Разјарени што толку 
долго и слепо се поклонувале на една светулкава измама, сега луѓето во исто 
време ја отфрлиле и вистината и заблудата; сметајќи ја разузданоста за 
слобода, робовите на порокот ликувале во својата вообразена слобода. 

Во почетокот на Револуцијата на народот, со посебно кралско дозволување, 
му било овозможено во Народното собрание да има свое претставништво кое 
по бројот на пратениците го надминувало претставништвото на 
благородништвото и свештенството. Со тоа рамнотежата на власта била во 
рацете на народот, но тој не бил подготвен да ја употреби мудро и умерено. 
Жедно настојувајќи што порано да ги исправи претрпените неправди, народот 
решил потполно да го измени општественото уредување. Луто навредениот и 
разгневениот народ, чиишто мисли биле полни со горчливи и долгонаталожени 
сеќавања на поднесените неправди, решил со револуција да ја измени 
состојбата на неподносливата беда и да им се освети на оние кои ги сметал за 
причинители на своите страдања. Угнетениот народ од тиранијата што морал 
да ја поднесе, извлекол поука, и сега угнетуваните станале угнетувачи на оние 
кои дотогаш ги угнетувале. 

Несреќната Франција морала во крв да ги жнее страшните плодови од 
семето што го посеала. Ужасни биле последиците на нејзината потчинетост на 
врховното господарење на Рим. Онаму каде што Франција, под влијание на 
римокатолицизмот, на почетокот на реформацијата ја подигнала првата клада, 
тука Револуцијата ја подигнала својата прва гилотиња. На истото место каде 
што првите маченици на протестанската вера биле спалени во шеснаесеттиот 
век, паднале под гилотињата првите жртви во Револуцијата во осумнаесеттиот 
век. Отфрлувајќи  го евангелието, кое би можело да и донесе исцелување, 
Франција ширум ја отворила вратата на безверието и пропаста. Кога биле 
отфрлени ограничувањата на Божјиот закон, се покажало дека човечките 
закони се неадекватни да ги задржат страшните поплави на човечките страсти; 
нацијата била преплавена со дух на револт и анархија. Војната против 
Библијата го одбележала почетокот на временскиот период кој во историјата на 



светот се нарекува “Владетелство на теророт”. Мирот и среќата биле 
протерани од домовите и од срцата на луѓето. Никој не бил сигурен. Кој денес 
триумфирал, утредента можел да биде осомничен и осуден. Насилство, 
расипаност и алчност се ширеле без никакво ограничување.  

Кралот, свештенството и благородништвото биле присилени да поднесат 
страшни свирепости на еден до лудило разбеснет народ. Убиството на кралот 
само уште повеќе ја засилило жедта на народот за освета; и оние што ја издале 
наредбата да се убие кралот, наскоро и самите биле одведени на губилиштето. 
Било решено без милост да се убијат сите оние на кои паднало сомневање 
дека се непријатели на Револуцијата. Затворите биле преполни; едно време во 
нив имало повеќе од двесте илјади затвореници. Градовите ширум Франција 
биле преплавени со сцени на страв и ужас. Една револуционерна партија 
станувала против друга и Франција се претворила во огромно бојно поле на 
завојувани маси, контролирани само од бесот на насобраните страсти. “Во 
Париз буните и нередите избувнувале едни по други, а граѓанството било 
поделено на различни партии кои како се чинело немале никаква цел освен 
меѓусебно да се истребат.” А сеопштата беда и злото да бидат уште поголеми, 
Франција се вплеткала во долга и исцрпувачка војна со големите сили на 
Европа. “Земјата била на работ на целосна пропаст, војската бучно негодувала 
поради неисплатените лични примања. Парижаните умирале од глад, по 
внатрешноста на земјата пустошувале разбојници, а цивилизацијата потполно 
се изгасила во потполната анархија и незаузданост.” 

Народот многу добро ги запаметил лекциите на свирепоста и мачењата на 
кои Рим толку ревно го учел. Конечно дошол денот на освета. Сега Христовите 
следбеници повеќе не биле фрлани во затвори и водени на клади. Тие веќе 
одамна биле убиени или истерани во прогонство. Немилосрдниот Рим сега 
требало да ја почувствува убиствената сила на оние што ги воспитувал да се 
насладуваат со пролевање на крв. “Вековното прогонство и најсвирепото 
мачење на обесправените, со што свештенството во Франција дало 
најочигледен пример, сега се свртело против него самиот и тоа со сета 
жестина. Губилиштата се црвенееле од крвта на свештениците. Галиите и 
затворите, некогаш полни со Хугеноти сега биле преполни со нивните 
прогонувачи. Оковани за веслачката клупа и со напор подигајќи ги веслата, 
католичките свештеници ги преживеале сите маки што нивната црква толку 
дарежливо ги задавала на благите и благородни кривоверци.” - (Види додаток) 

“Тогаш дошле денови кога најварварските закони биле применувани во 
најсвирепите судови, кога никој не можел да го поздрави соседот или да му се 
помоли на Бога..., а да не се изложи на опасност дека и со тоа направил смртно 
злосторство; кога шпионите демнееле на секој агол; кога секое утро гилотињата 
била вработена; кога затворите биле толку преполни како бродови претоварени 
со робови; и кога низ уличните канали се пенела човечка крв, течејќи во Сена... 
Додека низ улиците на Париз секој ден поминувале коли натоварени со жртви 
кои биле водени на губилишта на судбината, дотогаш намесниците што 
одборот на Владата ги испратил во провинцијата се насладувале со свирепоста 
која го надминувала дури и она што се одигрувало во престолнината. Ножот на 
смртоносната машина се дигал и паѓал премногу бавно за да  би можел да ја 
изврши својата страшна задача. Долги редови на затвореници се убивани со 
плотун, (Вид артилериски зрна употребени за дејство на кратко растојание). 
Бродови преполни со несреќни жртви намерно се потопувани. Лион бил 
претворен во пустелија. Во Арас на затворениците им била скратена дури и 
свирепата милост на брза смрт. По целиот тек на Лоара, од Домур до морето, 
цели јата на врани и гаврани се гостеле со голите лешеви што меѓусебно биле 
испреплетени во страшни прегратки. Немало милост ниту за пол ниту за 
старост. Бројот на седумнаесетгодишни момчиња и девојки, што биле убиени 



од страна на оваа свирепа сила, се качувал на стотици. Новороденчињата, што 
биле одземени од мајчините гради, биле фрлани како играчки од копје на копје 
на построените Јакобинци.” (Види додаток) Во краток период од десет години, 
било уништено големо мноштво на човечки суштества. 

Сето тоа било како што сакал сатаната. Тоа е она за кое тој со векови не 
престанува да се стреми. Негова тактика од почетокот до крајот е само измама, 
а негова непроменлива одлука е на луѓето да им нанесува болка, жалост и 
несреќа, да го нагрди и извалка Божјиот лик во човекот како Негово создание, 
да ги осуети божествените намери на добрина и љубов и со тоа да предизвика 
жалост на небото. Потоа со својата измамничка вештина ги заслепува сетилата 
на луѓето и ги наведува злото што доаѓа од него да го припишат на Бога, како 
сите тие несреќи да се одредени од Бога и затоа неизбежни. На сличен начин 
тој и оние што толку долго ги понижувал и злоставувал со својата свирепост, 
кога еднаш ќе извојуваат слобода, ги поттикнува на испади и на стравотии. 
Тогаш тираните и угнетувачите на таквата сцена на незауздана распуштеност 
укажуваат како на илустрација на она што го донесува слободата. 

Кога заблудата ќе биде разобличена во еден дух, сатаната едноставно само 
и наметнува друга маска, и масите ја прифаќаат исто толку алчно како и 
порано. Кога луѓето еднаш се осведочиле дека римокатолицизмот е измама, и 
кога сатаната со тоа вековно застапништво не можел повеќе да ги наведува да 
го прекршуваат Божјиот закон, тогаш ги наведувал секоја религија да ја сметаат 
за измама, а Библијата за измислица; и кога еднаш ги отфрлиле Божјите 
закони, се предавале на незауздано беззаконие. 

Судбоносната заблуда која на населението на Франција и донела толкава 
несреќа било игнорирањето на големата вистина дека вистинската слобода се 
наоѓа токму во прописите на Божјиот закон. “О, да внимаваше на Моите 
заповеди, твојот мир ќе беше како река, а твојата правда како морски бранови!” 
“Нема мир за безбожниците, вели Господ” (Исаија 48:18, 22). “А кој ме слуша 
мене, останува безгрижен и живее спокојно без страв од зло.”  (Изреки 1:33).    

Оние кои не веруваат во Бога и отпаѓаат од верата, му се противат и на 
Божјиот закон и ја одрекуваат неговата важност; но последиците од нивното 
влијание докажуваат дека благосостојбата на човекот зависи од неговото 
покорување на божествените закони. Оние што не сакаат овие поуки да ги 
читаат од Божјата книга, принудени се да ги читаат од историјата на народите. 

Додека сатаната во одвраќањето на народот од послушноста кон Божјиот 
закон се служел само со католичката црква, неговата сила била скриена, а 
неговото дело така маскирано што униженоста и бедата, кои биле плод на сето 
тоа, не биле сфатени како плод на престапувањето на Божјиот закон. Неговата 
моќ со дејството на Божјиот Дух била осуетена до тој степен што неговите 
намери не можеле во потполност да се остварат. Народот воопшто не бил во 
состојба да ја утврди причината и нејзините последици и не можел да го открие 
изворот на својата беда. Меѓутоа, во Револуцијата кога Народното собрание 
отворено го отфрлило Божјиот закон, и во владеењето на теророт што 
настапил после тоа, секој можел да ја согледа вистинската врска помеѓу 
причината и последицата. 

Кога Франција јавно го отфрлила Бога и Библијата, злите луѓе и духовите на 
темнината ликувале што ја постигнале толку долго саканата цел - царство без 
ограничување на Божјиот закон. “Кога нема брза пресуда за злодело, човечкото 
срце е наклонето да прави зло.” (Проповедник 8:11). Меѓутоа, прекршувањето 
на праведниот и свет закон неизбежно ја условува несреќата и пропаста. Иако 
казната не дошла веднаш, безбожноста на овие луѓе сепак ја условила нивната 
неизбежна пропаст. Вековите на отпадништва и злосторства го собирале гневот 
за денот на плаќањето, а кога мерката на нивното беззаконие се преполнила, 
тогаш оние што толку долго и бунтовно го презирале Бога, предоцна сфатиле 



колку е страшно кога ќе се исцрпи Божјото трпение. Божјиот Дух кој единствено 
може да ја заузда сатанската свирепа сила во голема мера се повлекол, и на 
оној што ужива во страдањето и болката на луѓето му било допуштено да 
работи што сака. Оние што се решиле за бунт против Бога и Неговиот закон, 
биле оставени да ги жнеат плодовите на својот избор сè додека земјата не им 
била преплавена со злосторства и премногу страшни за да можат да се 
опишат. Од опустените провинции и разорените градови, се дигал страшен крик 
- крик на очај. Франција толку многу се растресла како да била зафатена со 
страшен земјотрес. Верата, законот, општествениот поредок, семејството, 
државата и црквата - сè било соборено со раката на беззаконието која се 
подигнала против Божјиот закон. Навистина, како што рекол мудрецот: 
“Нечесниот пропаѓа од својата нечесност” (Изреки 11,5). “Иако некој грешник 
прави стопати зло, и судот му се одложува, но јас знам дека ќе им биде добро 
само на оние што се бојат од Бога, кои имаат страв пред Неговот лице. А на 
грешникот нема да му биде добро.” (Проповедник 8:12, 13). “Зашто го мразеа 
знаењето и не го избраа Господовиот страв; затоа ќе јадат плод од своето 
владеење и ќе се наситат со сопствени совети.” (Изреки 1:29, 31). 

Верните Божји сведоци - списите на Стариот и Новиот завет, коишто 
богохулната сила “која излегува од Бездната” привидно ги “убила”, не останале 
долго неми. “И по три ипол дена, влезе во нив  животворен дух од Бога, и 
застанаа на свои нозе, а голем страв ги обзеде оние, кои ги гледаа” 
(Откровение 11:11). Во 1793 година Франција со декрет на своето Законодавно 
собрание прогласила укинување на христијанската религија и потполна забрана 
на Библијата. Три ипол години подоцна со резолуција на истото  тело, овој 
декрет е укинат, а читањето на Светите списи повторно е одобрено. Светот бил 
вџашен од поплавата на беззаконието што настанало како неизбежна 
последица на отфрлањето на Светото писмо и луѓето ја признавале 
неопходноста од вера во Бога и Неговото Слово како темел на доблеста и 
моралот. “Кого ти прекоруваше и навредуваше?” прашува Господ, “Против кого 
го подигна гласот и ги крена толку високо своите очи? Против Светецот 
Израелев” (Исаија 37:23). “Затоа, еве, Јас ќе ги научам сега, ќе им ја покажам 
Својата рака и Својата сила, па ќе познаат, дека името Мое е Господ” (Еремија 
16:21). 

Во врска со споменатите двајца сведоци пророкот  понатаму кажува: “И 
слушнаа силен глас од небото, кој им велеше: “Искачете се ваму! “И тие ќе се 
издигнат на небото во облаци, и нивните непријатели ќе ги видат” (Откровение 
11:12). Откако Франција им објавила војна на овие двајца сведоци, тие во 
светот се почитувани повеќе од кога и да е порано. Во 1804 година е основано 
Британското меѓународно библиско здружение. По него се основани слични 
организации со многубројни филијали токму на почвата на Европа. Во 1816 
година е основано Американското библиско здружение. Кога било основано 
Британското библиско здружение, Библијата е печатена и издавана на педесет 
јазици. Оттогаш таа е преведена и објавена на многу стотици јазици и 
дијалекти. (Види додаток). 

Во текот на педесетте години што и претходеле на 1792 година, малку 
внимание и било обрнувано на мисионерската дејност во странските мисии. 
Ниедно ново здружение не било основано, и имало малку верски заедници што 
се обиделе да го шират христијанството и во незнабожечките земји. Меѓутоа, 
пред крајот на осумнаесеттиот век дошло до големи промени. Луѓето повеќе не 
се задоволувале со резултатите од рационализмот и почувствуле потреба за 
божествено откровение и вера која се темели на стекнатото искуство. Од тоа 
време, делото во странските мисии тргнало со дотогаш невиден полет. (Види 
додаток). 



Усовршувањето на печатарското знаење дало нов замав во ширењето на 
Библијата. Зголемените можности за сообраќајните врски помеѓу разни земји, 
отстранувањето на старите предрасуди или националните исклучителности, 
затворањето во сопствените граници, и конечно отстранувањето на папството 
од светската власт - сето тоа придонело да се отвори патот за ширењето на 
Божјото Слово. Веќе неколку години Библијата слободно се продава и на 
улиците на Рим, а сега веќе стигнала и во секој населен дел на земјината топка. 

Неверно настроениот Волтер, во една своја фалбаџиска изјава кажува: “Ми 
здосади постојаното повторување на приказната дека дванаесет луѓе ја 
основале христијанската религија. Јас ќе докажам дека е доста еден човек да ја 
урне.” Поминале многу генерации од неговата смрт. Милиони продолжувале со 
слична војна против Библијата. Но не само што не ја уништиле, туку таму каде 
што во Волтеровото време имало сто примероци, денес има десет илјади, па 
дури и преку сто илјади примероци на оваа Божја книга. Според зборовите на 
еден поранешен реформатор на христијанската црква: “Библијата е наковална 
на која се истрошиле многу чекани.” “Ниедно оружје, направено против тебе”, 
кажува Господ, “нема да има успех, и секој јазик кој би се подигнал против тебе 
на суд, ти ќе го обвиниш” (Исаија 54:17). 

“А Словото на нашиот Бог останува вечно” (Исаија 40:8). “Верни се сите 
Негови заповеди; утврдени засекогаш, засновани врз вистина и правда.” (Псалм 
111:7, 8). Сè што е изградено со човечки авторитет, се урива; но она што е 
втемелено на карпата на непроменливото Божјо Слово, ќе остане цврсто и 
постојано засекогаш. 

 
 

XVI 
 

 
ПРЕДЦИ НА АМЕРИКАНСКИТЕ ДОЈДЕНЦИ  

 
 
Англиските реформатори, иако се одрекле од римокатоличкото учење, 

задржале многу негови облици. На тој начин Англиската државна црква, иако го 
отфрлила авторитетот и официјалната вероисповед на Рим, сепак во своето 
богослужение внела многу негови обичаи и обреди. Обично се тврдело дека 
тие и таквите формалности не се прашања на совеста; иако Светите списи 
изрично не ги пропишуваат, па според тоа не се ни битни; сепак, бидејќи не се 
забранети, се мислело дека суштински не се ниту штетни. Нивното одржување 
наводно имало за цел да се намали јазот кој протестантските цркви ги дели од 
Рим; и обично се нагласувало дека на тој начин римокатолиците полесно ќе ја 
прифатат протестантската вера. 

За конзервативците и за оние што се за компромис, овие причини изгледале 
логични. Но постоеле и други кои не мислеле така. Самиот факт, дека овие 
обичаи “имале за цел да го премостат јазот помеѓу Рим и реформацијата,” 
(Мартин, V, стр. 22), за нив претставувал доволна причина да не ги прифатат. 
Тие во нив виделе знак на ропство од кое штотуку се ослободиле и во кое во 
никој случај не сакале да се вратат. Сосема логично заклучиле дека Бог во 
Своето Слово одредил правила за богослужение и дека луѓето тука немаат 
право било што да додаваат или одземаат. И самиот почеток на големото 
отпадништво во христијанството се состоел токму во настојувањето Божјиот 
авторитет да се дополни со авторитетот на црквата. Рим почнал да го налага 
она што Бог не го забранувал, и на крајот дошол дотаму што го забранувал она 
што Бог изрично го наредувал. 



Многумина најусрдно сакале да се вратат на чистотата и едноставноста на 
првата христијанска црква. Тие во многу обичаи на Англиската црква виделе 
споменици од идолопоклонството, и совеста не им дозволувала да го прифатат 
нејзиното богослужение. Меѓутоа, црквата поддржувана од државниот 
авторитет не дозволувала никакво несогласување со нејзините обичаи. Според 
граѓанскиот закон било задолжително да се присуствува на црковното 
богослужение, а недозволените верски собири биле забранувани со закана на 
казна затвор, прогонство и смрт. 

На почетокот на седумнаесеттиот век, тогашниот владетел, кој штотуку 
седнал на англискиот престол, најрешително изјавил дека пуританците ќе ги 
присили “или да се приспособат... или ќе ги протера од земјата, или ќе направи 
нешто уште и полошо.” - Г. Б. (George Bancroft) Историја на САД, II, 12 
поглавје. Прогонувани, мачени, затворани и не гледајќи дека нешто подобро ги 
чека и во иднина, многумина дошле до осведочување дека за оние што сакаат 
да Му служат на Бога според сопствената совест, “Англија засекогаш 
престанала да биде место на живеење.” - Ј. Г. П. (J. G. Palfrey) Историја на 
нова Англија, III, пар. 43. Некои решиле да побараат прибежиште во Холандија. 
Ги очекувале тешкотии, материјална беда и заточеништво. Нивните намери 
биле спречувани, ги предавале на непријателите, но нивната непоколеблива 
истрајност сепак победила и тие најпосле нашле засолниште на гостољубивите 
брегови на  Холандската република.  

Бегајќи да го спасат голиот живот, тие ги оставале своите куќи и имоти и 
сите средства за живот. Како странци и придојденици во туѓа земја, меѓу народ 
со друг јазик и обичаи, биле присилени да прифаќаат нови и за нив дотогаш 
непознати занимања, за да го заработат насушениот леб. Средовечните луѓе 
кои својот живот го поминале во обработување на земјата, сега морале да учат 
некој занает. Но тие, новонастанатата ситуација ја прифатиле со радост и не го 
губеле времето во безделничење, незадоволство и негодување. Иако често 
мачени од сиромаштијата, сепак му благодареле на Бога за благословите со 
кои сè уште ги опсипувал и се радувале што непречено и во мир можеле да ја 
одржуваат својата духовна заедница со Бога. “Знаеле дека овде се само 
придојденици, и не обѕрнувајќи се многу на тоа, го насочувале својот поглед 
кон небото, својата најмила татковина и со тоа се тешеле.” -  Г. Б. Историја на 
САД, I, погл. 12. пар 15.  

Прогонството и тешкиот живот само уште повеќе ја зацврстувале нивната 
љубов и вера. Тие верувале во Божјите ветувања и Тој не ги заборавал во 
моментите кога имале потреба. Неговите ангели биле покрај нив за да ги 
храбрат и помагаат. А кога Божјата рака им го покажала патот преку морето, во 
земјата каде можеле да основаат своја држава, и на своите деца да им 
осигураат драгоцено наследство на верска слобода, тргнале без двоумење по 
патеката на Провидението. 

Бог дозволил овие припадници на Неговиот народ да поминат низ такви 
искушенија, за да ги подготви за исполнување на Своите најдобри намери што 
ги имал за нив. Заедницата била изложена на понижување за да можела да се 
воздигне. 

Бог токму во тоа време имал намера да ја покаже Својата сила во нејзина 
корист, за на светот да му даде уште еден доказ дека Тој никогаш не ги 
заборава оние што се надеваат на Него. Тој така управувал со настаните што 
сатанскиот гнев и заговорот на злите луѓе само ја издигнале Неговата чест, а 
Неговиот народ го довеле на сигурно место. Прогонството и изгнанствата го 
отвориле патот на слободата.  

Прво што направиле кога биле присилени да се одделат од Англиската 
црква, пуританците меѓусебно свечено се заветувале дека како слободен Божји 
народ “сложно ќе одат по патот што Тој им го открил, и ќе прифатат сè што Тој 



дополнително ќе им открие.” - Џ. Браун, (J. Brown) Татковци на придојдените, 
74 стр. Овде навистина бил вистинскиот дух на реформата, животниот принцип 
на протестантизмот. Со таква цел сите придојденици ја напуштиле Холандија 
за во Новиот свет да ја најдат својата татковина. Нивниот проповедник, Џон 
Робинсон, што по Провидението бил спречен да појде со нив, им рекол на 
прогонетите во својот проштален говор: 

“Браќа, ние сега ќе се разделиме и само Бог знае дали ќе доживеам 
некогаш да ги видам вашите лица. Но, било да се видиме во овој живот или не, 
јас ве заколнувам пред Бога и Неговите свети ангели, да не ви бидам јас 
поголем пример, отколку што мене ми беше Христос. Ако Бог преку некое друго 
орудие ви открие нешто друго, бидете секогаш подготвени тоа да го примите 
исто така како што ја примивте вистината со посредство на мојата служба; 
длабоко сум осведочен дека Господ има уште вистини и светлини што треба да 
заблескаат од Неговото Свето Слово.” - Мартин, (Martyn) V, 70 стр.  

“Што се однесува до мене, јас не можам да престанам да ја оплакувам 
состојбата на реформираните цркви што во верата дошле до одреден степен и 
не сакаат да одат понатаму отколку што дошле оние кои како орудие на 
реформацијата биле основачи на нивните движења. Лутераните не можат да се 
натераат да одат понатаму од она што Лутер можел да го види во своето 
време... а калвинистите, гледате, стојат таму каде што ги оставил тој голем 
Божји човек кој сепак не можел да види сè. Тоа е несреќа која не може да се 
прежали; зошто иако овие луѓе во своето време претставувале запалени и 
сјајни светилки, сепак тие не проникнале во сите Божји совети; меѓутоа, кога 
денес би живееле, тие секако би биле подготвени да примат и нова светлина, 
исто така како што тогаш биле расположени да ја примат тогашната.” - Д. Нил 
(D. Neal) Историја  на пуританците, I, 269 стр. 

“Не заборавајте на заветот на својата црква со кој сте се обврзале дека ќе 
се држите до сите Господови патишта што досега сте ги запознале и кои сè 
уште ќе ги запознавате. Сеќавајте се на своите ветувања и на заветот со Бога и 
на своето меѓусебно заветување дека ќе го примите секој нов зрак на светлина 
и секоја вистина која уште ќе ви се открие од Неговото напишано Слово, но 
притоа внимавајте што примате како вистина, ве проколнувам вас. Пред да 
примите некое ново учење како вистина, споредувајте го и мерете го со другите 
текстови на Светите списи, зашто не е можно христијанскиот свет, кој штотуку 
излегол од толку густа антихристијанска темнина, одеднаш да дојде до 
потполно сознание.” - Мартин, V, стр. 70, 71. 

Копнежот за слобода на совеста, ги инспирирал овие придојденици храбро 
да ги поднесат опасностите на долгиот пат преку морето, да ги издржат 
тешкотиите и опасностите на дивината и со Божји благослов на бреговите на 
Америка да ги положат темелите на една силна нација. Но, иако биле честити и 
богобојазливи, овие придојденици не го сфатиле во потполност големото 
начело на верската слобода. Не биле подготвени слободата, за која самите 
поднеле толку жртви, исто така рамноправно да им ја гарантираат и на другите. 
“Малкумина од нив и меѓу најславните мислители и моралисти на 
седумнаесеттиот век имале правилни поими за она големо начело земено од 
Новиот завет, со кое Бог се признава за единствен меродавен да одлучува за 
верата на еден човек.” - Исто, V, 297 стр. Учењето дека Бог и дал право на 
црквата да владее над совеста и да го казнува она што самата ќе го прогласи 
за ерес, претставува најдлабоко вкоренета папска заблуда. Овие реформатори, 
иако ја отфрлиле римската вероисповед, сепак наполно не се ослободиле од 
неговиот дух на нетрпеливост. Густата темнина со која папството, во текот на 
повеќевековната доминација, го обвиткала христијанството, сè уште не била 
наполно растерана. Еден од главните проповедници на колонијата Масачусетс, 
Беј, рекол: “Толеранцијата направила светот да стане антихристијански; и 



црквата никогаш не направила зло казнувајќи ги кривоверците.” - Исто, V, 335 
стр. Доселениците го прифатиле правилото дека право на глас имаат само 
членовите на црквата. Била основана, некој вид, државна црква, во која секој 
морал да дава придонес за издржување на свештенството, а судиите биле 
овластени да го прогонуваат “кривоверството”. Така световната власт била во 
рацете на црквата. Прогонството - како неизбежна последица на таквите мерки, 
набрзо се појавило и тука. 

Единаесет години по основањето на првата колонија, во таканаречениот 
Нов свет дошол и Роџер Вилијамс. Како и првите дојденци и тој дошол да 
ужива во слободата на верата. Но за разлика од нив тој сметал - што виделе 
малку од нив во неговото време - дека таа слобода е неотуѓиво право на секој 
поединец, без оглед на неговата вероисповед. Тој бил усрден истражувач на 
вистината и верувал, како и Робинсон, дека не е можно сета светлина од 
Божјото Слово веќе да е прифатена. Вилијамс бил “прв човек во 
христијанството на поновото време, што учел дека граѓанската власт треба да 
се заснова на учењето за слободата на совеста и рамноправноста на 
мислењето пред законот.” - Г. Б. Историја на САД I, 15 поглавје. Должност на 
судовите и власта, тврдел тој, е да го спречуваат злосторството, но никако и да 
владеат над совеста. “Судиите или властите,” истакнувал тој, “можат да 
решаваат за должностите на човекот кон човекот, но кога ќе сакаат да ја 
пропишат должноста на човекот кон Бога, тогаш го прават она за што не се 
надлежни, и тогаш тука повеќе нема никаква сигурност. Зашто сосема е јасно, 
ако еден судија или поглавар има таква власт, тој може да го прогласи за 
меродавно денес ова, а утре она мислење или верување, како што тоа во 
Англија го правеле разни кралеви и кралици, а во Римокатоличката црква 
папите и црковните собори; така што верата станала куп од збрки и срам.” - 
Мартин, V, 340 стр. 

Присуствувањето на богослуженијата во државната црква се барало под 
закана на парична казна или лишување од слобода. “Вилијамс категорично ја 
осудил примената на овој закон; најлошата одредба во англиските закони била 
таа со која присуството на богослуженијата во парохалната црква се 
наметнувало со примена на сила. Да се присилуваат луѓето да се соединат со 
припадниците на другите вероисповеди, го сметал за отворена повреда на 
нивните природни права; со сила да се влечат неверните и рамнодушните на 
јавното богослужение, значи да се бара од луѓето лицемерство... “Никој не 
смее”, додал тој, “да биде присилуван против својата волја да присуствува на 
богослужението или пак финансиски да го потпомага.” “Што!” Извикале 
неговите противници, вчудоневидени од неговите ставови, “дали работникот не 
е достоен за својата плата?” “Да”, одговорил Вилијамс, “но од оние што го 
вработуваат”. - Г. Б. Историја на САД, I, 15 поглавје. 

Роџер Вилијамс, како верен проповедник, човек со ретки способности, 
непоколеблива чесност и искрена добрина, бил почитуван и сакан; но неговата 
решителност во порекнувањето на правата на граѓанската власт да господари 
над црквата и неговата непоколебливост во барањето за верска слобода, не 
можеле да бидат толерирани. Прифаќањето на ова ново учење, тврделе 
неговите противници, би ги “поткопало и самите темели на власта во оваа 
земја.” - Исто, I, 15 поглавје. Бил осуден на протерување од колонијата; и 
најпосле за да го избегне апсењето, морал среде зима и по најлоша вејавица, 
да побегне во прашумата. 

“Четиринаесет седмици”, кажува тој, “се пробивав по најлошото време, не 
знаејќи ниту за леб, ниту за постела. Но гавраните ме хранеа во таа дивина, а 
шупливото дрво често ми послужуваше како заклон.” - Мартин, I, 349. 350. стр. 
Така го продолжувал своето мачно бегство низ снегот и беспатната шума, 
додека не нашол засолниште кај едно индијанско племе, чијашто љубов и 



доверба ја задобил настојувајќи да ги запознае со вистините на евангелието. 
По повеќемесечно талкање, стигнал до брегот на Нарагансет, Бејскиот залив, и 
тука ги положил темелите на првата држава на новото време, која правото на 
верската слобода го признала во полна смисла на тие зборови. Основен 
принцип на колонијата на Роџер Вилијамс бил: “секој има слобода да му служи 
на Бога како што му налага совеста.” - Исто, I, стр 354. Неговата мала држава, 
Род Ајленд, станала прибежиште на сите угнетувани, растела и напредувала сè 
додека нејзините основни принципи, граѓанска и верска слобода, не станале 
темелен камен на американската република. 

Во овој голем стар документ кој овие предци на протестантска Америка го 
прогласиле за повелба на своите права - Декларација на независноста, тие 
велат: “Сметаме дека овие вистини сами по себе се разбирливи; дека сите луѓе 
се создадени еднакви, дека Творецот им дал извесни неотуѓиви права во кои ги 
вбројуваме: животот, слободата и стремежот кон среќна иднина.” Уставот 
најизрично ја гарантира неповредливоста на совеста: “Никаков верски услов 
никогаш не може да се бара како квалификација за вршење на било каква јавна 
служба во Соединетите Држави.” “Конгресот не може да изгласа никаков закон 
со кој би се вовел некој вид на државна религија или пак забранувало 
слободното исповедување на било која вера.” 

“Творците на Уставот го признале свеченото начело дека односите на 
човекот кон Бога стојат над човечкото законодавство и дека неговото право на 
совеста е неотуѓиво. За докажување на оваа вистина не се потребни  причини; 
за неа сме свесни во длабината на своето битие. Оваа свест, 
спротивставувајќи се на човечките закони, одржала толку маченици во најтешки 
маки и во пламенот на кладата. Тие чувствувале дека нивната должност кон 
Бога е неспоредлива над сето она што го озакониле луѓето, и дека човекот 
нема право да господари над нивната совест. Тоа е вродено начело кое секој го 
носи во себе, и што со ништо не може да се искорени.” - Конгресна 
документација на САД серија 200, документ 271. 

Кога во Европа се прочуло дека постои земја во која секој може да ги ужива 
плодовите на својата работа и да живее според уверувањето на сопствената 
совест, луѓето масовно почнале да пристигаат на бреговите на Новиот свет. 
Населбите брзо се множеле. “Масачусетс со посебен закон им понудил 
добредојде и прифаќање, на општествен трошок, на христијаните од било која 
народност коишто ги препловиле водите на Атлантикот, 'за да ги избегнат 
војните, угнетувањето или гладот' од страна на своите прогонители. Така овие 
бегалци и изгнаници, според законските одредби, станале гости на државата.” - 
Мартин, V, 417 стр. За дваесет години, од првото истоварување во Плимут, 
илјадници и илјадници доселеници се населиле во Нова Англија. 

За да го постигнат она за што копнееле, “придојдените биле задоволни со 
скромен живот и тешка работа да си осигураат себеси средства за гол 
опстанок. Од земјата очекувале само најскромна награда за вложениот труд. 
Никакви златни очекувања не ги фрлале своите сенки на нивниот пат, ниту пак 
се занесувале со некои сјајни изгледи за иднината... Биле задоволни со 
постепен, но постојан напредок на својата општествена заедница. Трпливо ја 
поднесувале скудноста на дивината, полевајќи ја со солзи и пот билката на 
слободата, додека своите корени не ги пуштила длабоко во земјата.” 

Библијата за нив била темел на верата, извор на мудроста и повелба на 
слободата. Нејзините начела трудољубиво биле проучувани во училиштата, во 
домовите и во црквите, а нејзините плодови се покажале во штедливоста, 
интелегенцијата, моралната чистота и умереноста. Можело со години да се 
живее во пуританските населби, “а да не се види пијан човек, да не се чуе ниту 
една пцовка, и да не се сретне ниту еден питач.” - Т. Б. Историја на САД, I, 19 
поглавје. Тоа претставувало очигледен доказ дека начелата на Библијата се 



најсигурна гаранција за националната  големина. Слабите и зафрлени колонии 
прераснале во сојуз на моќни држави, а светот со чудење забележал како во 
мир и напредок се развива “црква без папа и држава без крал.” 

Меѓутоа, постојано се зголемувал бројот на оние кои крајбрежјето на 
Америка ги привлекувало од побуди сосема спротивни на оние кои ваму ги 
довеле првите дојденци. Иако првобитната вера и чистиот живот имале големо 
и насочувачко влијание, сепак тоа влијание, како што растел бројот на оние што 
барале само световни предимства, бил сè послаб. 

Примената на правилото прифатено уште во времето на првите 
доселеници: дека право на глас имаат само членовите на црквата, и дека само 
тие можат да заземат положби во државната служба, довело до најубиствени 
последици. Овие мерки се воведени како средство да се сочува чистотата на 
државата, но тие довеле до пропаст на црквата. Бидејќи исповедувањето на 
верата станало услов да се добие правото на глас и работно место во 
државната служба, многумина стапиле во црквата, иако во срцето воопшто не 
се измениле, раководејќи се исклучиво од световната политика. Така 
членството на црквата во голема мера се состоело од необратени луѓе; дури и 
меѓу проповедниците имало такви кои не само што проповедале заблуди, туку и 
за силата на Светиот Дух, кој единствено може да го прероди срцето, не знаеле 
ништо. Така, пак се покажале лошите последици - во историјата на црквата, од 
деновите на Константин до денес, толку често повторуваниот обид: црквата да 
се подигнува со помош на државата и со световната власт да се поддржува 
евангелието на Оној кој рекол: “Моето царство не е од овој свет” (Јован 18:36). 
Секое, па дури и најбезначајното, обединување на црквата со државата, иако 
можеби изгледа дека светот го приближува кон црквата, всушност само црквата 
ја приближува кон светот. 

Големото начело што толку благородно го застапувале Робинсон и Роџер 
Вилијамс: дека вистината не се осознава одеднаш и дека христијаните треба 
секогаш да бидат подготвени да го прифатат секој нов зрак на светлина, што 
може да засвети од Божјото Слово, нивните следбеници ја изгубиле од вид. 
Протестантските цркви во Америка, исто така како и оние во Европа, кои имале 
среќа да го примат благословот на реформацијата, пропуштиле на патот на 
започнатата реформа да напредуваат. Иако одвреме навреме, понекои верни 
луѓе станувале да ги објават новите вистини и разоткријат долго негуваните 
заблуди, повеќето, како и Евреите во времето на Христа и папистите во 
времето на Лутера, биле наклонети да веруваат само во она во што верувале 
нивните татковци и да живеат како што живееле тие. Затоа нивната религија 
повторно се дегенерирала во формализам; а заблудите и празноверието кои, 
кога црквата би продолжила да живее во светлината на Божјото Слово, можеле 
да бидат отфрлени, се задржале дури и се негувани. На овој начин, духот што 
ја инспирирал реформацијата исчезнал, додека во протестантските цркви не се 
покажала исто така голема потреба од реформа, како што тоа било случај во 
Римокатоличката црква во времето на Лутера. Завладеала истата наклоност 
кон уживањата од овој свет, истото духовно мртвило, истото обожување на 
човечкото мислење и издигнувањето на човечките теории, наместо учењата 
содржани во Божјото Слово. 

Големото ширење на Библијата во почетокот на деветнаесеттиот век и 
силната светлина што на овој начин се излила на овој свет, не биле 
проследени со соодветен напредок во познавањето на откриените вистини или 
со вера потврдена во секојдневниот живот. Сатаната повеќе не можел, како во 
поранешните времиња, да го држи Божјeто Слово далеку од народните маси; 
тоа било секому на дофат; меѓутоа, сепак, за да ја оствари својата цел, тој 
навел многумина таа света Божја вистина малку да ја ценат. Луѓето го 
занемариле истражувањето на Светото писмо и затоа продолжиле да 



прифаќаат погрешни толкувања и да ги поддржуваат учењата кои во Библијата 
немаат никаков темел.  

Гледајќи промашување во своите напори да ја задуши вистината, сатаната 
повторно го оживотворил планот на компромисот, а познато е дека токму 
компромисот своевремено бил повод за големиот отпад и формирањето на 
римокатолицизмот. Тој ги навел христијаните да се соединат, сега не со 
незнабошците, туку со оние што со потполното приспособување кон светот, се 
покажале идолопоклоници, исто така како и оние што се поклонувале на статуи 
и слики. Последиците од ова соединување ниту сега не биле помалку 
убиствени отколку во поранешните времиња; гордоста и растурањето се 
негувале под наметките на верата, а црквите се расипале. Сатаната продолжил 
да ги извртува учењата на Библијата, а човечките преданија кои упропастиле 
милиони души, фатиле длабок корен. Црквата ги воздигнувала и чувала тие 
преданија, наместо да се бори “за верата која им е дадена на светите еднаш 
засекогаш.” Така биле погазени големите начела за кои реформаторите толку 
се залагале и жртвувале.  

 
 
 

XVII 
 

УТРИНСКИ  ПРЕДВЕСНИЦИ 
 
 
Една од најславните и највеличествените вистини откриени во Библијата е 

вистината дека Христос повторно доаѓа, големото дело на откупението да го 
приведе кон крај. На Божјиот народ, како дојденец и патник, кој толку долго 
мора да патува низ “долината на смртната сенка”, дадена му е скапоцена и 
радосна надеж во ветувањето дека Оној Кој претставува “воскресение и живот” 
повторно ќе дојде за “изгнаниците да ги врати во татковината.” Учењето за 
второто Христово доаѓање, претставува всушност клучен текст во Светите 
списи. Почнувајќи од денот кога првиот човечки пар со жално срце исчекорил 
од Едем, децата на верата го чекале доаѓањето на Ветениот, Кој ќе ја скрши 
уривачката сила на непријателот и повторно ќе ги врати во изгубениот рај. 
Светите луѓе од далечното минато, во славното доаѓање на Месијата, гледале 
исполнување на своите надежи. Уште Енох, седми потомок на оние што 
живееле во Едем, и кој повеќе од триста години одел постојано  според Божја 
волја, ја имал таа чест оддалеку да го види доаѓањето на Ослободителот. 
“Ете,” рекол тој, “иде Господ со илјадници Свои свети ангели, за да им суди на 
сите” (Јуда 14, 15). А патријархот Јов, во ноќта на своите маки извикал со 
непоколеблива сигурност: “Но јас знам, Откупителот мој е жив, и Тој на крајот 
ќе застане над правот... и јас  во телото мое ќе го видам Бога. Јас сам ќе Го 
видам, моите очи не очите на друг” (Јов 19:25-27). 

Христовото доаѓање, како вовед во неминливото царство на Неговата 
правда, ги инспирирало светите писатели за тоа да зборуваат со највозвишени 
и највозбудливи зборови. Библиските поети и пророците пишувале за тоа со 
зборови што гореле со небесен жар. Пеејќи за силата и величественоста на 
Израeлскиот Цар, Псалмистот вели: “Од Сион, кој е врв на убавината, ќе се 
појави Бог, иде нашиот Бог, и ќе прозбори... Одозгора Он ќе ги повика небото и 
земјата, за да му суди на Својот народ” (Псалм 50:2-4). “Веселете се, небеса, и 
радувај се земјо!... зашто доаѓа, зашто доаѓа да и суди на земјата: Ќе му суди 
на светот со правда и на народите според Својата вистина” (Псалм 96, 11.13). 



Пророкот Исаија пишува: “Твоите мртовци ќе оживеат, мртвите тела ќе 
воскреснат! Разбудете се и ликувајте вие, соборените во прав, зашто Твојата 
роса, е роса на растенијата; и земјата ќе ги исфрли мртовците.” “Смртта ќе 
биде проголтана засекогаш, ќе ги избрише Господ Бог солзите од сите лица, и 
ќе го симне срамот од Својот народ во целата земја, зашто така вели Господ. И 
ќе речат во тој ден: Ете Он е нашиот Бог! На него се надевавме, и Он нè спаси! 
Он е Господ; Него го чекавме, да се возрадуваме и развеселиме за спасението 
од Него” (Исаија 26:19; 25:8, 9). 

И Авакум, во занес од светата визија, го набљудувал Неговото доаѓање: 
“Бог дојде од Теман, и Светецот од гората Фаран. Неговото величество ги покри 
небесата, и Неговата слава ја исполни земјата. Болскотот му е како сончева 
светлина, зраци светкаат од Неговите раце, и тука е скривалиштето на 
Неговата сила... Тој стана и земјата се затресе; погледа и во трепет ги доведе 
народите; одамнешни планини се распаднаа, првобитните ридови се урнаа, но 
патиштата Негови се вечни... Па си седнал на Своите коњи, на победничките 
бојни коли... Кога Те видоа, планините затреперија... бездната го пушти својот 
глас. Сонцето и Месечината застанаа на своето место пред болскотот на 
вперените Твои стрели, пред светкањето на сјајните Твои копја... Ти излегуваш 
за спасение на Твојот народ, за спасение на помазаникот Свој” (Авакум 3:3-13). 

И самиот Спасител Своите ожалостени и загрижени ученици, непосредно 
пред разделбата со нив, ги тешел со уверувањето дека пак ќе дојде: “Да не се 
плаши вашето срце. Во домот на Мојот Отец има многу места за живеење... 
Одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам, и ви приготвам место, пак ќе 
дојдам и ќе ве земам вас при Себе” (Јован 14, 1-3). “А кога ќе дојде Синот 
Човечки во Својата слава и сите свети ангели со Него, тогаш ќе седне на 
престолот на Својата слава, и ќе се соберат пред Него сите народи” (Матеј 
25:31, 32). 

Ангелите кои по Христовото вознесение на небото останале со Неговите 
ученици на Маслиновата Гора, им го повториле ветувањето за Неговото 
повторно доаѓање: “Овој Исус, Кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак на 
истиот начин, како што Го видовте да оди на небото” (Дела 1:11). А апостол 
Павле, зборувајќи под вдахновение на Светиот Дух, сведочи: “Бидејќи Сам 
Господ со заповед, при глас на архангел и при Божја труба, ќе слезе од небото” 
(1. Солунјаните 4:16). Додека пророкот од Патмос восхитен вели: “Ете, иде со 
облаците, и ќе Го види секое око” (Откровение 1:7). 

Околу Неговото доаѓање се сконцентрирани највеличествените настани во 
обновата на нашата планета - воспоставување на сè “што Бог беше рекол преку 
устата на сите Свои пророци од создавањето на светот” (Дела 3:21). Тогаш 
дефинитивно ќе биде скршена долготрајната власт на злото; сите царства на 
овој свет ќе станат, “царство на нашиот Господ и на Неговиот Христос и Тој Ќе 
царува во сите векови” (Откровение 11:15). “Тогаш ќе се открие Славата 
Господова, и секое тело ќе ја види.” “Господ ќе направи да никне правдата и 
пофалбата пред сите народи.” “Во тој ден Господ над војските ќе биде “сјаен 
венец и славна круна за остатокот од Својот народ” (Исаија 40:5; 61:11; 28:5). 

Тогаш долго очекуваното царство на Месијата, царството на мирот ќе биде 
воспоставено под целото небо. “Така, Господ ќе го утеши Сион, ќе ги утеши 
сите негови урнатини и ќе ги направи неговите пустини како рај и неговите 
степи – како Господова градина.” “Славата на Ливан ќе му се даде, 
великолепието на Кармил и Сарон.” “Не ќе те нарекуваат веќе Оставена, ни 
твојата земја Запустена, туку ќе те викаат Моја Милина, а твојата земја - 
Венчана.” “Како што младоженецот и се радува на невестата, така твојот Бог ќе 
ти се радува тебе.” (Исаија 51:3; 35:2; 62:4, 5). 

Христовото доаѓање во сите векови било надеж на Неговите вистински 
следбеници. Ветувањето “Пак ќе дојдам”, што Спасителот лично го изговорил 



при разделбата со учениците на Маслиновата Гора, ја осветлувало иднината 
на Неговите следбеници и нивните срца ги исполнувало со радост и  надеж, 
што никакава тага не можела да ја изгаси, ниту искушенијата да ги затемнат. 
“Славното јавување на нашиот Семоќен Бог и Спасител, Исус Христос,” 
претставувало “блажена надеж” за верниците и во најтешките неволји и 
прогонства (Тит 2:13). Кога солунските христијани тагувале погребувајќи ги 
своите драги покојници кои се надевале дека живи ќе го дочекаат повторното 
доаѓање на својот Господар, Павле тешејќи ги, ги насочувал нивните мисли на 
воскресението, што ќе се случи при второто Христово доаѓање. Тогаш сите 
оние што умреле во Христа ќе воскреснат заедно со живите и ќе бидат земени 
во средба со Господ во воздухот. “И така”, кажува тој, “засекогаш ќе бидеме со 
Господа. Затоа, утешувајте се еден друг со овие зборови” (1. Солунјаните 4:16- 
18). 

На карпестиот Патмос, омилениот ученик го слушнал потврдувањето на ова 
ветување: “Да, ќе дојдам скоро!” а неговиот одговор полн со копнеж: “Да, дојди, 
Господе Исусе”, ја изразува молитвата на Заедницата низ сите времиња на 
нејзиното постоење како придојдени и гости на овој свет (Откровение 22:20). 

Од затворите, кладите, и губилиштата, каде што светите и мачениците 
храбро сведочеле за вистината, одекнува низ вековите овој ист израз на вера и 
надеж. “Цврсто осведочени дека Христос навистина воскреснал, и дека според 
тоа и нив ќе ги повика од гробот при Своето второ доаѓање”, еден од таквите 
христијани рекол дека “тие ја презреле смртта и се издигнале над неа.” - Т. 
Тејлор, (Daniel T. Taylor) Глас на црквите во сите векови стр. 33. Биле готови 
да слезат во гроб за да можат од него “да излезат слободни” во мигот на 
воскресението. - Исто, стр. 54 Сите тие очекувале “на облаците да дојде 
Господ во славата на Неговиот Татко” и да “настапи времето светите да го 
преземат царството.” Истата вера ја негувале и Валденжаните. - Исто, 129-132 
стр. Виклиф доаѓањето на Спаистелот го сметал за надеж на црквата. Исто, 
132-134 стр. 

Лутер рекол: “Јас навистина сум уверен дека судниот ден не може да се 
одложува ниту полни триста години. Бог нема и не може и понатаму да го трпи 
овој безбожен свет.” “Се приближува големиот ден кога царството на 
гнасотијата ќе биде уништено.” - Исто, 158. 134 стр. 

“Овој остарен свет не е далеку од својот крај”, рекол Меланхтон. Калвин ги 
повикува христијаните “да не се двоумат и топло да го посакуваат Христовото 
доаѓање како најсреќен од сите денови”, и кажува “дека целото семејство на 
верници пред своите очи секогаш го имало токму тој ден.” “Мораме да бидеме 
желни за Христа”, рекол тој, “да копнееме за Него, да Го очекуваме, сè додека 
не осамне овој голем ден, кога нашиот Господ потполно ќе ја открие славата на 
Своето царство.”- Исто, 158.134 стр.  

“Нели нашиот Господ Исус се вознел на небото во човечки облик?”  
истакнувал Нокс, шкотскиот реформатор, “и зарем нема пак да дојде? Ние 
знаеме дека Тој пак ќе дојде и тоа со придружба на безброј ангели.” Ридли и 
Латимер, кои ги положиле своите животи за вистината, исто така со вера го 
чекале Господовото доаѓање. Ридли пишувал: “Светот несомнено - јас во тоа 
верувам и затоа тоа и го тврдам - се приближува кон својот крај. Да извикаме во 
своето срце заедно со Божјиот слуга, Јован: “Да, дојди, Господе Исусе!” - Исто, 
стр. 151. 145. 

“Скапоцената мисла за Господовото доаѓање”, вели Бакстер, “помила ми е 
од сè друго.” - Ричард Бакстер, Дела, I, 555 стр. “Дело на верата и карактер на 
Неговите свети е да го сакаат Неговото доаѓање и желно да го очекуваат 
остварувањето на таа блажена надеж.” “Ако смртта е последниот непријател кој 
со воскреснувањето ќе биде уништен, тогаш можеме да сфатиме со колкава 
сесрдност, молитва и копнеж, верниците треба да го посакуваат второто 



Христово доаѓање кога и оваа последна победа ќе биде извојувана.” - Исто, I, 
500 стр.  Тоа е ден кој сите верни со надеж и копнеж треба да го очекуваат 
како ден кога во потполност ќе се оствари нивното откупување и сите желби и 
стремежи на нивните души.” “Побрзај, о Господе, со овој благословен ден.” - 
Исто, I, 182 стр. Тоа било надеж на Апостолската црква, на “црквата во 
пустината” и на сите реформатори. 

Пророштвото го претскажува не само начинот и целта на Христовото 
доаѓање, туку ги дава и знаците по кои може да се знае дека тој настан е 
блиску. Исус рекол: “И ќе има знаци на Сонцето, на Месечината и на ѕвездите” 
(Лука 21:25). “Сонцето ќе потемни и Месечината нема да ја дава својата 
светлина. И небесните ѕвезди ќе попаѓаат и силите што се на небото ќе 
попуштат. И тогаш ќе Го видат Синот Човечки, како иде на облаци со голема 
слава и сила” (Марко 13:24-26). А Јован во Откровението, првите знаци што ќе 
му претходат на второто Христово доаѓање ги опишува вака: “Настана голем 
земјотрес, и Сонцето стана како вреќа од кострет, и Месечината стана како крв” 
(Откровение 6:12). 

Овие знаци се забележани пред почетокот на  деветнаесеттиот век. Како 
исполнување на ова пророштво во 1755 година се случил најстрашниот 
земјотрес кој кога и да било се случил во историјата на Земјата. Иако повеќе е 
познат како “земјотресот во Лисабон”, тој зафатил поголем дел од Европа, 
Африка и Америка. Се почувствувал на Гренланд, во Западна Индија и на 
островот Мадера, во Шведска и во Норвешка, во Велика Британија и во Ирска. 
Опфатил површина повеќе од шест милиони квадратни километри. Во Африка 
потресот имал сила речиси исто како во Европа. Поголемиот дел на Алжир бил 
разорен, а недалеку од Мароко една населба со осум до десет илјади жители, 
била проголтана од земјата. По должината на бреговите на Шпанија и Африка 
еден огромен бран  поплавил цели градови, оставајќи зад себе страшен 
пустош. 

Во Шпанија и Португалија потресот бил најразорен. Кадис го заплискал бран 
за кој очевидците кажуваат дека бил висок речиси дваесет метри. Планините - 
“најголеми во Португалија биле жестоко, речиси од темел растресени; врвовите 
на одделни планински масиви се распукале и на чудесен начин се распарчиле, 
при што огромни парчиња од карпи биле фрлени во околните долини. Се 
зборува дека од тие планини избувнал пламен.” - Ч. Лајел, (Sir Charles Lyell) 
Принципи на Геологијата, 495 стр.  

Во Лисабон “се слушнал подземен татнеж, а веднаш потоа еден силен удар 
го срушил поголемиот дел на градот. За шест минути загинале шеесет илјади 
луѓе. Морето најнапред се повлекло оставајќи зад себе сув песочен брег; а 
потоа со страшен налет се вратило назад, подигнувајќи се преку петнаесет 
метри над своето вообичаено ниво.” “Покрај другите дотогаш невидени настани 
што за време на овие катастрофи се случиле во Лисабон, се споменува и 
потонувањето на новоизградениот пристанишен кеј, кој со огромни средства 
бил изграден од мермер. На тоа место се собрало огромно мноштво на луѓе, 
мислејќи дека тука, надвор од дофатот на урнатините што паѓале, ќе најдат 
посигурно засолниште; меѓутоа, кејот  одненадеж потонал заедно со огромното 
мноштво луѓе што се нашле на него, и ниедно мртво тело никогаш не 
испливало на површината.” - Исто, 495 стр. 

“За време на ударот на земјотресот настапило моментално уривање на сите 
цркви, манастири, на речиси сите јавни згради и на повеќе од една четвртина 
приватни куќи. Околу два часа по земјотресот, во разни делови на градот 
избувнале пожари, кои речиси три дена беснееле со таква жестокост што 
градот бил целосно опустен. Земјотресот се случил на денот на еден празник, 
кога црквите и манастирите биле полни со посетители, од кои малку кој се 
спасил.” - Американска енциклопедија, статија “Лисабон” 1831. “Стравот на 



народот бил неопислив. Никој не плачел; трагедијата ги надминала солзите. 
Луѓето трчале натаму - наваму, избезумени од страв и ужас, удирајќи се в лице 
и во гради, викајќи: “Мизерикордиа! (Милост, милост) Дојде крајот на светот!” 
Мајките ги заборавале своите деца и трчале наоколу со распетието во рацете. 
За несреќа многумина трчале во црквите за во нив да најдат засолниште. 
Залудно бил изложен сакраментот; залудно тие несреќни созданија ги 
прегрнувале олтарите, иконите и статуите на светците; свештениците и 
народот - сите заедно биле закопани во урнатините.” Се проценува дека тој 
кобен ден животот го загубиле околу деведесет илјади луѓе.  

Дваесет и пет години подоцна се појавил и другиот знак спомнат во 
пророштвото - затемнување на Сонцето и Месечината. Овој знак бил дотолку 
повпечатлив затоа што времето на неговото појавување било точно одредено. 
Во разговорот со Своите ученици на Маслиновата Гора, опишувајќи го долгиот 
период на искушенија за црквата - 1260-те години на папските прогонства, за 
кои било ветено дека ќе бидат скратени, Спасителот споменува извесни 
настани што треба да му претходат на Неговото доаѓање и Го одредува 
времето кога првиот од нив ќе се појави: “Во тие дни, кажува Тој, “по тие 
неволји Сонцето ќе потемни, и Месечината нема да ја дава својата светлина” 
(Марко 13:24). Споменатите 1260 денови, или години, се завршуваат во 1798 
година. Четврт век порано, прогонствата речиси сосема престанале. По овие 
прогонства, според Христовите зборови, Сонцето требало да се “затемни”. Ова 
пророштво се исполнило на 19 мај 1780 година. 

“Речиси, ако не и сосема осамена, најтаинствената и до денес 
неразјаснетата природна појава од овој вид... се појавува мрачен ден на 19 мај 
1780 год.” - најнеобјасливото затемнување на целото видливо небо и на 
атмосферата во Нова Англија.” - П. М. Дивенс, Нашиот прв век, 89 стр. 

Еден очевидец од Масачусетс овој настан го опишува на следниот начин: 
“Сонцето изутрината излезе сјајно, но набрзо потемне. Облаците се спуштија 
многу ниско, а од нивната темнина злокобно светкаа молњи, се слушаа грмежи 
и почна да паѓа ситен дожд. Околу девет часот облаците се разредија и добија 
метален или бакарен изглед, а земјата, карпите, дрвјата, зградите, водата и 
луѓето изгледаа сосема поинаку од оваа чудна вонземна светлина. По неколку 
минути, целото небо, со исклучок на тесниот венец  на хоризонтот, го покри 
тежок црн облак, и темнината стана толку густа како што тоа обично се случува 
околу девет часот навечер (а ова се случувало во девет часот наутро) во летно 
време. 

“Сè повеќе луѓето ги обземаше страв, загриженост и ужас. Жените стоеја на 
вратите зјапајќи во мракот што ја покри земјата, мажите се враќаа од нивите, 
дрводелецот го оставаше својот алат, ковачот ја напушташе својата 
работилница, а продавачот својата тезга. Училиштата се распуштиле и децата 
треперејќи бегале секое накај својот дом. Патниците се засолнуваа во 
најблиските куќи каде што ќе се најдеа. Најсериозното прашање: “Што ли 
допрва ќе биде?” - беше на сите усни и во сите срца. Се чинеше дека ураганот 
на пропаста само што не се истурил на земјата, или како да дошол крајот на 
сè.” 

“По куќите беа запалени светла, а огнот од огништата светеше толку 
изразено како во есенски ноќи кога нема Месечина... Птиците отидоа на 
спиење, говедата се собраа на излезот на пасиштата и мукаа; се огласија и 
жабите, птиците ги пееја своите вечерни песни, а слепите лилјаци слободно 
летаа на сите страни. Меѓутоа, луѓето знаеа дека не е време за ноќ”... 

“Др. Натанаил Витекер, (Nathanael Whittaker) пастор на евангелската црква 
во Салем, токму во тоа време држел проповед во која нагласил дека темнината 
е натприродна. Состаноци на верските Заедници се одржувале и во многу 
други места. Сите цитати, од вака набрзина подготвените проповеди, 



укажувале на неспорниот факт дека темнината се совпаѓа со библиското 
пророштво... Темнината била најгуста нешто по единаесет часот.” - Есекски 
истражувач на старини (Essex Antiquarian) април 1899. III, бр. 34, стр 53.54.  
Во повеќето места темнината во текот на целиот ден била толку густа што не 
можеле да се видат стрелките на часовникот, ниту можело да се руча, ниту пак 
да се извршува било каква домашна работа без запалено светло... 

“Распространетоста на оваа темнина била со несфатливи размери. Од 
Фалмут на исток, допирала до најоддалечените делови на Конектикат и 
Алабама. На југ можела да се гледа долж целиот  морски брег, а на север сè до 
каде се протегале американските населби.” - Вилјем Гордон, Историја на 
настанувањето и прогресот на независноста на САД III, 57 стр. 

По потполно мрачниот ден, еден или два часа пред вечерта, небото 
делумно се разведрило, и се појавило Сонцето, иако сè уште обвиткано со црна 
густа магла. “По заоѓањето на Сонцето, облаците повторно надошле и брзо се 
стемнило.” “Темнината на оваа ноќ била исто толку страшна и необична како и 
во текот на одминатиот ден; иако Месечината во тоа  време била речиси полна, 
никаков предмет не можел да се распознае без вештачко светло кое, гледано 
од соседните куќи или од други оддалечени места одвај се наѕирало како низ 
некој вид на онаа мисирска темнина опишана само во Библијата (Излез 11:21-
23) низ која дури ни зраците на светлината не можеле да се пробијат.” - Исаија 
Томас, (Isaiah Thomas) Масачусетски извидувач, 25. мај 1798. год. Еден 
очевидец на оваа глетка кажува: “Не можев да се ослободам од помислата 
дека дури кога секое тело што свети во вселената би било обвиткано со 
непроѕирна темнина или да престане да постои, темнината не би можела да 
биде погуста.” - Писмо Др. Самуел Тениј, (Samyel Tenney) декември 1785. 
(објавено во Масачусетска колекција на историјата 1792. прва серија, I стр. 
97). Иако Месечината таа вечер во девет часот била полна, “таа не можела 
ниту малку да ја растера сенката слична на смртта.” После полноќ темнината 
исчезнала, а кога Месечината се покажала, била црвена како крв. 

Деветнаесетти мај, 1780 година е забележан во историјата како “мрачен” 
ден. “Од времето на Мојсеј не било забележано дека имало толку густа 
темнина на толкаво пространство и дека толку време траела. Описот на овој 
настан, како што ни го даваат очевидците, претставува само одглас на 
Господовите зборови, кои пророкот Јоил ги забележал две и пол илјади години 
пред нивното исполнување: “Сонцето ќе се преобрати во темнина, а 
Месечината во крв, пред да настапи великиот и страшен Господов ден” (Јоил 
2:31). 

Христос го предупредил Својот народ да внимава на знаците на Неговото 
доаѓање и да се радува кога ќе ги види знаците за доаѓањето на својот Цар. “А 
кога ќе почне да се случува тоа”, “гледајте и подигнете ги своите глави; зашто 
се приближува вашето избавување.” Укажувајќи им на Своите следбеници на 
дрвјата што почнале да пуштаат пупки во пролет, Тој продолжил: “Кога ќе 
видите дека потеруваат, сами знаете дека летото е веќе близу. Така и вие, кога 
ќе видите дека ова се збиднува, знајте дека Божјото царство е близу” (Лука 21: 
28, 30, 31). 

Меѓутоа, бидејќи духот на понизноста и побожноста во црквата им го 
отстапил местото на гордоста и формализмот, се изладила љубовта кон Христа 
и верата во Неговото доаѓање. Потполно обземени со љубовта кон светот, со 
стремеж кон овоземните задоволства, оние што тврделе за себе дека се Божји 
народ, биле слепи за предупредувањата на Спасителот во врска со знаците на 
Неговото доаѓање. Учењето за второто Христово доаѓање потполно било 
занемарено; библиските цитати што се однесувале на тоа биле замаглени со 
погрешно толкување, сè додека во најголем дел сосема не биле игнорирани и 
заборавени. Тоа особено било случај со црквите во Америка. Слободата и 



удобноста што ја уживале сите општествени сталежи, користољубивиот 
стремеж кон богатството и раскошот што предизвикал сеопшта страст за 
заработување пари, слепото втурнување за популарност и за моќ што секому 
му се чинеле достапни, сето тоа ги довело луѓето сите свои интереси и надежи 
да ги насочат кон минливите вредности на овој живот, и оној свечен ден, кога 
на сегашниот поредок на настаните ќе дојде крајот, да го одложат за далечна 
иднина. 

Кога Спасителот на Своите следбеници им укажал на знаците на Своето 
повторно доаѓање, ја прорекол состојбата на духовното назадување што ќе 
завладее непосредно пред Неговото второ доаѓање. Кога, како и во деновите 
на Ное, ќе се забележи жива активност во деловниот живот и стремеж за 
уживање; луѓето ќе купуваат, продаваат, садат, градат, ќе се женат и ќе се 
мажат, при што целосно ќе  се заборави на Бога и на идниот живот. Христовото 
предупредување, наменето на оние што ќе живеат во тоа време гласи: “Само 
пазете се, вашите срца да не бидат оптоварени со прејадување и пијанство, и 
со грижа за овој свет, за да не ве затече оној ден ненадејно.” “Бидете будни во 
секое време и молете се, за да го избегнете сето она што ќе настане, и да се 
исправите пред Синот Човечки “ (Лука 21:34, 36). 

Зборовите на Спасителот од Откровението: “Ги знам твоите дела: имаш име 
дека си жив, а мртов си”, укажуваат на состојбата на црквата токму во тие 
денови. А за оние што не сакаат да се тргнат од својата рамнодушна сигурност, 
упатено им е ова свечено предупредување: “Ако не бидеш буден, ќе дојдам врз 
тебе како крадец, и нема да дознаеш,  во кој час ќе дојдам врз тебе” 
(Откровение 3:1, 3). 

Поради тоа било неопходно да се предупредат луѓето на опасноста што им 
се заканува, да се разбудат и подготват за сериозните настани што се поврзани 
со крајот на времето на милоста и пробата. “Да, голем е Господовиот ден”, 
кажува пророкот, “и многу е страшен. Кој ќе го поднесе?” (Јоил 2:11). Кој ќе 
опстане кога ќе се покаже Оној за кој пророкот зборува: “Твоите очи се 
пречисти, за да гледаат зло; Ти не можеш да ги гледаш беззаконијата”; Авакум 
1:13). На оние што викаат: “Те познаваме, Боже Израелев”, а во исто време го 
престапуваат Неговиот завет и трчаат по други богови, во своето срце кријат 
беззаконие и го љубат патот на неправдата - за таквите Господовиот ден ќе 
биде “темнина, а не светлина, мрак, а не сончев блесок” (Осија 8:1, 2; Псалм 
16:4; Амос 5:20). “А во тоа време,” вели Господ, “Јас ќе го разгледам Ерусалим 
со светило и ќе ги казнам оние кои седат на своите стражарски места и велат 
во своето срце: Господ не прави ни добро ни лошо (Софонија 1:12). “Јас ќе го 
казнам светот за злото, безбожниците за беззаконието, ќе ја докрајчам 
горделивоста на горделивите, ќе ја понижам надуеноста на силниците” (Исаија 
13:11). “Ни нивното сребро ни нивното злато не ќе ги спаси, во денот на 
Господовиот гнев!” “Нивното богатство ќе биде оставено на грабеж, нивните 
куќи на запустување” (Софонија 1:18, 13). 

Гледајќи го во пророчка визија тоа страшно време, пророкот Еремија 
извикнал: “Моја утробо! Моја утробо, боледувам, срцето ми се раскинува! 
Душата ми трепери! Не можам да молчам, зашто го слушам гласот на рогот, 
бојните извици. Зло по зло, целата земја се опустошува “ (Еремија 4:19, 20). 

“Тој ден е ден на гневот”, кажува Софонија, “ден на жалост и на тегоба, ден 
на запустување и уривање, ден на темнина и на мрак, ден облачен и маглив, 
ден на труба и на боен повик против утврдените градови и високите кули” 
(Софонија 1:15, 16). “Ете, Господовиот ден доаѓа лут, со гнев и пламната јарост, 
за да ја претвори земјата во пустина и да ги истреби од неа нејзините 
грешници” (Исаија 13:9). 

Со оглед на овој голем ден, Божјото Слово со најсвечени и највпечатливи 
изрази го повикува Неговиот народ да се разбуди од своето духовно мртвило и 



со понизност и покајание да го бара Неговото лице. “Трубете со труба на Сион 
и викајте на Мојата света гора; нека треперат сите земни жители, оти настапува 
денот Господов, бидејќи е близу.” “Затрубете со труба на Сион, наредете пост, 
и објавете свечен собир. Соберете го народот, свикајте собир, поканете ги и 
старците, соберете ги децата и доилчињата, нека излезе младоженецот од 
својата одаја и невестата од својата горна одаја. Меѓу тремот и жртвеникот 
нека плачат свештениците, служителите на Господа... Вратете се кон Мене со 
сето свое срце во пост, плач и ридање. Раскинете ги срцата, а не своите 
облеки! Обратете Му се на Господа, вашиот Бог, зашто Тој е милостив и 
жалостив, бавен на гнев и полн со милосрдие и сожалува за злото.” (Јоил 2:1, 

15-17, 12, 13).  
Треба да се спроведе голема реформа, за да се подготви еден народ кој ќе 

биде во состојба да опстане во тој голем Господов ден. Бог видел  дека многу 
од оние што тврдат дека се Негов народ, не градат за вечност и во Својата 
милост Тој им испраќа порака со предупредување за да ги разбуди од нивното 
мртвило и за да ги наведе да се подготват за Христовото доаѓање. 

Оваа предупредување се истакнува во четиринаесеттото поглавје на 
Откровението. Овде тројната ангелска порака е прикажана така како да ја 
објавуваат небесни суштества, а веднаш после тоа следи доаѓањето на Синот 
Човечки “да го пожнее земното жито.” Првата од овие пораки го најавува часот 
на судот. Пророкот видел еден ангел како лета, “среде небото, кој имаше вечно 
евангелие, за да им го објави на жителите на Земјата, на секое племе и колено, 
јазик и народ. И зборуваше со висок глас: Бојте се од Бога и подајте Му слава, 
зашто настапи часот на Неговиот суд, и поклонете Му се на Оној, Кој го создал 
небото и Земјата, морето и водните извори” (Откровение 14:6, 7). 

За оваа порака е речено дека претставува дел на “вечното евангелие.” 
Проповедањето на евангелието не им е доверено на ангелите, туку на луѓето. 
Светите ангели се употребени во управувањето со тоа дело, на нив им е 
доверен надзорот над големите движења преземени за спасение на човечкиот 
род; но вистинското проповедање на евангелието го извршуваат Христовите 
слуги што живеат на Земјата. 

Верните луѓе кои со послушност се покоруваат на упатствата на Божјиот Дух 
и на учењето на Неговото Слово, биле повикани да го објават ова 
предупредување на светот. Тоа биле оние што внимавале на “најсигурното 
пророчко Слово”, како на “светило што свети на темно место, додека не осамне 
денот и Деница засвети во вашите срца” (2. Петрово 1:19). Тие барале знаење 
за Бога, повеќе отколку сите закопани богатства, сметајќи дека е “подобро да 
тргуваат со него отколку да тргуваат со сето сребро и злато” (Изреки 3:14). И 
Бог им открил големи вистини за Своето царство. “Господ е близу до оние кои 
се бојат од Него, ним им го открива Својот завет”  (Псалм 25:14). 

Учените теолози не ја разбрале оваа вистина, ниту тие ја објавувале. Кога 
би биле верни стражари, и кога трудољубиво и со молитва би ги проучувале 
Светите списи, тие би знаеле кое е времето на ноќта, пророштвата би им ги 
откриле настаните кои тукушто се одигрувале. Но тие не постапувале така, и 
пораката им била доверена на понизните луѓе. Исус рекол: “Одете дури има 
светлина, за да не ве опфати мракот” (Јован 12:35). Оние што го свртуваат 
лицето од светлината што Бог им ја дава, или што ќе пропуштат да ја бараат и 
ценат додека им е на дофат, ќе бидат оставени во темнина. Меѓутоа, за оние 
што сакаат да одат по Него, Спасителот кажува дека “нема да одат во темнина, 
а ќе имаат светлина во животот” (Јован 8:12). Било кој, што со искрено срце се 
стреми да ја врши Божјата волја и да живее според светлината што веќе му е 
дадена, ќе прими уште поголема светлина; на таквата душа ќе и биде 
испратена ѕвезда со небесен сјај за да ја упати во секоја вистина. 



Во времето на првото Христово доаѓање свештениците и книжниците на 
светиот град, луѓе на кои им биле доверени светите пророштва на Божјото 
Слово, можеле да ги препознаат знаците на времето и први да го објават 
доаѓањето на Ветениот. Пророштвото на Михеј јасно го означило местото на 
Неговото раѓање; Даниел точно го утврдил времето на Неговото доаѓање 
(Михеј 5:2; Даниел 9:25). И двете пророштва Бог им ги доверил на еврејските 
старешини; и тие со ништо не можеле да се оправдаат, затоа што не знаеле и 
што не му објавиле на народот дека дошло времето за доаѓањето на Месијата. 
Нивното незнаење било само последица на грешната немарност. Евреите, 
понижувајќи се пред световните владетели, им оддавале почест на слугите на 
сатаната и ним на верност им се заколнувале. Обземени со своето честољубие 
и со борбите за положба и власт меѓу луѓето, сосема од вид ги изгубиле 
божествените почести што им ги понудил Царот на небото. 

Токму тие водечки луѓе во Израелот биле должни со длабоко 
стравопочитување и со најголем интерес да ги изучуваат пророчките записи кои 
точно ги најавуваат местото, времето и околностите на големиот настан во 
историјата на светот - доаѓањето на Божјиот Син да го откупи и спаси човечкиот 
род. Требало целата нивна нација будно да го очекува тоа и да биде меѓу 
првите што ќе Го поздрават Откупителот на светот и ќе Му посакаат 
добредојде. Но, за жал, во Витлеем двајца уморни патници, кои пешки дошле 
дури од ритчињата на Назарет, по целата должина на тесната улица сè до 
источниот крај на градот, напразно се обидувале да најдат катче за одмор и 
преноќиште. Ниедна врата за нив не била отворена. Во една бедна штала 
подигната за стока најпосле нашле преноќиште, и тука се родил Спасителот на 
светот. 

Небесните ангели ја виделе славата што Божјиот Син ја делел со Отецот 
уште пред создавањето на светот, и тие Неговото доаѓање на земјата го 
очекувале со најголемо интересирање, како најрадосен настан за сите народи 
на светот. На ангелите им било доверено оваа радосна вест да ја објават на 
оние кои биле подготвени да ја примат, и полни со среќа и воодушевување да 
ја пренесат на жителите на земјата. Земајќи на Себе човечка природа, Христос 
длабоко се понизил; Тој требало да ја поднесе и неизмерната тежина на 
страдањата, и Својата душа да ја положи како откуп за гревот; но ангелите 
сепак сакале Синот на Севишниот дури и во Своето понижување да се појави 
пред луѓето овенчан со достоинство и слава која му доликува на Неговото име. 
Ќе сакаат ли великаните од овој свет да се соберат во престолнината на 
Израелот за да го поздрават Неговото доаѓање? Ќе сакаат ли легиите ангели 
да им Го претстават на оние што ја очекуваат Неговата појава? 

Еден ангел се спуштил на Земјата да види кој сè е подготвен да го поздрави 
Исуса. Но не забележал никакви знаци на очекување. Не слушнал ниту еден 
глас на благодарност кон Бога што долго очекуваниот Месија бил на пат да се 
појави. Ангелот извесно време висел во воздухот над избраниот град и над 
храмот во кој божествената присутност со векови се откривала, но и тука 
владеела истата рамнодушност. Свештениците гордо и во сјај принесувале во 
храмот осквернавени жртви. Фарисеите гласно и упадливо му се обраќале на 
народот или на ќошињата на улиците ги изговарале своите фаленички молитви. 
Во царските палати, во Собранијата на мудреците, во школите на рабините, 
владеела истата рамнодушност во однос на чудесниот факт што целото небо 
го исполнил со благодарност и радост - фактот дека Спасителот на човештвото 
само што не се појавил на Земјата. 

Немало никаков знак дека Христос се очекува, ниту било какви подготовки 
за дочек на Кнезот на животот. Изненаден, небесниот весник штотуку се 
подготвувал со срамниот извештај да се врати на небото, кога забележал една 
група на пастири што таа ноќ стражареле покрај своето стадо и кои, 



набљудувајќи го ѕвезденото небо, длабоко размислувале за пророштвото дека 
Месијата ќе дојде на Земјата и копнееле за доаѓањето на Спасителот на 
светот. Тие неколкумина луѓе биле подготвени да ја примат веста испратената 
од небото. Ним одненадеж им се појавил Господовиот ангел и им ја објавил 
неизмерно радосната вест. Небесната слава ја осветлила целата низина, потоа 
се појавиле безбројно многу ангели и, како радоста за еден весник да била 
преголема сам да ја објави, мноштво ангелски гласови ја запеале песната која 
еден ден ќе ја пеат сите спасени од сите народи: “Слава на Бога на височините,  
а на земјата мир, и меѓу луѓето добра волја!” (Лука 2:14). 

О, какви ли поуки за нас во овој опис на чудесните настани во Витлеем! 
Каков укор претставува ова за нашето неверување, за нашата гордост и 
духовна вообразеност! Какво предупредување за опасноста која и нам ни се 
заканува: рамнодушноста што постои денес да нè не направи неспособни да ги 
разликуваме знаците на времето, и поради тоа, и ние да не го препознаеме 
денот на својата посета. 

Меѓутоа, ангелите нашле луѓе кои будно го очекувале доаѓањето на 
Месијата, не само меѓу скромните овчари на брекчињата на Јудеја. И во 
незнабожечките земји имало луѓе кои исто така Го чекале; тоа биле учени, 
богати и благородни филозофи, мудреци од Исток. Проучувајќи ја природата, 
овие мудреци го запознале Бога по делата на Неговите раце. Од еврејските 
Свети списи дознале за пророштвото за ѕвездата која ќе излезе од Јакова и 
желно го очекувале доаѓањето на Ветениот, Кој ќе биде “слава не само за 
Израелците”, туку и “светлина на  незнабошците, и да биде спасение до крајот  
на земјата” (Лука 2:52. 32; Дела 13:47). Тие копнееле за светлина, и светлината 
од Божјиот престол го осветлувала патот по кој требало да поминат. Додека 
ерусалимските свештеници и рабини, како од Бога одредени чувари и 
толкувачи на вистината, биле обвиткани во мрак, небото испратило ѕвезда да 
ги води овие странци од далечните незнабожечки земји токму до местото на 
раѓањето на новородениот Цар. 

Исто така Христос и при Своето второ доаѓање “ќе се јави  без грев, а за 
спасение на оние кои Го очекуваат” (Евреите 9:28). Слично на веста за 
Христовото раѓање, ниту пораката за Неговото повторно доаѓање не им била 
доверена на верските водачи на народот. Тие ја прекинале својата врска со 
Бога и ја отфрлиле светлината испратена од небото; поради тоа и не припаѓаат 
на бројот на оние за кои Павле пишува: “Но вие, браќа, не сте во темнина, та 
Денот да ве затече како крадец. Бидејќи сите вие сте синови на светлината и 
синови на денот; ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината” (1. 
Солунјаните 5:4, 5). 

Стражарите на ѕидовите на Сион биле должни први да ја прифатат 
радосната вест за доаѓањето на Спасителот, први да го објават Неговото 
приближување, први да го предупредат народот да се подготви за Неговото 
доаѓање. Меѓутоа, тие заспале на стражарското место, сонувајќи за мир и 
сигурност, додека народот спиел во своите гревови. Исус Својата црква ја 
видел како неродна смоква, покриена само со лисја на растурлива самофалба, 
но без драгоцениот род. Таа се гордеела со надворешниот изглед на побожност 
и верските церемонии, но и недостасувал дух на понизност, покајание и вера - 
што единствено би можеле да направат нејзината служба да му биде угодна на 
Бога. Наместо плодови на Духот се покажала гордост, формализам, фалење, 
себичност и насилство. Назадувајќи сè повеќе, црквата ги затворила своите очи 
и пред знаците на времето. Бог не ја напуштил, а не и ја скратил ниту Својата 
наклоност; туку таа отстапила од Него и се одделила од Неговата љубов. 
Бидејќи не ги исполнила поставените услови, ниту Бог не можел да ги исполни 
дадените ветувања.  



Ако светлината и од Бога дадените предности не се ценат и не се 
искористат, последиците од тоа се неизбежни. Ако црквата не го прифати секој 
зрак на светлина што Бог во Своето провидение и го дава, и ако не изврши сè 
што ќе и се открие како должност, верата неизбежно се претвора во обичен 
формализам, а духот на живата побожност исчезнува. Ова повеќепати се 
повторило во историјата на црквата. Бог од Својот народ бара дела на вера и 
послушност, дела што одговараат на примените благослови и предности. 
Послушноста бара жртва и подготвеност да се носи крстот; и тоа е причината 
што многу таканеречени Христови следбеници одбиваат да ја примат 
светлината која им ја праќа небото и поради тоа, слично на Евреите во старо 
време, не се во состојба да го препознаат времето на својата посета (Лука 
19:44). Поради нивната гордост и неверувањето, Господ поминува покрај нив и 
Својата вистина им ја открива на оние кои, како витлеемските пастири и 
мудреците од Исток, внимаваат на секој зрак на светлината што им е дадена. 

 
 
 
 

XVIII 
 

ЕДЕН АМЕРИКАНСКИ РЕФОРМАТОР 
 
 
Еден честит и чесен земјоделец, кој бил доведен дотаму да се посомнева во 

божественото потекло на Светото писмо, но искрено сакал да ја запознае 
вистината, бил избран од Бога да предводи во објавувањето на пораката за 
второто Христово доаѓање. Како и многу други реформатори, и Вилијам Милер 
од својата младост се борел со сиромаштијата и на тој начин се научил на 
енергичност и на самооткажување. Членовите на семејството од кое 
потекнувал се одликувале со независен и слободоумен дух, со истрајност и со 
искрен патриотизам - црти кои исто така се истакнувале и во неговиот карактер. 
Татко му бил офицер во револуционерната војска, и тешките прилики во првите 
години на Милеровиот живот, биле последица на жртвите што ги поднесувал 
неговиот татко во борбите и страдањата на тоа бурно време.  

Бил со здрава и цврста телесна градба, и уште во своето детство давал 
докази за своите извонредни интелектуални способности. Кога пораснал тоа 
уште повеќе дошло до израз. Неговиот ум бил активен, добро развиен и 
секогаш желен за знаење. Иако не уживал предност на академско образование, 
неговата љубов кон учењето и навиката длабоко да размислува и остро да 
забележува, го направиле човек со здраво расудување и со сестрани погледи. 
Имал беспрекорен морал и уживал голем углед и општо почитување поради 
својата честитост, штедливост и благородност. Со својата работа и 
трудољубивост рано создал услови за самостоен живот, но ја задржал навиката 
да учи. Со успех извршувал разни граѓански и воени должности и се чинело 
дека патот кон богатството и честа ширум му е отворен. 

Неговата мајка била жена со искрена побожност и тој во своето детство 
примил многу религиозни впечатоци; но во првите години на младоста, 
западнал во друштво на деисти, чиешто влијание врз него било дотолку 
поголемо затоа што повеќето од нив биле добри граѓани, хумани и добродушни 
луѓе. Нивниот карактер во извесна мера бил под влијание на христијанската 
средина во која живееле. За доблестите што им овозможиле почитување и 
доверба кај другите требало да и бидат благодарни на Библијата; а сепак овие 
добри дарови во толкава мера ги изопачиле што вршеле влијание спротивно на 
Божјото Слово. Дружејќи се со таквите луѓе, Милер бил наведен да ги прифати 



нивните погледи. Тогашното вообичаено толкување на Библијата му задавало 
тешкотии што му се чинеле несовладливи, а неговото ново верување што ја 
отфрлувало Библијата, не му нудело ништо подобро што би можело да го 
заземе нејзиното место, и тој бил далеку  од тоа да најде мир и душевно 
задоволство. Сепак дванаесет години се придржувал до овие погледи. Меѓутоа, 
во триесет и четвртата година од неговиот живот, Светиот Дух силно и 
впечатливо делувал на неговото срце и во него се разбудила совеста за 
сопствената грешност. Во својата дотогашна вера не нашол никаква гаранција 
за среќата од онаа страна на гробот. Иднината му изгледала мрачна и студена. 
Повикувајќи се подоцна на своите чувства од тоа време, тој кажал: 

“Уништување, тоа за мене беше студена, грозна помисла, а денот на 
полагање на сметката сигурна пропаст за сите. Небото над мојата глава беше 
како бакар, а земјата под моите нозе како железо. Вечност - што е тоа? Смрт - 
зошто и како настанува? Колку повеќе се обидував со разумот да го разберам 
одговорот на ваквите и слични прашања, сè повеќе се оддалечував од 
вистинските докази. Колку повеќе размислував за тоа, моите заклучоци беа сè 
понесигурни. Се обидував да не размислувам за тоа, но моите мисли не се 
даваа да ги совладам. Бев многу потиштен, а не разбирав поради што. 
Негодував и се жалев, но не знаев како и каде да ја најдам вистината. Тагував и 
ја оплакував својата безнадежност.” 

Во таква состојба тој се наоѓал неколку месеци. “Одеднаш,” кажува тој, “во 
мислите незадржливо ми се појави впечатокот за карактерот на Спасителот. Не 
можев да се оттргнам од впечатокот дека навистина постои суштество толку 
добро и полно со сожалување, дури дека и сопствениот живот Го понудил како 
откуп за нашите престапи, за ние да би се спасиле од сите страдања и несреќи 
што ги предизвикал гревот. Веднаш почувствував дека таквото суштество би 
морало да биде полно со љубов и добрина, и си замислував дека на едно такво 
суштество би можел да му се фрлам во прегратката и да се надевам на 
Неговата милост. Но се појави прашањето: Како може да се докаже дека постои 
такво суштество? Дојдов до заклучок дека доказите за постоењето на таквиот 
Спасител и за вечниот живот во иднината не можат да се најдат никаде, освен 
во Библијата... 

“Видов дека Библијата го изнесува пред нашите очи Спасителот токму таков 
каков што мене ми беше потребен; бев збунет кога видов  дека една (по 
деистичкото сфаќање) невдахновена книга ги изнесува начелата што толку 
многу се совршено прилагодени кон потребите на еден паднат свет. Бев 
присилен да признаам дека Светите списи на Библијата можат да бидат само 
Божјо откровение. Тие станаа моја радост и мое душевно задоволство; во 
Исуса јас најдов пријател. Спасителот за мене стана “прв меѓу десет илјади” 
(Песна над песните 5,10), а Светото писмо што пред тоа ми беше мрачно и 
полно со противречности, стана светилка на мојата нога и светлина на мојата 
патека. Најпосле се смирив во душата и најдов вистинско задоволство. Увидов 
дека Господ Бог е карпа среде океанот на животот. Сега Библијата стана 
главен предмет на моето проучување, можам да речам дека ја проучував со 
големо одушевување. Пронајдов дека ниту половината од нејзината содржина 
досега не ми беше позната. Се чудев како порано не сум ја видел нејзината 
убавина и сјај, и ми беше несфатливо како и кога сум можел да ја отфрлам. 
Открив сè што моето срце сакало и лек за секоја болка на мојата душа. Изгубив 
волја за читање на било која друга книга и со сето срце настојував да стекнам 
мудрост која доаѓа од Бога,” - С. Блис: (S. Bliss) Белешки за биографијата на 
Вилијам Милер 65-67 стр. 

Така Милер јавно го признал своето верување во религијата што некогаш ја 
презирал. Но неговите неверни другари не се двоумеле да му ги изнесат сите 
оние докази што самиот тој порано толку често ги употребувал против 



божественото потекло на Светото писмо. Тој тогаш не бил подготвен да им 
одговори, но дошол до заклучок дека ако Библијата навистина претставува 
Божјо откровение, мора да биде доследна на себе, а бидејќи е дадена за поука 
на луѓето, тогаш мора да биде прилагодена на нивното разбирање. Решил сам 
да го проучи Светото писмо и да утврди дали неговите привидни 
противречности можат да се доведат во хармонија. 

Настојувајќи да се ослободи од секоја предрасуда, ги споредувал цитатите 
на Светото писмо еден со друг без никаков коментар, а при читањето служејќи 
се единствено со маргиналните цитати што упатуваат на сличен текст и со 
азбучниот регистер на библиските цитати. Проучувањето го продолжил 
редовно и систематски; почнувајќи од првата Мојсеева книга, читал стих по стих 
и не сакал да оди понатаму додека значењата на различните места не му биле 
така откриени за ништо повеќе да не го збунувало. Кога ќе наидел на нејасно 
место тогаш имал обичај да го споредува со секој друг стих што би бил во каква 
и да е врска со разгледуваниот предмет. Настојувал на секој Збор да му најде 
смисла што одговара во дадениот текст и кога ќе утврдел дека неговото 
мислење се согласува со стиховите со слично значење, тогаш исчезнувала 
тешкотијата. Така, кога ќе наидел на тешко разбирливи стихови, секогаш во 
некој друг дел на Светото писмо ги наоѓал потребните разјаснувања. Откако со 
сесрдна молитва би побарал божествено просветлување, му станувало јасно 
она што порано му изгледало темно. Тој навистина ја искусил вистинитоста на 
зборовите на псалмистот: “Објавувањето на твоите зборови просветлува, ги 
вразумува простодушните” (Псалм 119:130). 

Со големо интересирање ја проучувал книгата на пророкот Даниел и 
Откровението, служејќи се со истите методи на објаснување како и кај другите 
делови на Светото писмо, и на своја голема радост се уверил дека пророчките 
симболи можат да се разберат. Забележал дека исполнетите пророштва 
буквално се исполниле; дека сите сликовити изрази, метафори, параболи, 
споредувања и т.н., или се објаснети во својот непосреден контекст, или се 
изразени со термини што на други места се појасно одредени, и кога на овој 
начин ќе се разјаснат, можат точно да се разберат. “На тој начин”, вели тој, “се 
уверив дека Библијата е систем на откриени вистини, дадени толку јасно и 
едноставно што човекот на својот животен пат, колку и да е неупатен, не мора 
да остане во заблуда.” - Блис, стр. 70. Алка по алка во големиот синџир на 
вистината биле награда за неговите напори, додека чекор по чекор ги откривал 
дотогаш непознатите области на пророштвата. Небесните ангели управувале 
со неговите мисли и му помагале да ја разбере смислата на Светите списи. 

Земајќи го начинот на кој се исполнувале пророштвата во минатото како 
критериум за идните, што допрва ќе се исполнат, се уверил дека популарното 
сфаќање за Христовото духовно владеење - за овоземното илјадагодишно 
царство пред крајот на светот - нема никаква основа во Божјото Слово. 
Укажувајќи на илјадагодишниот мир и правда пред личното Господово доаѓање, 
ова учење стравотиите на Господовиот ден ги потиснало во далечна иднина. 
Меѓутоа, иако звучи пријатно, ова учење се противи на самата Христова наука и 
на Неговите апостоли, кои изрично кажуваат дека пченицата и каколот мораат 
да “растат заедно до жетвата”, до крајот на светот; дека “злите луѓе и 
лажливците ќе напредуваат во злото, измамувајќи и бивајќи измамени;” “дека 
во последните времиња ќе настанат тешки времиња “; и дека царството на 
темнината ќе постои сè до Господовото доаѓање, кога Господ Исус ќе го убие 
“со здивот на Својата уста и со блесокот на Своето доаѓање ќе го истреби” 
(Матеј 13:30, 38-41; 2. Тимотеј 3:13; 2. Солунјаните 2:8). 

Учењето дека целиот свет ќе се обрати и дека Христос овде ќе воспостави 
некое духовно владеење не и било познато на апостолската црква. Таквото 
учење христијанството го прифатило дури во почетокот на осумнаесеттиот век. 



Како и секоја друга заблуда така и оваа имала лоши последици. Таа ги 
наведувала луѓето Господовото доаѓање да го одлагаат за далечна иднина и ги 
охрабрувала да не обраќаат внимание на знаците што го најавувале Неговото  
доаѓање. Таа им влевала чувство на самоувереност и сигурност, што било 
сосема неосновано, и многумина биле наведени да ја занемарат подготовката 
толку неопходна за средба со Господа. 

Милер пронашол дека Светото писмо јасно учи за личното и вистинско 
Христово доаѓање. “Сам Господ,” кажува Павле, “со заповед, со глас на 
архангел и со Божја труба, ќе слезе од небото” (1. Солунјаните 4:16). А и самиот 
Спасител рекол: “И ќе го видат Синот Човечки, како иде на небесните облаци 
со голема сила и слава.” “Зашто како молњата што излегува од исток, и се 
гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот Човечки” (Матеј 24:30, 
27). И сите небесни војски ќе го придружуваат на тој пат. “А кога ќе дојде Синот 
Човечки со Својата слава и сите свети ангели со Него” (Матеј 25:31). “Ќе ги 
прати Своите ангели со силен трубен глас и ќе ги соберат неговите избраници” 
(Матеј 24:31).  

При  Неговото доаѓање умрените праведници ќе воскреснат, и заедно со 
живите праведници ќе бидат преобразени во бесмртност. Павле кажува: “Сите 
нема да умреме, но сите ќе се преобразиме одеднаш во еден миг, во 
последната труба; бидејќи ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи и 
ние ќе се преобразиме. Зашто ова распадливо треба да се облече во 
нераспадливост, и ова смртно да се облече во бесмртност” (1. Коринтјаните 
15:51-53). А во своето Послание до Солунјаните, прикажувајќи го Господовото 
доаѓање, тој кажува: “И мртвите во Христа ќе воскреснат прво; а потоа ние, што 
сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме земени на облаците, за да се 
сретнеме со Господа во воздухот, и така секогаш ќе бидеме со Господа” (1. 
Солунјаните 4:16, 17). 

Божјиот народ не може да го наследи царството сè додека Христос не дојде 
лично во слава. Спасителот рекол: “А кога ќе дојде Синот Човечки во Својата 
слава и сите свети ангели со Него, тогаш ќе седне на престолот на славата 
Своја. И ќе се соберат пред Него сите народи, па ќе ги оддели едни од други, 
како што овчарот ги одделува овците од козите. И ќе ги постави овците од 
Својата десна страна, а козите од левата. Тогаш царот ќе им каже на оние што 
Му се од десната страна: Елате, благословени од Мојот Отец; наследете го 
царството приготвено за вас од почетокот на светот” (Матеј 25:31-34). Од овие 
наведени библиски цитати јасно видовме дека кога Синот Човечки ќе дојде, 
мртвите ќе воскреснат нераспадливи, а живите ќе се преобразат. Токму со таа 
голема промена, тие ќе бидат оспособени да го примат царството; “Телото и 
крвта”, кажува Павле, “не можат да го наследат царството Божјо; ниту 
распадливоста ја наследува нераспадливоста” (1. Коринтјаните 15:50). Човекот 
во својата сегашна состојба е смртен и распадлив, а Божјото царство ќе биде 
нераспадливо и вечно. Затоа човекот во својата сегашна состојба не може да 
влезе во Божјото царство. Меѓутоа, кога ќе дојде Христос, Тој на Своите верни 
ќе им даде бесмртност, и дури тогаш ќе ги повика да го примат царството  
чиишто наследници дотогаш биле само со вера. 

Овие и слични библиски текстови за Милер претставувале јасни докази дека 
настаните што повеќето таканеречени христијани ги очекуваат пред Христовото 
доаѓање, како што се: сеопштото владеење на мир и воспоставувањето на 
Божјото царство на земјата, всушност треба да настапат по Христовото 
доаѓање. Покрај тоа, забележал дека сите знаци на времето и состојбата во 
светот одговараат на пророчките описи на последните денови. Од самото 
проучување на Светото писмо со сигурност заклучил дека одреденото време на 
земјата во нејзината сегашна состојба, се приближува кон својот крај. 



“Друг вид на докази што имале суштинско влијание на мојот ум”, рекол тој, 
“беше библиската хронологија... Пронајдов дека претскажаните настани што се 
исполниле во минатото, се исполнувале во точно одреденото време. Потопот 
бил најавуван сто и дваесет години (Битие 6:3), уште седум дена требало да 
поминат до потопот, и било  претскажано дека ќе врне дожд четириесет дена 
(Битие 7:4); четиристотини години Аврамовите потомци требало да 
престојуваат во туѓа земја (Битие 15:13); трите дена што биле претскажани во 
сонот на фараоновиот пехарник и неговиот пекар (Битие 40:12-20); седумте 
години, претскажани во сонот на фараонот (Битие 41:28-54); најавените 
четириесет години на талкање по пустината (Броеви 14:43); најавените три и 
пол години на глад (1. Царевите 17:1); (да се види Лука 4:25)... претскажаните 
седумдесет години на ропство (Еремија 25:11); “седумте времиња” (години) 
најавени за казната на Навуходоносор (Даниел 4:13-16); седумдесетте недели 
одредени за Еврејскиот народ (Даниел 9:24-27); сите овие настани одредени со 
временски периоди најпрвин биле само претскажани пророштва; и се 
исполниле точно онака како што било однапред најавено.” - Блис, 74. 75 стр. 

Поради тоа кога во своето проучување на Библијата наидувал на разни 
хронолошки периоди кои според неговото сфаќање, се протегале сè дури до 
второто Христово доаѓање, не можел да ги смета поинаку, туку како “однапред 
одредени” времиња преку устите на светите Божји пророци. “Она што е тајно”, 
кажува Мојсеј, “му припаѓа на Господа, нашиот Бог, а она што е јавно - нам и на 
синовите наши до века” (Второзаконие 29:29), а преку пророкот Амос, Господ 
кажува дека Тој “не прави ништо додека не им ја открие тајната Своја на Своите 
слуги - пророците” (Амос 3:7). Затоа оние што го проучуваат Божјото Слово со 
сигурност можат да очекуваат дека Светите списи на вистината јасно укажуваат 
на највеличествениот настан што треба да се одигра во човечката историја. 

“Бидејќи бев потполно уверен”, кажува Милер, “дека 'целото Писмо е  од 
Бога вдахновено и е полезно за поука' (2.Тимотеј 3:16); оти 'никогаш според 
човечката волја не е изречено пророштво, туку светите Божји луѓе зборувале 
просветлувани од Светиот Дух' (2. Петрово1:21), и дека е напишано 'за наша 
поука, та преку трпението и преку утехата од Писмата да имаме надеж' 
(Римјаните 15:4), а не можев, хронолошкиот дел на Библијата да не го сметам 
за Божјо Слово кое го заслужува нашето сериозно проучување како и секој друг 
дел на Светите списи. Затоа мислев дека во своето настојување да го 
разберам она што Бог во Својата милост сметал дека е потребно да ни го 
открие, немам право да поминам преку пророчките временски знаци.” - Блис, 75 
страна.   

Ми се чинеше дека времето на второто Христово доаѓање најјасно е 
откриено во Даниеловото пророштво: “Уште две илјади и триста вечери и утра, 
тогаш светињата ќе се исчисти” (Даниел 8:14). Придржувајќи се верно до своето 
свето правило дека Светите списи самите себеси најдобро се толкуваат, Милер 
дознал дека еден ден во симболите на пророштвата претставува една година 
(Броеви 14:34; Езекиел 4:6); увидел дека временскиот период од 2300 пророчки 
денови или поточно години, се протега далеку над времето на милоста 
оставено за Евреите и дека, според тоа, не може да се однесува на чистењето 
на старозаветната светиња. Милер се придржувал до општо прифатеното 
мислење дека во христијанската ера светињата ја претставува Земјата, и затоа 
мислел дека чистење на светињата најавено во Даниелвата книга 8:14, значи 
исчистување на Земјата со оган при второто Христово доаѓање. Затоа, кога би 
се нашла почетната точка за овие 2300 денови, заклучил тој, тогаш лесно би 
можело да се одреди времето на второто Христово доаѓање. На овој начин би 
се открило времето на оној голем крај, време кога ќе се заврши сегашната 
состојба со “сета своја гордост и сила, со сиот свој сјај и суета, безбожност и 
угнетување”, кога од земјата ќе биде симнато проклетството, а смртта ќе биде 



уништена, време “кога ќе им се даде плата на Твоите слуги, пророците и 
светите, и на оние што се бојат од Твоето име, на малите и големите, и да се 
погубат оние кои земјата ја погубија.” - Блис, стр.76. 

Со нова и со сè поголема сесрдност, Милер продолжил да ги истражува 
пророштвата, посветувајќи не само цели денови туку и ноќи на проучување на 
она што му се чинело дека има голема важност и она што најмногу го 
интересирало. Во осмото поглавје на книгата на пророкот Даниел не можел да 
ја најде појдовната точка за 2300 денови; иако на ангелот Гаврил му било 
наложено на Даниел да му ја објасни визијата, сепак му дал само делумно 
објаснување. Кога пророкот во својата визија го видел страшното прогонство 
што ќе ја снајде црквата, потполно ја загубил силата. Не можел повеќе да 
издржи и ангелот го оставил за извесно време. “Јас Даниел, истоштен, бев 
болен неколку дена... Се чудев на тоа видение”, кажува тој, “и не го разбрав” 
(Даниел 8:27). 

Меѓутоа, Бог му наредил на Својот гласник: “Гавриле, објасни му го тоа 
видение” (Даниел 8:16). Овој налог морал да се изврши. Извршувајќи го овој 
налог, ангелот, нешто подоцна се вратил кај Даниел и му рекол: “Даниеле, еве 
ме: дојдов да те поучам... Внимавај добро на словото, разбери го видението” 
(Даниел 9:22, 23). Во споменатото видение од осмото поглавје на Даниеловата 
книга останала необјаснета уште една значајна точка, а тоа е она што се 
однесува на времето, временскиот период од 2300 денови; затоа ангелот, во 
своето концизно дадено објаснување, се задржал воглавно на прашањето на 
времето: 

“Седумдесет седмици им се одредени на твојот народ и на твојот свет 
град... Знај и разбери: Од часот кога ќе излезе заповедта: Нека се вратат и пак 
нека го изградат Ерусалим, па до Кнезот Помазаник ќе бидат седум седмици, а 
потоа шеесет и две седмици, и повторно ќе бидат изградени улиците и 
ѕидовите и тоа во тешки времиња. А по шеесет и две седмици Помазаникот ќе 
биде погубен, но не за себе... И ќе се склучи  сојуз со мнозина за една седмица, 
а во половината на седмицата ќе престане жртвата и приносот” (Даниел 9:24-
27). 

Овој ангел бил испратен кај Даниел со посебна цел: да му го објасни 
деталот што не го разбрал во визијата од осмото поглавје, а тоа е токму 
извештајот за времето. “Уште две илјади и триста вечери и утра, тогаш 
светињата ќе се исчисти.” Откако му наредил на Даниел: “Внимавај добро на 
речта, сфати го видението”, првите зборови на ангелот биле: “Седумдесет 
седмици му се одредени на твојот народ и на твојот свет град.” Седумдесет 
седмици, што претставуваат 490 години, според објаснувањето на ангелот, се 
отсечени, како време што припаѓа изрично за Евреите. Но од што биле 
отсечени? Бидејќи периодот од 2300 денови е единствениот временски период 
што се споменува во осмото поглавје, тогаш седумдесетте седмици можат да 
бидат отсечени од тој период; според тоа седумдесетте седмици мораат да 
бидат дел од 2300 денови, и дека овие периоди мораат да имаат ист почеток. 
Според изјавата на ангелот, седумдесетте седмици, треба да започнат во исто 
време со издавањето на заповедта - повторно да се изгради Ерусалим. Кога би 
се утврдила датата на оваа заповед, тогаш би се нашла појдовната точка на 
големиот временски период од 2300 денови. 

Оваа заповед се наоѓа во седмото поглавје на Езрината книга (Езра 7:12-
16). Овој декрет, во неговиот завршен облик го издал персискиот цар 
Артаксеркс, 457 година пред Христа. Во книгата на Езра е забележано дека 
Господовиот дом во Ерусалим бил довршен “по заповед” (декрет) на 
персиските цареви, Кир, Дариј и Артаксеркс, персискиот цар (Езра 6,14). Овие 
три цара со своето издавање, потврдување и надополнување на споменатиот 
декрет, направиле совршен знак за почетокот на 2300 денови, како што 



пророштвото и предвидело. Ако 457-та година пред Христа кога декретот е 
надополнет, се земе како време на неговото издавање и стапување во сила, се 
гледа дека секоја поединост на пророштвото во поглед на седумдесетте 
седмици се исполнила.  

“Од времето кога излезе заповедта за изградување на Ерусалим, па до 
Кнезот Помазаник ќе бидат седум седмици а потоа шеесет и две седмици,” 
односно шеесет  и девет седмици, или  483 години. Декретот на Артаксеркс 
стапил на сила есента 457 година пред Христа. Сметајќи од ова време, 483-те 
години се протегаат до есента 27 години после Христа (Види додаток). Во тоа 
време се исполнило ова пророштво. Зборот “Месија” значи “Помазаник”. Есента 
27 година од новата ера, Христос бил крстен во реката Јордан и добил 
помазание од Светиот Дух. Апостол Петар потврдува дека “Исус од Назарет... 
Бог Го помаза со Свети Дух и со сила” (Дела 10:38). А и Спасителот самиот за 
Себе кажува: “Духот Господов е врз Мене; затоа Ме помаза да им соопштам 
радосна вест на бедните” (Лука 4:18). После ова крштевање, Тој заминал за 
Галилеја, “проповедајќи ја радосната вест за Божјото царство и зборувајќи: 
Времето се исполни” (Марко 1:14, 15). 

“И ќе склучи сојуз со мнозина за една седмица.” Овде споменатата 
“седмица” е последна од оние седумдесет, тоа се последните седум години на 
временскиот период, посебно одреден за Евреите. Во текот на ова време, што 
се протега од 27 до 34 година по Христа, Спасителот најпрвин лично, а потоа 
преку Своите ученици, евангелскиот повик го упатил особено на Евреите. Кога 
апостолите тргнале да ја објават радосната вест за Божјото царство, 
Спасителот им дал изричен налог: “Кај незнабошците не одете, и во 
самарјански град не влегувајте. Појдете прво кај загубените овци на 
Израеловиот дом” (Матеј 10:5, 6). 

“А во половината на седмицата ќе престане жртвата и приносот.” Триесет и 
првата година по Христа, три и пол години по Своето крштевање, нашиот 
Господ бил распнат. Со оваа голема жртва што била принесена на Голгота, 
престанало принесувањето на жртви што во текот на четири илјади години 
укажувале на Божјото Јагне. Симболот и отстапил место на  реалноста, и сите 
жртви и приноси на церемонијалниот закон престанале. 

Седумдесетте седмици или 490 години, одредени специјално за Евреите, 
истекуваат, како што видовме, 34 години по Христа. Тогаш оваа нација, со 
одлука на синедрионот, каменувањето на Стефан и прогонството на 
Христовите следбеници, дефинитивно го запечатила своето отфлање на 
Евангелието. Оттогаш веста за спасението не се ограничувала само на 
избраниот народ, туку се објавува по целиот свет. Учениците, кои биле 
присилени со прогонствата, да бегаат од Ерусалим, “поминуваа проповедајќи го 
словото. “А Филип слезе во еден самарјански град и таму им го проповедаше 
Христа” (Дела 8:4, 5). Петар, по директно божествено упатство, му го однел 
евангелието на капетанот од Кесарија, на побожниот Корнелиј, а на ревниот 
Павле, кој бил придобиен за Христовата наука, му било наложено оваа радосна 
вест да ја однесе далеку “при незнабошците” (Дела 22,21). 

Така секој детал предвиден со ова пророштво точно се исполнил, и 
седумдесетте седмици кои несомнено почнале 457 година пред Христа, се 
завршуваат 34 години по Христа. Со помош на овие податоци не е тешко да се 
најде крајот на овие 2300 денови, односно години. Откако седумдесетте 
седмици - 490 дена - ќе се одземат од 2300 денови, остануваат уште 1810 дена. 
По истекот на 490. дена, односно години, дадени на Евреите треба да се 
навршат уште 1810 години. Сметајќи од 34 години по Христа, преостанатите 
1810 години достигаат до 1844-та година. Според тоа 2300 денови од книгата 
на пророкот Даниел 8:14 се завршуваат во 1844 година. По истекувањето на 
големиот временски период, требало да настапи она што го рекол ангелот во 



споменатото видение: “тогаш светињата ќе се исчисти.” На тој начин времето 
на исчистувањето на светињата - што според тогашното воопштено верување 
требало да биде за второто Христово доаѓање - најпосле било утврдено. 

Милер и неговите соработници во почетокот мислеле дека 2300 години 
истекуваат во пролетта 1844, додека пророштвото упатувало на есента истата 
година. Погрешното сфаќање на овој детаљ предизвикал разочарување и 
збунетост кај оние што ја прифатиле првата дата како време на Господовото 
доаѓање. Но тоа немало никакво влијание врз силата на доказите што јасно 
покажувале дека 2300 денови завршуваат 1844 година, и дека големиот настан, 
прикажан со чистењето на светињата, токму тогаш морал да настапи. 

Посветувајќи се на проучувањето на Светите списи од Библијата, за да 
докаже дека тие претставуват Божјо откровение, Милер во почетокот и не 
насетувал дека ќе дојде до заклучокот до кој дошол со проучувањето. Тој и 
самиот одвај можел да верува во она што било резултат на неговите 
истражувања. Но библиските докази биле толку јасни и убедливи што не можел 
да ги отфрли. 

Во 1818 година, откако две години се посветил на ревно проучување на 
Библијата, Милер дошол до цврсто убедување дека отприлика за дваесет и пет 
години Христос ќе се појави за да го ослободи Својот народ. “Не е потребно”, 
кажува тој, “да зборувам за радоста што го исполни моето срце при помислата 
на прекрасната иднина, и огнената копнеж на мојата душа да учествувам во 
радоста на откупувањето. Сега Библијата ми стана нова книга. Таа 
претставуваше вистинска наслада за мојот ум; сè што во нејзиното учење ми 
беше мрачно, таинствено, исчезна од пред јасните зраци на светлината што 
сега ме осветли од нејзините свети страници. О, во каква слава и сјај ми се 
појави тогаш вистината пред моите очи! Сите противречности и недоследности 
што порано ги наоѓав во Божјото Слово, исчезнаа; иако имаше уште многу 
негови делови што не ги разбрав во потполност, светлината што зрачеше од 
него го расветли мојот, дотогаш затемнет ум, толку што проучувајќи го Светото 
писмо чувствував таков восхит каков што порано   не сум можел ниту да 
замислам.” - Блис 76.77. стр. 

“Длабокото уверување дека толку големите настани претскажани во 
Светото писмо, ќе настапат за толку кратко време, неодоливо ми го 
наметнуваше прашањето: која е мојата должност кон светот во поглед на овие 
очигледни докази што ја потресоа мојата душа.” - Исто, 81 стр. Не можел, а да 
не се чувствува должен, примената светлина да ја пренесе и на другите. 
Очекувал дека ќе наиде на противење од страна на неверниците, но бил 
убеден дека христијаните ќе ги израдува надежта за скорешната средба со 
Спасителот кој им е, како што сите тие тврдат, толку драг. Единствено се 
плашел дека многумина во својата голема радост поради ослободувањето, што 
толку брзо треба да настапи, ќе го прифатат ова учење не испитувајќи ги 
доволно наодите на Светото писмо што укажуваат на тоа. Затоа се воздржувал 
да го изнесе ова да не, ако е во заблуда, биде виновник што ги завел и другите. 
Тоа го поттикнало уште еднаш да ги провери доказите врз кои ги засновал 
своите заклучоци, и внимателно да ја разгледа секоја тешкотија што би можела 
да се појави. Се уверил дека сите евентуални приговори, пред светлината на 
Божјото Слово, исчезнуваат како магла пред сончевите зраци. По пет години 
вакво проучување, потполно се уверил во исправноста на своето гледиште.  

И сега должноста и другите да ги запознае со она што по негово верување 
Светото писмо толку јасно го учи, му се наметнувала со нова сила. “Додека ги 
извршував своите работи”, кажал тој, “во ушите постојано ми одекнуваше 
налогот: ’Оди и кажи му на светот на опасноста во која се наоѓа!’ Од мислите 
никако не ми излегуваа зборовите што Господ ги упатил до Езекиел: “Кога ќе му 
речам на грешникот: ’грешнику, ти бездруго ќе умреш’, а ти не му кажеш ништо, 



не го опоменеш беззаконикот да го остави неговиот пат; грешникот ќе умре за 
својот грев, но крвта негова ќе ја барам од твојата рака. Ако, пак, беззаконикот 
си го предупредил, да се врати од својот пат, а тој не се одвратил од својот пат, 
тој ќе умре за својот грев, но ти ќе ја зачуваш својата душа” (Езекиел 33:8, 9). 
Чувствував дека многу безбожници, кога би биле трогнати со 
предупредувањето, би можеле да се покаат; а ако не бидат предупредени, 
можеби нивната крв ќе се бара токму од моите раце.” - Блис  стр. 92. 

Своите сфаќања, тој прво почнал да ги шири неслужбено, кога ќе му се 
укажела можност, и се молел барем некој проповедник да го сфати значењето 
и важноста на оваа порака и да се посвети на нејзиното понатамошно ширење. 
Но не можел да се ослободи од уверувањето дека објавувањето на ова 
предупредување е негова лична должност. Во мислите постојано му 
одекнувале зборовите на Божјиот налог: “Оди и зборувај им го тоа на жителите 
на светот; нивната крв ќе ја барам од твоите раце.” Чекал девет години, а тој 
товар не престанувал да ја притиска неговата душа се додека во 1831 година за 
прв пат јавно не ги изнел причините на своето верување. 

Како што Елисеј бил повикан да го остави плугот и воловите и наместо тоа 
да го прими плаштот на посветување за пророчката служба, така и Милер бил 
повикан да го остави плугот и на народот да му ги открива тајните на Божјото 
царство. Со страв ја започнал оваа задача, водејќи ги своите слушатели чекор 
по чекор низ пророчките периоди сè до второто Христово доаѓање. Гледајќи го 
сè поголемото интересирање, што го предизвикувале неговите зборови, секој 
напор му давал сила и нова храброст. 

Само на упорното барање на своите браќа, во чиишто зборови го слушнал 
Божјиот повик, Милер се согласил своите погледи да ги изнесе јавно. Тој тогаш 
веќе имал 50 години и не бил навикнат да истапува јавно и бил оптоварен со 
чувството дека е неспособен за делото што стоело пред него. Меѓутоа, 
неговите напори за спасување на душите се покажале исклучително 
благословени уште од самиот почеток. Неговото прво предавање предизвикало 
толку силно верско будење што се обратиле цели тринаесет семејства, со 
исклучок на само две лица. Веднаш бил замолен да зборува и на други места, и 
како разултат на неговата работа, Божјото дело речиси насекаде заживувало. 
Грешниците се обратувале, а деистите и безверниците биле наведени да ја 
признаат вистинитоста на Библијата и христијанската вера. Сведоштвата на 
оние меѓу кои работел, биле: “Тој допира до срцата и на оние на кои не можат 
да влијаат други.” - Исто, 138 стр. Неговите излагања имале за цел да го 
разбудат интересирањето на јавното мнение за големите верски прашања и да 
ја запрат сè поголемата наклоност кон уживањата од овој свет и сетилноста на 
последните денови. 

Речиси во секој град по неговите проповеди се обраќале по дваесетина, а 
во некои места и по стотици од нив. Во многу места ширум му ги отворале 
вратите речиси во сите протестански цркви; поканите обично му ги упатувале 
проповедници од разни верски заедници. Негово установено правило било да 
не зборува ниту во едно место каде што не е повикан; меѓутоа, наскоро не бил 
во состојба да одговори ниту на половина од поканите кои му биле упатувани 
од сите страни. Многумина што не го прифатиле неговото мислење во врска со 
точното време на второто Христово доаѓање, сепак биле осведочени во 
сигурноста и близината на Неговото доаѓање, и во неопходноста од 
подготовката за тој настан. Во некои од големите градови неговото дело 
оставило видлив впечаток. Продавачите на алкохолните пијалаци ја напуштале 
својата работа и своите продавници ги претворале во сали за состаноци, 
коцкарските дувла исчезнувале, безверниците, деистите, универзалистите, па 
дури и најнапуштените развратници што со години не присуствувале на никакво 
богослужение, се поправале. Во сите делови на градот различни цркви вовеле 



молитвени состаноци речиси во секое време на денот, така што деловните луѓе 
напладне се собирале на молитва и Му оддавале благодарност на Бога. Тоа не 
било некое неприродно возбудување, туку израз на сеопштите чувства на 
свеченост разбудени во срцата на луѓето. Во својата работа Милер, како и 
поранешните реформатори, повеќе настојувал да ја разбуди совеста и да го 
осведочи разумот, отколку да предизвика емоции. 

Во 1833 година Милер од баптистичката црква, на чиешто членство и 
припаѓал, добил дозвола да проповеда. Мнозина од проповедниците на 
неговата црква биле осведочени дека тоа што тој го работи е добро, и со 
нивното формално одобрување тој го продолжил своето дело. Патувал и 
проповедал без прекин, но неговата лична работа била ограничена главно на 
Нова Англија и на централните држави на Америка. Со години сите свои 
трошоци ги подмирувал од својот џеб, а подоцна не примал ниту толку за да би 
ги подмирил патните трошоци до местата во кои бил повикан. Неговата јавна 
работа не само што не му донесувала никаква материјална корист, туку го 
оптоварувала и неговиот имот, кој во тој период на неговиот живот постојано се 
намалувал. Бил татко на големо семејство, но бидејќи сите биле скромни и 
штедливи, неговиот селски имот бил доволен да ги издржува сите. 

Во 1833 година, две години откако Милер почнал да ги објавува доказите за 
скорешното доаѓање на Исуса  Христа, се појавил и последниот од знаците што 
според зборовите на Спасителот требало да претходат на Неговото второ 
доаѓање. Исус рекол: “И ѕвездите ќе попаѓаат од небото” (Матеј 24:29), а Јован 
набљудувајќи ги во видение сцените што го навестуваат Господовиот ден, 
кажува во Откровението: “Ѕвездите, пак небесни паднаа на земјата, како што 
смоквата, лулана од силен ветер, ги исфрла своите пупки” (Откровение 6:13). 
Оваа пророштво се исполнило на впечатлив и необичен начин во големиот 
порој од метеори на 13. ноември 1833 година. Тоа била најголемата и 
најчудесна глетка на паѓање на ѕвезди која во историјата никогаш не била 
забележана: “Целиот небесен свод над Соединетите Држави со часови бил во 
огнено раздвижување. Ваква чудесна појава на небесниот свод - глетка што 
едни ја набљудувале со толкаво восхитување, а други со толкав страв и ужас - 
не е забележана во оваа земја откако на неа живеат луѓе.” “Нејзината 
возвишеност и застрашувачката убавина дури и денес се свежи во сеќавањето 
на многумина... Метеорската прашина паѓаше кон земјата толку густо како порој 
од дожд; на исток, запад, север и на југ, глетката беше иста. Со еден збор, 
изгледаше како целото небо да се наоѓа во движење... Сцената како што ја 
опишува професорот Силиман во својот Журнал, можела да се види над 
целата Северна Америка... Почнувајќи од два часот наутро, па сè додека 
сосема не се разденило, на небото што било ведро без ниеден облак, можело 
да се набљудува непрекината игра од заслепувачки блескави тела.” - П М. 
Дивенс (Devens) Американски прогрес, XII, 1-5 параграф. 

“Навистина нема зборови со кои би можел да се опише сјајот на оваа 
глетка;... никој што не бил очевидец на тоа, не може да има соодветна 
претстава за тоа. Изгледало како сите ѕвездени јата да се собрале во 
близината на зенитот во една точка од каде што истовремено со брзина на 
молња се разлетувале на сите страни на хоризонтот, а сепак не ги снемуваше - 
илјадници светкале по илјадници како да се создадени само за оваа прилика. - 
Ф. Рид (Reed) Христијански адвокат и журнал , 13. декември 1833 “Глетката 
навистина не е можно подобро да се претстави отколку со сликата на смоквата 
која под налетот на силниот ветер ги исфрлува своите плодови.” - Портландски 
Вечерни новости 26. ноември 1833.  

Во Њујоркското списание Трговски журнал (Journal of Commerce) од 14. 
ноември 1833 година, е објавена подолга статија за оваа чудесна појава. 
“Ниеден филозоф ниту пак научник,” кажува писателот на оваа статија, ниту 



усмено ниту писмено не опишал таква глетка каква што беше вчерашната. 
Пред илјада и осумстотини години, тоа точно го прорекол еден пророк, ако 
изразот паѓање на ѕвезди го сфатиме како паѓање на метеори, таканаречени 
ѕвезди што паѓаат... како што тоа дословно единствено и е можно.” 

Така се исполнил и последниот од најавените знаци на Неговото доаѓање за 
кои Исус им рекол на Своите ученици: “Така и вие, кога ќе го видите сето тоа, 
знајте дека е близу, пред вратата” (Матеј 24:33). Како прв голем настан што 
треба да настапи по овој знак, Јован видел како “небото се отргна како книга 
кога се свиткува”, “и, ете, настана голем земјотрес”, “и секоја гора и секој остров 
се поместија од своите места,” додека непокајаните во страв и ужас се 
обидуваа да побегнат пред доаѓањето на Синот Човечки. (Откровение 6:12-17). 

Многумина кои беа очевидци на паѓањето на ѕвездите, можеле во тоа да го 
видат весникот на судот што ќе дојде - “страшен симбол, сигурен предвесник, 
милостив знак на оној голем и страшен ден.” - Портландски Вечерни новости, 
26. ноември 1833. На тој начин вниманието на народот било насочено кон 
исполнувањето на пророштвата, и многумина биле наведени да ја прифатат 
пораката за второто Христово доаѓање. 

Во 1840 година друго забележано исполнување на пророштвото 
предизвикало многу распространето интересирање. Две години пред тоа, 
Џосиа Лич, еден од водечките проповедници што го објавувале второто 
Христово доаѓање, го обнародил толкувањето на деветата глава на 
Откровението, која зборува за паѓањето на Отоманската империја. Според 
неговото сметање оваа сила требало да биде соборена “некаде во август 1840 
година по Христа”. И само неколку дена пред да се обвистини ова, тој 
пишуваше: “Ако прифатиме дека првиот период од 150 години точно се 
исполнил, пред царот Константин XI со дозвола на Турците да стапи на 
престолот, и дека 391 година и петнаесетте дена почнуваат по истекот на овој 
прв период, тогаш тие треба да завршат на 11 август 1840. година, кога може 
да се очекува падот на Отоманската сила во Константинопол. И јас верувам 
дека токму така и ќе биде.” - Џосиа Лич, (Josiach Litch) Знаци на времето и 
Толкувач на пророштвото, 1. август 1838. 

Точно во наведеното време, Турција преку своите амбасадори ја прифатила 
заштитата на обединетите европски сили, и така се ставила под контрола на 
христијанските народи. Со овој настан точно се исполнило пророштвото (Види 
додаток). Кога се дознало за тоа, многумина биле осведочени дека методите 
што за толкување на пророштвата ги прифатиле Милер и неговите соработници 
начелно се правилни, а тоа придонело адвентното движење да добие голем 
замав. Образованите и влијателните луѓе се здружиле со Милер за да ги 
проповедаат и публикуваат неговите погледи, и од 1840 до 1844 година делото 
брзо се ширело. 

Вилијам Милер имал силни умствени способности, дисциплиниран во 
учењето и размислувањето, на што ја додал и небесната мудрост што ја 
примал со постојаното одржување на врска со Изворот на мудроста. Бил човек 
со вистински вредности, човек кој предизвикувал почитување и уважување 
насекаде каде се ценела чесноста на карактерот и доблеста на моралот. 
Здружувајќи ја вистинската добрина на срцето со христијанската понизност и со 
силата на самосовладувањето, бил внимателен и љубезен кон сите, секогаш 
подготвен да го сослуша мислењето на другите и да ја мери тежината на 
нивните аргументи. Без страст и возбуда, тој внимателно ги проверувал сите 
теории и учења со Божјото Слово и неговото здраво расудување и темелното 
познавање на Светото писмо го оспособиле да ги побие заблудите и да ја 
разоткрие секоја лага. 

Сепак, тој својата работа не ја продолжувал без огорчен отпор. Исто како и 
во времето на поранешните реформатори, вистините што ги проповедал не 



наидувале на одобрување од страна на популарните верски учители од 
неговото време. Бидејќи своето гледиште не можеле да го докажат со Светото 
писмо, тие биле принудени да прибегнат кон “човечки заповеди и науки” и кон 
преданијата на татковците. Меѓутоа, Божјото Слово претставувало 
единственото сведоштво што проповедниците на адвентната вест го 
прифатиле. “Библијата и само Библијата” била нивната девиза. Недостигот на 
библиски докази од страната на нивните противници, најчесто е надополнуван 
со подбивање и исмејување. Го употребувале времето, средствата и талентите 
за да ги прикажат на зол глас, оние кои биле навредувани само затоа што со 
радост го очекувале доаѓањето на својот Господ, и затоа што настојувале да 
живеат свет живот, што ги предупредувале и другите да се подготват за 
Неговото доаѓање. 

Се вложувале најсериозни напори луѓето да се одвратат од 
размислувањето за второто Христово доаѓање. Проучувањето на пророштвата 
кои се однесувале на Христовото доаѓање и крајот на светот се прикажувале 
како грев, како нешто од што луѓето треба да се срамат. На тој начин 
популарните проповедници систематски ја поткопувале и самата вера во 
Божјото Слово. Со таквото свое учење тие луѓето ги направиле неверници, 
многумина си земале за слобода да живеат по своите несвети желби. Потоа 
причинителите на ова зло сето тоа им го припишале на адвентистите.  

Иако Милеровото име привлекувало мноштво разумни и внимателни 
слушатели, истото ретко се споменувало во религиозниот печат, освен ако го 
извртувале на потсмев или обвинување. Безгрижните и непобожните, 
охрабрени со ставот на таквите верски учители, почнале да го срамат него и 
неговото дело со одвратни епитети, со вулгарни и богохулни досетки. Белиот 
старец, кој се одрекол од удобноста на домашното огниште за да патува на 
сопствен трошок од град до град, од село до село, постојано трудејќи се на 
светот да му го пренесе свеченото предупредување за блискиот суд, срамно е 
обвинет како фанатик, лажливец и подмолен шпекулант. 

Подбивот, лагите и навредите што ги намножувале против него, 
предизвикувале огорчено негодување  дури и во светскиот печат. “Да се зема 
толку лекомислено и со потсмев еден предмет кој се однесува на толку 
возвишено величество и толку страшни последици”, изјавувале светските луѓе, 
“значи да се изложуваат на потсмев, не само чувствата на неговите застапници 
и поборници, туку и исмејување на судниот ден и исмејување на самиот Бог, 
омаловажувајќи ги стравотиите на Неговиот суд.” - Блис 183 стр. 

Зачетникот на секое зло се трудел не само да го спречи влијанието на 
адвентната порака, туку и да го уништи и самиот весник. Милер вистините на 
Светото писмо практично ги применувал врз срцата на своите слушатели, 
осудувајќи ги нивните гревови и внесувајќи немир во нивните самозадоволства. 
Тој со своите отворени и остри зборови го предизвикувал нивното 
непријателство. Спротивставувањето на неговата порака што го покажале 
членовите на црквата, ги охрабрило припадниците на џганот да одат уште и 
подалеку од тоа; и така непријателите направиле заговор да го убијат при 
напуштањето на соборот. Но во масата на присутните се нашле и светите 
ангели, и еден од нив, во облик на човек, го зел за рака овој Божји слуга и го 
извел неповреден од таа бесна толпа. Неговото дело уште не било довршено, 
и намерите на сатаната и неговите емисари биле спречени. 

Наспроти големото противење, интересирањето за адвентното движење сè 
повеќе растело. Од неколку десетина или стотина собранија, нивниот број 
пораснал на неколку илјади месни заедници. Во многу од тие собранија бројот 
на верниците значајно се зголемил, но по некое време се појави дух на 
непријателство против овие обратеници и црквите почнале да преземаат 
дисциплински мерки против оние што ги прифатиле Милеровите погледи. Оваа 



постапка го предизвикала Милер на сите христијански заедници да им се 
обрати со едно писмо, повикувајќи ги, доколку неговите учења се погрешни, да 
му докажат со Светото писмо дека е во заблуда.  

“Што веруваме ние,” истакнал тој, “што не е изрично пропишано со 
барањата на Божјото Слово, кое е, како што и самите признавате, единствено 
правило на нашата вера и живеење? Што погрешивме та од проповедалниците 
и преку печатот на нас да фрлате толку лути обвинувања и што ви дава право 
нас (адвентистите) да нè исклучувате од вашите цркви. Ако не сме во право, 
докажете ни во што не сме. Покажете ни од Божјото Слово во што е нашата 
заблуда. Доста ни е од исмевање, вака нас никогаш нема да нè убедите дека 
сме на погрешен пат, нашите погледи може да ги промени само Божјото Слово. 
Нашите заклучоци се создадени со размислување и со молитва, и откако за тоа 
најдовме докази во Светото писмо.” - Исто, стр. 250. 242. 

Предупредувањата кои Бог преку Своите слуги ги испраќал на светот, во 
сите векови се дочекувани со слично сомневање и неверство. Кога 
беззаконието на претпотопните жители на светот Го натерало да ја уништи 
Земјата со потоп, Тој претходно ги предупредил, давајќи им на тој начин уште 
една можност да се вратат од своите зли патишта. Сто и дваесет години во 
нивните уши одекнувало предупредувањето со кое биле повикани на 
покајување, за Бог да не морал да ги уништи во Својот гнев. Но ним таа порака 
им се чинела како празна приказна, и воопшто не верувале дека таа ќе се 
обвистини. Осмелувајќи се во своето беззаконие, тие му се подбивале на 
Божјиот гласник; ги исмејувале неговите сесрдни молби дури го обвинувале за 
дрско пречекорување на дозволеното. “Како еден човек се осмелува да истапи 
против сите големи луѓе на земјата? Кога Ноевата порака би била вистинита, 
зар тоа не би го увидел целиот свет и поверувал во тоа? Што претставуваат 
тврдењата на еден човек наспроти мудроста на илјадници и милиони луѓе!” Не 
сакале да го прифатат предупредувањето, а уште помалку да побараат 
прибежиште во ковчегот.. 

Исмејувачите укажувајќи на постојаноста на сè во природата, на 
непроменливиот редослед на годишните времиња, на синиот небесен свод од 
кој дотогаш никогаш не паѓал дожд, на зелените полиња освежувани само со 
блага ноќна роса, самоуверено извикувале: “Зарем овој не зборува празни 
приказни?” Со презир изјавиле дека проповедникот на правдата е див 
занесеник; и продолжиле да се оддаваат на задоволствата, продолжувајќи 
уште поупорно по своите зли патишта. Сепак, со своето безверие тие не 
можеле да го спречат претскажаниот настан. Бог долго ја трпел нивната 
расипаност и порочност и им дал доволно време за покајание, но во најавеното 
време Неговиот праведен суд ги стигнал оние што ја отфрлиле и презреле 
Неговата милост. 

Христос рекол дека исто така ќе се појави неверство и во поглед на 
Неговото второ доаѓање. Како што луѓето во деновите на Ное “не узнаа, додека 
не дојде потопот и истреби сè - така ќе биде”, нагласил Христос “и доаѓањето 
на Синот Човечки” (Матеј 24,39). Кога и таканаречениот Божји народ ќе почне 
да се соединува со оние на кои во срцето им е овој свет, живеејќи како и тие и 
здружувајќи се со нив во забранетите задоволства; кога раскошот на светот ќе 
стане раскош на црквата, кога ќе ѕвонат сватовските ѕвона и кога сите ќе се 
надеваат на уште многу години на благосостојба на овој свет - тогаш 
одненадеж како гром од ведро небо ќе дојде крајот на нивното сјајно мечтаење 
и на нивните лажни надежи.  

Како што Бог Го испратил Својот слуга да го предупреди светот за 
претстојниот потоп, исто така ги испратил и Своите избрани гласници да го 
објават на светот приближувањето на последниот суд. И како што Ноевите 
современици ги исмеале и презреле пророштвата на проповедникот на 



правдата, исто така и во Милеровите денови многумина, дури и меѓу 
таканаречениот Божји народ, се потсмевале на неговите зборови на 
предупредување. 

Но зошто учењето за второто Христово доаѓање за црквите не 
претставувало добредојдена порака? Додека доаѓањето на Господа на 
непокајаните им донесува страв и уништување, за праведните тоа е надеж и 
радост. Големата вистина за доаѓањето на Спасителот во сите векови била 
утеха за оние што на Бога му биле верни, а зошто сега, како и самиот нејзин 
Зачетник во Своето време, станала “камен за сопнување и карпа за 
соблазнување?” Самиот наш Господ Исус Христос на Своите ученици им дал 
ветување: “И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам, и ќе ве земам 
при Себе, за да бидете и вие каде што сум и Јас” (Јован 14:3). Токму таа 
вистина сочувствителниот Спасител, Кој ја претчувствувал тагата на Своите  
осамени ученици, Го натерала и преку ангелите што биле испратени да ги 
тешат, да го нагласи уверувањето дека Тој лично пак ќе дојде, исто така како 
што отишол на небото. Додека учениците стоеле и втренчено гледале кон 
небото да го дофатат и последниот зрак на светлината, во која исчезнувал Оној 
кој им бил толку мил, нивното внимание го привлекле зборовите: “Луѓе 
Галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус, Кој се вознесе на 
небото, ќе дојде пак на истиот начин, како што Го видовте да оди на небото” 
(Дела 1:11). Оваа ангелска порака повторно ја разбудила надежта кај 
учениците, и тие “се вратија во Ерусалим со голема радост. И беа постојано во 
храмот, каде што го прославуваа и благословуваа Бога” (Лука 24:52, 53). Тие не 
можеле да се радуваат поради тоа што Христос не бил повеќе меѓу нив и што 
биле оставени сами да се борат со искушенијата на овој свет, туку се радувале 
на уверувањето на споменатите ангели дека Тој пак ќе дојде. 

Најавувањето за Христовото доаѓање требало и сега да предизвика “голема 
радост”, како и тогаш кога ангелите им го најавиле на витлеемските пастири 
Неговото доаѓање. Оние што Спасителот навистина го сакаат, можат само со 
радост да ја поздрават оваа, на Божјото Слово заснована вест дека Оној во 
кого се собрани сите нивни надежи во вечен живот, пак ќе дојде, не да биде 
навредуван, презиран и отфрлен, како при Своето прво доаѓање, туку во сила и 
слава Своите откупеници конечно да ги одведе во вечен мир. Христовото 
доаѓање не го сакаат само оние кои не го сакаат Спасителот, и нема поубедлив 
доказ дека таканаречените цркви отпаднале од Бога отколку што се 
огорчувањето и непријателството што го предизвикала оваа од Бога испратена 
порака. 

Учењето за Христовото доаѓање ги разбудило оние што го прифатиле, и тие 
ја увиделе неопходноста од покајание и понизноста пред Бога. Многумина 
долго се колебале помеѓу Христа и светот, но сега почувствувале дека е време 
да заземат решителен став. “Она што е вечно и непоминливо во нивните очи 
добило невообичаена реалност. Небото им се приближило, а тие се 
чувствувале виновни пред Бога” - Блис, стр. 146. Христијаните почнале да 
живеат со нов духовен живот. Ги освоило чувството дека времето е кратко и 
дека она што се должни да го направат за своите ближни мораат да го 
направат што побрзо. Земјата и сè што е на неа за нив изгубило секакво 
значење, а вечноста како веќе да беше отворена пред нив и спасението на 
душите со сето она што се однесува на вечното блаженство или вечната смрт, 
го потиснало сето она што е поминливо и овоземно. Божјиот Дух што почивал 
врз нив им давал сила и убедливост на сесрдните повици што ги упатувале, не 
само до грешниците, туку и до своите браќа за да се подготват за Божјиот ден. 
Сведоштвото на нивниот секојдневен живот и без зборови претставувал 
постојан укор за формалистите и непосветените членови на црквите, што 
сакале никој да не ги вознемирува во нивното оддавање на задоволствата, во 



стекнувањето пари и во славољубливиот стремеж за признавање во овој свет. 
Оттаму потекнуваат непријателството и отпорот не само во верувањето во 
повторното Христово доаѓање туку и против оние што таквото верување го 
шират. 

Откако увиделе дека доказите засновани на пророчките временски периоди 
се несоборливи, противниците на своите приврзаници им советувале да се 
откажат од понатамошното проучување на овој предмет, истакнувајќи дека 
пророштвата се запечатени. Така протестантите тргнале по стапките на 
папистите. Додека папската црква со векови ја забранувала Библијата од 
народот, (Види додаток) протестантските цркви тврдат дека важниот дел на 
светото Божјо Слово - и тоа токму оној дел кој ни ги открива вистините што се 
карактеристични за нашето време, не може да се разбере. 

И проповедниците и народот тврдат дека пророштвата на Даниел и 
Откровението претставуваат несфатливи тајни, додека самиот Христос 
упатувајќи ги Своите ученици на зборовите на пророкот Даниел, 
карактеристични за настаните што требало да се случат во нивно време рекол: 
“Кој чита, нека разбере” (Матеј 24:15). А тврдењето дека Откровението 
претставува тајна која не може да се разбере, го побива уште и самиот наслов 
на книгата: “Откровение на Исуса Христа, кое Му го даде Бог, за да го покаже 
на слугите Свои она, што треба да се стане скоро... Блажен е оној, кој чита, и 
оние, што ги слушаат зборовите на пророштвото, и пазат на напишаното во 
него; зашто времето е блиску” (Откровение 1:1-3). 

“Блажен е оној, кој чита”, кажал пророкот; зашто има и такви кои не сакаат 
да читаат; на таквите благословот не им е ветен. “И  оние што слушаат”; зашто 
има и такви кои одбиваат било што да слушнат за овие пророштва; благословот 
ниту ним не им е наменет. “И пазат на напишаното во него” - многумина не се 
подготвени да ги прифатат предупредувањата и поуките што се содржани во 
Откровението; ниеден од споменатите не може да полага права на ветените 
благослови. Сите оние кои ги исмејуваат предметите на овие пророштва и се 
потсмеваат на симболите свечено дадени во нив, сите оние што не се 
подготвени да го реформираат својот живот и да се подготват за доаѓањето на 
Синот Човечки, ќе останат без Неговиот благослов. 

Како и покрај сведоштвата на божественото вдахновение луѓето се 
осмелуваат да учат дека Откровението претставува тајна, која човечкиот ум не 
може да ја разбере? Тоа напротив претставува откриена тајна, отворена книга. 
Проучувањето на Откровението го упатува читателот на Даниеловите 
пророштва, а и едната и другата од овие пророчки книги за нас содржат 
исклучително важни од Бога дадени упатства во поглед на настаните што треба 
да се случат при крајот на историјата на овој свет. 

На Јован му се откриени длабоки и потресни сцени од животот на црквата. 
Тој го видел и во Откровението опишаната состојбата на опасностите, борбите 
и конечното ослободување на Божјиот народ. Тој тука ги забележал последните 
Божји пораки до светот кои земната жетва треба да ја направат зрела и 
подготвена: или како снопови за небесните амбари или како врзани снопови за 
оган на судниот ден. Откриени му се предмети од најголемо значење, особено 
за последната црква - за оние што ќе ги напуштат заблудите и ќе ја прифатат 
вистината, би можеле да дознаат какви опасности и борби ги очекуваат. Поради 
тоа никој не мора да остане во темнина во поглед на она што ќе се случи на 
оваа земја. 

Зошто тогаш постои толку распространето незнаење во поглед на толку 
значаен дел на Светите списи? Зошто, општо земено, без волја се проучуваат 
во него содржаните учења? Тоа е последица на едно добро пресметано 
настојување на кнезот на темнината да го скрие од луѓето она што би им ги 
открило неговите измами. Затоа Христос како Автор на Откровението, 



предвидувајќи ја борбата што ќе се води против проучувањето на оваа толку 
важна и последна книга на Светото писмо, го изговорил Својот благослов на 
секој оној кој ги “чита и оние што ги слушаат зборовите на пророштвото и пазат 
на напишаното во него, зашто времето е блиску” (Откровение 1:3). 

 
 
 

XIX 
 

СВЕТЛИНА НИЗ ТЕМНИНАТА 
 
 
Божјeто дело на оваа земја во сите големи реформи или верски движења, 

во сите векови, покажува упадлива сличност. Начелата на Божјото 
постапување со луѓето секогаш се исти. Значајните движења во денешницава 
имаат сличности со оние од минатото, а искуствата на Заедницата во минатите 
времиња претставуваат скапоцени поуки за нашето време. 

Ниедна вистина во Библијата не е појасно истакната од фактот дека Бог со 
посредство на Својот Свет Дух на посебен начин ги упатува и води Своите 
слуги на земјата, во големите движења за продолжување на делото на 
спасението. Луѓето се само орудија со кои Бог во Своето провидение се служи 
да ги оствари Своите цели на благодат и милост. Секој од нив имал своја 
задача, на секого му било доделено онолку светлина колку што одговарало на 
потребите на неговото време, што се покажало доволно да го оспособи за 
извршување на делото кое Бог му го доверил. Меѓутоа, ниеден човек, колку и 
да бил ценет и признаен од небото, никогаш не можел во потполност да го 
сфати големиот план на откупувањето, ниту совршено да ги процени 
божествените намери во делото дури ни за своето време. Луѓето целосно не 
разбираат што сè Бог има намера да постигне со она што го доверил во 
нивните раце; и пораката за која се повикани да ја пренесат во Негово име, тие 
често не ја сфаќаат  во сите нејзини значења. 

“Можеш ли да проникнеш во Божјите длабочини? Можеш ли да го доловиш 
совршенството на Сèдржителот?” (Јов 11:7). “Моите мисли не се ваши мисли, 
ниту вашите патишта се Мои патишта, вели Господ. Но, како што е небото 
повисоко од земјата, така се и Моите патишта повисоки од вашите патишта и 
мислите Мои - повисоки од вашите.” “Јас Сум Бог, и нема друг Бог, никој не Ми 
е сличен. Оној Сум, Кој од почетокот го открива свршетокот и јавува однапред 
за она што уште не се збиднало. Јас велам: Мојата одлука ќе се исполни, ќе 
извршам сè што Ми е по волја” (Исаија 55:8, 9; 46:9, 10). 

Дури ни пророците што биле удостоени со особено просветлување дадено 
од Светиот Дух во потполност не го разбрале значењето на Откровенијата што 
им биле доверени. Значењето на нивните пророштва требало да се открива со 
векови подоцна и тоа, кога на Божјиот народ ќе му притребаат упатствата 
содржани во нив. 

Петар, пишувајќи за спасението откриено во светлината на евангелието, 
нагласува: “Кое спасение го бараа и испитуваа пророците, што прорекоа за  
вашата благодат. Откако испитаа, во кое или какво време им јавуваше 
Христовиот Дух однапред, Кој беше во нив, сведочејќи за Христовите страдања 
и славата која иде по нив. Ним им беше откриено дека тие не за самите себе 
служат, туку за нас...” (1. Петрово 1:10 -12). 

Меѓутоа, иако на пророците во потполност не им било дадено да го сфатат 
она што им било покажано во виденијата, тие сепак настојувале да го примат 
секој зрак на светлината што Бог преку нив сакал да го открие. Тие ревно 
истражувале “испитувајќи во кое или на какво време укажувал Христовиот Дух 



кој бил во нив.” Какви ли поуки за Божјиот народ во ерата на христијанството 
поради чиешто добро, овие пророштва се дадени на Неговите слуги. “Ним им е 
откриено дека не си служеле сами на себе, туку за нас”. Погледнете ги овие 
Божји свети луѓе како ги “бараа и испитуваа” откровенијата што им беа дадени 
за генерациите кои тогаш уште не биле ни родени. Споредете ја нивната света 
ревност со безгрижната незаинтересираност со која таканаречените Божји 
“миленици” во подоцнежните векови постапувале кон овој небесен дар. Каков 
ли укор за оние кои во потрага за што полесен живот на овој свет рамнодушно 
се задоволуваат со изјавите дека пророштвата не можат да се разберат! 

Иако умот на смртникот не е во состојба да проникне во тајните на 
Семожниот и потполно да ги сфати Неговите намери, сепак најчесто поради 
разни заблуди и негрижа од своја страна, луѓето толку нејасно ги сфаќаат 
небесните пораки. Не е ретка појавата поимите на народот, па дури и на 
Божјите слуги, толку да бидат замаглени со човечките сфаќања, традиции и 
лажни учења, и поради тоа, само малкумина се во состојба да ја сфатат 
величината и длабочината на она што Тој им Го открива во Своето Слово. Така 
било и со Христовите ученици, дури и во времето на Неговото лично 
престојување меѓу нив. Нивните сфаќања биле проникнати со популарните 
претстави за Месијата како световен владетел, кој Израел ќе го издигне на 
престолот на сеопштото светско царство, и затоа оние Негови зборови со кои го 
најавил Неговото страдање и смрт, тие воопшто не можеле да ги разберат. 

Самиот Христос ги испратил да ја објавуваат пораката: “Времето се исполни 
и царството Божјо наближи, покајте се и верувајте во евангелието” (Марко 
1:15). Оваа порака се темели на пророштвото забележано во деветото поглавје 
на книгата на Даниел: До “Помазаникот Кнез”, според зборовите на ангелот 
требало да поминат шеесет и девет пророчки “недели”, а учениците со големи 
надежи и воодушевување го очекувале воспоставувањето на царството на 
Месијата во Ерусалим кое би завладеало над целиот свет. 

Тие воодушевено ја ширеле веста која Христос им ја доверил, иако 
нејзината смисла и самите погрешно ја сфатиле. Додека својата вест ја 
темелеле на споменатото пророштво од книгата на Даниел 9:25, тие не 
разбрале дека веќе според следниот стих на истото поглавје, “Помазаникот” - 
Месијата - мора да биде погубен. Уште од својата најрана младост нивното 
срце било задоено со копнеж за слава на земното царство, и затоа не биле во 
состојба правилно да ги сфатат ниту цитатите на даденото пророштво, ниту 
Христовите зборови. 

Тие одамна ја извршувале својата должност упатувајќи му го на еврејскиот 
народ повикот на милоста, а тогаш, токму во часот кога очекувале својот Господ 
да Го видат крунисан на Давидовиот престол, морале да Го гледаат фатен како 
злосторник, камшикуван, навредуван, осуден и на Голгота распнат на крст. Со 
каков очај и со какви душевни болки сето тоа ги кинело срцата на овие ученици, 
додека нивниот љубен Господ лежел во гробот! 

Христос дошол точно во одреденото време и токму на начинот опишан во 
пророштвото. Сведоштвата на Светите списи се исполниле во секоја 
подробност на неговото месијанство. Тој ја објавил пораката и “Неговото слово 
беше силно” (Лука 4:32). Срцата на Неговите слушатели биле осведочени дека 
Неговата мисија е од небото. Божјото Слово и Светиот Дух го потврдиле 
божественото пратеништво на Божјиот Син. 

Учениците сè уште со незапирлива љубов биле врзани за својот сакан 
Учител, но сепак неизвесноста и сомнежот како мртовечки покрив го покривала 
видикот на душите. Во својот душевен страв, тие не можеле да се сетат на 
Христовите зборови со кои Тој самиот ги претскажал Своите страдања и 
смртта. Исус од Назарет да бил вистинскиот Месија, зарем тие на таков начин 
би биле оставени во болка и разочарување? Тоа било прашањето што ги 



мачело душите на учениците додека Спасителот лежел во гробот, во тие за нив 
безнадежни часови, онаа сабота, помеѓу Неговата смрт и Неговото 
воскресение. 

Иако ноќта на тагата толку страшно се стемнила околу овие Христови 
следбеници, тие сепак не биле оставени. “Макар што сум сега во мрак”, рекол 
Пророкот, “Господ е мојата светлина... Тој ќе ме изведе на светлина и јас ќе ја 
видам Неговата правда” (Михеј 7:8, 9). “Но и темнината нема да биде темнина 
за Тебе, и ноќта за Тебе е светла како ден и темнината како светлина” (Псалм 
139:12). Бог рекол: “На праведните во темнина, им изгрева светлина од 
Добриот, Милостивиот и Праведниот” (Псалм 112:4). “Ќе ги водам слепците по 
патот, што тие не го знаат, ќе ги упатам по патеките. Пред нив ќе ја обрнам 
темнината во светлина, а нерамната почва во рамна. Тоа ќе го направам и 
нема да ги оставам” (Исаија 42:16). 

Веста што ја разгласиле учениците во Господовото име во секој поглед 
била точна, а настаните на кои укажувала таа, токму тогаш се одигрувале. “Се 
исполни времето и се приближи царството Божјо”, гласела нивната вест. Кога 
истекло “времето” - оние шеесет и девет недели што се споменати во деветото 
поглавје на Даниеловата книга: времето што се протегало сè до Месијата, 
“Помазаникот” - Христос, откако Јован го крстил во Јордан, примил помазание 
од Светиот Дух. А “Божјото царство” што го објавувале дека се приближува е 
воспоставено со Христовата смрт. Ова царство не било некоја светска 
империја, како што тие биле научени да веруваат. Тоа исто така не било онаа 
непоминливо идно царство што ќе биде воспоставено кога “царството и власта 
и величеството под целото небо ќе му биде дадена на светиот народ на 
Севишниот”, за кое пророкот кажува дека “Неговото Царство е вечно Царство, и 
сите власти ќе Му служат и ќе Му се покоруваат Нему” (Даниел 7:27). Во 
библиската терминологија употребуваниот израз “Божјо царство” го означува 
царството на милоста и славата. Царството на милоста, Павле го истакнува во 
своето послание до Евреите. Укажувајќи на Христа како на сочувствителен 
посредник “Кој може да сочувствува со нашите слабости”, апостолот 
продолжува: “И така слободно да пристапиме кон престолот на благодатта, за 
да примиме милост и да најдеме благодат во време на потреба” (Евреите 4,16). 
Престолот на благодатта или милоста го претставува царството на милоста; 
зашто самото постоење на престолот укажува на постоењето на одредено 
царство. И самиот Христос за да Го прикаже делото на божествената милост во 
човечкото срце, во многуте параболи го употребувал изразот “царство 
небесно”. 

Исто така и престолот на славата го претставува царството на славата; и на 
тоа царство се однесуваат следните зборови на Спасителот: “А кога ќе дојде 
Синот Човечки во Својата слава и сите свети ангели со Него, тогаш ќе седне на 
престолот на славата Своја, и ќе се соберат пред Него сите народи” (Матеј 
25:31, 32). Оваа царство сè уште е во иднина и нема да биде воспоставено се 
до второто Христово доаѓање. 

Царството на милоста е засновано веднаш по човековото паѓање, кога бил 
прифатен планот на откупувањето за грешниот човечки род. Тоа тогаш 
постоело само во Божјата намера, загарантирано во Неговото ветување, а 
луѓето во тоа ветување со вера можеле да станат Негови поданици. Меѓутоа, 
тоа навистина е воспоставено дури по Христовата смрт, зашто Спасителот 
дури и по прифаќањето на Својата земна мисија, уморен од тврдоглавоста и 
неблагодарноста на луѓето, можел да се откаже од Својата жртва на Голгота. 
Уште во Гетсиманија чашата на маката се тресела во Неговата рака. Дури и 
тогаш можел да ја избрише крвавата пот од Своето чело и да  допушти 
грешниот род да пропадне во својот грев. Кога би го сторил тоа, за паднатите 
луѓе повеќе не би имало откуп. Спасителот, положувајќи го Својот живот во 



последниот здив извикал: “Се сврши”, тогаш исполнувањето на планот за 
откупувањето на луѓето било дефинитивно осигурано. Ветувањето за 
спасението, што било дадено уште на грешниот пар во Едем, било потврдено. 
Царството на милоста што до тој момент постоело само во даденото Божјо 
ветување, сега навистина било воспоставено.  

Така Христовата смрт - токму тој настан што учениците го сметале за 
дефинитивно уништување на својата надеж, всушност бил фактор кој 
засекогаш ја осигурал таа надеж. Иако им донела страшно разочарување, таа 
претставувала врвен доказ дека нивното верување во Христа било правилно. 
Токму настанот што ги исполнил со жалост и разочарување, претставувал 
дефинитивно остварување на она што на секое Адамово дете му ја отворило 
вратата на надежта и во кој е сосредочен идниот живот и вечната среќа на сите 
верници од сите времиња.  

Дури и во ова разочарување на учениците се исполниле намерите на 
неизмерната Божја милост. Иако нивните срца биле привлечени со 
божествената милост и со силата на поуките на Оној за Кого со право е речено: 
“Никогаш човек не зборувал така како Овој човек”, сепак чистото злато на 
нивната љубов спрема Христа било помешано со безвредните примеси на 
световната горделивост и на себичното честољубие. Дури и во Пасхалната 
соба, во оној толку сериозен момент кога нивниот Учител бил во сенката на 
Гетсиманија “настана препирка меѓу нив, за тоа кој е од нив поголем” (Лука 
22:24). Пред нивните очи постојано им бил само престолот, круната и славата, 
додека непосредно им претстоеле срамот и агонијата на Гетсиманија, 
судницата и крстот на Голготата. Горделивоста на нивното срце и жедта за 
светска слава, било она што ги навело толку упорно да се држат за лажните 
учења на своето време и да не ги земаат во предвид зборовите на Спасителот, 
кои ја откривале вистинската природа на Неговото царство и кои укажувале на 
Неговата претстојна агонија и смрт. И како резултат на нивните заблуди врз нив 
дошло тешко, но неопходно искушение, кое било допуштено поради нивно 
поправање. Иако учениците погрешно го сфатиле значењето на пораката што ја 
објавувале и иако она што тие го очекувале не можело да се оствари, сепак, 
бидејќи го ширеле од Бога даденото предупредување, Тој ја наградил нивната 
вера и ја признал нивната послушност. И ним им била доверена задачата 
славното евангелие за воскреснатиот Спасител да го објават на сите народи. 
За да се подготват за ова дело, било допуштено да поминат низ толку горчливо 
искуство. 

 По Своето воскресение, Христос се појавил пред Своите ученици на патот 
за Емаус “и почнувајќи од Мојсеја и од сите пророци, им зборуваше што е 
кажано за Него во целото Писмо.” (Лука 24:27). Срцата на учениците биле 
возбудени. Верата во нив повторно се разгорела. Тие биле препородени “за 
жива надеж” дури и пред да Го препознаат како свој воскреснат Господ. 
Неговата цел била да го просветли нивниот разум и да ја утврди нивната вера 
во “најсигурното пророчко Слово.” Сакал, вистината да фати цврст корен во 
нивните срца, не само затоа што била потпрена со Неговото лично сведоштво, 
туку и поради неоспорните докази што се наоѓаат во симболите и сенките на 
обредниот закон, како и во пророштвата на Стариот завет. Верувањето на 
Христовите следбеници требало да има разумна основа, не само поради нив 
самите, туку и да можат на светот да му ја пренесат вистинската претстава за 
Христа. Како прв чекор во пренесувањето на ова знаење, Исус почнал “од 
Мојсеја и од сите пророци” и на тоа ги упатил Своите ученици. Такво било 
Сведоштвото на Воскреснатиот Спасител за вредноста и важноста на 
Старозаветните списи.  

Какви ли промени настанале во срцата на учениците кога уште еднаш го 
виделе милото лице на својот Учител! (Лука 24:32). Тие повторно го нашле во 



една поцелосна и посовршена смисла и повеќе од порано го препознале Оној 
за кого е “пишувано во Мојсеевиот Закон и кај Пророците” (Лука 24:44). 
Неизвесноста, стравот и очајот отстапиле место на целосната сигурност и вера 
во која немало повеќе мрачни облаци. И затоа не е никакво чудо што по 
Неговото воскресение биле “постојано во црквата, фалејќи Го и 
благословувајќи Го Бога.” Знаејќи само за срамната смрт на Спасителот, луѓето 
со кои тие се среќавале, очекувале во нивниот поглед да видат израз на 
жалост, збунетост и пораз, но наместо тоа, тие виделе само радост и чувство 
на победа. Каква подготовка добиле овие ученици за делото што било пред 
нив! Поминале низ најтешко искушение што можеле да го доживеат, и виделе 
како Божјото Слово победоносно се исполнило токму тогаш кога според 
човечкото мислење сè било загубено. Што би можело после тоа да ја поколеба 
нивната вера или да го изгаси пламенот на нивната љубов? Во своите најтешки 
часови имале “силна утеха”, надеж која за нив претставувала “цврста и сигурна 
котва на душата” (Евреите 6:18,19). Со мудроста и силата Божја тие биле 
осведочени дека “ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни силите, 
ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту, пак, некое 
друго создание ќе може да нè оддели од љубовта Божја во Христа Исуса, 
нашиот Господ.” “Но во сето ова победуваме преку Оној, Кој нè возљуби” 
(Римјаните 8:38, 39, 37). “Но Словото Господово останува засекогаш” (1. 
Петрово 1:25). Кој е, што ќе суди? Христос ли Исус, Кој умре, па уште и 
воскресна, Кој е од десната страна на Бога и Кој се застапува за нас” 
(Римјаните 8:34). 

Господ рекол: “Мојот народ нема да се посрами довека” (Јоил 2:26). 
“Навечер настанува плач, а изутрина голема радост” (Псалм 30:5). И сега кога 
учениците Го сретнале Спасителот на денот на Неговото воскресение и кога 
“гореле срцата во нив” слушајќи ги Неговите зборови; кога ја гледале Неговата 
глава, рацете и нозете, кои биле ранети за нив; кога Исус пред Своето 
вознесение на небото ги довел до над самата Витанија и подигајќи ги Своите 
раце ги благословил и им наредил: “Одете по целиот свет и проповедајте го 
Евангелието на секое создание”, и потоа додал: “И еве, Јас Сум со вас во сите 
дни до свршетокот на светот (Марко 16:15; Матеј 28:20); кога на денот на 
Педесетницата ветениот Утешител слегол и од височините им била подарена 
сила; кога душите на верниците ги проникнала свеста за присуството на 
нивниот воскреснат и на небото вознесен Господ, зар тогаш можело, макар и 
нивниот пат слично на Неговиот да водел низ жртви и маченичка смрт, 
службата на евангелието на Неговата благодат и “венецот на правдата” што 
требало да ги примат при Неговото доаѓање да ја заменат со славата на еден 
земен престол, што ја претставувал нивната надеж сè до Христовата смрт? 
Оној “Кој може да стори неограничено повеќе од она што го бараме и мислиме”, 
им дал со заедницата на Неговите маки и заедница на Неговите радости “за да 
можат многу синови да доведат во славата” како и неискажлива радост, 
“извонредно голема и вечна слава” според која кажува Павле: “нашата сегашна 
лесна грижа” и “страдањето на сегашното време”, не се достојни ниту да се 
споредат. 

Искуството на учениците кои “евангелието за царството” го проповедале за 
време на првото Христово доаѓање, се повторило во искуството на оние што ја 
проповедале веста за Неговото второ доаѓање. Како што учениците 
поминувајќи проповедале: “Се исполни времето и се приближи царството 
Божјо”, така Милер и неговите соработници објавувале дека најдолгиот и 
последниот пророчки период што се спомeнува во Библијата е при крај и дека 
непосредно претстои суд и почеток на вечното Божјо царство. Проповедањето 
на учениците во врска со времето се темелело на седумдесетте пророчки 
седмици споменати во деветото поглавје на Даниеловата книга. Во пораката 



што ја објавувале Милер и неговите соработници е најавуван крајот на 2300 
пророчки денови спомeнати исто така во Даниеловата книга 8:14, од кои 
седумдесетте седмици сочинувале еден дел. Ширењето на едната и на другата 
најава се темелело на исполнувањето на овие два различни дела на истиот 
голем пророчки период. 

Слично на првите ученици, Милер и неговите соработници и самите во 
потполност не го сфатиле значењето на пораката што ја ширеле. Заблудите 
што долго време биле потхранувани во црквата, ги спречувале да дојдат до 
исправното толкување на една важна точка во пророштвото. Затоа, иако ја 
проповедале пораката која по Божјиот налог требало да му ја пренесат на 
светот, сепак морале да доживеат разочарување поради погрешното сфаќање 
на нејзината смисла. 

Во разјаснувањето на пророштвото од Даниеловата книга 8:14; “Уште две 
илјади и триста денови... тогаш светињата ќе се исчисти”, Милер, како што веќе 
беше споменато, го прифатил тогаш распространетото мислење дека Земјата е 
светиња и веруваше дека чистењето на светињата значи чистење на Земјата 
со оган за време на Христовото доаѓање. Затоа кога пронашол дека крајот на 
2300 денови е точно проречен, заклучил дека на тој начин е откриено времето 
на второто Христово доаѓање. Неговата заблуда потекнува оттаму што го 
прифатил општо - распространетото мислење за тоа што е светиња. 

Во симболичниот систем на старозаветното богослужение кое било само 
претслика на Христовата жртва и на Неговата свештеничка служба, 
исчистувањето на светињата бил последениот чин што свештеничкиот 
поглавар го вршел според годишниот ред на своите службени обреди. Тоа било 
завршно дело на помирување - отстранување или однесување на гревот од 
Израел. Тоа симболично претставувало завршен чин во службата на нашиот 
Првосвештеник на небото - отстранување или бришење на гревовите на 
Неговиот народ што се забележани во небесните книги. Оваа служба го 
претставува делото на истражниот суд кој треба непосредно да му претходи на 
Христовото доаѓање на небесните облаци со голема сила и слава; зашто кога 
Тој ќе дојде, случајот на секој поединец веќе ќе биде решен. Христос кажува: “И 
еве, ќе дојдам скоро, и платата Моја е со Мене, за да му дадам на секого 
според неговите дела“ (Откровение 22:12). Овој суд кој непосредно му претходи 
на второто Христово доаѓање е најавен во пораката на првиот ангел: “Бојте се 
од Бога и подајте Му слава, зашто настапи часот на Неговиот суд.” 

Оние што го објавувале ова предупредување ја дале вистинската порака во 
вистинското време. Меѓутоа, како што првите ученици на темелот на 
пророштвото забележано во деветтото поглавје на Даниеловата книга ја 
ширеле најавата: “Се исполни времето и се приближи царството Божјо”, а не 
забележале дека во истиот контекст на Светото писмо е проречена и смртта на 
Месијата, така и Милер и неговите соработници ја проповедале пораката 
заснована на текстовите од Даниеловата книга 8:14. и Откровението 14:7, а не 
увиделе дека во четиринаесеттото поглавје на Откровението се наоѓат и други 
пораки кои исто така треба да бидат објавени пред Господовото доаѓање. Како 
што учениците се измамиле во поглед на царството што требало да се 
воспостави по истекот на седумдесетте пророчки седмици, исто така се 
измамиле и адвентистите во поглед на настанот што требал да настапи на 
крајот на тие 2300 пророчки денови. И во двата случаи прифаќањето или 
подобро кажано верувањето во општо прифатените заблуди ја заслепиле 
смислата за вистината. Во самото објавување на споменатите пораки кои 
според Божјата намера требало да се објават, и едната и другата ја исполниле 
Неговата волја, иако поради погрешното сфаќање на истите и едните и другите 
доживеале разочарување. 



Бог сепак ја остварил Својата благотворна намера, дозволувајќи 
предупредувањето за судот да се објави токму онака како што тоа и гласело. 
Големиот ден се приближил и народот по Божјото Провидение бил ставен на 
проба во поглед на одреденото време, за да се открие што му било во срцето 
на секој од нив. Целта на објавувањето на оваа порака била црквата да се 
испита и исчисти. Нејзините припадници морале да бидат наведени самите да 
увидат дали нивните чувства се врзани за овој свет или за Христа и небото. 
Тврделе дека Го љубат Господа, а сега требало таа своја љубов и да ја 
докажат. Дали биле подготвени да се откажат од своите овоземни надежи и 
честољубивите планови, и со радост да го поздрават доаѓањето на својот 
Господ. Објавувањето на оваа порака требаше да им овозможи да ја запознаат 
својата вистинска духовна состојба; таа им била испратена во милост, да ги 
разбуди да го  бараат Господа со покајание и понизност. 

Така и разочарувањето, иако последица на нивното погрешно сфаќање на 
пораката што ја објавувале, сепак било свртено на добро. Тоа требало да ја 
провери верноста на срцата на оние кои тврделе дека го прифаќаат 
предупредувањето. Дали соочени со таквото разочарување, брзоплето ќе го 
напуштат своето искуство и ќе ја отфрлат својата доверба  во Божјото Слово? 
Или со молитва и понизност ќе настојуваат да откријат во што згрешиле и да го 
сфатат значењето на пророштвото? Колкумина од нив биле потикнати само од 
страв и од замав на моменталната возбуда? Колкумина меѓу нив биле млаки и 
неверни? Имало огромно мнозинство што тврдело дека би сакале да дојде 
Христос. Дали тие ќе се откажат од својата вера кога светот ќе почне да им се 
потсмева и кога ќе бидат изложени на искушение поради одложувањето на 
Христовото доаѓање и разочарувањето? Дали тие ќе ги отфрлат вистините што 
се поткрепени со најјасните сведоштва на Неговото Слово, само затоа што не 
можеле веднаш да ја сфатат Божјата постапка кон нив? 

Ова искушение требало да ја открие силата на оние кои навистина биле 
верни и послушни во сè она што го сметале за учење на Божјото Слово и на 
Неговиот Дух. Ова искуство повеќе од кое и да е друго, требало да ги научи 
колку е опасно, наместо Библијата, која самата е свој најдобар толкувач, да се 
прифатат теории и толкувања на луѓе. На искрените деца на верата, оваа 
забуна и тага што произлегле од нивните заблуди, требало да им послужи за 
нивно поправање. Тоа требаше да ги наведе на посовесно проучување на 
пророчкото слово. Требало навистина погрижливо да ги испитуваат темелите 
на својата вера и да отфрлат сè што нема цврста основа во библиската 
вистина, без оглед колку да е тоа раширено во христијанскиот свет.  

Она што сфаќањето на овие верници во часот на искушението, како некогаш 
кај првите ученици, им изгледало темно и нејасно подоцна требало да биде 
разјаснето. Кога го виделе “крајот од Господа”, им било јасно дека и покрај 
искушенијата што произлегле од нивните заблуди, Неговите намери на љубов 
спрема нив постојано се исполнувале. Од своето лично благословено искуство, 
сепак научиле дека Господ е “многумилостив и сочувствителен.” (Јаков 5:11), и 
дека сите Негови патишта се “милост и вистина за оние, кои го држат Неговиот 
Завет и откровението Негово.” (Псалм 25:10).   

 
 

XX 
 

ГОЛЕМО ВЕРСКО БУДЕЊЕ 
 
 
Големото верско будење во текот на објавувањето на скорото Христово 

доаѓање е проречено во самата порака на Првиот ангел запишана во 



четиринаесеттото поглавје на Откровението. Тој ангел пророкот го видел во 
видението како “лета среде небото, кој имаше вечно евангелие, да им го објави 
на земните жители, на секое племе, јазик, колено и народ”. И “со силен глас”, ја 
објавува пораката: “Бојте се од Бога и подајте Му слава, зашто настапи часот 
на Неговиот суд, и поклонете Му се на Оној кој го создал небото и Земјата, 
морето и водните извори” (Откровение 14:6, 7). 

Значаен е и самиот факт што е кажано дека гласник на ова предупредување 
треба да биде еден ангел. Со чистотата, славата и силата на еден небесен 
гласник, Бог во Својата мудрост сакал да го прикаже возвишениот карактер на 
делото што требало да се изврши со оваа порака, како и силата и славата што 
требало да го придружуваат. А летот на ангелот “среде небото”, “силниот глас” 
со кој ова предупредување е разгласено и неговото ширење меѓу сите “што 
живеат на земјата” - “на секое племе, колено, јазик и народ” - сето тоа укажува 
на брзината на ширење на движењето и неговата распространетост ширум 
светот. 

Самата порака го открива времето кога ова движење настанало. Се 
истакнува дека таа претставува дел на “вечното евангелие”; и дека го најавува 
почетокот на судот. Пораката за спасението е проповедана во сите времиња, 
но оваа порака претставува дел на евангелието кое може да се објавува само 
во последните денови, зашто само тогаш може да се каже дека настапил 
часот на судот. Пророштвата наведуваат низа едноподруго настани што треба 
да се одиграат пред почетокот на судот. Ова особено се однесува на настаните 
што се проречени во Даниеловата книга. Меѓутоа, за оној дел на неговото 
пророштво, кој се однесува на последните денови, на Даниел му било 
наредено: “Сокриј ги овие зборови и запечати ја оваа книга до последното 
време.” Сè додека не настапило тоа време, не можела да се објави веста за 
судот, засновена на исполнувањето на овие пророштва. Меѓутоа, во 
последното време, кажува пророкот, “мнозина ќе ја истражуваат и знаењето ќе 
се умножи” (Даниел 12:4). 

Апостол Павле ги предупредувал своите современици да не го очекуваат 
Христовото доаѓање во своите денови: “Денот Господов нема да дојде додека 
прво не настапи отпад и не се појави човек на беззаконието, синот на 
погибелта” (2. Солунјаните 2:3). Дури по големото отпаѓање во христијанската 
црква и долгото владеење на “човекот на беззаконието”, можеме да го 
очекуваме доаѓањето на нашиот Господ. “Човекот на беззаконието”, познат во 
библиската терминологија и под изразите: “тајна на беззаконието”, “син на 
погибелта” и “беззаконик”, го претставува папството кое, како што е најавено во 
пророштвото, ќе има превласт во времетраење од 1260 години. Овој временски 
период се завршил во 1798 година. Христовото доаѓање не можело да настапи 
пред истекот на ова време. Павле во ова свое предупредување го опфаќа 
целиот христијански период се до 1798 година. Веста за второто Христово 
доаѓање требало да се објавува дури по истекот на ова време. 

Таква вест во минатите векови никогаш не била објавувана. Павле, како што 
видовме, не ја проповедал; тој своите браќа ги упатувал на Господовото 
доаѓање во тогаш далечната иднина. Реформаторите исто така не ја 
проповедале. Мартин Лутер го очекувал судот отприлика триста години по 
своето време. Меѓутоа, од 1798. година Даниеловата книга е отпечатена, 
знаењето за пророштвата се умножило, и сериозната порака за блискиот суд 
многумина почнале да ја објавуваат. 

Слично на големата реформација во шеснаесеттиот век и адвентното 
движење се појавило истовремено во разни христијански земји. Во Европа, како 
и во Америка, луѓе од вера и молитва биле поттикнати да ги проучуваат 
пророштвата, и пребарувајќи ги вдахновените записи на Божјото Слово, 
пронашле убедливи докази дека крајот на сè е пред вратата. Во разни земји се 



појавиле осамени групи на христијани кои со проучување на Светите списи 
дошле до уверување дека доаѓањето на Спасителот е многу близу. 

Во 1821 година, три години откако Милер ги разјаснил пророштвата кои 
укажуваат на времето на судот, доктор Јосиф Волф, “мисионер на целиот свет”, 
почнал да го објавува скорото Христово доаѓање. Волф бил родум од 
Германија, со еврејско потекло, а татко му бил еврејски рабин. Уште во својата 
најрана младост Волф се уверил во вистинитоста на христијанската вера. Со 
многу активен и истраживачки дух внимателно ги слушал разговорите на 
побожните Евреи кои секојдневно се собирале во куќата на неговите родители, 
прераскажувајќи ги надежите и очекувањата на својот народ, славата на 
Месијата што требало да дојде и обновувањето на Израeлското царство. Еден 
ден кога слушнал дека го спомнуваат Исус од Назарет, момчето прашало кој 
бил Тој. “Еден Евреин со исклучително големи способности”- гласел одговорот, 
но “бидејќи се претставувал за Месија еврејскиот суд Го осудил на смрт.” 
“Зошто?”- продолжило момчето, зошто е разорен Ерусалим и зошто ние сме во 
ропство?” “Ах, ах”! одговорил неговиот татко, “затоа што Евреите ги убивале 
пророците.” На Момчето наеднаш му светнала мислата “Можеби Исус од 
Назарет бил пророк а Евреите Го убиле, иако бил невин.” - Откритие за 
патувањата и доживувањата на Ј. Волф (Travel and Adventures of Rev.Joseph 
Wolff) I, 6. Ова чувство во неговата душа било толку силно и незапирливо што и 
покрај забраната да влегува во христијанската црква, често стоел до вратата 
слушајќи проповед. 

Кога имал само седум години, тој фалејќи се на еден стар христијанин од 
своето соседство, ја истакнал идната слава на Израeлот за доаѓањето на 
Месијата; на тоа старецот љубезно му рекол: “Драго дете ќе ти речам кој бил 
вистинскиот Месија; тоа е Исус од Назарет... што твоите предци го распнале на 
крст како што во далечното минато ги убивале и пророците. Оди си дома и 
прочитај го педесет и третото поглавје од книгата на пророкот Исаија и ќе се 
осведочиш дека Исус Христос е навистина Божји Син.” - Исто, св. I, 7 стр. 
Момчето веднаш го обзело цврсто убедување дека сето тоа навистина е така. 
Кога дошол дома го прочитал споменатото поглавје и се зачудил како сето тоа 
буквално се исполнило на Исус од Назарет. Дали зборовите на овој христијанин 
се вистинити? Момчето го замолило својот татко да му го протолкува ова 
пророштво, но овој го дочекал со толку мрачно молчење што тој повеќе никогаш 
не се осмелил да го спомне овој предмет. Меѓутоа, тоа само ја зголемило 
неговата желба што повеќе да дознае за христијанската вера. 

Сознанието што го барал било од него, во неговиот еврејски семеен круг, 
грижливо криено; но тој уште во својата единаесетта година ја напуштил 
татковата куќа и се упатил во светот да се здобие со образование и да си 
избере вера и животно занимање. За извесно време нашол засолниште кај 
своите роднини, но набргу и тие го набркале како отпадник, и така оставен сам 
и без средства за живот, морал да се снаоѓа меѓу туѓинците. Патувал од место 
до место, истовремено трудољубиво учејќи и самиот се издржувал давајќи 
часови по еврејски јазик. Под влијание на еден католички учител бил наведен 
да ја прифати католичката вера, и решил како мисионер да се заложи за својот 
народ. Со таа цел по неколку години отишол во Рим да ги продолжи своите 
студии на тамошниот Факултет за пропаганда. Поради навиките да мисли 
независно и да зборува отворено, овде бил прогласен за еретик. Отворено ја 
нападнал злоупотребата на црквата и ја истакнувал неопходноста од реформа. 
Иако во почетокот наишол на исклучителна наклоност и одобрување од страна 
на папските великодостојници, сепак по извесно време бил отпуштен и 
оддалечен од Рим. Под надзор на црквата одел од место до место додека не 
виделе дека никогаш нема да го придобијат да се потчини на ропството на 
римокатолицизмот. Најпосле бил прогласен за непоправлив и е оставен по 



своја волја да оди каде што сака. Тој тргнал кон Англија и, примајќи го 
протестантското верско определување, стапил во англиканската црква. По 
двегодишното студирање, во 1821 година заминал во светот како мисионер.  

Бидејќи ја прифатил големата вистина за Христа кој при своето прво 
доаѓање “беше презрен и отфрлен меѓу луѓето, болен и свикнат на 
страдањата”, Волф увидел дека пророштвата со иста јасност го најавуваат и 
Неговото второ доаѓање во сила и слава. И додека како Евреин се трудел 
припадниците на својот народ да ги упати на Исуса од Назарет како на 
Ветениот и на Неговото прво доаѓање во понижување како жртва за гревовите 
на светот, истовремено им укажувал и на Неговото второ доаѓање како на Цар 
и Ослободител. 

“Исус од Назарет, вистинскиот Месија”, истакнувал тој, “чиишто раце и нозе 
биле прободени, Кој е воден како јагне на колење, Кој бил познат како човек на 
болката и маката, Кој дошол првпат кога скиптaрот и владејачката палка биле 
одземени од Јуда; ќе дојде и вторпат на небесните облаци и со труба на 
архангел”. - Истражувања и мисионерски напори (Researches and Missionary 
Labors) Ј. Волф 62 стр. “И Неговите нозе ќе застанат тој ден на Маслинoвата 
Гора; а онаа власт над сè што е создадено која во почетокот му била дадена на 
Адама и која тој со падот во грев ја изгубил (Битие 1:26; 3:17), ќе му биде 
дадена на Исуса. Тој ќе биде цар над целата земја. Ќе престанат поплаките и 
воздишките на сите созданија, и ќе се слушаат само песни на слава и 
благодарност... Кога ќе дојде Исус во славата на Својот Татко со Своите 
ангели... најнапред ќе воскреснат мртвите во Христа” (1. Солунјаните 4,16; 1 
Коринтјаните 15:23). “Тоа е она што ние христијаните го нарекуваме прво 
воскресение. Тогаш и животинското царство ќе го промени својот карактер 
(Исаија 11:6-9) и сè ќе му биде потчинето на Исуса. (Псалм 8). Ќе завладее 
сеопшт мир”. - Журнал за откритијата на Јосиф Волф, 378. 379 стр. Господ 
повторно ќе ја погледне Земјата и ќе рече: “Ете, сè е мошне добро” - Исто, 
стр. 294. 

Волф верувал дека Господовото доаѓање е пред вратата. Неговите 
толкувања на пророчките времиња се разликувале само за неколку години од 
времето кога Милер го очекувал големиот крај. На оние што врз основа на 
Христовите зборови: “А за тој ден и час никој не знае” и оние што упорно 
истакнувале дека луѓето во поглед на близината на Христовото доаѓање ништо 
не можат да знаат, Волф им одговорил: “Зарем нашиот Господ рекол дека 
денот и часот никогаш нема да бидат познати? Зарем не ни ги дал знаците на 
времето за да можеме барем да го препознаеме приближувањето на Неговото 
доаѓање, како што може по смоквата “штом се подмладат нејзините гранки и 
пуштат лисје” да се познае дека “летото е близу”? (Матеј 24:32). Зар никогаш да 
не го препознаеме тој временски период кога Тој нас самиот нè предупредува 
не само да го читаме Даниеловото пророштво туку и да го разбереме? А токму 
на Даниел му е речено да ги запечати овие зборови  ‘до последното време’ 
(што било случај во негово време), и дека мнозина ќе истражуваат (еврејски 
израз за проучување и размислување за времето) ‘и знаењето (за тоа време) ќе 
се умножи’ (Даниел 12:4). Освен тоа, со ова Спасителот не сакал да каже дека 
ниту приближувањето на времето нема да биде познато, туку дека точниот ‘ден 
и час никој не го знае’? Тој нагласил дека знаците на времето ќе бидат доволно 
познати, за да нè поттикнат да се подготвуваме за Неговото доаѓање како што 
Ное го подготвувал ковчегот.” - Истражувања и мисионерски напори на Јосиф 
Волф, 404. 405. стр. 

За популарното толкување или извртување на Светите списи, Волф 
пишувал: “Поголемиот дел на христијанските цркви се оддалечиле од јасната 
смисла на Светото писмо и се свртеле кон измамливиот систем на будистите 
кои веруваат дека идната среќа на човештвото ќе се состои во постојаното 



движење во вселенскиот простор, и претпоставуваат дека кога во Библијата го 
читаат зборот Евреи тоа мора да го разбираат како да пишува незнабошци; а 
кога читаат Ерусалим, дека тоа значи црква; ако во текстот е кажано земја, 
тоа значи небо; и дека под изразот Господово доаѓање треба да се разбере 
напредување на мисионерските друштва; а да се отиде “на гората Господова, 
и во домот на Богот Јаковoв,” значи да се оди на голем собор на 
методистите.” - Журнал за откритијата на Ј. Волф, 96 стр. 

 Дваесет и четири години од 1821 до 1845 Волф патувал по светот: во 
Африка ги посетил Египет и Абисинија (Етиопија), во Азија ги пропатувал 
Палестина, Сирија, Персија, Бухар и Индија. Ги посетил и Соединетите 
Американски Држави, откако претходно на патот за Америка проповедал и на 
островот Св. Елена. Во август 1837 година стасал во Њујорк. По говорот во овој 
град, проповедал во Филаделфија и во Балтимор и најпосле продолжил кон 
Вашингтон. “Овде” кажува тој, “на предлог на бившиот претседател Џон Квинси 
Адамс, едногласно ми беше ставена на располагање конгресната сала за 
предавање, кое го одржав една сабота, почестен со посетата на сите членови 
на конгресот; присуствувал исто така и епископот на Вирџинија како и 
свештенството и граѓаните на Вашингтон. Иста чест ми беше укажана и од 
членовите на владата во Њу Џерси и Пенсилванија во чиешто присуство држев 
предавање за своите истражувања во Азија и за карактерот на владетелството 
на самиот Исус Христос.” - Исто 398. 399 стр. 

Др. Волф патувал по најнецивилизирани земји, без заштита на било која 
европска власт, претрпувајќи многу несреќи и опкружен со многу опасности. Го 
тепале по табаните, трпел глад, бил продаван како роб и три пати бил осудуван 
на смрт. Го напаѓале разбојници, а понекогаш речиси умирал од жед. Еднаш му 
било одземено сè што имал и морал да патува пеш стотици километри низ 
планините, додека снегот го удирал по лицето; а нозете така незаштитени и во 
постојаниот допир со замрзнатата земја му станале потполно неосетливи. 

Кога го предупредувале да не оди без оружје меѓу дивите и непријателски 
племиња, тој говорел: “Снабден сум со подобро оружје - со молитва, со ревност 
за Христа и со сигурност во Неговата помош.” “Јас сум - нагласувал тој - уште 
наоружан и со љубов кон Бога и ближните, и Библијата ми е секогаш во мојата 
рака.” - В.Х.Д. Адамс, Често во опасности, стр. 192. Со себе секогаш носел 
Библија на еврејски и на англиски јазик. За едно свое подоцнежно патување тој 
кажува: “Во раката држев отворена Библија. Чувствував дека мојата сила се 
наоѓа во таа книга и дека нејзината сила ме одржува.” - Исто, стр. 201.  

На тој начин се одржал во својата работа сè додека пораката за судот не 
била објавена на поголемиот дел на тогаш населената земјина топка. Меѓу 
Евреите, Турците, Персијанците, Индусите и многу други народности и 
племиња го ширел Божјото Слово на различни јазици и насекаде го најавувал 
скорото доаѓање на царството на Месијата. 

На своите патувања во Бухара наишол на еден осамен и потполно изолиран 
народ кој исто така се придржувал кон учењето дека Христос наскоро ќе дојде. 
“Арапите во Јемен” - кажува тој - “имаат книга наречена Сеера, која ја содржи 
најавата за Христовото доаѓање и Неговото царство во слава, и тие очекуваат 
дека во 1840 година ќе се случат големи настани”. - Журнал за откритијата на 
Јосиф Волф, 377 стр. Во Јемен... шест дена поминав со потомците на Рихав. 
Тие не пијат вино, не садат лозје, не сеат ништо, живеат под шатори и си 
спомнуваат за зборовите на стариот и добар Јонадав, синот на Рихава. 
(Еремија 35:6, 7). Со  нив ги затекнав и Израелските синови од Дановото 
племе... кои исто така како и потомците на Рихава го очекуваат скорото 
доаѓање на Месијата на небесните облаци.” - Исто 389 стр. 

Со слично верување нашол уште еден мисионер во Татарија. Еден татарски 
свештеник го запрашал својот мисионер кога ќе дојде Христос по втор пат. Кога 



мисионерот одговорил дека за тоа ништо не знае, свештеникот многу се 
зачудил на таквата неупатеност на човекот кој тврдел дека е учител на 
Библијата, а потоа го изложил своето верување засновано на пророштвото, по 
кое Христос требало да дојде во 1844. година. 

Во Англија адвентната порака се проповедала уште во 1826 година. Овде 
движењето не добило толку одреден облик како во Америка; точното време на 
Христовото доаѓање не било толку опширно проповедано, но големата вистина 
за второто Христово доаѓање во сила и слава била објавувана на големо. И тоа 
не само меѓу оние што не се сложувале со официјалното учење на државната 
црква. Англискиот книжевник Мурант Брок, тврдел дека со објавувањето на ова 
“евангелие за царството” се занимавале околу седумстотини проповедници во 
англиската црква. Пораката што упатувала на 1844 година како на време на 
Господовото доаѓање е објавувана и во Велика Британија. Публикациите за 
Христовото доаѓање донесени од Соединетите Држави се ширеле на сите 
страни. Во Англија се препечатувани книги и списанија од таков карактер, а во 
1842 година Роберт Винтер, кој бил роден во Англија, а адвентистичката вера ја 
прифатил во Америка, се вратил во својата земја да го објавува Господовото 
доаѓање. Многумина му се придружиле во оваа дело и веста за судот е 
раширена во разни делови на Англија. 

Во Јужна Америка, Лакунца, еден Шпанец и езуит, среде варварството на 
поповштината, го нашол патот до Светото писмо и така ја примил вистината за 
скорото Христово доаѓање. Чувствувајќи се присилен да го шири 
предупредувањето, а сепак сакајќи да ја избегне осудата на Рим, ги публикувал 
своите погледи под псевдонимот “Раби Бен - Езра”- претставувајќи се како 
обратен Евреин. Лакунца живеел во II - от век, но дури околу 1825 година 
неговата книга наоѓајќи пат до Лондон е преведена на англиски јазик. Нејзиното 
публикување придонело во Англија да се разбуди веќе разбуденото 
интересирање за веста за второто Христово доаѓање. 

Во Германија оваа учење уште во  II - от век го проповедал Бенгел, епископ 
на лутеранската црква и прочуен библиски научник и критичар. По завршување 
на школувањето, Бенгел се “посветил на студиите по теологија, кон кои го 
привлекувал неговиот по природа религиозно наклонет ум, продлабочен и 
засилен со неговото образование и со дисциплината од раната младост.” Како 
и другите сериозни млади луѓе пред и по него морал да води внатрешна борба 
со сомневањата и тешкотиите од религиозен карактер; и со многу чувства често 
ги споменувал ’многуте стрели што го прободувале неговото намачено срце и 
кои младоста му ја правеле тешко поднослива.’ Кога станал член на црковниот 
совет во Витенберг, се борел за верска слобода. “Иако држел до сите права и 
повластици на црквата, барал на сите оние кои чувствуваат како совеста да им 
е ограничена да им се дозволи слобода да истапат од државната црква.” - 
Енциклопедија на Британика, девето издание, статија “Бенгел.” Корисните 
последици на таквата политика и денес се чувствуваат во неговата татковина. 

Кога еднаш подготвувајќи проповед за претстојната недела го проучувал 21-
то поглавје од Откровението, со намера тоа да биде тема на неговото 
излагање, одеднаш му светнала светлина за второто Христово доаѓање. 
Пророштвата забележани во Откровението му се отвориле на неговиот разум 
како никогаш порано. Совладан од чувството за чудесното значење и 
неизмерната слава на глетката што пророкот ја опишал во таа книга, Бенгел 
бил присилен за извесно време да прекине со проучувањето на овој предмет. 
Меѓутоа на проповедалната пак му се појавила истата слика со сета своја 
впечатливост и сила. Од тоа време тој се посветил на проучување на 
пророштвата, особено на оние од Откровението, и наскоро се уверил дека тие 
укажуваат на Христовото доаѓање кое не е далеку. Датумот што тој го утврдил 



како време на второто Христово доаѓање се разликувал само за неколку години 
од оној што подоцна го прифатил Милер. 

Бенгеловите списи се ширени по целиот христијански свет. Во неговата 
родна област, Витенберг, а донекаде и во другите делови на Германија, веќе 
прилично биле прифатени неговите погледи за пророштвата. По неговата смрт 
движењето и понатаму се ширело, а веста за Господовото доаѓање се 
слушнала во Германија во исто време кога и во другите земји го свртела 
вниманието на себе. Уште порано некои од верниците отишле во Русија, и таму 
основале свои населби, и верата во скорото Христово доаѓање сè уште се чува 
во германските цркви во таа земја. 

Оваа светлина заблескала и во Франција и Швајцарија. Во Женева, каде 
што Фарел и Калвин во своето време ја рашириле вистината за реформацијата, 
сега веста за второто Христово доаѓање ја проповедал Госен. Додека уште 
студирал на универзитетот, Госен дошол во контакт со духот на 
рационализмот,  кој во втората половина на осумнаесетиот и првата половина 
на деветнаесетиот век владеел во цела Европа, и кога стапил во 
проповедничката служба не само што бил неупатен во вистинската вера туку и 
бил наклонет кон скептицизмот. Во својата младост се интересирал за 
проучување на пророштвата. Читајќи ја Ролиновата “Историја на стариот 
век”, неговото внимание го привлекло второто поглавје на Даниеловата книга и 
бил вчудоневиден од зачудувачката точност со која пророштвата се исполниле, 
како што тоа се гледало од приказот на овој историчар. Тука нашол сведоштво 
за божественото вдахновение на Светите списи кое во подоцнежните години во 
разни опасности му служело како “сигурен ленгер на душата”. Не можел да се 
задоволи со учењето на рационализмот, и проучувајќи ја Библијата и барајќи 
појасна светлина, по извесно време, тој навистина се утврдил во верата. 

Продолжувајќи да ги проучува и истражува пророштвата, дошол до 
уверување дека Господовото доаѓање е пред вратата. Импресиониран од 
свечената сериозност и значењето на оваа голема вистина, тој сакал да ја 
изнесе и пред народот; но популарното и широко распространетото верување 
дека Даниеловите пророштва се толку таинствени што не можат да се 
разберат, претставувало сериозна пречка на неговиот пат. На крајот - слично 
на Фареловата стратегија што ја применил своевремено во евангелизирањето 
на Женева - и тој се решил својата работа да ја започне со децата, надевајќи се 
дека преку нив ќе ги привлече и родителите. 

Подоцна зборувајќи за својата намера за овој потфат тој истакнал: “Би сакал 
тоа да се сфати, не затоа што е од мало значење туку напротив што е мошне 
важно. Затоа сакав тоа да го прикажам во толку прифатлив облик и да им се 
обратам на децата. Сакав мојот глас да се слушне, а се плашев дека тој нема 
да се слушне ако прво им се обратам на возрасните.” “Затоа решив да им 
пристапам на најмладите. Ги собрав како мои слушатели само децата; ако 
нивниот број се зголеми, ако се види дека слушаат, дека им се допаѓа, дека тоа 
ги интересира, дека го разбираат моето излагање и дека можат и на другите да 
го пренесат, тогаш ќе бидам сигурен дека наскоро ќе имам и друг круг на 
слушатели, и возрасните ќе видат дека тоа што го изнесувам е навистина 
вредно за проучување. Ако биде така, тогаш битката е добиена.” - Л. Госен 
(Gausen) Даниелово пророштво, II,  предговор.  

Неговите напори вродиле со плод. Кога се обратил кон децата, дошле и 
постарите да го слушаат. Галериите на неговата црква биле полни со 
внимателни слушатели. Меѓу нив имало угледни и образовани луѓе, како и 
странци што се нашле во Женева на поминување, и така оваа вест преку нив  е 
однесена и во други краеви. 

Охрабрен со овој успех, Госен ги печател своите поуки со надеж дека во 
црквите каде што народот зборува француски ќе го поттикне проучувањето на 



пророчките книги. “Да се објават поуки што можат да ги разберат и децата”, 
нагласувал Госен, “значи дека на сите оние кои под лажен изговор дека 
пророчките книги се неразбирливи го занемаруваат нивното проучување, може 
да им се каже: ’Како можат да бидат неразбирливи, кога ги разбираат вашите 
деца?’ “Од сè срце сакам”, додава тој, “познавањата на пророштвата, по 
можност, да се направат што е можно попристапни за нашето стадо.” “Според 
мене навистина нема учење што повеќе би одговарало на потребите на нашето 
време.” “Само со проучување и запознавање на пророштвата можеме да се 
подготвиме за неволјите што ни претстојат и будни да го очекуваме Исус 
Христос.” 

Иако бил еден од најистакнатите и најомилените проповедници на 
француски јазик, сепак Госен по некое време бил разрешен од должноста, а 
како негов главен престап било наведено дека во своето поучување на младите 
- наместо црковниот катехизам, еден незанимлив и рационалистички учебник, 
речиси без никаква позитивна вера - ја употребувал Библијата. Подоцна станал 
професор во една теолошка школа, додека во недела ја продолжувал својата 
работа како учител по веронаука и обраќајќи им се на децата, ги поучувал на 
Светото писмо. Неговите списи за пророштвата разбудиле голем интерес. Од 
професорската катедра, со посредство на печатот и со своето најомилено 
занимање, како учител на децата, продолжил долга низа на години да врши 
силно влијание, и бил орудие со кое вниманието на многумина им било свртено 
кон проучување на пророштвата кои покажувале дека Господовото доаѓање се 
приближило. 

Веста за Христовото доаѓање била проповедана и во Скандинавија, и 
разбудила големо интересирање. Многумина се тргнале од својата безгрижна 
сигурност, и биле наведени да ги признаат и отфрлат своите гревови и во 
Христово име да побараат простување. Меѓутоа, на движењето му се 
спротивставило свештенството на државната црква и под негово влијание 
некои од оние што ја проповедале оваа вест биле фрлени во затвор. Во многу 
места каде што проповедниците на скорото Христово доаѓање на овој начин 
биле замолкнати, Бог сепак ја испратил Својата порака на еден чудесен начин - 
со посредство на малите деца. Како на малолетници, не можеле преку 
законските прописи да им наметнат никакво ограничување, и така можеле 
непречено да зборуваат. 

Движењето почнало да се шири особено меѓу пониските сталежи, и во 
скромните домови на работниците, народот често се собирал да го слушне 
предупредувањето. Децата кои како проповедници им ја пренесувале 
вистината на другите и самите потекнувале од сиромашни куќички. Некои од 
нив не биле постари од шест или осум години; и додека нивниот живот 
докажувал дека го сакаат Спасителот и дека сакаат да живеат во согласност со 
светите Божји прописи, тие обично покажувале само разум и способности 
вообичаени кај децата од нивната возраст. Меѓутоа, кога стоеле пред народот 
било очигледно дека се под влијание што далеку ги надминува нивните 
природни способности. Нивниот глас и однесувањето целосно се менувале и 
тие со свечена сериозност и сила ја ширеле веста за блискиот суд, служејќи се 
дословно со зборовите на Светото писмо: “Бојте се од Бога и подајте Му слава, 
зашто настапи часот на Неговиот суд.” Ги укорувале гревовите на народот, 
осудувајќи го не само развратот и порокот, туку и духовното назадување и 
желбата за световното уживање, и ги предупредувале своите слушатели без 
одложување “да бегаат од гневот што доаѓа.” 

Народот треперејќи слушал. Божјиот Дух кој може да осведочи им зборувал 
на нивните срца. Многумина биле поттикнати со нов и длабок интерес да го 
проучуваат Светото писмо; неумерените и неморалните го реформирале својот 
живот; други пак се откажале од своите нечесни навики и било извршено толку 



забележливо дејствување што дури и самите проповедници на државната 
црква морале да признаат дека со движењето управувала Божјата рака. 

Божја волја била веста за доаѓањето на Спасителот да се објави во 
скандинавските земји, и кога биле замолкнати гласовите на Неговите слуги, Тој 
со Својот Дух ги оспособил децата за делото сепак да се изврши. Кога Исус се 
приближувал кон Ерусалим придружуван од развеселеното мноштво кое со 
мафтање на палмови гранчиња и со радосни извици Го поздравувале како 
Давидов син, завидливите фарисеи љубоморно барале да им нареди да 
замолкнат; но Исус одговорил дека сето тоа е исполнување на пророштвата, и 
дека, ако тие замолкнат, и самите камења ќе проговорат. Сепак народот, 
заплашен со заканите на свештениците и старешините престанал да ја 
изразува својата радост кога поворката стигнала до вратата на Ерусалим, но 
децата и по влегувањето во самото преддворје на храмот продолжиле да 
мавтаат со палмовите гранчиња и радосно да извикуваат: “Осана на синот 
Давидов!” И кога фарисеите налутено Му рекле: “Ги слушаш ли што зборуваат 
овие?” Христос одговорил: “Да, зар не сте читале никогаш: Од устата на децата 
и доилчињата, Си приготвил пофалба?” (Матеј 21:8-16). И како што Бог во 
времето на првото Христово доаѓање дејствувал преку децата, на сличен начин 
дејствувал и сега, објавувајќи ја преку нив веста и за Неговото второ доаѓање. 
Божјото Слово дека веста за доаѓањето на Спасителот ќе се објавува на сите 
народи, јазици и племиња, морало да се исполни. 

На Вилијам Милер и на неговите соработници им била дадена задача ова 
предупредување да го проповедаат во Америка. Оваа земја станала средиште 
на големото адвентно движење. Овде пророштвото за пораката на Првиот 
ангел директно се исполнило. Списите на Милер и на неговите соработници 
носени се до најодалечените земји. Во целиот свет, каде што мисионерите 
можеле да навлезат, насекаде била објавувана и радосната вест за скорото 
Христово доаѓање. На сите страни ширена е пораката за вечното евангелие: 
“Бојте се од Бога и подајте Му слава, зашто настапи часот на Неговиот суд”. 

Сведочењето на пророштвото кое, како што се чинело тогаш, укажувало на 
Христовото доаѓање во 1844 година во пролетта, фатило длабок корен во 
душите на народот. Како што се ширела веста од држава во држава, насекаде 
настанувало големо будење. Многумина биле осведочени дека доказите 
засновани на пророчкото пресметување на времето се правилни и, жртвувајќи 
ја гордоста на своето лично мислење радосно ја прифаќале вистината. Некои 
од проповедниците ги отфрлиле своите секташки погледи и чувства, се одрекле 
од своите плати и цркви и се соединиле во објавувањето на Христовото 
доаѓање. Меѓутоа, имало сразмерно малку проповедници кои ја прифатиле 
оваа порака, и затоа таа во поголем дел им била доверена на скромни лица. 
Земјоделците ги оставиле своите полиња, занаетчиите своите работилници, 
трговците својата стока, професионалците своите положби; а сепак бројот на 
работниците во однос на делото што требало да се изврши, бил премал. 
Состојбата во црквата потполно лишена од побожноста и состојбата во светот 
кој лежел во зло ги тиштел душите на верните стражари и тие доброволно 
поднесувале неволји, скудност и страдања додека ги повикувале луѓето на 
покајание и спасение. И покрај противењето на сатаната, делото сепак 
постојано напредувало, а вистината за повторното Христово доаѓање ја 
прифатиле многу илјади. 

На сите страни се слушало пробивното сведоштво со кое грешниците и во 
светот и во црквата биле повикувани да бегаат од “гневот што доаѓа.” Слично 
на Јован Крстителот кој го најавувал првото Христово доаѓање, 
проповедниците секирата на укорот и предупредувањето ја ставиле на самиот 
корен на дрвото, барајќи од сите да донесат родови на вистинско покајание. 
Нивните трогателни повици биле во упадлива спротивност со уверувањата за 



мирот и сигурноста што се слушале од популарните проповедалници; и каде и 
да беше проповедана оваа вест, народот бил поттикнат. Едноставното и 
непосредното сведоштво на Светото писмо, придружувано со силата на 
Светиот Дух беше толку убедливо што ретко кој можеше да му се спротивстави. 
Оние што беа христијани само по име се тргнаа од својата лажна сигурност. Го 
увидоа своето верско назадување, својата љубов кон овој свет и неверството, 
својата гордост и себичност. Многумина почнаа да Го бараат Господа со 
покајание и понизност. Своите чувства и наклоност што толку долго ги врзуваа 
за земните интереси, сега ги насочија кон она што е небесно. Врз нив почивал 
Божјиот Дух и со понизни и на Бога потчинети срца се соединија во извикот: 
“Бојте се од Бога и подајте Му слава, зашто настапи часот на Неговиот суд!” 

Грешниците плачејќи прашуваа: “Што треба да правиме за да се спасиме?” 
Оние чијшто живот во минатото не бил обележан со чесност со сето срце 
настојуваа да се поправат. Сите оние што најдоа мир во Христа, копнееја 
своите благослови да ги поделат со другите. Срцата на родителите се обраќаа 
кон нивните деца, а срцата на децата кон родителите. Оградите на гордоста и 
резервираноста исчезнуваа. Се слушаа искрени признавања, а членовите на 
секое семејство работеа за спасението на оние што им беа најблиски и 
најмили. Често се слушаа најсериозни молитви за другите. Насекаде душите во 
длабок страв се бореа со Бога. Многумина, како Јаков, по цела ноќ се бореа во 
молитва за уверување дека гревовите им се простени, или пак за обратување 
на своите роднини и соседи. 

Луѓе од сите слоеви масовно доаѓале на собирите на адвентистите. Богати 
и сиромашни, големи и мали, од различни причини со копнеж сакале лично да 
го слушнат учењето за второто Христово доаѓање. Господ го задржувал духот 
на отпорот додека Неговите слуги ги изнесувале причините на својата вера. 
Понекогаш орудието било слабо, но Божјиот Дух и давал сила на Неговата 
вистина. На овие собири се чувствувала присутноста на светите ангели, и 
друштвото на верните секој ден станувало сè поголемо. Кога доказите за 
Христовото доаѓање биле повторувани, големото мноштво без здив ги слушало 
овие свечени зборови. Се чинеше како небото и земјата меѓусебно да се 
приближиле. Впечатоците на божествената сила ја чувствувале и старите и 
младите како и оние во средни години. Луѓето од тие собири се враќале дома 
со песни на благодарност на усните, и гласови на радост се разнесувале низ 
ноќната тишина. Никој од оние што присуствувале на овие состаноци не може 
да ги заборави оние сцени на најживо интересирање. 

Објавувањето на времето одредено за Христовото доаѓање предизвикало 
голем отпор кај сите сталежи, почнувајќи од проповедниците на 
проповедалниците па сè до најбезгрижниот грешник кој се противел на небото. 
Се исполнија зборовите од пророштвото: “Најнапред знајте го тоа дека во 
последните дни ќе се јават подигрувачи, кои ќе живеат според своите желби и 
ќе велат: Каде е ветувањето на Неговото доаѓање? Оти, откако татковците 
наши изумреа, сè си стои така, како од создавањето на светот” (2. Петрово 3:3, 

4). Многумина кои тврделе дека Го љубат својот Спасител, изјавиле дека 
немаат ништо против учењето за Неговото второ доаѓање, туку се само против 
одреденото време. Но Божјото око што сè гледа, ги читало тајните на нивните 
срца. Тие не сакале да слушнат ништо за Христа Кој доаѓа да му суди на светот 
според правдата. Тие биле неверни слуги, нивните дела не би можеле да го 
поднесат испитувачкиот поглед на Оној Кој ги чита срцата, и затоа се плашеле 
од средбата со својот Господ. Слично на Евреите за време на првото Христово 
доаѓање и тие не биле подготвени да Му посакаат добредојде; не само што 
одбивале да ги слушаат најјасните докази од Библијата, туку и се подбивале со 
оние што го чекале Господа. Сатаната и неговите ангели ликувале од радост и 
се смееле во лице на Христа и светите ангели, што оние кои се нарекуваат 



Негов народ имаат толку малку љубов кон Него и не го сакаат Неговото 
доаѓање. 

“А за тој ден и час никој не знае”, гласел аргументот кој противниците на 
адвентната вера најчесто го истакнувале. Овој стих дословно гласи: “А за тој 
ден и час никој не знае, ниту ангелите небесни, а само Мојот Отец” (Матеј 
24:36). Оние што го чекале својот Господ, го изнеле јасното и складното 
толкување на овој библиски текст, и злоупотребата на овие зборови од страна 
на нивните противници била очигледна. Овие зборови Христос ги изговорил во 
оној незаборавен разговор со Своите ученици на Маслиновата Гора кога 
последен пат излегол од храмот. Учениците Го прашале: “Каков е знакот за 
Твоето доаѓање и за крајот на светот?” Наведувајќи им извесни знаци, Христос 
нагласил: “Така и вие, кога ќе го видите сето тоа, знајте дека е близу, пред 
вратата” (Матеј 24:33). Една изјава на Спасителот не смее да биде прикажана 
така што би побила друга. Иако никој не го знае ниту денот ниту часот на 
Неговото доаѓање, ние сепак сме поучени, а затоа сме должни и да знаеме кога 
тој се приближил. Тука исто така ни се дава предупредување дека 
непрепознавањето на приближувањето на Христовото доаѓање поради 
занемарување на Неговите предупредувања за нас, исто така може да биде 
судбоносно, како што било судбоносно и за оние што живееле во Ноевите 
денови затоа што “не сетија додека не дојде потопот и однесе сè.” И 
параболата што е дадена во истото тоа поглавје ја истакнува спротивноста 
помеѓу верниот и неверниот слуга. Осудата што е изречена за оној кој во 
своето срце зборува: “Мојот господар уште долго нема да дојде,” најдобро 
покажува како Христос ги смета и како ќе ги награди оние што стражарат и го 
објавуваат Неговото доаѓање, а како оние кои го негираат. “Па така, бидете 
будни” нагласува Тој. “Блазе му на тој слуга, кого, кога ќе дојде господарот 
негов, го најде да постапува така” (Матеј 24:42, 46). “Ако не бидеш буден, ќе 
дојдам врз тебе како крадец, и нема да узнаеш, кога ќе дојдам над тебе” 
(Откровение 3:3). 

Павле зборува за оние кои Господовото доаѓање ќе ги затекне неподготвени 
токму затоа што и не го очекуваат. “Бидејќи вие самите многу добро знаете 
дека денот Господов ќе дојде така, како крадец во ноќно време. Оти, кога ќе 
речат: “Мир и безопасност!”, тогаш ненадејно ќе ги стигне погибел... и нема да 
избегнат.” Меѓутоа, мислејќи на оние што го послушале  ова Господово 
предупредување, додава: “Но вие, браќа, не сте во темнина, та денот да ве 
затече како крадец. Бидејќи сите вие сте синови на светлината и синови на 
денот; ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината” (1. Солунјаните 5:2-5). 

Од ова јасно се гледа дека во Светите списи нема никакво оправдување за 
оние кои во поглед на близината на Христовото доаѓање остануваат во 
незнаење. Но оние кои барале само изговор за да ја отфрлат вистината, ги 
затвориле пред ова разјаснување и очите и ушите, и зборовите: “А за тој ден и 
час никој не знае” продолжиле да ги повторуваат не само дрските потсмевачи 
туку дури и таканаречените Христови проповедници. Кога народот се разбудил 
и почнал да прашува за патот на спасението, овие вероучители се поставувале 
помеѓу него и вистината, настојувајќи неговото стравување да го смират со 
лажни толкувања на Божјото Слово. Тие неверни стражари се обединиле во 
делото на големиот измамник, викајќи: “Мир, мир кога Бог не рекол: Мир.” 
Слично на фарисеите од Христовите денови многумина кои самите не 
влегувале во небесното царство ги спречувале и оние што сакале да влезат. 
Крвта на овие души ќе се бара од нивните раце.  

Оние што во црквите биле најпонизни и најпобожни, обично први ја 
прифаќале пораката. Оние кои Библијата ја проучувале само за себе, не 
можеле да не видат колку популарното мислење за пророштвата е небиблиско, 
и каде што народот - проучувајќи го Божјото Слово сам за себе - не давал да се 



подвласти под влијанието на свештенството, беше доволно адвентното учење 
само да се спореди со Светото писмо за да се потврди неговото божествено 
потекло.                                                                                                                                         

Многумина биле прогонети од своите неверни браќа. Некои, за да ја 
задржат својата положба во црквата, се согласиле да не зборуваат јавно за 
својата надеж; други пак мислеле дека верноста кон Бога им забранува 
вистината што самиот Тој им ја доверил, на тој начин да ја скриваат. Не бил 
мал бројот на оние кои биле исклучени од членството на црквата само затоа 
што ја изразиле својата вера во Христовото доаѓање. На оние што го поднеле 
искушувањето на својата вера, биле скапоцени зборовите на пророкот: “Вашите 
браќа, кои ве мразат и кои ве гонат заради Моето име, велат: ’Нека се јави 
Господ во Својата слава, па ќе ја видиме вашата радост’. Но тие ќе бидат 
посрамени” (Исаија 66:5). 

Божјите ангели со најголемо интересирање очекувале да го видат исходот 
од ова предупредување. Кога црквите, општо земајќи, ја отфрлиле пораката, 
ангелите со тага се свртиле од нив. Меѓутоа, имало многу од оние што во 
поглед на верата во Христовото доаѓање сè уште не биле ставени на проба. 
Многумина, заведени од својот брачен другар, од родителите или од децата, 
верувале дека е грев дури и да се слуша таквата ерес каква што ја 
проповедале адвентистите. На ангелите им било наредено будно да бдејат над 
таквите, зашто требало нова светлина од Божјиот престол да ја осветли 
нивната патека. 

Оние што ја прифатиле оваа порака со неискажлив копнеж ја очекувале 
појавата на својот Спасител. Времето кога очекувале дека најпосле ќе се 
сретнат со Него било пред вратата. Кон овој час се приближувале мирно и 
свечено. Одржувањето на слатката заедница со Бога за нив претставувало 
залог на мир, кој во идната слава ќе им падне на дел. Никој од оние што лично 
ја искусиле оваа надеж и оваа сигурност не може да ги заборави оние 
прекрасни часови на очекување. Неколку седмици пред да настапи одреденото 
време, многумина од нив ги оставиле сите земни работи. Искрените верници 
грижливо ја преиспитувале секоја мисла и секоја желба на своето срце како да 
лежат на својата претсмртна постела, и како за неколку мига ќе мораат да ги 
затворат своите очи за сè што е на овој свет. Не се шиеле “облеки за 
вознесување” (Види додаток), но сите чувствувале потреба за внатрешно 
осведочување дека се подготвени за средба со Спасителот; нивната бела 
облека била чистотата на душата - карактер исчистен од гревот со Христовата 
крв. О, кога оние што тврдат дека се Божји народ сè уште би имале таков дух на 
самоиспитување, таква сесрдна и решителна вера! Кога би продолжиле да одат 
во таква понизност пред Господа и своите молитви на таков начин да ги 
упатуваат кон престолот на милоста, би имале далеку поскапоцено искуство 
отколку што имаат сега. Премалку се молитви, премалку искрено осведочување 
за гревот, а недостигот од жива вера многумина ги лишува од милоста што 
нашиот Откупител толку изобилно ја дава. 

Бог сакал Својот народ да го провери. Неговата рака засолнила една 
грешка во пресметувањето на временските периоди споменати во 
пророштвото. Адвентистите не ја откриле оваа грешка, ниту ја откриле нивните 
најучени противници. Овие последните зборувале: “Вашето пресметување на 
пророчките периоди е правилно. Некои големи настани ќе настапат во најскоро 
време; но тоа не е она што го најавува господинот Милер; тоа е обратување на 
светот, а не второто Христово доаѓање.” (Види додаток). 

Времето на очекување поминало, а Христос не се појавил да го ослободи 
Својот народ. Оние што со искрена вера и љубов го очекувале својот Спасител 
доживеале горчливо разочарување. Меѓутоа, Божјата намера сепак се 
остварила. Тој ги испитал срцата на оние што тврделе дека го очекуваат 



Неговото доаѓање. Меѓу нив имало и многу такви кои не биле покренати со 
никакви повозвишени побуди, туку само од страв. Нивното исповедување на 
верата немало никакво позитивно влијание на нивното срце и живот. Кога 
очекуваниот настан не се случил, тие изјавиле дека не се разочарани, тие и не 
верувале дека Христос ќе дојде. Тие беа меѓу првите што ја исмевале болката 
на искрените верници. 

Но Исус и сите небесни чети со љубов и сочуство гледале на овие 
испробани па сепак разочарани верници. Кога би можел да се подигне превезот 
што го дели видливиот од невидливиот свет, тогаш би можеле да се видат 
ангелите како уште поблиску им приоѓаат на овие непоколебливи души и како 
ги штитат од стрелите на сатаната. 

 
 
 

XXI 
 

ОТФРЛЕНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
 
 
Вилијам Милер и неговите соработници го објавувале учењето за второто 

Христово доаѓање со единствена цел: своите ближни да ги поттикнат на 
подготовка за судниот ден. Тие настојувале, кај оние што ја исповедале верата 
да ја разбудат вистинската надеж на црквата и да им укажат на потребата за 
подлабоко христијанско искуство; исто така настојувале да ги убедат и 
необратените дека им е должност, без одлагање, да се покаат и да се обратат 
кон Бога. Тие не настојувале било кого да обратуваат кон некоја секта или 
верска група, и затоа работеле меѓу заинтересираните, меѓу сите секти не 
мешајќи се во нивната организација и црковните прописи. 

“Во целокупната моја работа”, кажува Милер, “никогаш не сум сакал ниту 
мислел надвор од постоечките верски заедници да создадам некој посебен 
одвоен интерес или на една од нив, било во што да и дадам предност за сметка 
на друга. Мислев воопшто за доброто на сите. Претпоставував дека сите 
христијани се радуваат на Христовото доаѓање и дека оние што не можеле да 
видат така како што јас гледав, нема затоа помалку да ги љубат оние што ќе го 
прифатат ова учење, и не помислував дека некогаш ќе бидат потребни 
одделени собири. Моја единствена цел беше желбата да ги обраќам душите 
кон Бога, на светот да му го објавувам судот што доаѓа и да ги поттикнам 
своите ближни да ја извршат онаа подготовка на срцето која ќе ги оспособи во 
мир да се сретнат со Бога. Повеќето од оние што се обратија со моето 
залагање пристапија кон разните постоечки цркви.” - С. Блис (Bliss) Сеќавања 
на В. Милер, 328. 

Бидејќи со својата работа тежнееше да ги подига црквите, извесно време на 
неговата работа гледале со одобрување. Но кога проповедниците и црковните 
старешини се одлучиле против учењето за Христовото доаѓање, настојувајќи да 
ја задушат секоја расправија за овој предмет, тие на ова учење се 
спротивставиле не само од проповедалниците, туку дури и им забраниле на 
своите членови да ги слушаат проповедите за второто Христово доаѓање и на 
своите состаноци да не зборуваат за оваа надеж. Така верниците се нашле во 
многу тешка положба и во збунетост. Тие ги сакале своите цркви и не биле 
расположени да ги напуштат; но, кога виделе дека сведоштвото на Божјото 
Слово се потиснува и дека им се забранува да ги истражуваат пророштвата, 
чувствувале дека верноста кон Бога им забранува да им останат потчинети. 
Оние што настојувале да го отфрлат сведоштвото на Божјото Слово, тие не 
можеле да ги сметаат за Христова црква, која е “столб и тврдина на вистината.” 



Затоа сметале дека е оправдано да ја раскинат својата дотогашна врска. Во 
летото 1844 година од црквите отстапиле околу педесет илјади членови. 

Во тоа време во повеќето цркви во Соединетите Држави дошло до 
забележителни промени. Веќе многу години во нивното учење и пракса се 
забележувало постепено, но постојано прилагодување кон обичаите од овој 
свет, како и пропорционално опаѓање на вистинскиот духовен живот. Но таа 
година се покажале речиси во сите цркви во земјата очигледни знаци на 
изнудено нагло пропаѓање. Иако изгледало како никој да не може да ја пронајде 
и објасни причината за оваа појава, самиот факт бил мошне забележителен и 
често коментиран и во печатот и од проповедалната. 

На соборот на црковните старешини на Филаделфија, господин Берне, 
автор на мошне познатиот библиски коментар и проповедник во една од 
водечките цркви во тој град, “истакнал дека во својата дваесетгодишна служба 
никогаш, сè до последниот обред на причеста, не ја објавил оваа служба, а 
притоа да не примил во црквата поголем или помал број на членови. Но сега 
веќе нема пробудувања, нема повеќе обратувања, меѓу оние кои ја исповедаат 
верата нема видливо растење во милоста, никој повеќе не доаѓа во неговата 
работна соба да разговара со него за спасението на својата душа. Со порастот 
на деловниот успех и поволните изгледи во трговијата и индустријата, се 
појавува сè поголема наклоност кон земните интереси. Така е кај сите верски 
заедници.” - Соборен журнал (Congregational journal) 23. мај 1844 год. 

Во февруари истата година професор Фини од факултетот во Оберлин, 
рекол: “Пред нас стои фактот дека речиси сите Протестантски цркви во нашата 
земја потполно се нечувтсвителни па дури и непријателски расположени речиси 
кон сите морални реформи на нашето време. Има некои исклучоци, но не толку 
за овој факт да не можеме да го прикажеме како општ. Имаме уште еден друг 
факт во прилог на ова: речиси сеопшто отсуство на оживувачкото влијание во 
сите цркви. Духовната отапеност ги проникнала речиси сите и страшно е 
длабока, тоа го потврдува и верскиот печат ширум нашата земја. Членовите на 
црквите во голема мерка станале поклоници на модата - рака под рака тие одат 
со неверниците да ги бараат земните уживања; излети, игранки, прослави и 
разни други забави. Но да не зборуваме повеќе за овој болен предмет. Доста е 
што доказите се напластуваат и тешко нè товарат, покажувајќи дека црквите, 
општо земено, жалосно се изопачиле. Тие мошне се оддалечиле од Господа и 
Тој се повлекол од нив.” 

Еден писател, во познатото верско списание “Телескоп во религијата”, 
пишува: “Никогаш не сме биле очевидци на такво сеопшто опаѓање на 
религијата како сега. Навистина црквата треба да се разбуди и да ги истражува 
причините за оваа жалосна состојба, зашто една ваква духовна состојба мора 
секого да го загрижи на кого Сион му е во срцето. Кога ќе помислиме колку се 
ретки и малубројни случаите на вистинското обратување и речиси 
беспримерната безобѕирност и неосетливоста на грешникот, речиси не сакајќи 
мораме да кажеме: 'Зар Бог заборавил да биде милостив?, или зар вратата на 
милоста веќе е затворена' ?” 

Ваква состојба никогаш не настанува, а причината за тоа да не постои во 
самата црква. Духовната темнина што паѓа на народите, на црквите и на 
поединците, никогаш не била предизвикана со некакво самоволно скратување 
на божествената милост од страна на Господа, туку со занемарување и 
отфрлање на божествената светлина од страна на луѓето. Впечатлива 
илустрација на оваа вистина ни дава историјата на Евреите во Христовото 
време. Оддавајќи се потполно на служење на овој свет и заборавајќи на Бога и 
Неговото Слово, нивниот ум станал замрачен, а срцето алчно и врзано само за 
земните интереси. Затоа во врска со доаѓањето на Месијата биле во целосно 
незнаење и во својата гордост и безверие го отфрлиле Откупителот. Сепак Бог 



дури ни тогаш на еврејската нација не и го скратил сознанието за благословите 
на спасението ниту можноста за учество во нив. Но тие отфрлајќи ја вистината, 
изгубиле секаква желба за дарот на небото. “Тие продолжиле од мракот да 
прават светлина, а од светлината мрак” (Исаија 5:20) сè додека светлината што 
била во нив, не станала темнина; и колку била длабока и непроѕирна оваа 
темнина! (Матеј 6:23). 

На сатанската политика и одговара луѓето формално да се држат до верата, 
но само да немаат дух на жива побожност. Евреите, и по дефинитивното 
отфрлање на евангелието, со ревност продолжиле да ги одржуваат своите 
стари обреди; најстрого ја чувале својата национална посебност, иако и самите 
морале да признаат дека Божјата присутност повеќе не се манифестирала во 
нивната средина. Даниеловото пророштво толку јасно упатувало на времето на 
доаѓањето на Месијата и толку точно ја најавувало Неговата смрт, што тие ги 
одвраќале заинтересираните од проучувањето на тоа пророштво, и најпосле 
рабините дури ги проколнувале сите оние што се обидувале да го пресметаат 
споменатото време. Илјада и осумстотини (сега повеќе од илјада и 
деветстотони) години израелскиот народ продолжува во своето слепило и 
непокајание, рамнодушен кон милостивите понуди на спасението и не 
обрнувајќи се на благословите на евангелието. Тоа е свечено и страшно 
предупредување кое толку очигледно покажува колку е опасно да се отфрли 
испратената светлина од небото. 

Каде и да постојат вакви причини, неминовно мораат да настапат и исти 
последици. Оној што свесно го задушува чувството на должноста, затоа што 
тоа се коси со неговите наклоности, на крајот воопшто нема да биде во состојба 
да ја разликува вистината од заблудата. Разумот се помрачува, совеста 
станува нечувствителна, срцето стврднува, а душата се одделува од Бога. Кога 
се омаловажува и презира пораката на божествената вистина, црквата ја 
обвива темнина; верата и љубовта сè повеќе се ладат и настанува оттуѓеност и 
раздор. Членовите на црквата своите интереси и сили ги сосредочуваат на 
световните работи, а грешниците стануваат уште потврди во своето 
непокајание. 

Пораката на првиот ангел што е забележана во четирнаесеттото поглавје од 
Откровението која го најавува времето на Божјиот суд и која ги повикува луѓето 
да се бојат од Бога и да Му дадат слава, била одредена оние што се нарекуват 
Божји народ да ги оддели од штетното влијание на овој свет и да ги разбуди да 
ја увидат својата вистинска состојба на световност и отпадништво. Во оваа 
порака Бог на припадниците на црквите им испратил предупредување кое, кога 
би било прифатено, би ги отстранило злата што ги одделувалале од Него. Кога 
би ја прифатиле таа небесна порака, своите срца да ги понижат пред Господа и 
искрено да настојуваат да извршат подготовка за да можат да опстанат во 
Неговото присуство, Божјиот Дух и Неговата сила би се манифестирале меѓу 
нив. Црквата повторно би ја постигнала онаа благословена состојба на 
единство, вера и љубов, што постоела во времето на апостолите кога 
верниците биле со “едно срце и една душа”, кога ги “зборуваа Божјите зборови 
слободно”, “а Господ секој ден го зголемуваше друштвото на оние што се 
спасуваа” (Дела 4:32, 31; 2:47). 

Кога оние што се нарекувале Божји народ би ја прифатиле светлината која 
им заблескала од Божјото Слово, би го постигнале она единство за кое Христос 
се молел, а кое апостол Павле го опишува како “единството на Духот, во 
врската на мирот.” Тоа е кажува тој: “едно тело и еден дух, како и што сте 
повикани кон една надеж на вашето звање. Еден Господ, една вера, едно 
крштевање” (Ефесјаните 4:3-5). 

Такви благословени резултати доживеале оние што ја примиле адвентната 
порака. Тие дошле од разни верски заедници, но ги отфрлиле сите противречни 



верувања, сите секташки бариери што дотогаш ги делеле; напуштена е 
небиблиската надеж во илјадагодишното царство на мир на земјата, исправени 
се погрешните мислења за второто Христово доаѓање, отстранети се гордоста 
и прилагодувањето кон светот; сè што не било како што треба, поправено е, 
срцата се соединиле во најслатко заедништво и завладеала љубовта и 
радоста. Доктрината која тоа го направила за оние неколкумина верници што ја 
прифатиле, би го направила тоа исто и за сите останати кога би ја примиле. 

Но црквите воопшто не го прифатиле предупредувањето. Нивните 
проповедници  кои како “стражари во домот Израелов” биле должни први да ги 
забележат знаците за Христовото доаѓање, не ја препознале вистината ниту во 
сведоштвата на пророците, ниту во очигледните знаци на времето. Бидејќи 
срцата им биле преполни со световни желби и честољубие, се ладела љубовта 
кон Бога и верувањето во Неговото Слово; и кога им било предочено учењето 
за близината на Христовото доаѓање таа само ги поттикнала нивните 
предрасуди и неверувањето. Фактот дека оваа порака ја проповедале 
мнозинство луѓе што не биле ракоположени проповедници и верски учители, 
беше истакнуван како аргумент против неа. Како и во Христовите денови, 
наспроти јасното сведоштво на Божјото Слово, се поставувало прашањето: 
“Поверувал ли некој од кнезовите или фарисеите во Него?” Гледајќи како е 
тешко да ги побијат аргументите што биле добиени со проучувањето на 
пророчките временски периоди, многумина ги одвраќале другите од 
проучувањата на овие пророштва, тврдејќи дека пророчките книги се 
запечатени и дека не можат да се разберат. Многумина, верувајќи им слепо на 
своите духовни пастири, одбиле да го слушаат предупредувањето, а други, 
иако осведочени во вистинитоста на пораката, не се осмелиле да ја признаат 
“за да не бидат исфрлени од синагогата” (Јован 12:42). Пораката што самиот 
Бог ја испратил да би ја искушал и исчистил црквата, јасно открила колку многу 
биле оние што својата наклоност и љубов наместо на Христа ја посветиле на 
светот. Врските што ги врзувале за земјата, биле посилни од она што ги 
привлекувало кон небото. Решиле да го послушаат гласот на световната 
мудрост и ја отфрлиле пораката на вистината која го испитува срцето. 

Отфрлајќи ги предупредувањата на првиот ангел, го отфрлиле и средството 
што небото го предвидело за нивната духовна обнова. Со презир го отфрлиле 
весникот на милоста кој можел да го поправи она што ги одделувало од Бога, и 
со уште пострасна желба го барале пријателството на овој  свет. Тука била 
причината за онаа страшна состојба на отпадништво, духовна смрт и 
световност која владеела во црквите во 1844 година. 

Во четиринаесеттото поглавје од Откровението, по првиот ангел следува 
друг со пораката: “Падна, падна Вавилон, големиот град, зашто сите народи ги 
напои со отровното вино на своето блудство” (Откровение 14:8). Изразот 
“Вавилон” води потекло од зборот “Бабел” и значи збрка. Во Светите списи овој 
израз се употребува да ги означи разните облици на лажна или отпадната 
религија. Во седумнаесеттото поглавје од Откровението Вавилон е прикажан 
како жена - илустрација која во Библијата се употребува како симбол на 
црквата. Жената полна со доблести ја претставува чистата црква, а 
неморалната жена отпаднатата црква. 

Во Библијата светиот и траен карактер на поврзаноста што постои помеѓу 
Христа и Неговата Заедница се прикажува како брачна врска. Господ 
припадниците на Својот народ ги соединил со Себе со свечен завет, ветувајќи 
им дека Тој ќе биде нивен Бог, додека тие се заветувале дека ќе Му припаѓаат 
Нему и само Нему. Тој кажува преку Својот пророк: “И ќе те свршам за Себе 
вечно, и ќе те свршам за Себе во правда и суд, во благослов и милосрдност” 
(Осија 2:19). А преку друг пророк повторно нагласува:”Јас сум ваш маж” 
(Еремија 3:14). И Павле ја употребува истата илустрација во Новиот завет кога 



кажува: “Зашто ве свршив со еден Маж, за да ве приведам како чиста девица 
пред Христа” (2. Коринтјаните 11:2). 

Неверството на црквата кон Христа, кое се покажало во тоа што својата 
доверба и својата наклоност наместо на Него ја поклонила на овој свет и 
дозволила љубовта кон светот да и ја обземе душата, се споредува со 
браколомство. Гревот на старозаветниот Израел во оддалечувањето од 
Господа е прикажан токму со таа илустрација, а чудесната Божја љубов што 
овој народ со толкав презир ја отфрлил, трогателно е прикажана со следните 
зборови: “Ти се заколнав и стапив во сојуз со тебе, вели Господ Бог - и ти стана 
Моја.” “И беше многу убава, па достигна царско велелепие. И се разнесе 
славата твоја меѓу народите поради твојата убавина, зашто таа претставуваше 
полно совршенство при великолепниот накит, со кој те искитив... Но, ти се 
надеваше на убавината своја, и користејќи се со славата своја, почна да 
блудствуваш.” “Но навистина, како што жена вероломна го изневерува сопругот 
свој, така вероломно постапивте со Мене вие, доме Израелев, вели Господ.” 
“Но беше како неверна жена, која место својот маж, прибира туѓи мажи” 
(Езекиел 16:8. 13-15; Еремија 3:20; Езекиел 16:32). 

Апостол Јаков во Новиот завет на мошне сличен јазик се обраќа до 
таканаречените христијани кои се стремат повеќе кон пријателството на овој 
свет отколку за наклоноста на небото и Божјото одобрување. “Прељубодејци и 
прељубодејки, не знаете ли, дека пријателството од овој свет е непријателство 
на Бога? Оти, кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на 
Бога” (Јаков 4:4). 

Во седумнаесеттото поглавје на Откровението, Вавилон е прикажан како 
“жена облечена во пурпур и скерлет, и накитена со злато, драгоцени камења и 
бисери; во раката своја држеше златна чаша, полна со гнасотија и нечистотија 
од блудството нејзино. А на челото беше напишано името: Тајна, Вавилон 
големиот, мајка на блудниците и на земните гнасотии.” Пророкот понатаму 
кажува: “И ја видов жената како се опива со крвта на светите и од крвта на 
сведоците Исусови” (Откровение 17:4-6). За Вавилон понатаму се кажува дека е 
како: “Голем град, кој царува над земните цареви” (Откровение 17:18). Папскиот 
Рим ја претставувал токму таквата власт која со векови господарела над 
владетелите на христијанскиот свет. Пурпурот и скерлетот, златото, 
скапоцените камења и бисерот, мошне јасно го опишуваат сјајот, повеќе 
отколку царскиот раскош со кој римската света столица толку гордо се 
расфрла. И ниту за една друга власт не може со толкава сигурност да се каже 
дека е “пијана од крвта на светите” како за оваа црква која толку свирепо ги 
прогонувала Христовите следбеници. Гревот кој исто така ја товари црквата 
прикажана како Вавилон е и одржувањето на противзаконските врски со 
“земните цареви.” Со оддалечувањето од Господа и со недозволеното 
здружување со незнабошците, еврејската црква станала блудница, а 
Римокатоличката, која на ист начин се расипала, барајќи поддршка од 
световните власти, во Божјото Слово ја прима истата осуда. 

За Вавилон пророкот кажува дека е “мајка на блудниците. “Со симболот на 
нејзини ќерки мора да се прикажани оние цркви кои цврсто се држат за 
нејзиното учење и традиции и го следат нејзиниот пример во жртвување на 
вистината и Божјото одобрување за да би можеле да стапат во духовен 
браколомен однос со светот. Веста: “Падна, падна Вавилон”, најавена во 
четирнаесеттото поглавје на Откровението, мора да се однесува на верски 
заедници кои некогаш биле чисти, но се расипале. Бидејќи оваа вест доаѓа по 
предупредувањето за судот, значи дека таа мора да се објави во последните 
денови; затоа не може да се однесува само на Римокатоличката црква, зашто 
таа црква е во пад веќе многу векови. Освен тоа, во осумнаесеттото поглавје на 
Откровението Божјиот народ се повикува да излезе од Вавилон. Според овој 



навод на Светите списи, многумина од Божјиот народ сè уште се наоѓаат во 
Вавилон. А во кои верски групи денес се наоѓаат поголемиот дел од Христовите 
следбеници? Без било какво сомневање, во разни заедници кои ја исповедаат 
протестантската вера. Во времето на своето основање, овие заедници 
благородно се бореле за Бога и Неговата вистина и ги придружувал Неговиот 
благослов. Дури и безверниот свет бил принуден да ги признае благотворните 
последици што настапиле со прифаќањето на начелата на евангелието, како 
што пророкот своевремено рекол и за Израелот: “Гласот за твојата убавина се 
рашири меѓу народите зашто ти беше совршена во Мојот накит што го стави на 
тебе, зборува Господ Бог” (Езекиел 16:14). Меѓутоа нивниот пад дошол поради 
истите стремежи кои на Израел му донеле проклетство и пропаст - стремежи да 
ја имитираат праксата на неверниците и да го придобијат нивното пријателство. 
“Но твојата убавина те занесе, заради својот глас му се предаде на блудството” 
(Езекиел 16:15). 

Многу протестантски цркви го следат примерот на Рим во недозволените 
врски со “земните цареви” - државните цркви го прават тоа со својата 
поврзаност со световните власти, а останатите верски заедници со тоа што 
бараат наклоност и одобрување од светот. Изразот Вавилон - збрка и 
неразликување со право може да се примени на овие групи, зашто сите тврдат 
дека своето учење го земаат од Библијата, а сепак се поделени во безбројни 
секти кои се мошне противречни во исповедувањето на верата и теориите. 

Освен грешната поврзаност со светот, црквите кои се одвоиле од Рим 
покажуваат и други негови особини. 

Еден римокатолички писател во предговорот на својата книга вака 
аргументира: “Ако Римската црква поради почитувањето на светците се смета 
виновна за идолопоклонство, тогаш исто така може да се смета за виновна и 
нејзината ќерка, Англиската црква, која десет свои храмови и посветила на 
девицата Марија, а само еден на Христа.” - Ричард Чалонер (Richard Challoner) 
Католички христијански поуки, 21, 22 стр. 

А д-р Хопкинс во својата “Расправа за илјадагодишното царство” кажува: 
“Нема причини антихристијанскиот дух и неговите обичаи да ги ограничиме 
само на црквата која денес се нарекува Римокатоличка. Протестантските цркви 
имаат во себе многу антихристијанско и далеку од тоа дека потполно се 
реформирани и ослободени од расипаноста и од сето она што е лошо.” - 
Самуел Хопкинс, Собрани дела, II, 238. 

Во врска со одделувањето на Презвитеријанската црква од Рим, д-р Гатри 
го пишува следното: “Пред триста години нашата црква излегла од 
Римокатоличката со отворена Библија на своето знаме и со девиза: 
“Прегледајте го Писмото” (Јован 5:39). Потоа поставува значајно прашање: 
“Дали таа од тој Вавилон излегла чиста?” - Т. Гатри (Guthrie) Евангелие во 
книгата на пророкот Езекиел 237 стр. 

Сперџен кажува: “Се чини дека Англиската црква целата е проникната со 
сакраментаризмот (учење за светите тајни); но се чини исто така дека речиси 
сите што се одделиле од католичката црква опасно се вплеткани и во 
филозофско безверие. Оние од кои очекуваме нешто подобро, едни од други се 
одвраќаат од самите темели на верата. Осведочен сум дека и самото срце на 
Англија, слично на пчелиното саќе, е издупчено со проклетото безверие што сè 
уште има храброст да застане зад проповедалната и да се нарекува 
христијанско.” 

Кој бил почетокот на вака големото отпаѓање? Како тоа црквата во 
почетокот се оддалечила од едноставноста на евангелието? Со своето 
приспособување кон паганските обичаи, таа сакала на незнабошците да им го 
олесни прифаќањето на христијанството. Апостол Павле за тоа уште во своите 
денови рекол: “Тајната на беззаконието веќе дејствува” (2. Солунјаните 2:7). 



Додека апостолите живееле, црквата останала сразмерно чиста. Меѓутоа, “пред 
крајот на вториот век повеќето цркви примиле друг облик; исчезнала 
поранешната едноставност, и незабележително, кога старите ученици биле 
положени во гроб, дошле нивните деца и новообратеници... и делото добило 
сосема нов изглед.” - Роберт Робинсон; Црковни истражувања, 6 погл. 17 пар. 
51 стр. За да придобијат што поголем број приврзаници, ги снижиле 
возвишените начела на христијанската вера, а како последица на тоа 
“поплавата на незнабоштвото проникнала во црквата, носејќи ги со себе и 
своите обичаи, пракса и идоли.” - Гавази: Предавања 278. стр. Кога 
христијанската религија себеси си обезбедила одобрување и поддршка од 
световните владетели, таа со зборови била масовно прифатена; но иако 
според надворешноста биле христијани, многумина “во суштина останале 
незнабошци, особено по тоа што тајно им служеле на своите идоли” - Исто, 
278. стр. 

Зар истото тоа не се повторило речиси во секоја црква што се нарекува 
Протестантска? Кога нивните основачи, оние кои навистина биле проникнати со 
вистинскиот дух на реформа ќе изумрат, водството го преземаат нивните 
наследници и “сè добива сосема нов изглед”. Држејќи се слепо за верувањето 
на своите татковци и одбивајќи да прифатат било која новооткриена вистина, 
надвор од она што тие го гледаат, децата на реформаторите значително 
отстапуваат од нивниот пример на понизност, самооткажување и од 
откажувањето од светот. Така исчезнала “првобитната едноставност.” А 
поплавата на световноста навлегла во црквата, носејќи ги со себе “и своите 
обичаи, пракса и идоли”. 

Леле, до која ужасна мерка пријателството кон светот, кое претставува 
“непријателство кон Бога” денес се одгледува меѓу таканаречените Христови 
следбеници. Колку многу популарните цркви во целото христијанство се 
оддалечиле од библиските мерила на понизноста, самооткажувањето, 
едноставноста и побожноста! Џон Весли говорејќи за ставот на христијаните 
кон правилната употреба на парите, рекол: “Не трошете ниту еден дел од толку 
скапоцениот талент само за да ја задоволите желбата на очите за излишното и 
скапоцено облекување или непотребно украсување. Не трошете ниту денар за 
необично украсување на своите домови, на излишен и скапоцен мебел, на 
скапоцени слики и на позлатување... Не трошете ништо за да би ја задоволиле 
“гордоста на животот”,... за да го привлечете вниманието и восхитувањето на 
луѓето. “Додека сè ти оди на добро, луѓето ќе зборуваат добро за тебе. Додека 
се облекуваш во 'скерлет и свила' и живееш 'секој ден господски', многумина 
без сомнение ќе ја фалат твојата отменост, твојот вкус, дарежливост и 
гостопримство. Но не го плаќај толку скапо нивното одобрување. Подобро е да 
бидеш задоволен со честа што доаѓа од Бога.” - Весли (Wesley) Одбрани дела, 
50 проповед, “Употреба на парите.”   

Меѓутоа, на ваквото учење во многуте цркви на нашето време веќе никој и 
не се обрнува. Да се исповедува некоја религија, денес станало популарно во 
светот. Владетелите, политичарите, правниците, лекарите, трговците - сите 
стануват членови на црквата за на тој начин себеси да си обезбедат 
почитување и доверба од општеството и да ги забрзаат своите земни интереси. 
На овој начин тие настојуваат своите валкани работи да ги покријат со плаштот 
на христијанската вероисповед. Разните верски заедници, засилени со 
богатството и со влијанието на овие покрстени среброљупци, поттикнати се, за 
целта на својата популарност и стекнување на нови покровители, со фалење да 
нудат уште повеќе, како на некоја лицитација. Во најубавите улици се 
подигнати величествени, и најраскошно украсени цркви. Тие што доаѓаат на 
нивните богослуженија се украсуваат облекувајќи се по последната мода и со 
скапоцени накити. На талентираните проповедници им се дава голема плата за, 



правејќи ги богослуженијата занимливи, да го привлекуваат народот. Тие во 
своите проповеди не смеат да ги жигосуваат омилените гревови, туку напротив, 
мораат да ласкаат така што нивните зборови пријатно да звучат во ушите на 
оние што ја сакаат модата и раскошот. На овој начин во црковните книги се 
запишуваат отмени грешници, а омилените гревови се покриваат со наметка на 
побожноста. 

Зборувајќи за современиот став на таканаречените христијани кон светот, 
еден од водечките американски весници пишува: “Црквата незабележано се 
предала на духот на времето и своите богослуженија ги приспособила кон 
современите барања.” “Сето она што може верата да ја направи навистина 
привлечна, сега црквата го употребува како свое орудие.” Еден писател во 
њујоршкиот лист “Индепендент” за современиот методизам го пишува 
следното: “Границата која ги одделува побожните од неверниците с# повеќе се 
губи како во некоја полусенка, луѓето и од едната и од другата страна се трудат 
сосема да ја избришат разликата помеѓу своите постапки и забави.” 
“Популарноста на верата  многу придонела да се зголеми бројот на оние што 
сакаат да ги уживаат нејзините благодети, но не и чесно да ги исполнуваат 
своите должности.” 

Ховард Кросби (Howard Crosby) вели: “Длабоко нè загрижува тоа што 
христијанската црква толку малку ги исполнува намерите на својот Учител. Како 
што некогаш Евреите допуштиле пријателството со идолопоклониоците да им 
ги одврати срцата од Бога... така и денешната Христова црква, со своето 
погрешно дружење со неверниците, сè повеќе го потиснува, од Бога 
одредениот начин на вистински христијански живот и се предава на погубните, 
иако често наизглед прифатливи навики на нехристијанскиот свет, 
образложувајќи го тоа со докази и заклучоци кои се потполно туѓи на Божјото 
откровение и спротивни на секое растење во милоста.” - Здраво 
христијанство, 141 стр. 

Во оваа поплава на световност и желба за уживање, речиси сосема 
исчезнало самооткажувањето и пожртвувањето поради Христа. “Некои луѓе и 
жени што сега се активни во нашите цркви, во своето детство се учени да се 
жртвуваат за да бидат способни нешто да дадат или направат за Христа. Но 
сега “ако во некој фонд недостасуваат средства... од никој не смее да се побара 
да приложи нешто. О, не! Затоа се организираат изложби, приредби, 
исценирано сослушување на суд, некоја старечка вечера или ручек, што било 
само народот да се забавува.” 

Гувернерот на Висконсин, Вошберн, во својата годишна порака на 9. јануари 
1875 година изјавил: “Се чини дека се неопходни закони за да се укинат 
училиштата што создаваат коцкари. Ги има насекаде. Дури и црквите (без 
сомнение ненамерно) понекогаш  го прават ова ѓаволско дело. Се организираат 
бесплатни концерти, добротворни лотарии и разни извлекувања, понекогаш се 
дава во религиозни и добротворни цели, но често и за безвредни лотарии, 
наградни пакети итн. Што сè е пресметано само да се дојде до незаработени 
пари. За моралот, особено на младите, ништо не е толку опасно и отровно 
колку стекнувањето на пари и имоти без работа. Кога угледни и за почитување 
заслужни луѓе се впуштаат во вакви ризични потфати, а својата совест ја 
смируваат со тоа што вложените пари се наменуваат во корисна цел, тогаш не 
е чудно што младината станува роб на опасни навики кои возбудливата игра на 
среќа речиси кај секого ги предизвикува.” 

Духот на приспособување кон светот незадржливо проникнува во сите 
христијански цркви. Роберт Аткинс, во едно свое предавање што го одржал во 
Лондон, ја изнел црната слика на духовното отпаѓање што преовладува во 
Англија: “Сè помалку има вистински праведници на земјата, а тоа никој не го 
зема на срце. Денешните таканаречени верници, во сите цркви го сакаат 



светот, се стремат што повеќе да му се приспособат, сакаат светска удобност и 
се стремат за почитување и углед. Тие се повикани да страдаат за Христа, но 
се повлекуваат пред секој укор... Отпадништво, отпадништво, 
отпадништво, е напишано на челото на секоја црква; и кога тие тоа би го 
знаеле и чувствувале, сè уште би имало надеж; но леле! Тие велат: 'Богати сме 
и се збогативме и ништо не ни треба' “ - Библиотека на Вториот адвент 
(Second Advent Library) - трактат бр. 39.   

Големиот грев, што го товари Вавилон е и тоа што со “отровното вино на 
блудството свое ги напои сите народи” (Откровение 18:2). Оваа опојна чаша 
што оваа отпадната црква ја нуди на светот, го претставува лажното учење што 
таа го присвоила како последица на својата незаконска врска со земните 
цареви. Пријателството со светот ја расипало нејзината вера и таа исто така на 
светот му возвраќа убиствено влијание со ширењето на учењето кое е во 
директна спротивност со она што толку јасно е изложено во Светото писмо. 

Римокатоличката црква народот го лишила од Библијата и барала од секого 
да ги прими нејзините учења наместо светото Божјо Слово. Задачата на 
реформацијата била повторно да го врати Божјото Слово на човештвото.  Но, 
нели исто така е вистина дека во црквите од нашето време луѓето се учат 
својата вера повеќе да ја темелат на догматските учења на својата црква 
отколку на Светото писмо? Чарлс Бичер, (Charles Beecher) зборувајќи за 
припадниците на протестантските цркви, нагласува: “Тие просто отстапуваат од 
секој поостар збор упатен против нивното вероисповедување со иста 
чувствителност каква што католичките свети отци згрозени ја покажувале 
поради острите зборови против обожавањето на светците и мачениците на кои 
тие им биле приврзани... Протестантско - евангелистичките заедници толку 
многу ги врзале рацете една на друга, но и на самите себе, што во ниту една од 
нив не може да биде проповедник оној што, покрај Библијата, не прифати и по 
некоја друга книга... Не е вообразеност да се тврди дека вероисповедниот 
догматизам во протестантските цркви почнува да ја забранува Библијата исто 
така како што правел и Рим, само на многу полукав начин.” - Проповед 
“Библијата е доволен симбол на верата”, (Bible a Sufficient Creed) одржана во 
Форт Вејн, во државата Индијана, 22. 01. 1846 година.   

Кога верните учители го изложуваат Божјото Слово, тогаш се креваат 
професионални проповедници кои, како учени луѓе, тврдат дека го разбираат 
Светото писмо, и здравото учење го прогласуваат за ерес и на овој начин ги 
одвраќаат од вистината оние што искрено ја бараат. Кога светот не би бил 
толку безнадежно опиен со отровното вино на Вавилон, јасните вистини на 
Божјото Слово кои можат да го трогнат срцето би осведочиле и би обратиле 
многумина. Но верата, што е оптоварена со религиско - вероисповедните 
сфаќања, изгледа толку конфузна и противречна што народот повеќе не  знае 
во што да верува како вистина. Одговорноста за непокајувањето на светот 
лежи на црквата. 

Пораката на вториот ангел, што е забележана во четиринаесеттото поглавје 
на Откровението, за првпат е проповедана во летото 1844 година и тогаш 
особено се однесувало на црквите во Соединетите Држави, каде што 
предупредувањето за судот најмногу е објавувано и речиси од сите било 
отфрлено, и во чиишто цркви опаѓањето на побожноста и верата земало 
најголем замав. Но пораката на вториот ангел не го достигна своето целосно 
исполнување во 1844 година. Тогаш црквите кои одбиле да ја примат 
светлината на адвентната порака доживеале морален пад, но тој пад не бил 
целосен. Продолжувајќи и понатаму да ги отфрлаат вистините специјално 
одредени за тоа време, тие паѓале сè подлабоко и подлабоко. Сепак сè уште не 
можело да се каже: “Падна, падна Вавилон... зашто со отровното вино на 
блудството свое ги напои сите народи.” Тогаш сè уште не ги опил сите народи. 



Духот на прилагодување кон светот и на рамнодушност кон вистините кои 
претставуваат проверка на верноста за нашето време постои и се проширил во 
протестантските цркви во сите христијански земји; и сите тие цркви се 
опфатени со свеченото и страшно обвинување на вториот ангел. Но делото на 
отпадот сè уште не ја достигнало својата кулминација. 

Библијата ни кажува дека пред доаѓањето на Господа сатаната ќе работи 
“со секаква сила и знаци и лажни чудеса, и со секое неправедно измамување,” 
и оние што “не ја примиле љубовта на вистината за своето спасение,” ќе бидат 
оставени да ја прифатат “силата на измамата, за да поверуваат на лагата” (2. 
Солунјаните 2:9-11). Сè додека не настапи ваква состојба и сè додека во 
целото христијанство не дојде до потполно обединување на црквата со светот, 
падот на Вавилон нема да биде целосен. Промената настанува постепено, 
малку по малку, а целосното исполнување на пророштвото од Откровението 
14:8 сè уште е во иднина. 

И покрај духовната темнина и постојаното оддалечување од Бога, во 
црквите што го сочинуваат Вавилон, повеќето вистински следбеници сè уште се 
наоѓаат во тие свои верски заедници. Меѓу нив има и многу такви кои сè уште 
никогаш не ги разбрале особените вистини за ова време. Не е мал бројот на 
оние што се незадоволни со својата сегашна состојба и кои копнеат за појасна 
светлина. Тие напразно го бараат Христовиот облик во црквите за кои се 
приврзани. Како што овие заедници сè повеќе и повеќе ќе се оддалечуваат од 
вистината, а сè поблиску ќе се соединуваат со светот, разликата помеѓу овие 
две страни ќе станува сè поголема и најпосле ќе дојде до нивно дефинитивно 
разделување. Ќе дојде време кога оние што повеќе од сè го љубат Бога нема 
да можат да останат долго во заедница со оние “кои се повеќе сластољупци 
отколку богољупци, на изглед побожни, а од силата на Бога се одрекле” (2. 
Тимотеј 3:4, 5).   

Осумнаесеттото поглавје на Откровението укажува на времето кога, како 
последица на отфрлувањето на тројното предупредување од Откровението 
14:6-12 црквата во целост ќе ја достигне состојбата најавена во пораката на 
вториот ангел, а Божјиот народ кој сè уште ќе се наоѓа во Вавилон, ќе биде 
повикан да ја раскине секоја заедница со него. Оваа е последната порака која 
ќе биде упатена на светот и таа ќе го изврши своето дело. Кога оние “што не и 
веруваа на вистината туку ја сакаа неправдата” (2. Солунјаните 2:12), ќе и 
бидат предадени на силата на измамата да поверуваат во лагата, тогаш 
светлината на вистината ќе ги осветли сите оние чиишто срца се подготвени да 
ја примат, а сите Божји деца што се наоѓаат во Вавилон, ќе го послушаат 
повикот: “Излезете од неа народе мој!” (Откровение 18:4). 

 
 

XXII 
 

ИСПОЛНЕТИ ПРОРОШТВА 
 
 
Кога поминало времето во кое за првпат се очекувало Христовото доаѓање - 

во пролетта 1844 година - оние што со вера го очекувале Неговото доаѓање 
некое време биле во неизвесност, дури и во сомнеж. Додека светот на нив 
гледал како на потполно поразени луѓе и им докажувал дека биле во заблуда, 
извор на нивната утеха сè уште било Божјото Слово. Многумина продолжиле да 
ги пребаруваат Светите списи, преиспитувајќи ги доказите  на својата вера и 
внимателно проучувајќи ги пророштвата, за во нив да би нашле нови зраци на 
светлина. Сведоштвото на Библијата што беше во прилог на нивното гледиште 
изгледаше јасно и убедливо. Знаците што не можеа да бидат погрешно 



сфатени укажуваа на фактот дека Христовото доаѓање се приближило. 
Особените Божји благослови, како во обратувањето на грешниците, така и во 
будењето на духовниот живот меѓу христијаните, посведочиле дека пораката 
била од небото. И покрај тоа што верниците не можеле да го објаснат своето 
разочарување, сепак чувствувале дека во нивното дотогашно верско искуство 
навистина ги водел Бог.  

Пророштвата за кои тие сметале дека упатуваат на времето на Христовото 
доаѓање, биле проткаени и со поуки што особено одговарале на нивната 
состојба на неизвесност и очекување и ги храбреле да истраат со вера, дека 
она што тогаш за нивниот разум им  изгледало темно, во вистинско време ќе 
стане сосема јасно.  

Меѓу овие пророштва било и она од книгата на пророкот Авакум 2:1-4: 
“Застанав на стража, и стоејќи на кулата, набљудував за да разберам, што ќе 
ми каже Тој, и што да одговорам на укорот од Него. Ми одговори Господ и ми 
рече: Запиши го видението и обележи го на плочи јасно, та оној, што ќе чита, да 
може да го прочита; зашто видението се однесува до определеното време; тоа 
зборува за свршетокот и нема да излаже; па, и ако се забави, чекај го, оти ќе 
наиде и нема да се забави. Оној што иде, ќе дојде. И ете, гордата душа, нема 
да се успокои, а праведникот преку верата ќе живее.” 

Упатството дадено во ова пророштво: “Запиши го видението и обележи го 
на плочи јасно, та оној, што ќе чита, да може да го прочита,” го поттикна Чарлс 
Фич уште 1842 година да направи пророчка карта и шематски да ја прикаже 
визијата што е опишана во Даниеловата книга и во Откровението. 
Објавувањето на оваа карта се сметаше за исполнување на дадениот налог 
преку Авакум. Меѓутоа никој тогаш не забележа дека привидното одложување 
на исполнувањето на оваа визија - извесното време на “двоумење” - се 
споменува во самото цитирано пророштво. По разочарувањето овој дел од 
пророштвото изгледаше мошне значаен: “Зашто видението се однесува до 
определеното време; тоа зборува за свршетокот и нема да излаже; па, и ако 
забави, чекај го, оти ќе наиде и нема да се забави... а праведникот преку 
верата ќе живее.” 

Исто така и еден дел од пророштвото на Езекиeл за верниците 
претставувало сила и утеха: “И ми дојде Господовото слово: Човечки сине, 
какви ви се тие приказни за Израелевата земја? Се зборува: 'Ете, деновите 
минуваат, а од пророштвото ништо!' Затоа речи им: 'Господ, Господ, зборува 
вака... деновите веќе наближуваат, и сите Мои пророштва ќе се исполнат... 
бидејќи Јас, Господ, Господ, зборувам, тоа и ќе биде и словото нема да биде 
одложено...”Еве што се зборува во Израелевиот дом: Видението што овој го 
виде е за далечни денови! Пророкува за далечни времиња! Затоа речи им 
Господ, Господ, зборува вака: Ниедно Мое слово нема веќе да се одложи! Што 
реков, речено е и сè ќе се исполни! - Говори Господ Бог.” (Езекиел 12:21, 25, 27, 
28). 

Оние што чекаа се израдуваа, верувајќи дека Оној, кој од почеток го знае 
крајот гледа низ вековите, и дека на овој начин - гледајќи го однапред нивното 
разочарување - им ги упатил зборовите на охрабрување и надеж. Кога во 
Светото писмо не би имало такви стихови што би ги храбреле да чекаат со 
трпение и кои би ја зацврстувале нивната доверба во Божјото Слово, нивната 
вера ќе се изгасела во оној тежок час на искушение. 

Параболата за десетте девојки што е забележана во 25-тото поглавје на 
Евангелието според Матеја, исто така го прикажува искуството на адвентниот 
народ. Во 24-тото поглавје на истото Евангелие, Христос во одговорот на 
прашањето на  Своите ученици во врска со знаците на Неговото доаѓање, и 
крајот на овој свет, укажал на некои од најважните настани од историјата на 
светот и на црквата од првото до второто Негово доаѓање,  како што се: 



разурнувањето на Ерусалим, големата неволја на Неговата заедница за време 
на незнабожечките и папските прогонства, затемнувањето на Сонцето и на 
Месечината и паѓањето на ѕвездите. Потоа зборувал за Своето доаѓање во 
слава на Своето царство, и со згодната парабола ги прикажал двата вида слуги 
што го очекуваат Неговото доаѓање. Дваесет и петтото поглавје започнува со 
овие зборови: “Тогаш царството небесно ќе заприлега на десет девојки.” Овде, 
ни се прикажува црквата што живее во последните денови, истата онаа на која 
е укажано и на крајот на претходното 24-то поглавје. Во оваа парабола 
нејзиното искуство се илустрира со настаните што се одигруваат на една 
источна свадба.    

“Тогаш царството небесно ќе заприлега на десет девојки, кои ги зедоа 
своите светилници и излегоа да го пречекат младоженецот. Петте од нив беа 
мудри, а петте неразумни. Неразумните, како ги зедоа светилниците свои, не 
понесоа со себе масло; а мудрите, заедно со светилниците, зедоа во садовите 
свои и масло; и бидејќи младоженецот се забави, сите задремаа и заспаа. А на 
полноќ се чу викање: Ете, младоженецот иде, излезете да го пречекате.” (Матеј 
25:1-6). 

Христовото доаѓање, како што според најавата на првата ангелска вест 
било сфатено, е прикажано со доаѓањето на младоженецот. Ширењето на 
реформацијата, предизвикано со објавувањето на близината на Неговото 
доаѓање, одговарало на излегувањето на девојките во пресрет на 
младоженецот. Во оваа парабола, како и во онаа во 24-тото поглавје, ни се 
прикажуваат два вида од оние што го очекуваат Господарот или младоженецот. 
Сите ги земаат своите светилки - Библијата - и со нејзината светлина поаѓаат 
во пресрет на Младоженецот. Но додека “неразумните, како ги зедоа 
светилниците свои, не понесоа со себе масло” - “мудрите заедно со 
светилниците, зедоа во садовите свои и масло.” Групата на верници прикажана 
со мудри девојки ја примила Божјата милост, преродбенската и 
просветлувачката сила на Светиот Дух, што Неговото Слово го прави видело на 
нозете и светлина што го осветлува патот. Тие со страв Божји ги истражувале 
Светите списи за да ја дознаат вистината и сесрдно се стремеле кон чистотата 
на срцето и животот. Тие имале лично искуство со Бога, и таква вера во 
Неговото Слово која не можело да ја совлада ниту разочарувањето ниту 
одлагањето. Останатите пак “земајќи ги светилниците свои, не понесоа со себе 
масло.” Овие се раководеле според моменталните побуди. Нивниот страв бил 
предизвикан со сериозноста и убедливоста на објавената вест, но тие се 
потпирале на верата на своите браќа, задоволни со треперливиот пламен на 
добрите побуди, без вистинско разбирање на вистината и без вистинско 
дејствување на Божјата милост на срцето. Тие излегле во пресрет на Господа, 
полни со надеж во наградата која по нивното мислење непосредно претстоела, 
но не биле подготвени за одолговлекување и разочарување. Кога наишле 
искушенија нивната вера ослабела, и нивните светилки почнале да гаснат. 

“И бидејќи младоженецот се забави, сите задремаа и заспаа.” Со 
задоцнувањето на младоженецот е прикажано истекувањето на одреденото 
време кога Христовото доаѓање било очекувано, разочарувањето и привидното 
одложување. Во ова време на неизвесност, слабите и површните набрзо 
почнале да се колебаат и нивните напори попуштија; но оние чијашто вера се 
темелела на личното познавање на Библијата, под своите нозе имаа цврста 
карпа што брановите на разочарувањето не можеа да ја однесат. “Сите 
задремаа и заспаа”, едни во рамнодушност, напуштајќи ја верата, а други во 
трпеливо очекување на појасна светлина. Сепак во ноќта на искушението, се 
чини дека и овие последните до извесна мера ја изгубиле својата ревност и 
побожност. Површните и слабите не можеа повеќе да се потпрат на верата на 
своите браќа. Секој морал сам за себе да стои или да падне. 



Токму во тоа време почнал да се појавува фанатизам. Некои што тврдеа 
дека цврсто веруваат во објавената вест, го отфрлија Божјото Слово како 
единствен сигурен водач и, тврдејќи дека ги води Духот, целосно се предадоа 
под контролата на своите сопствени чувства, впечатоци и вообразеност. Некои 
покажуваа слепа и занесеничка ревност, осудувајќи ги сите оние што не го 
одобруваа нивниот став. Нивните фанатички идеи и дејствувања не наишле на 
одобрување кај повеќето адвентисти, но многу придонеле делото на вистината 
да се изнесе на потсмев и срам. 

Сатаната и на овој начин настојувал да се спротивстави на Божјото дело и 
да го уништи. Адвентното движење во народот предизвикало големо 
возбудување; илјадници грешници се обратиле, а верните не престанувале да 
ја објавуваат вистината дури и тогаш кога изгледало дека Младоженецот 
доцни. Кнезот на злото ги губел своите поданици; и за да го изложи Божјото 
дело на потсмевање, настојувал некои од оние што ја признале верата да ги 
измами и одведе во екстремизам. Неговите агенти подготвено ја демнеле 
секоја заблуда, секоја грешка, секоја невешта постапка кај адвентистите, и тоа 
на народот го прикажувале во најцрна боја, за да ги намразат адвентистите и 
нивната вера. Затоа, колку бил поголем бројот на оние што успеа да ги наведе 
формално да ја прифатат верата во второто Христово доаѓање, а при тоа во 
срцето да останат под негова контрола, толку имал поголема корист, свртувајќи 
го вниманието на јавноста на таквите, како на претставници на целата 
заедница на верници. 

Сатаната е “клеветник на нашите браќа” (Откровение 12:10) и ги инспирира 
луѓето да бараат грешки кај Божјиот народ, додека нивните добри дела не ги 
споменуваат. Тој многу е активен, секогаш, кога Бог работи за спасување на 
душите. Кога “дојдоа синовите Божји за да застанат пред Господа; меѓу нив 
дојде и сатаната” (Јов 1:6). Кај секое духовно будење тој е подготвен да доведе 
и такви што се со непосветено срце и со неурамнотежен дух. Кога таквите ќе 
прифатат некоја точка на вистината и ќе добијат место меѓу верниците, тој 
тогаш дејствува вешто преку нив, да уфрли лажни теории на кои 
невнимателните лесно наседнуваат. Не е никаков доказ на вистинско 
христијанство само тоа ако некој се наоѓа во друштвото на Божјите деца, па 
дури и на местото на богослужението на духовната Господова трпеза. Сатаната 
преку оние што може да ги употреби како свои агенти, често е присутен и при 
најсвечените прилики. 

Кнезот на злото се бори за секоја педа на земјата по која чекори Божјиот 
народ на својот пат кон небесниот град. Ниту една реформа во црквата не е 
спроведена, а при тоа да не наишла на сериозни пречки. Така било и во 
деновите на Павле. Секаде каде што апостолот ќе основал црква, ќе дошле и 
такви што тврделе дека ја прифаќаат верата, но сепак настојувале да внесат и 
некоја ерес, која кога би била прифатена ја потиснувала љубовта спрема 
вистината. И на Лутер му задавале многу грижи и неволји со своите постапки, 
фанатички настроените луѓе кои тврделе дека Бог говори непосредно преку 
нив, и кои врз основа на тоа своите лични мислења и сфаќања ги ставале над 
сведоштвата на Светите списи. Многумина кои во верата немале никакво 
искуство, но биле задоволни со себе и вообразено секогаш сакале да слушнат 
и проповедаат нешто ново, просто биле маѓепсани со преправањето на овие 
нови учители и се здружувале со тие сатански агенти за да го срушат она што 
Лутер поттикнат од Бога го изградил. И двајцата браќа Весли, како и многу 
други кои со своето влијание и својата вера биле благослов за светот, на секој 
чекор наидувале на ова сатанско лукавство, кое исклучително ревните, 
непосветените и неурамнотежените ги турка во секој можен фанатизам. 

Вилијам Милер не се согласувал со влијанието на оние што биле наклонети 
кон фанатизмот. Тој како и Лутер во своето време, тврдел дека секој дух треба 



да се провери со Божјото Слово. Милер рекол: “Ѓаволот над некои во нашето 
време има голема моќ. На кој начин ќе дознаеме со чиј дух се тие? Библијата 
дава точен одговор: “Ќе ги познаете според нивните родови'“ Бидејќи многу 
духови излегоа на светот, нам во Божјото Слово ни е наредено да ги испитаме 
духовите. Духот кој нас не нè упатува да живееме трезвено, праведно и 
побожно во овој свет не е Христов дух. Сè повеќе сум уверен дека сатаната е 
вмешан во овие диви движења... Многумина меѓу нас, кои тврдат дека се 
посветиле, продолжуваат со традициите и обичаите што ги вовеле луѓето, а за 
вистината не знаат повеќе од оние што не се расфрлаат со таквите тврдења.” - 
Bliss стр. 236. “Духот на заблудата нас нè одвраќа од вистината, а Божјиот Дух 
нас нè води кон вистината.” “Но, ќе речете, човекот може да биде во заблуда, а 
да мисли дека ја има вистината. Што тогаш? На тоа одговараме: Божјиот Дух и 
Светото писмо секогаш се согласуваат. Ако човекот себеси се споредува преку 
Божјото Слово и ако утврди дека е во совршена хармонија со сите негови 
прописи, тогаш мора да верува дека ја има вистината; но ако најде дека духот 
што го води не е во согласност со Духот на Божјиот закон или Неговото Слово 
во целост, тогаш треба да биде внимателен да не се фати во сатанската 
стапица.” - Адвентен гласник и знаци на времето, св. VIII,  бр. 23. (15. јан. 
1845.). “Често во осветленото око, во лицето навлажнето со солзи и во 
придушено - испрекинатите зборови на каење, сум видел повеќе докази за 
внатрешна побожност, отколку во сеопштото дигање на буна со која 
таканареченото христијанство толку свечено парадно се фали.” - S. Bliss, стр. 
282. 

Во деновите на реформацијата, нејзините непријатели сите зла на 
фанатизмот ги припишувале токму на оние кои најревно му се 
спротивставувале. Слично постапувале и противниците на адвентното 
движење. И не биле задоволни само со тоа што лажно ги претставувале  и 
зголемувале заблудите на одделни екстремисти и фанатици, туку ширеле и 
мошне неповолни вести кои не биле дури ниту слични на вистината. Овие луѓе 
биле гонети само со предрасуди и омраза. Нивниот мир бил нарушен со 
објавувањето на веста дека Христос е пред вратата. Тие се плашеле од тоа 
дека може да биде вистина, а посакувале сепак да не биде така, и во тоа била 
тајната на нивното непријателство и борбата против адвентистите и нивната 
вера. 

Фактот дека во редовите на адвентистите се нашле и некои фанатици, не 
може да биде причина да се тврди дека движењето не е од Бога, како што и 
присуството на фанатици и измамници во црквата во времето на Павле и Лутер 
не претставувал доволна причина за да се осуди нивната работа. Нека Божјиот 
народ се разбуди од сонот и сесрдно нека го започне делото на покајание и 
реформа; нека ги истражува Светите списи за да ја запознае вистината, онаква, 
каква што е во Исуса; нека се посвети целосно на Бога - тогаш нема долго да се 
чека на очигледните докази дека сатаната сè уште е буден и активен. Со сите 
можни измами тој ќе ја покаже својата моќ, повикувајќи ги на помош сите 
паднати ангели на своето царство. 

Фанатизмот и раздорот не биле предизвикани со објавувањето на веста за 
второто Христово доаѓање. Овие појави се појавија во летото 1844 година кога 
адвентистите биле во сомнеж и забуна во врска со својата вистинска положба. 
Проповедањето на првата ангелска вест и “полноќниот вик” водело токму кон 
спречување на фанатизмот и раздорот. Оние што учествувале во оваа 
сериозна работа меѓусебно биле сложни; нивните срца меѓусебно биле полни 
со љубов и со љубов кон Исуса, надевајќи се дека наскоро лично ќе Го видат. 
Една вера, една блажена надеж ги воздигнала над контролата на секакво 
човечко влијание и се покажала како штит против сите сатански напади. 



“И бидејќи младоженецот се забави, сите задремаа и заспаа. А на полноќ се 
чу викање: Ете, младоженецот иде, излезете да го пречекате! Тогаш сите тие 
девојки станаа и ги приготвија своите светилници” (Матеј 25:5-7). Во летото 
1844 година, во временскиот период помеѓу пролетниот датум кога за првпат се 
очекувал крајот на 2300 денови и есента истата година кога, како подоцна е 
утврдено, тие денови навистина истекле, веста се објавувала токму со 
библиските зборови: “Ете младоженецот иде!” 

Она што доведе до ова движење беше откритието дека декретот на 
Артаксеркс за повторното ѕидање на Ерусалим кој претставувал појдовна точка 
за периодот од 2300. пророчки денови, стапил на сила есента 457 година пред 
Христа, а не на почетокот на таа година како што тоа тогаш се верувало. Ако 
сметаме од есента 457 година пред Христа, тогаш периодот од 2300 години 
истекува во есента 1844 година по Христа. (Види додаток) 

Земените докази и од старозаветната симболичка служба во Светињата, 
исто така укажува на есента како на време кога ќе настапи настанот означен 
како “чистење на светињата.” Ова станало јасно кога вниманието било свртено 
на начинот како се исполнувале симболите што укажувале на првото Христово  
доаѓање. 

Колењето на Пасхалното јагне било претслика на Христовата смрт. Павле 
кажува: “Оти, Христос, Пасхата наша, се закла за нас” (1. Коринтјаните 5:7). 
Снопот од првината на жетвата, што бил вртен пред Господа, за време на 
Пасха, бил претслика на Христовото воскресение. Зборувајќи за воскресението 
на самиот Христос, а потоа и на сите што ќе поверуваат во Него, Павле кажува: 
“Прв е Христос, потоа, при Неговото доаѓање, ќе воскреснат сите што се 
Христови.” (1. Коринтјаните 15:23). Како што вртениот сноп, бил прводобиеното 
зрело жито пред жетвата, така и Христос е првенец на онаа бесмртна жетва на 
откупените, што ќе биде собрана во Божјите амбари при идното воскресение. 

Овие симболи своето исполнување го нашле, не само во врската со 
настаните туку и во врската со времето. Четиринаесеттиот ден од првиот 
еврејски месец, на истиот ден и месец во кои во текот на долгите петнаесет 
векови се колело пасхалното јагне, Христос, јадејќи ја со Своите ученици 
пасхалната вечера, установил обредна свеченост која требало да биде спомен 
на Неговата смрт, како, “Божјо јагне кое ги зеде гревовите на светот.” Истата 
ноќ Тој паднал во рацете на безбожниците, кои Го распнале и убиле. А како 
исполнување на симболичното вртење на првиот сноп, нашиот Спасител веќе 
на третиот ден воскреснал од мртвите и станал “првина за умрените” (1. 
Коринтјаните 15:20), симбол на сите воскреснати праведници чиешто “понизено 
тело” сега ќе биде преобразено да “стане подобно на Неговото славно тело” 
(Филипјаните 3:21). 

На сличен начин и сите оние претслики што се однесуваат на второто 
Христово доаѓање, требало да се исполнат во времето што укажувало на 
симболичната служба. Во Мојсеевиот старозаветен систем на богослужение 
чистењето на светињата или големиот Ден на помирување се паѓал во 
десеттиот ден на седмиот еврејски месец (Левит 16:29-34). Тогаш 
свештеничкиот поглавар; откако ќе го извршел очистувањето на целиот Израел, 
и на тој начин со тоа ги отстранувал нивните гревови, излегувал да го 
благослови народот. Така адвентистите верувале дека Христос, како наш 
Првосвештеник, ќе се појави уништувајќи го гревот и грешниците да ја исчисти 
Земјата и на народот што Го чека да му подари бесмртност. Десеттиот ден во 
седмиот месец - Големиот ден на помирување и очистување на светињата, кој 
во 1844 година се паѓал на 22. октомври, се сметал за ден на второто Христово 
доаѓање. Тоа било во согласност со веќе изнесените докази дека 2300 денови 
ќе истечат во есента и заклучокот изгледал несоборлив. 



Во параболата од Евангелието според Матеј 25:1-13, по времето на чекање, 
кога “сите задремаа,” следува доаѓањето на младоженецот. Тоа е во 
согласност со веќе изнесените докази од пророштвата и од симболичната 
жртва. Овие докази убедливо зборуваа во прилог на својата вистинитост и 
“полноќниот вик” го објавуваа илјадници верници. 

Ова движење, како брановите на плимата што надоаѓа, незадржливо се 
ширело по земјата од град до град, од село до село, сè додека народот во 
своето очекување на младоженецот наполно не бил разбуден. Фанатизмот 
пред оваа порака исчезнувал како ран мраз пред Сонцето. Верниците го 
отфрлиле својот сомнеж и збунетост, а надежта и храброста им донеле нов 
живот. Во делото ги немало тие претерувања кои секогаш се покажуваат кога ќе 
дојде до израз човечкото возбудување, неконтролирано од влијанието на 
Божјото Слово и Божјиот Дух. По својот карактер делото било слично на она од 
времето на понизноста и искреното враќање кон Господа кое во стариот Израел 
обично станувало по предупредувањето и укорите што биле упатувани преку 
Неговите слуги - пророци. Имало исти карактеристични белези, што во сите 
времиња биле карактеристични за Божјото дело. Имало помалку восхитување, 
но затоа повеќе длабоко испитување на срцата, признавање на гревовите и 
раскинување со светот. Подготовката за средба со Господа била главната 
грижа што ги мачела душите на сите верници. Затоа постојано биле на молитва 
и во потполност посветени на Господа. 

Опишувајќи го ова дело, Милер истакнува: “Нема некое големо изразување 
на радост, се чини дека тоа е задржано за идна прилика, кога сето небо и земја 
ќе се здружат во радост на неискажано блаженство и слава. Нема воодушевени 
извици; и тоа е оставено за подоцна, за радосниот час кога ќе се чуе радосниот 
извик од небото. Пејачите молчат; тие чекаат да и се придружат на ангелската 
војска и на небесните хорови... Нема спротивности во чувствата; сите се 
еднодушни и едномислени.” - Блис, стр 270. 271. 

Друг учесник во ова движење сведочи: “Ова движење насекаде предизвика 
најдлабоко испитување на срцата и понизност на душите пред величествениот 
Бог што е на небесата. Довело до тоа луѓето да го презираат и отфрлуваат 
сето она што е од овој свет; споровите беа средени, грешките признаени, а 
скршеното и покајничко срце кон Бога упатувало понизни молитви за милост и 
простување. Тоа довело до лично понижување пред Бога во молитвата и до 
толкаво понизно каење какво што никогаш порано не сме виделе. Токму како 
што Бог, преку пророкот Јоил им наредил што да прават кога ќе се приближи 
големиот Господов Ден, луѓето ги раскинуваа своите срца, а не своите облеки и 
се приближија кон Господа “во пост, плач и ридање” (Јоил 2:12). Како што Бог 
ветил преку Захарија, духот на милоста и покајанието, во молитва се излил врз 
Неговите деца; тие навистина погледале во Оној што бил прободен и тогаш 
настанала голема жалост... Оние што чекале на Господа, ги мачеле своите 
души свои пред Него.” - Блис, Адвентен (Shield and Review) Штит и Преглед, 
I, стр. 271. (јануари 1845.). 

Од сите големи верски движења што се појавувале, ниедно не било 
послободно од човечките несовршенства и сатанските измами од оваа во 
есента 1844 година. Уште и сега, по толку  изминатати години, сите оние што 
учествувале во ова движење и оние што останале постојани на темелот на 
вистината, го чувствувале светото влијание на оној благословен дел и ни 
сведочат дека тоа дело навистина беше од Бога. 

На повикот: “Ете, младоженецот иде, излезете да го пречекате,” сите оние 
што чекаа “станаа и ги приготвија своите светилници.” Тие го проучуваа Божјото 
Слово со, дотогаш, невидена ревност. Од небото биле испратени ангели да ги 
разбудат оние што биле обесхрабрени и да ги подготват да ја прифатат веста. 
Делото не зависело од знаењето и ученоста на луѓето, туку од Божјата сила. 



Меѓу првите што го чуле овој повик и го прифатиле, не биле најнадарените туку 
најпонизните и најпреданите луѓе. Земјоделците ги оставаа своите недожнеани 
полиња, занаетчиите својот алат и со солзи во очите радосно тргнале да го 
објавуваат предупредувањето. Оние што порано предничеле во делото, биле 
меѓу последните што му се придружиле на ова движење. Повеќето цркви ги 
затворале своите врати пред ова движење, а поголемиот број на оние што го 
прифатиле отстапиле од нивното членство. Со Божјото провидение, оваа вест 
била споена со втората ангелска вест и така на ова дело му дало посебна сила. 

Веста: “Ете, младоженецот иде,” не се ширела толку благодарејќи на 
докажувањата, иако доказите од Светото писмо биле јасни и убедливи. Таа 
била придружувана од незапирлива сила, сила што ги придвижувала душите. 
Тука немало сомневања ниту прашања. При победоносното Христово 
влегување во Ерусалим, народот што од сите страни се собрал на празникот, 
масовно се упатил кон Маслиновата Гора и кога се измешал со мноштвото, кое 
славејќи го придружувало Исуса, го освоило сеопшто воодушевување, и се 
придружил кон триумфот: “Благословен е Кој иде во името Господово!” (Матеј 
21:9). На сличен начин и неверниците што доаѓале масовно на собирите на 
адвентистите - некои од љубопитност, а некои едноставно да се подбиваат - ја 
чувствувале незадржливо убедливата моќ што ја придружувала веста: “Ете, 
младоженецот иде!” 

Во тоа време верниците имале таква вера што Бог одговарал на нивната 
молитва - вера “која во предвид ја имаше наградата” (Евреите 11:26). Божјата 
милост, како пороен дожд на жедна земја, се спуштила врз оние што сесрдно ја 
барале. Тие што очекувале наскоро да го видат својот Откупител лице в лице, 
чувствувале свечена радост што не може да се опише. Ублажувачката и 
потчинувачката сила на Светиот Дух ги растопила срцата на верниците кога 
Неговиот благослов толку обилно се излеал врз нив. 

Оние што ја прифатиле веста, внимателно и свечено се приближувале кон 
времето кога се надевале дека ќе се сретнат со својот Господ. Секое утро 
чувствувале дека прва должност им е да се уверат дека Бог ги прима. Во 
срцето биле цврсто соединети и многу се молеле заедно едни за други. Често 
се состанувале на скришни места да би разговарале со Бога во молитва, и 
гласот на нивните сесрдни залагања во молитвите се дигал кон небото од 
полињата или шумичките. Сигурноста на одобрувањето од Спасителот ја 
сметале за поважна од насушниот леб; доколку некој облак ги помрачел 
нивните мисли, не се смирувале додека не го отстранеле. Чувствувајќи ги 
несоборливите докази на благодатта на простувањето, со сето срце копнееја 
да Го видат Оној  што на нивната душа им беше толку мил. 

Но морале да доживеат уште едно разочарување. Времето на чекање 
изминало, а Спасителот не се појавил. Со непоколеблива доверба го очекувале 
Неговото доаѓање, а сега се чувствувале исто како и Марија која доаѓајќи на 
гробот на Спасителот наоѓајќи го празен, плачејќи извикала: “Го дигнале мојот 
Господ и не знам каде Го положиле” (Јован 20:13). 

Чувството на стравопочит и стравот дека веста сепак би можела да биде 
вистинска, некое време ги задржувало неверниците, и не ги напуштило веднаш 
по истекувањето на најавеното време; во почетокот не се осмелиле толку дрско 
да триумфираат над разочараните верници. Меѓутоа, кога знаците на Божјиот 
гнев не се покажале, тие закрепнале од својот страв и продолжиле повторно да 
ги исмеваат и да им се подбиваат на верниците. Повеќето од оние што тврделе 
дека веруваат во скорото Господово доаѓање се откажале од својата вера. 
Некои кои биле мошне самоуверени во својата гордост биле толку длабоко 
повредени што посакувале да заминат од овој свет. Слично на Јона, тие се 
жалеле на Бога говорејќи: “подобро е да умрам отколку да живеам” (Јона 4:8). 
Оние што својата вера, наместо на Божјото непогрешливо Слово, ја темелеле 



на мислењето на другите, сега биле подготвени да ги променат своите погледи. 
Подбивачите слабите и “кукавиците” ги придобиле во своите редови, а тогаш 
сите се соединиле во тврдењето дека повеќе не треба да стравуваат ниту било 
што да очекуваат. Времето поминало. Господ не дошол, а светот може да 
остане таков каков што е уште многу илјада години.  

Меѓутоа, сесрдните и искрени верници што се откажале од сè поради 
Христа, ја чувствувале Неговата близина како никогаш порано. Тие, во 
согласност со своето верување, на светот му го објавиле последното 
предупредување и очекувајќи дека наскоро ќе бидат примени во друштвото на 
својот божествен Учител и во друштвото на небесните ангели, речиси се 
повлекле од друштвото на оние што не ја прифатиле веста. Со најсрдечен 
копнеж ја повторувале молитвата: “Да, дојди, Господе Исусе! Дојди што 
поскоро!” Но, Тој не дојде. А сега повторно да се преземе тешкиот товар на 
грижите и тешкотиите на овој живот, да се поднесува исмејување и подбивање 
од страна на светот, навистина било страшно искушение за нивната вера и 
трпение. 

Па сепак ова разочарување не било толку големо како она што го 
доживеале Христовите ученици во времето на Неговото прво доаѓање. Кога 
Исус триумфално влегол во Ерусалим, Неговите следбеници верувале дека 
токму сега Тој има намера да стапи на Давидовиот престол и да го ослободи 
Израел од неговите угнетувачи. Со голема надеж и со радосно очекување, тие 
едноставно се натпреварувале кој на својот Цар ќе Му укаже поголемо 
почитување. Многумина своите горни облеки ги постилале како килим на 
Неговиот пат и мавтале пред Него со палмовите гранчиња. Во своето 
воодушевување се соединиле во радосен извик: “Осана, на синот Давидов!” 
Кога фарисеите, вознемирени и лути поради ваквото изразување на радост, 
барале од Христа да ги укори Своите ученици, Тој им одговорил: “Ако тие 
замолкнат, камењата ќе повикаат” (Лука 19:40). Пророштвото морало да се 
исполни. Учениците ја извршувале Божјата намера, па сепак морале да 
доживеат горчливо разочарување. По неколку дена тие биле сведоци на 
Неговата маченичка смрт и морале да Го положат во гроб. Нивните очекувања 
не се исполниле ниту во најмала подробност, а нивните надежи биле закопани 
заедно со Исус. Дури кога нивниот Господ триумфално воскреснал од гробот, 
сфатиле дека сето тоа било најавено порано во пророштвата и “дека Христос 
требаше да пострада и да воскресне од мртвите” (Дела 17:3). 

Петстотини години пред тоа, Господ преку пророкот Захарија рекол: “Ликувај 
од радост, Сионска ќерко! Воскликнувај, Ерусалимска ќерко! Еве твојот Цар иде 
при тебе: справедлив е и спасува, кроток и седнал на осле, на ослица, 
младенче на ослицата” (Захарија 9:9). Кога учениците би знаеле дека 
Христовиот пат води право во судницата и во смрт, тие не би можеле да го 
исполнат ова пророштво. 

На сличен начин Милер и неговите соработници го исполниле пророштвото, 
објавувајќи ја веста која според најавата на Божјото Слово требала да се 
објави на светот. Меѓутоа, тие не би можеле да ја објават кога во потполност би 
ги разбрале пророштвата што укажувале на нивното разочарување, а кои 
едновремено ја содржат и втората вест која исто така требала да им се објави 
на сите народи пред Господовото повторно доаѓање. Првата и втората 
ангелска вест беа објавени во вистинско време и го извршија делото кое Бог со 
нивно посредство имал намера да го изврши.  

Светот се надевал дека, ако помине времето на очекување, а Христос не се 
појави, целата наука на адвентизмот ќе биде отфрлена. Додека многумина 
притиснати од силните искушенија, ја напуштиле својата вера, други и 
понатаму останале постојани и цврсти. Плодовите на адвентното движење - 
духот на понизноста, преиспитувањето на сопственото срце, откажувањето од 



светот и реформирањето на животот, што го следеле ова дело, сведочеле дека 
тоа навистина било од Бога. Не се осмелувале да одречат дека проповедањето 
на веста за Христовото доаѓање било проследено со силата на Светиот Дух и 
не можеле да откријат ниту една грешка во адвентистичкото сметање на 
пророчките периоди. Ниту нивните најспособни противници не успеале да го 
побијат нивниот систем за толкување на пророштвата. Затоа тие без очигледни 
библиски докази, не можеле да се согласат да ги отфрлат своите гледишта до 
кои дошле со најсесрдни и побожни истражувања на Светото писмо, со ум 
просветлен со Божјиот Дух, и со срце што горело со Неговата животна сила. Не 
можеле рамнодушно да ги отфрлат заклучоците што одолевале на 
најостроумните критики и на најогорчените напади на популарните вероучители 
и мудреци од овој свет, и кои цврсто се спротивставувале на комбинираните 
сили на ученоста и речитоста, како и на зајадливото боцкање и на подбивањата 
со кои постојано ги опсипувале и угледните и простите слоеви. 

Навистина, во најавувањето на очекуваниот настан се прикрала една 
грешка, но тоа не можело да ја разниша нивната вера во Божјото Слово. Кога 
Јона на улиците на Ниневија соопштил дека градот за четириесет дена ќе 
пропадне, Господ го примил покајанието и понизноста на Ниневијците и им го 
продолжил времето на милоста; сепак пораката на Јона била од Бога 
испратена и Ниневијците биле проверени како што сакал Бог. Адвентистите 
верувале дека Бог на сличен начин ги водел во објавувањето на 
предупредувањето за судот. “Таа”, тврделе тие, “ги искуша срцата на сите оние 
што ја слушнаа и што кај нив разбуди љубов кон Господовото доаѓање, или од 
друга страна, предизвика повеќе или помалку забележлива, но на Бога добро 
позната омраза против Неговото доаѓање. Таа повлече гранична линија... така 
што оние кои сакаа да ги преиспитаат своите срца можеа да знаат на која 
страна би се наоѓале кога Господ би дошол тогаш - дали би можеле да 
извикаат: “Еве ова е нашиот Бог, Него го чекавме и ќе не спаси!... или би им 
викале на горите и на камењата да паднат врз нив и да ги скријат од лицето на 
Оној што седи на престолот и од гневот на Јагнето. Ние сме убедени дека Бог 
на овој начин ги проверил припадниците на Својот народ, ја искушал нивната 
вера и допуштил да се покаже дали во часот на искушение ќе се повлечат од 
своите позиции за кои можеби ги сметал за способни, и дали ќе бидат 
подготвени наполно да се откажат од овој свет и да покажат безусловно 
надевање во Божјото Слово.” - Адвентен Глас и Знаци на времето, VIII, бр. 14 
(13. Ноември 1844.). 

Чувствата на оние што сè уште верувале дека Бог ги водел во нивните 
минати искуства, Милер ги изразува со зборовите: “Кога би ми било 
овозможено да поминам  уште еднаш низ животот со доказите што ми беа 
дадени, мислам и пред Бога и пред луѓето искрено би било да постапам токму 
така како што постапив порано.” “Се надевам дека крвта на предупредените 
души нема да се најде на мојата облека. Чувствувам дека, колку што беше во 
мојата моќ, се ослободив од секоја вина во врска со нивното осудување.” “Иако 
бев двапати разочаран,” пишуваше овој Божји човек, “сепак уште не сум 
поразен ниту обесхрабрен... Мојата надеж во Христовото доаѓање е посилна од 
кога и да е порано. Јас го правев само она што, по долгогодишното трезвено 
размислување, го сметав за света должност да го правам. Ако сум згрешил, тоа 
можеше да биде од милосрдие и христијанска љубов спрема моите ближни и 
од уверување за мојата должност кон Бога.” “Едно знам: го проповедав само 
она што го верував; Бог беше со мене, во делото се манифестираше Неговата 
сила и навистина се постигнаа многу добра.” “Со учењето, 'зашто се приближи 
времето', илјадници беа наведени да го проучуваат Светото писмо и 
благодарение на тоа и со попрскувањето на Христовата крв многумина се 
помирени со Бога.” - Блис, 256, 255, 277, 280, 281 стр. 



“Никогаш не барав насмевка и наклоност од горделивите, ниту пак се 
обесхрабрував кога ми се закануваше светот. Ниту сега нема да ја купувам 
неговата наклоност, ниту пак, пречекорувајќи ја својата должност ќе ја  
раздразнувам неговата омраза. Никогаш нема да молам за живот од неговите 
раце, ниту пак, се надевам; ќе се исплашам да го жртвувам ако тоа Бог во 
Своето добро провидение го одреди.” - J. Whit, Life of W. Miller, 315 стр. 

Бог во тој тежок час не го оставил ниту заборавил Својот народ; Неговиот 
Дух сè уште бил со оние што не се откажале толку брзоплето од светлината 
што ја примиле, обвинувајќи и напаѓајќи го адвентното движење. Зборови на 
охрабрување и предупредување за искушуваните верници кои чекале во оваа 
криза се наоѓаат во следните библиски стихови: “И така, не отфрлајте ја вашата 
слобода, која има голема награда. Имено, вам ви е потребно трпение, за да ја 
исполните Божјата волја и да го добиете ветувањето. Зашто: уште малку, 
мошне малку, и Оној Кој доаѓа ќе дојде, и нема да се забави. А Мојот праведник 
ќе живее од верата, ако се повлече, Мојата душа нема да благоволи во него. А 
ние не сме од оние кои се повлекуваат за погибел, туку од оние кои веруваат за 
спасение на душата” (Евреите 10:35-39). 

Дека ова предупредување се однесува на црквата во последните денови, 
најочигледно укажуваат зборовите што ја истакнуваат близината на 
Господовото доаѓање: “Уште малку, мошне малку, и Оној Кој доаѓа ќе дојде и 
нема да се забави.” Овде дадената поука може особено да се примени на 
искуството на адвентистите во ова време. Оние на кои им биле упатени овие 
зборови биле во опасност да доживеат бродолом на својата вера. Тие водени 
од Светиот Дух и Божјото Слово ја извршувале Неговата волја, но не можеле 
да ја сфатат Неговата намера во своето минато искуство ниту да го видат патот 
пред себе, и затоа дошле во искушение да се сомневаат во тоа дали навистина 
Бог ги водел. На тоа време особено се однесувале Павловите зборови: “А 
Мојот праведник ќе живее од верата.” Во времето кога јасната светлина на 
“полноќниот вик” го осветлила нивниот пат и кога, во отпечатеното пророштво, 
виделе како брзо се исполнуваат знаците што им зборувале дека Христос е 
близу, адвентистите се однесувале исто така како веќе да Го гледаат. Но сега 
скршени поради неисполнетите надежи, можеле да се одржат само со верата 
во Бога и Неговото Слово. Светот со подбив зборувал: “Измамени сте, 
напуштете ја веќе еднаш таа ваша вера и признајте дека адвентното движење 
беше од сатаната.” Но Божјото Слово во продолжение на истиот текст кажува: 
“Ако се повлече, Мојата душа нема да благоволи во него.” Да ја напуштеа сега 
својата вера и да ја порекнуваа силата на Светиот Дух, со која беше 
придружувана оваа вест, би значело да се вратат во пропаст. Тие издржаа 
благодарение на охрабрувачките зборови на апостолот: “Не отфрлајте ја 
вашата слобода.” “вам ви е потребно трпение”... “Зашто уште малку, мошне 
малку, и Оној Кој доаѓа ќе дојде, и нема да се забави” Единствен нивен сигурен 
пат беше, светлината примена од Бога и понатаму да ја негуваат и одржуваат, 
и цврсто да се држат на Неговите ветувања, да продолжат со истражувањето 
на Светото писмо и трпеливо да чекаат и да стражарат додека не ја примат 
дополнителната светлина. 

 
 

XXIII 
 

ШТО Е ТОА СВЕТИЛИШТЕ? 
 
 
Она што повеќе од сè друго го претставувало темелот и главниот столб на 

адвентната вера е библиската изјава: “Уште две илјади и триста вечери и утра, 



тогаш светињата ќе се исчисти” (Даниел 8:14). Тоа биле зборови добро познати 
на сите што веруваа во скорото Господово доаѓање. Илјадници усни го 
повторувале ова пророштво како лозинка на својата вера. Сите чувствувале 
дека од настаните претскажани во ова пророштво зависат нивните најголеми 
очекувања и најсветли надежи. Се покажало дека овие пророчки денови се 
завршуваат во есента 1844 година. Адвентистите тогаш во согласност со 
вообичаеното сфаќање на христијанскиот свет, верувале дека Земјата е 
светиња, или еден нејзин дел, сфатиле дека очистувањето на светињата 
всушност претставува чистење на Земјата со оган во последниот голем ден. 
Оттаму потекнува и заклучокот дека Христос во 1844 година повторно ќе се 
врати на земјата.  

Меѓутоа, одреденото време поминало, а Господ не дошол. Верниците 
знаеле дека во Божјото Слово не може да има грешка, мора во нешто да е 
погрешно нивното толкување на пророштвото; но каде се наоѓа таа грешка? 
Многумина брзоплето го пресекле јазолот на тешкотијата, порекнувајќи дека 
2300 денови завршуваат во 1844 година. Во прилог на тоа не можеле да  
наведат никакви други докази, освен што Христос не дошол во времето кога Го 
очекувале. Кога овие пророчки денови навистина би завршиле во 1844 година, 
тврделе тие, Христос веќе би дошол да ја исчисти светињата со чистењето на 
Земјата со оган. Но бидејќи не дошол, ниту тие денови не можеле да се 
завршат. 

Да се прифати овој заклучок би значело да се напушти дотогашното 
сметање на пророчките времиња. Утврдено е дека, 2300 пророчки денови 
почнале да стапуваат во сила со издавањето на Артаксерксовата заповед 
Ерусалим повторно да се соѕида, значи есента 457 година пред Христа. 
Земајќи го ова како појдовна точка, наоѓаме совршен склад во примената на 
сите останати настани, најавени во 9-тото поглавје на Даниеловата книга, од 25 
до 27 стих. Шеесет и деветте седмици, или првите 483 од 2300 години допираат 
сè до Месијата, Помазаникот, а Христовото крштевање и помазанието со 
Светиот Дух во 27 година точно го исполниле овој цитат на пророштвото. Во 
половината на седумдесеттата седмица Помазаникот требало да  биде 
погубен. Три и пол години по Своето крштевање, Христос во пролетта 31 
година бил распнат. Седумдесетте седмици или 490. години требало да им 
припаднат особено на Евреите. На крајот од овој временски период; оваа 
нација своето дефинитивно отфрлање на Христа го запечатила со 
прогонството на Неговите ученици, и апостолите 34 година по Христа почнале 
да им проповедаат на незнабошците. Бидејќи истекле првите 490 од 2300 
години, значи преостанале уште 1810 години. Од 34 година од нашата ера, 
1810 години се протегаат сè до 1844 година. “Тогаш”, според тврдењето на 
ангелот, “светињата ќе се очисти.” Сите поединости на наведеното пророштво 
се исполниле точно во одреденото време. 

Кај ова пресметување сè било сосема јасно и несомнително, само не 
можело да се види кој настан, кој би одговарал на чистењето на светињата, би 
можел да се случи во 1844 година. Сега да се побива тврдењето дека 
претскажаните денови истекуваат во 1844 година би значело да се внесува 
забуна во целото прашање и да се отфрлат заклучоците кои се засновуваат на 
несомнителното исполнување на пророштвата. 

Меѓутоа, во големото адвентно движење самиот Бог го водел Својот народ; 
делото било придружувано со Неговата сила и слава, и Тој не можел да 
дозволи сето тоа да заврши во темнина и разочарување, и едноставно да се 
прикаже како лажно и фанатично возбудување. Тој не можел да го остави 
Своето Слово обвиткано со сомнеж и несигурност. Иако многумина го 
напуштиле дотогашното пресметување на пророчките времиња и ја одрекле 
исправноста на движењето што било засновано врз тоа, другите сепак не 



сакале да ги напуштат оние точки на верувањето и животните искуства што 
биле поткрепени со Светото писмо и со сведоштвото на Божјиот Дух. Биле 
осведочени дека во своето проучување на пророштвата прифатиле здрави 
начела за толкување на истите и дека им е света должност да ги чуваат 
усвоените вистини и да продолжат понатаму со библиските истражувања. Со 
најсериозна молитва повторно ги преиспитувале своите заклучоци и ги 
истражувале Светите списи за да ја откријат својата грешка. Бидејќи во своето 
пресметување на пророчките времиња не можеле да најдат никаква грешка, 
биле наведени подобро да го истражуваат прашањето на самата светиња. 

Истражувајќи утврдиле дека нема библиски докази за тогашното популарно 
мислење дека Земјата претставува светиња. Освен тоа, тие во Библијата 
нашле потполно разјаснување за самиот предмет на светињата, нејзината 
природа, местото каде била сместена и за службата во неа; а сведоштвата на 
Светото писмо биле толку јасни и опширни што го исклучувале секое 
натамошно прашање. Во Посланието до Евреите, апостол Павле кажува: “Така 
и во првиот Завет имаше наредби за богослужение и земна светиња; оти 
скинијата беше направена вака: во првиот дел светилникот, трпезата и 
поставените лебови, тој дел е наречен Светиња. А зад втората завеса од 
скинијата беше делот, наречен Светиња над Светињите. Во неа се наоѓаше 
златната кадилница и од сите страни опкован со злато Ковчегот на заветот, во 
кој стоеја златниот сад со мана и Ароновата палка која беше процутела, како и 
плочите на заветот, а над него, херувими на славата што го осенуваа 
поклопецот на помирувањето” (Евреите 9:1-5). 

Светињата на која апостолот упатува овде бил таканаречениот шатор за 
состанок што го подигнал Мојсеј по Божји налог, за да биде земно 
престојувалиште на Севишниот. “Нека Ми направат Светиња, за да можам да 
престојувам меѓу нив” (Излез 25:8), гласело упатството дадено на Мојсеја 
додека бил со Бога на гората. Израелците во тоа време патувале низ пустината 
и шаторот бил така направен што при движењето можел да се пренесува од 
место на место; а сепак тоа била величествена градба. Ѕидовите се состоеле 
од исправено поставени штици обложени со тешко злато што биле вглавени со 
сребрени спојки, додека покривот бил направен од низа завеси чијшто 
надворешен слој бил од кожа, а внатрешниот од фино платно, прекрасно 
украсен со извезени херувими. Покрај надворешното преддворје (тремот), во 
кое се наоѓал олтарот за жртви паленици, овој шатор се состоел од две 
одделенија - светиња и светиња над светињите, меѓусебно одделени со 
скапоцена и убава завеса, слична завеса го затворала и влезот во првото 
одделение. 

Во светињата, на нејзината јужна страна, бил светилникот со своите седум 
светилки, кои и дење и ноќе ја осветлувале светињата; на северната страна 
стоела трпезата за бесквасните лебови; пред завесата што ја делела 
светињата од светињата над светињите стоел златен кадилен олтар, од кој 
секој ден кон Бога се дигал облак на мирисен темјан со молитвите на 
Израелците. 

Во светињата над светињите се наоѓал ковчегот на заветот, ковчег од 
скапоцено дрво окован со злато - ризница во која се чувале двете камени плочи 
на кои самиот Бог ги напишал десетте заповеди. Над ковчегот се наоѓал 
поклопец -престол на милоста - прекрасно уметничко дело од чисто злато. Во 
ова одделение се откривало Божјото присуство во облик на слава помеѓу двата 
херувими. 

Кога Евреите се населиле во Ханан и најпосле се смириле, шаторот со 
текот на времето му го отстапил местото на Соломоновиот храм, кој иако трајна 
градба и многу поголем, сепак ги задржал истите особини и бил сосема слично 
уреден. Во тој облик светињата - со исклучок во времето на Даниел кога 



лежела во урнатини, постоела сè до конечното разурнување од страна на 
римјаните во 70-та година по Христа. 

Тоа е единствената светиња што кога и да е постоела на земјата, за која 
Библијата зборува и ни дава податоци. Тоа, според зборовите на апостол 
Павле, била светињата на првиот Завет. А зарем Новиот завет, нема светиња? 

Кога истражувачите на вистината повторно се свртеле кон Посланието на 
Евреите, забележале дека постоењето на друга или новозаветна светиња е 
споменато во веќе наведените зборови на апостол Павле: “Така и во првиот 
Завет имаше наредби за богослужение и земна светиња” (Евреите 9:1). Самата 
употреба на сврзникот “и” укажува на тоа дека Павле веќе порано ја споменал 
оваа светиња. Враќајќи се повторно на почетокот на претходното поглавје  тие 
читале: “Во ова што е кажано главно е дека имаме таков Првосвештеник, Кој 
седна од десната страна на престолот на Величеството на небесата како 
служител на Светињата и на вистинската скинија што ја подигна Господ, а не 
човек” (Евреите 8:1, 2). 

Овде е откриена светињата на Новиот завет. Светињата на првиот Завет ја 
направил човек, нејзин градител значи бил Мојсеј, а оваа втората ја направил 
Господ, а не човек. Во онаа светиња службата ја вршеле земните свештеници, 
а во оваа служи Христос, нашиот свештенички Поглавар, од десната страна на 
Бога. Првата светиња била на земјата, а втората е на небото. 

Освен тоа, шаторот за состанок што го подигнал Мојсеј бил направен 
според постоечката мостра. Господ му рекол: “При градењето на скинијата 
(светињата) и на сè што е во неа, постапи точно според образецот што ќе ти го 
покажам.” И пак му дал налог: “Внимавај! Направи ги според образецот што ти 
беше покажан на гората” (Излез 25:9, 40). И апостол Павле вели дека првиот 
шатор кој е “симболична слика за сегашното време, според која се принесуваат 
дарови и жртви”; дека неговите свети места биле “слика и сенка на небесните 
нешта”; дека свештениците што според законот принесувале жртви, “им 
служеле на сликата и сенката на небесните нешта”; и дека, “Христос не влезе 
во ракотворна Светиња, која е образ на вистинската, туку во самото небо, за да 
се јави пред Божјото лице за нас “ (Евреите 9:9; 8:5; 9:24). 

Светињата на небото, во која Христос служи за нас, претставува голем 
оригинал, додека светињата што ја подигнал Мојсеј - само копија, Бог ги 
надарил со Својот Дух градителите на земната светиња. Големата уметничка 
вештина, што дошла до израз при градењето на светињата, всушност била 
манифестација на божествената мудрост. Ѕидовите, одблеснувајќи ја на сите 
страни светлината што доаѓала од седумте светилки на златниот свеќник, 
изгледале како да се направени од чисто злато. Трпезата за бесквасниот леб и 
кадилниот олтар светеле како вжарено злато. Богатата завеса што го 
сочинувала таванот извезена со фигури на ангели во сина, црвена и пурпурна 
боја, ја зголемувала убавината на глетката. А зад втората завеса се наоѓала 
светата Шехина, видливо откровение на божествената слава пред која не 
смеел да стапи никој жив освен свештеничкиот поглавар. 

Неспоредливиот сјај на земниот шатор, пред човечкиот поглед ја покажувал 
велелепноста и славата на небесниот храм во кој Христос, нашиот застапник, 
служи за нас пред Божјиот престол. Престојувалиштето на Царот над царевите, 
каде што “илјада илјади Му служеа, и десетина илјади по десет илјади стоеја 
пред Него” (Даниел 7:10); храм полн со слава на вечниот престол, каде што 
херувимите, Неговите блескави чувари, ги покриваат своите лица додека во 
стравопочитување се поклонуваат пред Бога, можел да најде само слаб отсјај 
на својата величина и слава во оваа прекрасна градба, што ја подигнале 
човечки раце. Па сепак со посредство на земната светиња и нејзините 
богослуженија, луѓето можеле да ги сфатат важните вистини за небесната 
светиња и големото дело што продолжува во неа за откупувањето на човекот. 



Светите одаи на светињата на небото се прикажани со посредство на две 
одделенија во светињата на земјата. Кога на апостол Јован во визија му било 
допуштено да фрли еден поглед на Божјиот храм на небото, тој видел како 
“пред престолот гореа седум огнени светила” (Откровение 4:5). Видел и “ангел 
со златна кадилница; и му беше даден многу темјан, за да го додаде со 
молитвите на сите свети, врз златниот жртвеник пред престолот” (Откровение 
8:3). Тука на пророкот му било дозволено да го види првото одделение на 
светињата на небото; и тука видел “седум огнени светила” и “златен жртвеник”, 
кои во земната светиња биле прикажани со златниот свеќник и кадилниот 
олтар. Потоа во друга визија тој сведочи: “И се отвори Божјиот Храм во небото” 
(Откровение 11:19). Овде тој фрлил поглед и зад втората завеса, во светињата 
над светињите. Го видел “ковчегот на заветот” прикажан со светиот ковчег што 
го направил Мојсеј за во него да се чува Божјиот закон. 

Така оние што го проучувале овој предмет нашле несоборливи докази за 
постоењето на светињата на небото. Мојсеј ја направил земната светиња 
според моделот што му го покажал Бог. Павле во Посланието до Евреите 
кажува дека моделот бил вистинската светиња која постои на небото, а Јован 
сведочи дека таа светиња ја видел на небото. 

Во небесниот храм, во местото на Божјото престојувалиште, се наоѓа 
Неговиот престол утврден на правда и суд. Во тоа најсвето место се наоѓа и 
Неговиот закон, големото мерило на правдата според кое Бог ќе му суди на 
секое човечко суштество. Над ковчегот на заветот во кој се чуваат плочите на 
законот, се наоѓа престолот на милоста пред кој Христос постојано се повикува 
на својата пролиена крв за спасението на грешниците. На овој начин е 
прикажано соединувањето на правдата и милоста во планот на човековото 
спасение. Ова соединување можела да го замисли само неизмерната 
божествената мудрост, а да го изврши само Неговата неизмерна моќ; тоа е 
соединување што го исполнува целото небо со восхит и љубов. Херувимите кои 
во земната светиња со стравопочитување гледаат на престолот на милоста, го 
претставуваат интересирањето со кое небесните чети гледаат на делото на 
спасението. Ова е тајна на милоста во која и ангелите сакаат да загледаат - 
дека Бог може да биде праведен и тогаш кога го оправдува покајниот грешник, 
повторно воспоставувајќи ја прекинатата врска со паднатиот род; дека Христос 
можел да се понижи за безбројното мноштво да го извлече од бездната на 
пропаста и да ги облече во чистата облека на Својата правда, за да можат да 
се соединат со непаднатите ангели и да живеат вечно во Божјото присуство. 

Христовото дело на посредување за грешниот човечки род е прикажано со 
прекрасното пророштво на Захарија за Оној на кого “името му е Зачетник.” 
Пророкот вели: “Тој ќе создаде храм Господов и ќе се прослави, ќе седне на 
престолот свој и ќе биде владетел, ќе биде и свештеник на престолот свој, и ќе 
има согласност за мир меѓу едниот и другиот.” (Захарија 6:12, 13). 

“Тој ќе создаде храм Господов.” Со Својата жртва и посредување, Христос е 
и темел и градител на Божјата црква. Апостол Павле упатува на Него како на 
аголен камен “врз Кого целата зграда, стројно зглобена, прераснува во свет 
храм на Господа; врз Кого и вие ќе се соѕидате во живеалиште Божјо преку 
Духот “ (Ефесјаните 2:20-22). 

“И ќе се прослави...” Само на Христа му припаѓа славата за спасението на 
паднатиот човечки род. Низ сите времиња на вечноста благодарната песна на 
спасените ќе се издига “Нему, Кој нè возљуби и изми од нашите гревови преку 
Својата крв... Нему слава и моќ во вечни векови. Амин!” (Откровение1:5, 6). 

“...Ќе седне на престолот свој и ќе биде владетел, ќе биде  и свештеник на 
престолот свој.” Сега уште не е “на престолот на славата своја”, зашто 
царството на славата сè уште не е воспоставено. Дури тогаш кога Тој ќе го 
заврши Своето дело како Посредник, “ќе Му го даде Господ Бог престолот на 



Неговиот татко Давид, и царството Негово нема да има крај” (Лука 1:32, 33). 
Како Свештеник, Христос сега седи со Својот Татко на Неговиот престол 
(Откровение 3:21). На престолот со Вечниот, Самопостоечкиот, кој има живот 
непозајмен, седи Оној кој “ги зеде врз Себе нашите  болки и ги понесе нашите 
слабости”, “кој бил искушан во сè како нас, освен гревот”, за да  “може да им 
помогне на оние кои се искушувани.” “Ако некој згреши, имаме Застапник кај 
Отецот.” (Исаија 53:4; Евреите 4:15; 2:18; 1. Јованово 2:1). Во Своето 
посредување, Тој со право се повикува на Своето прободено, изнарането тело 
и на Својот безгрешен живот. Ранетите раце, прободените ребра и прикованите 
нозе, говорат во прилог на паднатиот човек чиешто спасение е откупено со 
толкава неизмерна цена.  

“И ќе има согласност за мир меѓу едниот и другиот.” Извор на спасение за 
изгубениот човечки род претставува и љубовта на Отецот исто толку како и на 
Синот. При разделбата со Своите ученици, Христос нагласил: “И не ви велам 
дека Јас ќе го молам Отецот за вас; зашто Самиот Отец има љубов кон вас” 
(Јован 16:26, 27). “Оти Бог ги измири светот со Себе преку Христа.” (2. 
Коринтјаните 5:19). И во службата на небесната светиња “ќе има согласност за 
мир меѓу едниот и другиот.” “Зашто Бог толку го возљуви светот, што Го даде 
Својот Единороден Син, та секој што верува во Него, да не погине, но да има 
живот вечен.” (Јован 3:16).  

На прашањето: Што е светиња? Во Светите списи е даден јасен одговор. 
Изразот светиња, како што се употребува во Библијата, се однесува прво на 
шаторот на состанок што го подигнал Мојсеј според сликата или обликот на 
небесните нешта, а потоа на “Вистинскиот шатор” на небото на која укажувала 
земната светиња. Со Христовата смрт се завршила симболичната служба. 
“Вистинскиот шатор” на небото, е светињата на Новиот завет. А бидејќи 
пророштвото на Даниел што е забележано во неговата книга 8:14 се исполнило 
во новозаветниот период, мора и светињата на која се однесува тоа да биде 
светиња на Новиот завет. На истекот од 2300 денови, во 1844 година, веќе 
многу векови на земјата немало никаква светиња. Според тоа, пророштвото: 
“Уште две илјади и триста вечери и утра; тогаш светињата ќе се исчисти”, без 
сомнение се однесува на светињата на небото.  

Но уште не е одговорено на најважното прашање: Што е тоа чистење на 
светињата? Дека таква служба постоела во врска со земната светиња, 
докажано е во списите на Стариот завет. Меѓутоа, зарем и на небото има 
нешто што треба да се чисти? Во деветтото поглавје на Посланието до Евреите 
јасно се зборува за чистењето на земната и небесната светиња. “И по Законот 
речиси сè се чисти со крв, и без пролевање на крв нема простување. И така, 
неопходно беше сликите на небесните нешта да се исчистат со нив (со крвта на 
животните), а самите небесни нешта со жртви подобри од овие” (Евреите 9:22, 
23), односно со скапоцената Христова крв. 

Чистењето и во симболичната и во вистинската служба, можело да се 
изврши само со крв; во првиот случај со крвта на жртвуваното животно, а во 
вториот со Христовата крв. Во Посланието до Евреите, Павле ни ја наведува и 
причината зошто ова чистење мора да се врши со крв, затоа што без 
пролевање на крв нема отстранување на гревот. Отстранување или 
простување на гревовите е дело кое неизоставно мора да се изврши. Но како 
гревот може да биде во врска со светињата, било таа да е на небото или на 
земјата? Ова можеме да го дознаеме пак со помош на симболичната служба, 
зашто свештениците што ја извршувале својата служба на земјата, служеле на 
“сликата и на сенката на небесните нешта” (Евреите 8:5). 

Службата во земната светиња се состоела од два дела. Во Светињата 
свештениците секој ден ја извршувале својата  редовна служба, додека 
свештеничкиот поглавар во светињата над светињите само еднаш во годината 



го извршувал посебното дело на помирување за очистување на светињата. 
Секојдневно покајните грешници ги донесувале своите жртви пред вратата на 
шаторот на состанокот, и, полагајќи ја својата рака на главата на жртвуваното 
животно, ги признавале своите гревови со што сликовито од себе ги 
пренесувале на недолжната жртва. Потоа животното било заколувано. “Без 
пролевање на крв,” нагласува апостолот, “нема простување.” “Зашто душата на 
секое тело е неговата крв.” (Броеви 17:11). Прекршениот Божји закон го барал 
животот на престапникот. Крвта, што го претставувала животот на грешникот, а 
чијашто вина симболично ја преземало жртвуваното животно, свештеникот ја 
внесувал во светињата и со неа прскал пред завесата, зад која се наоѓал 
ковчегот на заветот, во кој се наоѓал законот што го престапил грешникот. Со 
овој обред гревот со посредство на крвта е пренесен во светињата. Во некои 
случаи крвта не била внесувана во светињата; туку свештеникот требало да го 
изеде месото на жртвуваното животно како што Мојсеј ги упатил Ароновите 
синови велејќи: “Таа ви ја дава Господ вам да ја јадете, за да го ослободи 
целиот народ од грев и да се помолите за нив пред Господа” (Битире 10:17). И 
двата овие обреди симболично го прикажувале пренесувањето на гревот од 
покајаникот на светињата. 

Такво било делото кое, од ден во ден се вршело во текот на целата година. 
На овој начин гревовите на Израеловите синови сликовито се пренесувани на 
светињата, и било потребно особено дело тие од таму да се отстранат. Бог 
заповедал делото на исчистување да се врши за двата дела на светињата. “И 
така ќе ја исчисти светињата од нечистотиите на синовите Израелеви и од 
неправдите нивни, и од сите нивни гревови. Така треба да постапи тој и со 
скинијата на сведоштвото, која е меѓу нив, среде нечистотиите нивни.” Морало 
значи да се изврши исчистување на олтарот и за да го “исчисти и освети од 
нечистотиите на синовите Израелови” (Броеви 16:16,19). 

Еднаш во годината, на големиот ден на помирувањето, влегувал 
свештеникот во светињата над светињите за да ја исчисти. Со ова се 
завршувал годишниот редослед на службите. На денот на исчистување пред 
вратата на шаторот на состанокот се доведувани два јарци, и за нив тогаш се 
фрлало жрепка, “Арон нека фрли жрепка за двата јарци и нека го одреди 
едниот со жрепка за Господа, а другиот за отпуштање” (Броеви 16:8). Јарецот 
на кого ќе паднела жрепката за Господа, требало да биде жртвуван за народот 
како жртва за грев. Свештеникот, неговата крв ја внесувал зад завесата, и со 
неа прскал по поклопецот над престолот на милоста и пред него. Со крвта исто 
така бил попрскуван и кадилниот олтар што стоел пред завесата. 

“Арон нека ги стави своите раце на главата на живиот јарец и нека  ги 
исповеда над него сите беззаконија на Израелците, сите нивни престапи и сите 
нивни гревови. Откако ќе ги положи така на главата на јарецот, нека го испрати 
во пустината преку раката на определениот човек за тоа. Така јарецот ќе ги 
однесе со себе сите нивни беззаконија во непроодна земја и тој нека го пушти 
јарецот во пустина.” (Броеви 16:21, 22). Посветениот јарец за отпуштање не се 
враќал повеќе во логорот на Израел, а човекот што го однел морал да го измие 
своето тело и својата облека пред да влезе во логорот. 

Целата оваа церемонија имала за цел на Израелците да им втисне во 
срцето свест за светоста на нивниот Бог и Неговата одвратност кон гревот; 
освен тоа требала да им ги предочи фактите дека не можат да дојдат во допир 
со гревот, а да останат неосквернавени. Додека се вршело ова дело на 
исчистување, секој морал со каење да ја мачи својата душа. Сите работи 
морале да бидат оставени, а целиот собир на Израелците морал овој ден да го 
помине во свечено каење пред Бога, во молитва, пост и во длабоко испитување 
на срцето. 



Со оваа симболична служба на народот му се предавани значајни вистини 
за исчистувањето. На местото на грешникот примена е неговата замена; но со 
крвта на жртвуваното животно гревот не можел да биде избришан. Бил 
предвиден само начинот како гревот да се пренесе на светињата. Со 
принесувањето на крвта, грешникот го признавал авторитетот на законот, јавно 
ја исповедал својата вина и ја изразувал својата желба за простување преку 
верата во идниот Откупител; но сè уште не бил ослободен од законската осуда. 
Дури на денот на исчистувањето, свештеничкиот поглавар, откако од народот 
ќе ја примел жртвата, со крвта на оваа жртва влегувал во светињата над 
светињите и го испрскувал поклопецот на милоста, непосредно над законот во 
ковчегот, за да ги задоволи неговите барања. Тогаш, во својство на посредник, 
ги примал гревовите на себе и ги носел од светињата. Положувајќи ги своите 
раце на главата на живиот јарец, ги признавал сите гревови и на тој начин 
симболично од себе ги пренесувал на јарецот. Потоа јарецот симболично ги 
носел во пустината, и така се сметало дека засекогаш се отстранети од 
народот. 

Вака извршената служба, била “слика и сенка на небесните нешта.” А она 
што во службата на земната светиња е извршено “во слика”, во небесната 
служба се одвива во реалност. По Своето вознесување, нашиот Спасител ја 
почнал Својата служба како наш свештенички поглавар. Апостолот вели: 
“Зашто Христос не влезе во ракотворна Светиња, која е образ на вистинската, 
туку во самото небо, за да се јави сега пред Божјото лице за нас” (Евреите 
9:24). 

Свештеничката служба во текот на целата година во првото одделение на 
светињата - во внатрешноста зад завесата што служела како врата и што ја 
разделувала светињата од надворешното преддворје, претставува дело што 
Христос го започнал по Своето вознесување. Работата на свештеникот во 
секојдневната служба била на Бога да Му принесува крв од жртвите за грев, и 
мирисен темјан што се издигнувал со молитвите на Израел. Така Христос пред 
Отецот ги изнесувал заслугите на Својата крв за спасение на грешниците и Му 
ги принесувал, со мирисниот темјан на Својата правда, молитвите на покајните 
верници. Тоа била службата во првото одделение на небесната светиња. 

Дотаму верата на Христовите ученици го следела Спасителот кога Тој се 
вознел на небото пред нивните очи. Тука била сосредочена нивната надеж која, 
како што тоа го кажува Павле, “за нашата душа е цврст и сигурен ленгер, и кој 
влегува дури зад завесата, каде што Исус за нас влезе најнапред, откако стана 
вечен Првосвештеник.” “И тоа не со крвта на јарци и јунци, туку преку Својата 
крв, и ни прибави вечен откуп” (Евреите 6:19, 20; 9, 12). 

Осумнаесет векови оваа служба е вршена во првото одделение на 
светињата. Христовата крв, врз основа на која Тој се залагал за грешниците кои 
се каат, гарантирајќи им прием и простување кај Отецот, сè уште не ги 
отстранувала нивните гревови запишани во небесните книги. Како што во 
симболичната служба на крајот од годината се вршело исчистување, така треба 
и во небесната светиња, пред да биде довршено Христовото дело за 
откупување на човекот, да се изврши делото за исчистување, да се отстрани 
гревот од светињата. Тоа е онаа служба која почнала по истекот на 2300 
денови. Во тоа време, како што најавил и пророкот Даниел, влегол нашиот 
Свештенички Поглавар во светињата над светињите да го изврши последниот 
дел на Својата света служба - исчистување на светињата. 

Како што во старо време, гревовите на народот кои со вера биле 
пренесувани прво на жртвата, а потоа со нејзината крв, симболично, во земната 
светиња, така и во Новиот завет гревовите на оние што се каат со вера се 
пренесуваат на Христа и преку Него на небесната светиња. И како што 
чистењето на земната светиња симболично е вршено со отстранување на 



гревовите со кои таа била извалкана, така мора да биде извршено и вистинско 
исчистување на небесната светиња со отстранување или со бришење на 
гревовите, кои се запишани таму. Но пред да може да се изврши тоа, мораат да 
се прегледаат книгите за да се утврди кој со покајание на гревовите и со вера 
во Христа, се здобил со право да се користи со благодатта на Неговото 
помирување. Затоа со чистењето на светињата е опфатено и делото на 
истражување - делото на истражниот суд. Оваа дело мора да биде извршено 
пред Христос да дојде да го спаси Својот народ, зашто кога Тој ќе дојде, со 
Него ќе дојде и Неговата плата. “За да му даде на секого според делата негови”  
(Откровение 22:12). 

На овој начин оние што оделе по светлината на пророчкото Слово дознале 
дека Христос по истекувањето на 2300 денови, односно 1844 година, наместо 
да дојде на Земјата, влегол во светињата над светињите на небото за да го 
изврши конечното дело на исчистување, како подготовка за Своето доаѓање. 

Сфатиле исто така дека животното жртвувано за грев укажувало на Христа 
како жртва, а и тоа дека свештеничкиот поглавар го претставувал Христа како 
посредник, додека отпуштениот јарец го прикажувал сатаната, причинителот на 
гревот, врз кого на крајот ќе бидат ставени гревовите на искрените покајници. 
Кога свештеничкиот поглавар, со посредство на крвта од жртвуваното животно 
ги отстранувал гревовите од светињата, ги положувал на главата на 
отпуштениот јарец. Кога Христос со заслуга на Сопствената крв на крајот на 
Својата посредничка служба конечно ќе ги отстрани гревовите на Својот народ 
од небесната светиња, ќе ги положи врз сатаната кој со одлуката на судот мора 
да ја сноси конечната казна. Јарецот за отпуштање бил одведен во пустината, 
за никогаш повеќе да не се врати во собирот на Израелските деца. Така и 
сатаната засекогаш ќе биде протеран од Божјата близина и од Неговиот народ 
и во конечното уништување на гревот и грешниците ќе исчезне од списокот  на 
живите. 

 
 
 

XXIV 
 

ВО СВЕТИЊА НАД СВЕТИЊИТЕ 
 
 
Предметот на светињата бил клуч кој ја отклучил тајната на 

разочарувањето во 1844 год. Тој на погледот на разочараните им открил 
систем на поврзани и хармонични вистини, покажувајќи им дека големото 
адвентистичко движење навистина го водела Божјата рака и, разјаснувајќи ја 
положбата и задачата на Божјиот народ, му ги открила неговите сегашни 
должности. Како што Христовите ученици, по онаа страшна ноќ на душевна 
болка и разочарување, “се зарадуваа кога Го видоа Господа” (Јован 20:20), така 
сега се зарадувале и оние што со вера го очекувале Неговото второ доаѓање. 
Тие очекувале дека Тој ќе се појави во слава на Своите верни да им донесе 
награда. Меѓутоа, бидејќи се разочарале во својата надеж, тие Исуса потполно 
го изгубиле од вид, и како Марија на гробот извикале: “Го дигнале Господа од 
гробот и не знам каде Го положиле” (Јован 20:2). Сега во светињата над 
светињите повторно го здогледале лицето на својот милостив Свештенички 
Поглавар, кој наскоро ќе се појави како нивен цар и ослободител. Светлината 
што доаѓала од светињата го расветлила минатото, сегашноста и иднината. 
Знаеле дека Бог ги водел со Своето непогрешливо провидение. Иако, слично 
на првите ученици, тие самите не ја сфатиле смислата на пораката што ја 
објавувале, сепак таа во секој поглед била исправна. Со своето објавување на 



оваа порака, ја извршиле Божјата намера, и нивната работа за Господа не била 
напразна. Препородени со големата Божја милост “за жива надеж”, се радувале 
со “неискажана и прославена радост” (1. Петрово 1:3, 8). 

Меѓутоа и Даниеловото пророштво: “Уште две илјади и триста вечери и 
утра, тогаш светињата ќе се исчисти” (Даниел 8:14), и првата ангелска вест: 
“Бојте се од Бога и подајте Му слава, зашто настапи часот на Неговиот суд” 
(Откровение 14:7), упатувале на Христовата служба во светињата над 
светињите и на истражниот суд, а не на Христовото доаѓање на Земјата, за да 
го спаси Својот народ и да ги уништи безбожниците. Грешката не се поткраде 
во пресметувањето на пророчките временски периоди, туку токму во настанот 
што требаше да се случи по истекувањето на 2300 денови. Поради оваа своја 
грешка верниците доживеале разочарување, но сето тоа во пророштвото било 
најавено, и се што можеа да очекуваат според Писмото, се исполнило во она 
време. Во исто време додека тие ги оплакувале своите неисполнети надежи, се 
исполнил настанот што е најавен во самата вест, настанот што морал да се 
исполни пред да може Христос да дојде, за на Своите верни да им донесе 
награда.  

Христос дошол, но не на Земјата како што тие очекуваа, туку како што во 
симболот било најавено, во небесната светиња над светињите. Пророкот 
Даниел Го видел во визија како во тоа време доаѓа пред “Старецот”. “Видов во 
ноќните виденија, а тоа на небесните облаци како да идеше Синот Човечки, 
дојде” - не на Земјата - туку до “Старецот и застана пред Него” (Даниел 7:13). 

Ова доаѓање исто така ни го најавува и пророкот Малахија: “Ненадејно ќе 
дојде во Својот храм Господ, Кого вие Го барате, и Ангелот на Заветот, по кого 
копнеете. Еве Го, веќе доаѓа - зборува Господ над Воинствата” (Малахија 3:1). 
Господовото доаѓање во Неговиот храм за Неговиот народ бил ненадеен и 
неочекуван. Не Го барале таму, туку очекувале дека Тој ќе дојде на Земјата, “Во 
пламенен оган, за да даде одмазда на оние кои не Го познаваат Бога и кои не 
му се послушни на евангелието...” (2. Солунјаните 1:8).  

Меѓутоа, народот сè уште не бил подготвен да го сретне својот Господ. За 
нив морало да се изврши уште едно дело. Им била дадена одредена светлина 
која нивните мисли ги насочила кон Божјиот храм на небото; и ако со вера го 
следат својот Свештенички Поглавар во Неговата тамошна служба, ќе им бидат 
откриени и нови должности. На црквата морало да и се даде уште една вест на 
предупредување и поука. 

“Но”, се прашува пророкот, “кој ќе го издржи денот на Неговото доаѓање и 
кој ќе устои кога Тој ќе се јави? Зашто Тој е како огнот на леарот и како 
пепелницата на белачот, и ќе седне како оној, кој топи и пречистува сребро. Ќе 
ги исчисти Левиевите синови и ќе ги претопи како златото и среброто, за да Му 
принесат на Господа жртва во правда” (Малахија 3:2, 3). Оние што ќе живеат на 
Земјата во времето кога Христовото посредување во небесната светиња ќе 
биде завршено, ќе мораат да стојат пред Бога без посредник. Нивните облеки 
ќе мораат да бидат беспрекорни, а нивниот карактер исчистен од гревовите со 
Христовата крв. Со Божја милост и трудољубиво настојување од своја страна, 
тие мораат да победат во борбата со злото. Додека на небото се води 
истражниот суд, а гревовите на покајаните верници се отстрануваат од 
светињата, меѓу Божјиот народ на земјава мора да се изврши особено дело на 
чистење и отстранување на гревот. Оваа дело појасно е прикажано во пораките 
објавени во четиринаесеттото поглавје на Откровението. 

Кога ова дело ќе биде довршено, и Христовите следбеници ќе бидат 
подготвени за Неговата појава, тогаш “приносот Јудин и на Ерусалим ќе Му 
биде мил како во старите времиња” (Малахија 3:4). Тогаш црквата, што Господ 
при Своето доаѓање ќе ја земе кај Себе, ќе биде “славна Црква, без мани или 
порок, или нешто слично” (Ефесјаните 5:27). Тогаш таа ќе изгледа “како зора, 



убава како Месечина, светла како Сонце, страшна како војска со знамиња” 
(Песна над песните 6:10). 

Освен укажувањето на Господовото доаѓање во Неговиот храм, пророкот 
Малахија исто така го најавува и Неговото второ доаѓање - доаѓањето на суд: 
“Ќе дојдам при вас на суд, и ќе бидам подготвен сведок против вражалците и 
прељубниците, против оние, кои се колнат лажно, против оние, кои задржуваат 
од платата на работникот, вдовицата и на сирачето, против оние, кои го газат 
правото на странците и не се бојат од Мене - зборува Господ над Воинствата” 
(Малахија 3:5). Јуда упатува на истата сцена кога кажува: “Ете, иде Господ со 
илјадници Свои свети ангели, за да направи суд над сите и за да ги изобличи 
сите безбожници за сите нивни нечесни дела, што ги беа направиле со своето 
беззаконие, и за сите лоши зборови, што ги изрекле за Него безбожните 
грешници” (Јуда 14,15). Ова Господово доаѓање во Неговиот храм, се два 
одредени и сосема различни настани. 

Христовото доаѓање како наш Првосвештеник во светињата над светињите 
да ја исчисти светињата претскажан во пророштвото на Даниел 8:14; доаѓањето 
на Синот човечки пред Старецот, опишано во книгата на истиот пророк; Даниел 
7:13; и ова Господово доаѓање  во Неговиот храм најавено преку Малахија - 
сето тоа се описи на еден ист настан. Така Христос во дваесет и петтото 
поглавје на Евангелието по Матеј, во својата парабола за десетте девојки, е 
претставен и со доаѓањето на младоженецот на свадбената свеченост. 

Во летото и есента 1844 година е објавувана веста: “Ете младоженецот 
иде!” Тогаш се појавиле два вида на верници, прикажани во параболата со 
мудри и неразумни девојки - едни кои со радост го очекувале Христа да се 
појави и трудољубиво се подготвувале да Го дочекаат; и други кои под 
влијанието на стравот и моменталните побуди се задоволувале со теоријата на 
вистината, но потполно лишени од скапоцените дарови на Божјата милост. Во 
параболата, кога младоженецот дошол “подготвените влегоа со Него на 
свадбата.” Овде споменатото доаѓање на младоженецот се случило пред 
свадбата. Свадбата го претставува Христовото примање на Неговото царство. 
Светиот град, Новиот Ерусалим, кој е престолнина и главен град на царството, 
е наречен “жена, невеста на Јагнето.” Ангелот во видение му рекол на Јован: 
“Дојди да ти ја покажам невестата, жената на Јагнето!” “И ме пренесе во дух”, 
кажува пророкот..., “и ми го покажа светиот град Ерусалим, како слегува од 
небото од Бога” (Откровение 21:9, 10). Според ова, очигледно е дека невестата 
го претставува светиот град, а девојките што излегуваат во пресрет на 
младоженецот ја прикажуваат  заедницата. Според Откровение 19,9. 
припадниците на Божјиот народ треба да бидат гости на вечерата на свадбата 
на  Јагнето. Ако се гости, тие не можат во исто време да бидат претставени и 
како невеста. Христос, како што тоа ни го истакнува пророкот Даниел, ќе прими 
од Старецот “власт, слава и царство.” Тој ќе го прими Новиот Ерусалим, - 
престолнината на Своето царство што ќе биде “како невеста, која е украсена за 
својот маж” (Даниел 7:14; Откровение 21:2). Примајќи го на тој начин Своето 
царство Тој ќе дојде со сета Своја слава како “Цар над царевите и господар над 
господарите”, за да му даде спасение на Својот народ, кој ќе седне на трпезата 
со Авраама, Исака и Јакова во царството небесно (Матеј 8:11; Лука 22:30), да 
земе учество во вечерата на свадбата на Јагнето. 

Најавата: “Ете, младоженецот иде!”, што била ширена во летото 1844 
година, илјадници биле наведени непосредно после тоа да го очекуваат 
Христовото доаѓање. Во одреденото време младоженецот навистина дошол, но 
не на Земјата, како што тоа го очекувал Неговиот народ, туку пред Старецот на 
свадбената свечаност во небото, да го прими Своето царство. “Подготовените 
влегоа со Него на свадбата, и вратата се затвори” (Матеј 25:10). Тие не можеле  
лично да бидат присутни на свадбата, зашто таа е одржана на небото, додека 



тие се наоѓале на земјата. Значи Христовите следбеници треба да го “чекаат 
својот господар кога се враќа од свадбата” (Лука 12:36). Меѓутоа, тие мораат да 
сфатат што работи Тој таму, и со вера да Го следат кога излегува пред Бога. Во 
таа смисла може и за нив да се каже дека “влегоа со Него  на свадбата.” 

Во параболата, на свадбата влегле оние девојки што покрај светилките 
имале и масло во своите садови. Оние што покрај познавањето на вистината 
што е содржана во Светото писмо, имале и дарови на Духот и Божја милост; 
кои во ноќта на своето горчливо искушение трпеливо чекале и во Библијата 
барале појасна светлина - тие ја сфатиле вистината во врска со небесната 
светиња и настанатата промена во тамошната служба на Спасителот, и со вера 
Го следеа во Неговото дело горе во небесната светиња. И сите што, 
благодарение на сведоштвото на Светите списи, ќе ги прифатат дадените 
вистини и со вера ќе Го следат Христа кога ќе стапи пред Бога да го изврши 
последното посредување и потоа да Го прими Своето царство - сите овие, во 
параболата се прикажани како поканети гости што како “готови влегоа со Него 
на свадбата.” 

Во параболата што е опишана во 22 поглавје на Евангелието според Матеј 
е употребена истата слика на свадбата и јасно е прикажано дека истражниот 
суд ќе се одржи пред свадбата. Пред свадбата доаѓа Царот да ги види гостите 
(Матеј 22:11), дали сите се облечени во свадбено руво, - во беспрекорно чисти 
облеки на карактерот испрани и обелени “во крвта на Јагнето” (Откровение 
7:14). Оној што  не ќе биде облечен во таква облека ќе биде исфрлен, а сите 
оние што на проверувањето ќе се најдат во свадбено руво, Бог ќе ги прими во 
Своето царство и ќе ги прогласи за достојни да царуваат со Него и да седнат на 
престолот. Ова дело на проверување на карактерот, на дефинитвното 
одлучување кој е подготвен за Божјото царство - го претставува истражниот 
суд, завршното дело во небесната светиња. 

Кога делото на истражниот суд ќе биде довршено, кога ќе биде испитан и 
дефинитивно решен случајот на секој поединец, кој во било кој век се сметал за 
Христов следбеник, тогаш и никако порано, ќе биде завршено времето на 
проверување и вратата на милоста конечно ќе се затвори. Така кратката 
реченица: “И подготвените влегоа со Него на свадбата и се затвори вратата,” 
нè води преку завршното посредување на Спасителот во светињата, до 
моментот кога ќе биде завршено големото дело за спасението на човештвото. 

Во службата на земната светиња која, како што видовме, е само симбол на 
службата во небесната светиња, службата во првото одделение престанувала 
кога Првосвештеникот на големиот Ден на помирувањето ќе стапнел во 
Светињата над светињите. Бог заповедал: “Кога тој ќе влезе да ја исчисти 
Светињата, нека нема никој друг во шаторот за состанок, додека тој не  излезе” 
(Левит 16:17). Така Христос, влегувајќи во светињата над светињите, да го 
изврши последното исчистување, престанал со Својата служба во првото 
одделение. Но со завршувањето на службата во првото одделение, започнала 
службата во второто одделение. Кога свештеничкиот поглавар во 
симболичната служба на Денот на исчистувањето го напуштил првото 
одделение на светињата, влегол во второто одделение пред Бога да ја принесе 
крвта жртвувана за гревовите на сите Израелци што навистина се покајале. 
Така и Христос завршил само еден дел од Својата посредничка должност за да 
го почне вториот дел, повикувајќи се пред Отецот сè уште на Својата крв во 
корист на грешникот. 

Овој предмет адвентистите не го разбрале во 1844 година. Бидејќи 
поминало времето во кое Спасителот бил очекуван, тие сè уште верувале дека 
Неговото доаѓање е близу; сметале дека настапил критичниот момент и дека 
Христовото посредување за човекот пред Бога е завршено. Им изгледало дека, 
според библиското учење, времето на милоста ќе заврши за илјадници пред 



вистинското Господово доаѓање на небесните облаци. Тоа им изгледало 
евидентно врз основа на оние библиски цитати што упатуваат на времето кога 
луѓето ќе бараат, ќе тропаат и ќе викаат на вратата на милоста, но повеќе не ќе 
им се отвори. Сега им се наметнувало прашањето: Дали времето во кое тие го 
очекувале Христовото доаѓање, всушност е само почеток на оној временски 
период кој непосредно ќе му претходи на Неговото доаѓање. Објавувајќи го 
предупредувањето за библискиот суд, чувствувале дека својата должност кон 
светот ја извршиле, и така што се однесува до спасението на грешниците, од 
душите им паднала голема тежина, а богохулното исмејување од безбожниците 
за нив бил уште еден доказ дека Божјиот Дух се повлекол од оние што ја 
презреле и отфрлиле Неговата милост. Сето тоа ги зацврстувало во 
уверувањето дека времето на милоста е при крај; или, како што тие лично се 
изразувале, дека “вратата на милоста е затворена”. 

Но со истражувањето на прашањето за светињата, се појавила и појасна 
светлина. Сега увиделе дека биле во право кога верувале дека крајот на 2300 
денови, во 1844 година навистина означува важен и критичен момент. Меѓутоа, 
иако било вистина дека вратата на милоста и надежта се затворила, низ која 
луѓето осумнаесет векови имале пристап кон Бога, се отворила другата врата, и 
на луѓето им е понудено простување на гревовите со Христовото посредување 
во светињата над светињите. Еден дел од Неговата посредничка служба е 
довршен, но само за да отстапи место на другиот. Сè уште постоела “отворена 
врата” во небесната светиња, каде што Христос се залага пред Отецот за 
спасение на грешниците. 

Сега се видело дека Христовите зборови од Откровението: “Вака вели 
Светиот, Вистинитиот, Кој го има Давидовиот клуч; Кој отвора, и никој не 
затвора! Кој затвора и никој не отвора: ги знам делата твои. Ете, поставив пред 
тебе отворена врата, што никој не може да ја затвори” (Откровение 3:7, 8), 
можат да се применат токму на црквата во тоа време. 

Сите кои со вера го следеле Христа во Неговото големо дело на 
помирување ќе ја уживаат благодатта на Неговото посредување, додека оние 
што ја отфрлуваат светлината што е дадена за ова дело на Неговата служба од 
тоа посредување нема да имаат никаква корист. Евреите што ја отфрлиле 
дадената светлина при првото Христово доаѓање и одбиле да поверуваат во 
Него како во Спасител на светот, преку Него не примиле ниту проштевање. 
Кога Исус по Своето вознесение влегол во небесната светиња за да, 
благодарение на заслугите на Сопствената крв, го излее врз Своите ученици 
благословот на Своето посредување, Евреите биле оставени во потполна 
темнина за и понатаму да продолжат со своите бескорисни жртви и приноси. 
Службата на старозаветните симболи и сенки била завршена. Онаа врата низ 
која луѓето порано навистина имале пристап кон Бога, не била повеќе отворена. 
Евреите одбиле да го побараат Христа на патот што тогаш единствено бил 
достапен - односно со посредство на Неговата служба во небесната светиња. 
Затоа и не можеле да воспостават врска со Бога. За нив вратата била 
затворена. Тие не Го запознале Христа како вистинска жртва и како единствен 
посредник пред Бога, затоа и не можеле да се користат со благодетите на 
Неговото посредување. 

Состојбата на тие неверни Евреи најдобро ја илустрира состојбата на 
многумина безбожни и неверни меѓу таканаречените христијани кои намерно го 
игнорираат делото на нашиот милостив Првосвештеник. Кога во симболичната 
служба Првосвештеникот влегувал во светињата над светињите, од сите 
Израелци се барало да се соберат околу светињата и на најсвечен начин да ја 
понижат својата душа пред Бога, за да добијат простување на своите гревови и 
да не бидат исклучени од собирот на верните. Колку тогаш е поважно ние во 



овој вистински Ден на помирување да ја сфатиме службата на нашиот 
Првосвештеник и да знаеме што ни е должност и што Тој очекува од нас. 

Луѓето не можат неказнето да ги отфрлат предупредувањата што Бог им ги 
испраќа во Својата милост. Во деновите на Ное небото на жителите на светот 
им испратило вест и нивното спасение зависело од тоа дали ќе ја прифатат или 
отфрлат оваа вест. Меѓутоа, тие го отфрлиле Божјото предупредување, 
најпосле Божјиот Дух конечно се повлекол и тие завршиле во брановите што 
дошле од потопот. Во времето на Авраам, милоста престанала да се залага за 
грешните жители на Содом, и освен Лот, неговата жена и двете ќерки, сите 
останати нашле смрт во огнот испратен од небото. Така било и во Христовите 
денови. Божјиот Син морал да им каже на неверните Евреи на онаа поколение: 
“Ете, ви се остава вашиот дом пуст” (Матеј 23:38). Гледајќи низ вековите и 
мислејќи токму на овие последни денови, истиот Тој Сезнаечки Стражар и 
Светец рекол за оние што “не ја примиле љубовта на вистината за да се 
спасат: “И затоа Бог им испрати сила на заблуда, за да поверуваат на лагата; 
та да бидат осудени сите, кои не поверуваа во вистината, а ја засакаа 
неправдата” (2. Солунјаните 2:10-12). Бидејќи го отфрлиле учењето на 
Неговото Слово, Бог од нив ја повлекува силата на Својот Свет Дух и ги 
препушта на измамите што тие ги сакаат. 

Меѓутоа, Христос сè уште посредува во корист на човекот, и светлината 
сигурно ќе им биде дадена на оние што се стремат кон неа. Адвентистите ова 
во почетокот веднаш не го разбрале, но сепак подоцна им станало јасно, кога 
почнале да им се разјаснуваат библиските текстови што дефинитивно ја 
одредиле нивната работа. 

По истекот на одреденото време, во 1844 година настапило време на 
големо искушение за оние што сè уште се држеле за адвентната вера. Нивната 
единствена помош во врска со зацврстувањето на нивниот вистински став, 
била светлината која нивното внимание го насочила кон небесната светиња. 
Некои се одрекле од своето верување во своето поранешно пресметување на 
пророчките временски периоди, и она моќно влијание на Светиот Дух, што го 
придружувал адвентното движење почнал да и се припишува на човечка или 
сатанска сила. Другите непоколебливо верувале дека во сè што преживеале ги 
водел самиот Бог; и додека чекале, стражареле и се молеле за да ја дознаат 
Божјата волја, увиделе дека нивниот голем Првосвештеник го отпочнал и 
вториот дел на својата служба и следејќи Го со вера, биле наведени да ја 
сфатат и последната задача на црквата. Сега појасно ја сфатиле пораката на 
првиот и вториот ангел, и биле подготвени да ја прифатат и на светот да му го 
објават свеченото предупредување на третиот ангел од Откровението во 14-
тата глава. 

 
 
 

XXV 
 

БОЖЈИОТ ЗАКОН Е НЕПРОМЕНЛИВ 
 
 
“И се отвори Божјиот храм на небото и се покажа ковчегот на Неговиот 

завет во Неговиот храм” (Откровение 11:19). Ковчегот на Божјиот завет се наоѓа 
во светињата над светињите, во второто одделение на светињата. Во службата 
на земната светиња која служела “на сликата и на сенката на небесните нешта” 
(Евреите 8:5), ова одделение се отворало само на големиот Ден на 
помирување за да се исчисти светињата. Според тоа, најавата дека на небото е 
отворен Божјиот храм и дека во него е виден ковчегот на заветот, укажува на 



отворањето на небесната светиња над светињите во 1844 година во која 
Христос тогаш влегол да го изврши завршното дело на помирување. Оние што 
со вера го следеле својот голем Првосвештеник кога влегол во Светињата над 
светињите да ја продолжи Својата посредничка служба, го видоа тука ковчегот 
на Неговиот завет. Откако претходно го проучиле предметот на светињата, 
дошле до сознанието дека Спасителот ја променил Својата служба, дека сега 
служи пред самиот Божји ковчег и дека тука, повикувајќи се на Својата крв, ги 
застапува грешниците. 

Во ковчегот на заветот, во земната светиња, се наоѓале две камени плочи 
на кои биле испишани прописите на Божјиот закон. Ковчегот бил само место 
каде се чувале плочите на Божјиот закон и самото присуство на овие 
божествени прописи му давале важност и светост. 

Кога на небото се отворила Божјата црква се покажал ковчегот на Неговиот 
завет. Тоа значи дека во небесната светиња над светињите свето се чува 
Божјиот закон - законот што среде грмежи и громови на Синај го изговорил 
самиот Бог и го напишал со Својот прст на камени плочи. 

Божјиот закон во небесната светиња е возвишен оригинал чијшто верен 
препис биле заповедите напишани на камените плочи и запишани во 
Мојсеевото Петокнижие. Оние што ја сфатиле оваа важна точка, исто така ја 
согледале и светоста и непроменливоста на Божјиот закон. Како никогаш 
дотогаш, ја запознале и силата на зборовите на Спасителот:  “Додека постојат 
небото и земјата ниту една јота или црта од Законот нема да се измени, додека 
не се исполни сè” (Матеј 5:18). Бидејќи Божјиот закон претставува откровение 
на Неговата волја и израз на Неговиот карактер, мора засекогаш да остане 
“како верен сведок на небото.” Ниедна заповед никогаш не е укината. Не е 
изменета ниту една негова буква, ниту една цртичка. Псалмистот вели: “О, 
Господи, Твојот Збор останува довека, постојан како небесата.” “ Сите Негови 
заповеди се постојани, утврдени за сите времиња, довека” (Псалм 119:89; 
111:7, 8). 

Четвртата Божја заповед како што првобитно била објавена: “Помни го 
денот саботен, за да го празнуваш. Шест дена работи, и сврши ги во нив сите 
свои работи, а седмиот ден е сабота Господова, на твојот Бог; тогаш немој да 
вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој, ни ќерката твоја, ни слугата твој, ни 
слугинката твоја, ни волот твој, ниту придојдениот, кој се наоѓа кај тебе, оти за 
шест дена ги создаде Господ небото и Земјата, морето и сè што е во нив; а во 
седмиот ден си отпочина; заради тоа Господ го благослови седмиот ден и го 
освети” (Излез 20:8-11) - се наоѓа во самото срце на Декалогот. 

Божјиот Дух трогателно влијаел на срцата на оние што го истражувале 
Неговото Слово. Незадржливо им се наметнувало уверувањето дека 
непочитувајќи го денот за одмор на Творецот, во незнаење ја престапувале 
оваа заповед. Почнале да ги истражуваат причините зошто се празнува првиот 
ден во седмицата наместо денот што самиот Бог го посветил. Во Светото 
писмо не можеле да пронајдат никаков доказ дека четвртата заповед е укината 
или дека саботата е променета. Благословот со кој седмиот ден уште на самиот 
почеток бил прогласен за свет, никогаш не му е одземен. Тие најискрено 
настојувале да ја запознаат Божјата волја и да ја почитуваат; и кога сфатиле 
дека всушност се престапници на Неговиот закон, нивните срца ги исполнило 
навистина длабока болка и тие својата верност кон Бога ја покажале со тоа што 
почнале да ја празнуваат саботата. 

Многу и мошне сериозни напори се вложувани за да се оспори и побие 
нивната вера. Никој не можел да ги затвори очите пред фактот дека доколку 
земната светиња е симбол или слика  на небесната, тогаш и законот чуван во 
ковчегот на заветот на земјата бил точен препис на законот што се наоѓа во 
ковчегот на небото; и кога ја прифатиле вистината за небесната светиња со 



самото тоа ги признале и барањата на Божјиот закон, а со тоа и обврската кон 
саботата која е составен дел на четвртата заповед. Тука лежела тајната за 
огорчениот и одлучен отпор против хармоничното толкување на Светото писмо 
кое ја откривало Христовата служба во небесната светиња. Луѓето се 
напрегнувале со сите сили да ја затворат вратата што самиот Бог ја отворил, а 
да ја отворат вратата што Тој ја затворил. Но, Оној “Кој отвора, и никој не 
затвора! Кој затвора и никој не отвора!” нагласил: “Ете, поставив пред тебе 
отворена врата, што никој  не може да ја затвори” (Откровение 3:7, 8). Самиот 
Христос ја отворил вратата, ја започнал службата во светињата над светињите; 
светлината заблескала низ отворената врата на небесната светиња и се 
покажало дека и четвртата заповед е составен дел на законот што се чува тука; 
она што Бог го воспоставил ниту еден човек не може да го собори. 

Оние што ја прифатиле светлината за Христовото посредување и 
непроменливоста на Божјиот закон, констатирале дека тие вистини се 
истакнати во четиринаесеттото поглавје на Откровението. Пораките што се 
истакнати во ова поглавје содржат тројно предупредување, кое треба да ги 
подготви жителите на Земјата за второто Христово доаѓање (Види додаток). 
Најавата: “Настапи часот на Неговиот суд”, укажува на завршниот дел на 
Христовата служба за спасение на луѓето. Таа ја најавува вистината, што мора 
да се проповеда сè додека Спасителот не заврши со посредувањето, и не дојде 
повторно на Земјата да го земе Својот народ кај Себе. Судот што е започнат во 
1844 година мора да продолжи сè додека не биде решен случајот на секој 
човек, без оглед дали тој се наоѓа меѓу мртвите или меѓу живите; и затоа тој ќе 
трае сè до крајот на времето на милоста. И затоа, да би се подготвиле луѓето 
да опстанат на судот, во пораката им се заповеда: “Бојте се од Бога и подајте 
Му слава”, “и поклонете Му се на Оној, Кој ги создал небото и Земјата, морето и 
водните извори.” Резултатот од прифаќањето на оваа порака е даден во 
следните зборови: “Тука е трпението на светите, кои ги држат Божјите заповеди 
и верата во Исуса.” Луѓето, за да се подготват и одржат на судот, треба да ги 
држат Божјите заповеди. Мерило за карактерот на тој суд ќе биде токму Божјиот 
закон. Апостол Павле кажува: “Оние што згрешиле при Закон, според Законот 
ќе бидат и судени... во денот кога Бог преку Исуса Христа според моето 
Евангелие, ќе ги суди човечките тајни.” А понатаму додава дека “ќе бидат 
оправдани оние, кои се извршители на Законот” (Римјаните 2:12-16). За да 
може Божјиот закон да се држи важна е верата; зашто “без вера не е можно да 
Му се угоди на Бога.” “А сè што не е според верата, грев е” (Евреите 11:6; 
Римјаните 14:23). 

Првиот ангел ги повикува луѓето: “Бојте се од Бога и подајте Му слава!” - 
Поклонете Му се и признајте Го како творец на небото и Земјата. Да би го 
правеле тоа, мораат да го држат Неговиот закон. Мудрецот вели: “Бој се од 
Бога, исполнувај ги Неговите заповеди, зашто тоа за човекот е сè” 
(Проповедник 12:13). На Бога не Му е угодно никакво богослужение што не е 
придружувано со покорување на Неговите заповеди. “Бидејќи љубовта кон Бога 
се состои во тоа: да ги пазиме заповедите Негови.” “Кој го отстранува увото 
свое да не го слуша законот, на таквиот и молитвата му е одвратна” (1. 
Јованово 5:3; Изреки 28:9).  

Должноста да Го славиме Бога произлегува од самиот факт дека Тој е 
Творец и дека како на Таков сите созданија му должат благодарност за своето 
постоење. Секаде каде што во Библијата се истакнува дека Тој, за разлика од 
незнабожечките богови, навистина има полно право на почитување и славење, 
тука се наведуваат и доказите за Неговата творечка моќ. “Бидејќи сите богови 
на незнабошците се ништо, а Господ го создаде небото” (Псалм 96:5). “Со кого 
ќе Ме изедначите и со кого ќе Ме споредите? - вели Светецот. Кренете ги очите 
свои кон висините небесни и погледнете, кој ги создал?” “Зашто вака вели 



Господ, Кој го создаде небото, Он, Бог, Кој и даде облик на Земјата, и Кој ја 
создаде... Јас сум Господ, и нема друг (Исаија 40:25, 26; 45,18). Псалмистот 
вели: “Знајте дека Господ е Бог: Тој нè создаде, и ние сме Негови, Негов народ 
сме” (Псалм 100:3). “Дојдете, да се поклониме и да паднеме, да Му се 
поклониме на Бога, нашиот Создател” (Псалм 95:6). А светите суштества кои се 
поклонуваат на небото пред Бога, како доказ дека тоа Нему и навистина му се 
должи, повторуваат: “Достоен си, Господи и Боже наш, да ја примиш славата, и 
честа и силата, зашто Ти си создал сè...” (Откровение 4:11). 

Во четиринаесеттото поглавје на Откровението, луѓето се повикуваат да го 
слават Творецот; и пророштвото во истото поглавје укажува на особеноста на 
верниците што како резултат на објавувањето на тројната вест, ги држат 
Божјите заповеди. Една од овие заповеди непосредно упатува на Бога како на 
Творец. Четвртата заповед кажува: “А седмиот ден е сабота Господова, на 
твојот Бог... оти за шест дена ги создаде Господ небото и Земјата, морето и сè 
што е во нив; а во седмиот ден си отпочина: заради тоа Господ го благослови 
саботниот ден и го освети” (Излез 20,10.11). Во врска со саботата, Господ исто 
така кажува: “Празнувајте ги моите саботи за да бидат знак меѓу Мене и вас, па 
да знаете, дека Јас сум Господ, вашиот Бог” (Езекиел 20:20). А за тоа се 
наведува и причината: “Зашто Господ за шест дена ги создаде небото и 
Земјата, а во седмиот ден си отпочина и се одмори” (Излез 31:17). 

“Важноста на саботата како спомен на создавањето се состои во тоа што 
таа постојано нè потсетува на вистинската причина зашто на Бога Му должиме 
благодарност и постојано оддавање на слава” - зашто Тој е Творец, а ние 
негови созданија. “Поради тоа саботата се наоѓа во самата основа на 
служењето на Бога, зашто таа, оваа голема вистина ја истакнува на 
највпечатлив начин, што не може да се каже ниту за една друга институција. 
Вистинската основа или причината за тоа што му се поклонуваме на Бога, не 
само во седмиот ден туку воопшто, се наоѓа во разликувањето меѓу Творецот и 
Неговите созданија. Овој голем факт не може никогаш да застари и не смее 
никогаш да се заборави.” - Џ. Н. Ендрјуз (Andrews) Историја за саботата, 27 
поглавје. 

На луѓето секогаш треба да им ја предочуваме вистината, дека Бог саботата 
ја воспоставил уште во Едем; и сè додека постои фактот, дека како на Творец 
Му должиме благодарност, саботата нема да престане да биде знак и спомен 
на тоа. Кога саботата секогаш би била празнувана, мислите и чувствата на 
луѓето би биле посветени на Творецот, како предмет на нивно почитување и 
поклонување, и никогаш не би постоел ниту еден идолопоклоник, атеист или 
неверник. Празнувањето на саботата претставува знак на верност  кон  
вистинскиот Бог, “кој ги создаде небото, Земјата, морето и водните извори.” Од 
ова произлегува дека веста во која на луѓето им се заповеда да го слават Бога 
и да ги држат Неговите заповеди, посебно ги повикува да ја држат четвртата 
заповед. 

Наспроти на оние што ги држат Божјите заповеди и ја имаат верата 
Исусова, третиот ангел укажува и на други, против чиишто заблуди тој изрекува 
сериозна и страшна закана: “Кој ќе му се поклони на ѕверот и на неговиот лик, и 
прими белег на своето чело или на раката своја, тој ќе пие од виното на 
Божјиот гнев” (Откровение 14:9, 10). За да ја разбереме оваа вест, потребно е 
правилно да се толкуваат употребените симболи. Што се подразбира под 
изразот: ѕвер, лик и белег (жиг)? 

Низата пророштва во кои се наоѓаат овие симболи, почнуваат во 
дванаесеттото поглавје на Откровението со симболот на ламја која “сакаше да 
го убие” Христа по Неговото раѓање. Ламјата е сатаната (Откровение 12:9) кој 
го поттикнувал Ирода да Го убие Спасителот. Негов главен претставник во 
војувањето против Христа и Неговиот народ, во првите векови на 



христијанската ера, било Римското царство, претежно со паганска религија. И 
додека ламјата првобитно го претставува сатаната, во преносна смисла таа е 
симбол на паганскиот Рим. 

Во тринаесеттото поглавје (од 1 до 10 стих) е опишан друг ѕвер, кој “беше 
како леопард” на кој ламјата му ја даде “силата своја, престолот свој и голема 
власт”. Овој симбол, како што веруваа повеќето протестанти го претставува 
папството, кое наследило сила и власт од старото Римско царство. За ѕверот 
сличен на леопардот пророштвото кажува: “Нему му се даде уста, што 
зборуваше големи зборови... Тогаш ја отвори устата за хулење против Бога, за 
да го похули името Негово, живеалиштето Негово и оние, што живеат на 
небото. И му се даде да  војува против светите и да ги победи; му се даде 
власт над секое колено, јазик и народ.” Ова пророштво, кое речиси се 
изедначува со описот на малечкиот рог во 7. поглавје на Даниеловата книга, 
без сомнение укажува на папството. 

“И му се даде власт така да прави четириесет и два месеца.” “И видов”, 
пророкот продолжува понатаму, “дека една од главите негови како да беше 
смртно ранета”, потоа продолжува: “Кој во ропство води, во ропство ќе биде 
одведен; кој со меч убива, со меч треба да биде убиен.” Овие “четириесет и два 
месеци” исто како и периодот “за време, за две времиња и за половина време” 
(Даниел 7. поглавје), претставуваат три и пол години или 1260 денови - односно 
го означуваат времето кога папската превласт го прогонувала и угнетувала 
Божјиот народ. Овој временски период, како што е наведено во претходните 
поглавја на оваа книга, започнал со воспоставувањето на папството 538 година 
по Христа, а завршил 1798 година. Во тоа време со заробувањето на папата од 
страна на француската војска, папската власт навистина била смртно ранета и 
пророштвото: “Кој во ропство води, во ропство ќе биде одведен,” очигледно се 
исполнило. 

Во ова поглавје се појавува уште еден симбол. Пророкот нагласува: “И 
видов друг ѕвер како излегува од земјата. Тој имаше два рога како кај јагне” 
(Откровение 13:11). И самата појава на овој ѕвер и начинот на неговото 
појавување предвестуваат дека нацијата претставена со симболот на овој ѕвер 
се разликува од народите претставени со претходните симболи. Големите 
светски царства што владееле со светот, му се претставени на пророкот 
Даниел, како ѕверови што се појавиле откако “четирите небесни ветрови се 
бореа над големото море” (Даниел 7:2). Во седумнаесеттото поглавје ангелот 
објаснува дека водите се: “луѓето и народите, племињата и јазиците” 
(Откровение 17:15). Ветровите се симболи на воените судири. Четирите 
небесни ветра, што се бореле на големото море, ги претставуваат страшните 
сцени на освојување и преврати со чиешто посредство земните царства 
доаѓаат на власт. 

Меѓутоа, ѕверот со рогови сличен на јагне, е виден “како излегува од 
земјата.” Наместо да руши други сили за да ја воспостави својата, вака 
претставената нација, мора да се појави на една, дотогаш незаземена 
територија и да се развива постепено и мирно. Затоа таа не можела да излезе 
од многубројните и меѓусебно завојувани народи на Стариот свет - од она 
немирно море на “луѓе, народи, племиња и јазици.” Значи таа мора да се 
побара на Западниот континент. 

Која нација во таканаречениот Нов свет почнала да се развива во 1798 
година во сила и величина, и да го привлекува на себе вниманието на светот? 
Примената на овој симбол е надвор од секое сомневање. Една нација и само 
една одговара на дадените цитати на пророштвото; тоа јасно укажува на 
Соединетите Американски Држави. Колкупати мислата, а понекогаш сосема 
точно и зборовите на библискиот пророк, несвесно ги употребувале 
говорниците и историчарите опишувајќи го настанувањето и развојот на оваа 



нација. Во видението ѕверот е виден “како излегува од земјата.” Наместо 
зборот “излегува” во преводот можел да се употреби изразот “никнува или 
израснува како билка.” А, како што веќе видовме, оваа нација морала да се 
појави на дотогаш незаземена територија. Еден истакнат писател, опишувајќи 
го настанувањето на Соединетите Држави, говори за “тајната на нивното 
настанување од празнината” и кажува: “Бесшумно како трска израснавме до 
држава.” - Г. А. Таунсенд (Townsend) Новиот свет во споредба со стариот, 
462 стр. Еден европски дневник во 1850 година пишуваше за Соединетите 
Држави како за некоја необична империја која “изникнала” и “во тишината на 
земјата секој ден ја зголемува својата моќ и гордост.” Едварт Еверт во својот 
говор за побожните дојденци, основачи на оваа нација, кажува: “Барале 
осамено место, простодушно во својата скриеност, и сигурно во својата 
оддалеченост од престојувалиштето на насилниците, каде што малата црква од 
Лејден можела да ужива слобода на совеста. Погледнете ги силните области 
преку кои тие, со мирно усвојување,... го носеле знамето на крстот. “Одржан 
говор во Плимут, во државата Масачусетс, (Massachusetts) 22.12.1824 год.11. 
стр 

“Имаше два рога како кај јагне.” Роговите како кај јагне укажуваат на 
младост, невиност и благост, што одговараат на карактерот на Соединетите 
Држави во времето кога пророкот ги видел како се подигаат од земјата во 1798 
година. Меѓу христијанските изгнаници кои први пребегале во Америка, барајќи 
засолниште пред угнетувачкиот бес на христјанството, имало многумина што 
цврсто решиле таму да основаат држава на широките темели на граѓанската и 
верската слобода. Нивните погледи биле внесени во “Декларацијата на 
независноста”, која ја нагласува големата вистина дека: “Сите луѓе се родени 
еднакви и надарени со неотуѓиво право на живот, на слобода и стремеж кон 
среќа!” А Уставот на народот му гарантира право на самоуправување, 
предвидувајќи дека законите ги создаваат, и за нивната примена се грижат 
претставници избрани од народот. Загарантирана е и слобода на вероисповед, 
и секому му е дозволено да служи на Бога според диктатот на својата совест. 
Републиканизмот и протестантизмот биле основа на начелата на нацијата. 
Овие начела ја претставуваат тајната на нивната моќ и напредок. Многумина, 
кои во христијанските земји ширум Европа, биле прогонувани и угнетувани, се 
упатиле во оваа земја со големо интересирање и полни со надеж. Милиони се 
истовариле на нејзините брегови и Соединетите Држави се издигнале во редот 
на најмоќните нации во светот. 

Но, ѕверот со рогови како кај јагне, проговори “како змев”. “И тој ја вршеше 
власта на првиот ѕвер, пред него, и направи земјата и нејзините жителите да му 
се поклонуваат на првиот ѕвер, чија смртоносна рана беше залечена... велејќи 
им на жителите на земјата, да направат лик (икона) на ѕверот, кој имаше рана 
од меч и остана жив” (Откровение 13:11-14). 

Роговите како кај јагне, а гласот како кај змев, симболично укажуваат на 
упадливата противречност помеѓу исповедувањето и праксата на вака 
прикажаната нација. “Говорот” на една нација го претставуваат одлуките на 
нејзините законодавни и судски власти. Со ваквите свои одлуки оваа нација ги 
негира слободните и мирољубивите начела кои ги прокламирала за темел на 
својата државна политика! Пророчката најава дека таа ќе зборува “како змев” и 
дека ќе ја врши “власта на првиот ѕвер”, јасно го претскажува развојот на духот 
на нетрпеливоста и прогонството што го покажале и нациите симболично 
прикажани со змевот и со ѕверот сличен на леопард. А податокот дека ѕверот 
со два рога ќе направи “земјата и нејзините жители да му се поклонуваат на 
првиот ѕвер”, кажува дека оваа држава својата власт ќе ја употреби за да 
наметне држење на нешто со што ќе му се укажува чест на папството. 



Ваквата постапка директно би се спротивставувала на генијалноста на 
нејзините слободни институции, на отворените и свечени прогласи на 
Декларацијата за независноста и Уставот. Основачите на нацијата мудро 
настојувале да го спречат користењето на световната власт од страна на 
црквата со нејзините неизбежни последици на нетрпеливост и прогонство. 
Уставот пропишува дека: “Конгресот не може со закон да нареди почитување на 
некоја религија, ниту пак да ја забрани слободата на нејзиното исповедување”, 
и дека,”верата никогаш не смее да се бара како квалификација за добивање на 
било која јавна служба во Соединетите Држави.” Само со очигледно газење на 
овие чувари на националната слобода, државната власт би можела, со закон, 
да наметне почитување на некој верски пропис. Меѓутоа, дури ни таквата 
недоследност не би го надминала она што е прикажано во самиот симбол. А 
тоа е факт дека ѕверот со рогови како кај јагне - во своето исповедување чист, 
благ и незлобен - во праксата зборува како змев. 

“Велејќи им на жителите на Земјата, да направат лик на ѕверот.” Овде јасно 
се прикажува обликот на владетелството во кое законодавната власт се наоѓа 
во рацете на народот; ова е најочигледен доказ дека Соединетите Држави ја 
претставуваат нацијата означена во ова пророштво. 

Меѓутоа, што значи “лик на ѕверот”, и како тој треба да биде направен? 
Ликот на првиот ѕвер ќе му го направи ѕверот со два рога. Затоа и се нарекува 
со лик на ѕверот. За да дознаеме што е тоа лик, и како треба да биде направен, 
мораме да ги проучиме карактеристичните обележја на самиот ѕвер - 
папството. 

Кога црквата во почетокот се расипала, застранувајќи од едноставноста на 
евангелието и прифаќајќи ги незнабожечките обреди и обичаи, таа ја изгубила 
божествената сила и дарот на Светиот Дух, а за да може да владее над 
совеста на народот, барала поддршка од световните власти. Како резултат на 
тоа се појавило папството - црквата што владеела над државата користејќи ја 
за остварување на своите цели, особено за казнување на “ересите”. 
Соединетите Држави да можат да направат лик на првиот ѕвер, црквата треба, 
така да управува со државната власт, за да може да го употреби нејзиниот 
авторитет за постигнување на своите сопствени цели. 

Секогаш кога црквата во своите раце ја имала државната власт, таа тоа го 
злоупотребувала казнувајќи ги оние што не се служеле со нејзиното службено 
учење. Протестантските цркви кои, соединувајќи се со световните власти, 
тргнале по стапките на Рим, покажале слична желба да ја ограничат слободата 
на совеста. Пример за тоа е Англиканската црква која долго време ги 
прогонувала оние што не се согласувале со нејзиното службено учење. Во 
текот на 16 и 17 век, илјадници проповедници, што се осмелиле да мислат 
поинаку, биле присилени да ги остават своите цркви, а многумина и од 
пастирите и од верниците биле изложени на парични казни, затвор, мачење и 
маченичка смрт. 

Отпадот, уште во почетокот ја навел црквата да бара помош од државната 
власт, а тоа го подготвило патот за развој на папството, прикажано со симболот 
на ѕверот. Павле кажува: “Оној ден нема да настапи додека најнапред не дојде 
отпаѓањето и не се открие човекот на беззаконието” (2. Солунјаните 2:3). На ист 
начин отпадот во црквата ќе го подготви патот на ликот на ѕверот. 

Библијата кажува дека пред Господовото доаѓање ќе настане состојба на 
верско пропаѓање, слично на  состојбата во првите векови. “Но знај го ова: во 
последните денови ќе настанат времиња тешки. Зашто луѓето ќе станат 
саможиви, среброљупци, самофалци, горди, хулители, непокорни спрема 
родителите, неблагодарни, неправедни, недружељубиви, непомирливи, 
клеветници, невоздржливи, нескротливи, предавници, пребрзи, надуени, повеќе 
сластољупци отколку богољупци, на изглед побожни, а од силата на Бога се 



одрекле” (2. Тимотеј 3:1-5). “А Духот јасно зборува дека во последните времиња 
некои ќе отстапат од верата, слушајќи измамливи духови и ѓаволски учења” (1. 
Тимотеј 4:1). Сатаната ќе дејствува “со секаква сила, и со чудесни знаци и со 
лажни чуда, и со секаква неправедна измама.” А сите оние “кои загинуваат, 
зашто не ја примија љубовта кон вистината за да се спасат”, ќе бидат 
препуштени сами на себе да прифатат “сила на заблуда за да и веруваат на 
лагата” (2. Солунјаните 2:9-11). Кога ќе дојде до оваа состојба на безбожност, 
последиците ќе бидат исти како и во првите векови. 

Големата разновидност на верување што постои во протестантските цркви, 
многумина ја сметаат за пресуден доказ дека никогаш не може да се постигне 
присилно верско единство меѓу нив. Па сепак во протестантските цркви веќе со 
години сè повеќе се засилува стремежот  да се обединат, тргнувајќи од она што 
во учењето на сите им е заедничко. За да се постигне ова обединување, ќе 
мора да се избегне претресувањето на сите предмети во кои не се сите сложни 
- па колку и да се важни тие предмети од библиска гледна точка. 

Чарлс Бичер, еден истакнат американски говорник, во еден свој говор 
одржан во 1846 година рекол дека проповедништвото на “Евангелско - 
протестантските заедници” не само што од почеток е создавано под страшен 
притисок со чисто човечки страв, туку дека тоа живее, се движи и диши во 
услови на длабока расипаност и секогаш се повикува на пониските елементи на 
својата природа за да ја замолкне вистината и да потклекне пред силата на 
отпадот. Нели било исто така и со Римокатоличката црква? Зар нивното 
искуство не се повторува и во нашиот случај? И што гледаме пред себе? - Нов 
сеопшт собор! Нов Светски синод! Евангелистички сојуз и единствена 
вероисповед!” - Говор на тема: Библијата е доволно Кредо - одржан во Форт 
Вејн (Fort Wayne) во Индијана, 22. 02. 1846 година. Кога тоа еднаш ќе се 
постигне, тогаш во настојувањето да се постигне целосно единство, ќе остане 
само еден чекор до примена на сила. 

Кога водечките цркви во Соединетите Држави, обединувајќи се во оние 
точки на учење кои инаку им се заеднички, од државата ќе побараат, нивните 
одлуки да ги наметне со сила и да ги поддржи нивните институции, тогаш 
протестантска Америка практично ќе и направи лик на римокатоличката 
хиерархија, наметнување на граѓански казни на оние што ќе се осмелат поинаку 
да мислат и веруваат - ќе биде неизбежна последица. 

Ѕверот,со два рога, “направи сите - мали и големи, богати и сиромашни, 
слободни и робови - (нареди) да им се стави белег (жиг) на десната рака или на 
челата нивни, та никој да не може ни да купува ниту да продава, освен оние, 
што го имаат тој белег, или името на ѕверот, или бројот на името негово” 
(Откровение 13:16, 17). Меѓутоа, предупредувањето на третиот ангел гласи: “Кој 
ќе му се поклони на ѕверот и на ликот негов, и прими белег на челото свое или 
на раката своја, тој ќе пие од виното на гневот Божји” (Откровение 14:9). 
“Ѕверот”, што се споменува овде, на кој луѓето ќе му се поклонуваат присилени 
од страна на ѕверот со два рога е папството - првиот ѕвер, сличен на леопард, 
што е опишан во тринаесеттото поглавје од Откровението. “Ликот на ѕверот” го 
претставува оној облик на отпаднатиот протестантизам што ќе се развие кога 
протестантските цркви ќе побараат помош од граѓанските власти со сила да ги 
наметнат своите догми. Останува уште да го дефинираме “белегот на ѕверот.” 

По предупредувањето да не му се поклонуваме на ѕверот и на неговиот лик, 
пророштвото кажува: “Тука е трпението на светите, кои ги држат Божјите 
заповеди и верата во Исуса.” Бидејќи оние што ги држат Божјите заповеди се 
истакнуваат наспроти оние што му се поклонуваат на ѕверот и на неговиот лик 
и го примаат неговиот белег, од тоа јасно произлегува дека држењето на 
Божјиот закон од една страна, или пак неговото престапување од друга страна, 



ја претставува основната разлика помеѓу оние што му се поклонуваат на Бога и 
оние што му се поклонуваат на ѕверот. 

Кршењето на Божјите заповеди претставува посебна карактеристика на овој 
ѕвер, а според тоа и на неговиот лик. За папството претставено во малиот рог, 
Даниел кажува: “И ќе помислува да ги промени времињата и законите” (Даниел 
7: 25). А Павле пак истата сила ја нарекува “човек на беззаконието”, кој се 
издигнува над Бога. Едно пророштво го надополнува другото. Со самото 
настојување да го промени Божјиот закон, папството се издига над Бога;  и секој 
кој, и кога ќе ја дознае вистината, и го прифаќа вака изменетиот закон; со тоа и 
оддава највисока чест на силата што го променила. Ваквата послушност на 
папските закони претставува знак на верноста кон папата, наместо кон Бога. 

Папството се осмелило да го менува Божјиот закон. Втората заповед која 
забранува обожавање на статуи и слики е отстранета од законот, а четвртата 
заповед е изменета, така што наместо саботата како седми ден, го прогласува 
за празник првиот ден во седмицата. Но папистите тврдат дека втората заповед 
е отстранета, затоа што според нивно мислење е непотребна зашто наводно е 
содржана во првата; и дека тие го дале законот точно онака како што Бог сакал 
да биде сфатен. Таква промена пророкот не прорекол. Значи станува збор за 
намерна промена направена со промислување. “И ќе помислува да ги промени 
времињата и законите.” Извршената промена во четвртата заповед точно го 
исполнува пророштвото. Црквата тврди дека само таа има власт да извршува 
таква промена. Со тоа папската сила отворено се издигнува над Бога. 

Додека оние што се поклонуваат на Бога посебно се познаваат по своето 
држење на четвртата заповед, зашто таа е знак на Неговата творечка моќ и 
сведок дека Тој навистина има право на почитување и обожување од страна  на 
луѓето - поклониците на ѕверот се познаваат по своето настојување да го 
заменат денот, што претставува спомен на творечката моќ на Творецот, со 
денот што го вовел Рим. Своите дрски барања папството прво ги истакнало во 
врска со празнувањето на неделата (Види додаток); и во своето настојување 
присилно да го наметне празнувањето на неделата како “Господов ден”, првпат 
ја повикало напомош државната власт. Меѓутоа, Библијата како Господов ден 
го истакнува седмиот ден, а не првиот. Христос рекол: “Синот Човечки е 
господар и на саботата.” (Марко 2:28). Четвртата заповед кажува: “А седмиот 
ден е сабота Господова, на твојот Бог.” А преку пророкот Исаија самиот Господ 
за саботата кажува: “свет ден Господов” (Исаија 58:13). 

Толку често истакнуваното тврдење дека Христос ја променил саботата е 
побиено со Неговите сопствени зборови. Во Својата беседа одржана на гората 
Тој нагласува: “Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам Законот 
или Пророците, не сум дошол, да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто, 
вистина ви велам, додека постојат небото и Земјата ниту една јота или црта од 
Законот нема да се измени, додека не се исполни сè. И така, оној што ќе 
наруши и една најмала заповед и така ги научи луѓето, најмал ќе се нарече во 
царството небесно; а оној што ќе ги држи и поучува, голем ќе се нарече во 
царството небесно” (Матеј 5:17-19). 

Непобитен е фактот што го признаваат сите протестанти дека Светото 
писмо на никому не му дава авторитет, ниту било какво право за промена на 
саботата. Тоа јасно се гледа од најпрочуените списи на Американското друштво 
за трактати и од Американските унии на неделните школи. Едно од овие дела 
го признава, “потполното молчење на Новиот завет кога станува збор за 
изричната заповед да се празнува неделата (првиот ден во седмицата), или во 
врска со дефинитивниот пропис за нејзиното празнување.” – Џорџ Елиот, 
Постојаност на саботата 184. стр.  

Еден друг кажува: “Сè до Христовата смрт не е направена никаква промена 
што се однесува до овој ден.” И “според постоечките извештаи на апостолите 



не дале никаква изрична заповед - саботата како седми ден да се напушти и на 
нејзино место да се празнува првиот ден во седмицата.” - А. Е. Вефл (Waffle) 
Господов ден, 185. стр. 

Римокатолиците признаваат дека промената на саботата ја извршила 
нивната црква, и тврдат дека протестантите празнувајќи ја неделата ја 
признаваат нивната власт. Во книгата “Католички катехизам на 
христијанската вера” на прашањето: кој ден треба да се празнува според 
четвртата заповед, е дадена следната изјава: “За време на Стариот завет 
посветен ден била саботата; но црквата упатена од Исуса Христа и водена од 
Светиот Дух, саботата ја заменила со недела; така што ние сега го празнуваме 
првиот ден, а не седмиот. Тоа значи дека сега неделата е Господов ден.” 

Како знак на авторитетот на Католичката црква, папските писатели 
истакнуваат: “Правото на овој чин на промената на саботата во недела што го 
одобруваат и протестантите:... зашто со самото празнување на неделата тие 
признаваат дека црквата има власт да ги воведува празниците, и дека 
непочитувањето на тие празници претставува грев” – Хенри Тубервил, Извадок 
од делото “Христијанска доктрина, 58. стр. Според тоа, што е промената на 
саботата освен белег или знак на авторитетот на Римокатоличката црква - 
“белег на ѕверот”? 

Римската црква не престанала да полага право на превласт, и кога светот и 
протестантските цркви, го прифаќаат празникот што таа го вовела, а ја 
отфрлаат библиската сабота, тогаш тие всушност го признаваат ова дрско 
пречекорување на дозволеното.Тие за оваа промена можат да се повикуваат на 
авторитетот на отците и преданијата, но правејќи го тоа го побиваат токму онаа 
начело што ги дели од Рим - а тоа е начелото “Библијата и само Библијата ја 
претставува верата на протестантите.” Секој папист може да види дека 
протестантите се лажат самите себеси и дека во овој случај намерно ги 
затвораат очите пред фактите. Кога движењето за присилно наметнување на 
неделата наидува на одобрување, секој папист се радува знаејќи дека тоа со 
времето, целиот протестантски свет ќе го доведе под знамето на Рим. 

Папистите тврдат дека “празнувањето на неделата од страна на 
протестантите е клеветничка должност, што тие, и против својата волја, и го 
укажуваат на авторитетот на Католичката црква.” - Мгр. Сегур - Отворен 
разговор за протестантизмот, 213. стр. Принудното наметнување на 
неделата од страна на протестантските цркви, претставува присилување за 
поклонување на папството - ѕверот. Оние што, иако го разбираат барањето на 
четвртата заповед, ја празнуваат лажната наместо вистинската сабота, на тој 
начин како поданици заколнати на верност и оддаваат почитување на онаа 
сила која единствено го бара тоа. Освен тоа, со самото присилно наметнување 
на верските должности со помош на државата, овие цркви самите му прават 
лик на ѕверот. Затоа Соединетите Држави со присилното наметнување за 
празнување  на неделата ќе присилуваат и на поклонување на ѕверот и на 
неговиот лик. 

Многу христијани во минатите времиња ја празнувале неделата, мислејќи 
дека ја празнуваат Библиската сабота. И денес има честити христијани во 
разни христијански цркви, не исклучувајќи ја ниту Римокатоличката, кои искрено 
веруваат дека неделата е од Бога одреден ден за одмор. Бог ја прифаќа 
нивната искрена намера и нивната чесност. Меѓутоа, кога празнувањето на 
неделата ќе биде присилно и со закон наметнато, и кога светот ќе биде 
просветлен во врска со својата обврска кон вистинската сабота, тогаш сите 
оние што ќе продолжат да ја престапуваат Божјата заповед, покорувајќи му се 
на прописот што не се засновува на поголемиот авторитет отколку што е Рим, 
со тоа ќе укажуваат поголема чест на папството отколку на Бога. Тие на тој 
начин како поданици се заколнуваат на верност на Рим и на силата што со сила 



ја наметнува институцијата што самиот тој ја вовел. Тие му се поклонуваат на 
ѕверот и на неговиот лик. Отфрлајќи ја институцијата за која самиот Бог кажува 
дека претставува знак на Неговиот авторитет, и почитувајќи го, наместо неа, 
она што го вовел Рим како знак на својата надмоќност, тие примаат знак на 
поданичка верност кон Рим - “белег на ѕверот”. Дури тогаш, кога исходот на 
сето ова ќе биде изложен на жителите на Земјата, и кога тие ќе бидат доведени 
до таа одлука, чии заповеди ќе ги слушаат: Божјите или човечките; тогаш оние 
што ќе продолжат да ги престапуваат Божјите заповеди со самото тоа ќе 
примат “белег на ѕверот”. 

Најстрашна закана, што кога и да им е упатена на смртниците, се наоѓа во 
пораката на третиот ангел. Гревот за кој тука станува збор, и што го 
предизвикува излевањето на Божјиот гнев непомешан со милост, мора 
навистина да е страшен. Луѓето не смеат да останат во темнина во врска со 
овој мошне важен предмет; предупредувањето против овој грев треба да се 
објави пред Бог да почне да го казнува светот со Своите казни, за сите да 
можат да знаат зашто тие казни наидуваат, и да би им се дала можност да ги 
избегнат. Пророштвото кажува дека првиот ангел својата порака ја објавува на 
“секое племе, јазик, колено и народ.” Предупредувањето на третиот ангел, што 
претставува дел од истата тројна вест, исто така треба да се објави ширум 
светот. Ова предупредување, според пророштвото, со силен глас ќе го објави 
еден ангел што лета среде небото; и тоа вниманието на цел свет ќе го 
привлече на себе.  

Како исход на оваа борба, целото христијанство ќе биде поделено на два 
големи дела - на оние што ги држат Божјите заповеди и верата во Исуса, и на 
оние што се поклонуваат на ѕверот и на неговиот лик и го примаат неговиот 
белег. Иако црквата и државата ќе ги соединат своите сили да ги присилат 
“сите мали и големи, богати и сиромашни, слободни и робови” (Откровение 
13:16), да го примат “белегот на ѕверот”, Божјиот народ сепак нема да го прими. 
Пророкот уште на Патмос ги видел “оние кои го победија ѕверот и неговиот лик 
и неговиот белег и бројот на неговото име, стоеја на стакленото море и имаа 
Божји харфи и ја пееја песната на Мојсеја, Божјиот слуга, и песната на Јагнето” 
(Откровение 15:2, 3). 

 
 
 

XXVI 
 

РЕФОРМА ВО ВРСКА СО САБОТАТА 
 
 
Реформата, која во поглед на саботата треба да се изврши во последните 

денови јасно ја прорекол уште пророкот Исаија: “Вака вели Господ: пазете го 
правосудството и вршете правда; зашто е близу спасението од Мене и 
откровението на Мојата правда. Блажен е човекот, кој го прави тоа, и синот 
човечки, кој здраво се придржува за тоа, кој пази на саботата за да не ја 
оскверни и ја чува раката своја - за да не врши никакво зло.” “И синовите на 
другоплемениците, што се присоединиле кон Господа, за да Му служат и да го 
сакаат името на Господа, да бидат слуги Негови, - сите кои ја пазат саботата да 
не ја осквернат и цврсто се придржуваат на заветот Мој. Јас ќе ги одведам на 
Мојата света гора и ќе ги зарадувам во Мојот дом за молитва. (Исаија 56:1, 2, 6, 

7). 
Овие зборови се однесуваат на христијанската епоха, што покажува и 

самиот контекст на наведеното пророштво: “Господ Бог, кој ги собира 
распрснатите Израелци, вели: кон собраните кај Израелот ќе собирам и други” 



(Исаија 56,8). Овде се најавува собирање на незнабошците со посредство на 
евангелието. А на оние што тогаш ќе ја почитуваат саботата, пророштвото 
изрекува благослов. Така обврската на четвртата заповед се протега преку 
времето на распнувањето, воскресението и Христовото вознесение, опфаќајќи 
го и времето на новозаветната епоха кога Неговите слуги, радосната вест на 
Евангелието треба да им ја објават на сите народи. 

Преку истиот пророк Господ наложува: “Запази го ова сведоштво, запечати 
го ова откровение меѓу Моите ученици” (Исаија 8:16). Печатот на Божјиот закон 
се наоѓа во четвртата заповед. Само оваа заповед од сите десет, покрај името, 
ја наведува и титулата на Законодавецот. Таа Го истакнува како Творец на 
небото и Земјата, и со тоа покажува дека само на Него како на Творец, треба да 
Му се поклонува и да Му се укажува почитување. Освен овој пропис, во 
Декалогот не се наоѓа ништо што толку јасно би покажувало со чиј авторитет е 
даден законот. Кога папската сила ја променила саботата, печатот е симнат од 
законот. Христовите следбеници се повикани пак да го воспостават со тоа што 
саботата, според четвртата заповед, ќе ја издигнат на нејзиното вистинско 
место, како спомен на делото на Творецот и знак на Неговиот авторитет. 

“Закон и сведоштво барајте.” Светот е преполн со противречни учења и 
теории, но Божјиот закон е единствено непогрешливо мерило со кое треба да 
се проверува секое мислење, учење и теорија. “Оној што не зборува така”, 
кажува пророкот, “за него нема светлина” (Исаија 8:20). 

Освен тоа, на пророкот  му е даден налог: “Викај со сиот глас, не се 
воздржувај, крени го гласот како труба, укажи му на народот Мој на 
беззаконието негово, и на домот Јаковов - на гревовите негови.” Овде Господ за 
гревовите и беззаконијата не ги укорува безверниците од овој свет, туку оние 
што ги нарекува “Мој народ”, Тој понатаму кажува: “Тие секој ден Ме бараат и 
сакаат да ги знаат Моите патишта, кои како народ, божем постапува праведно и 
не ги остава законите на својот Бог; сакаат од Мене праведен суд” (Исаија 
58:12). Овде нам ни се предочуваат луѓето што се чувствуваат дека се 
праведни, и кои на изглед покажуваат големо интересирање за Божјата служба; 
меѓутоа, вака строгиот и сериозен укор од страна на Оној што ги испитува 
срцата им покажува дека тие ги газат Божјите заповеди. 

На заповедта што била отфрлена, пророкот вака укажува: “Тогаш твоите 
потомци ќе градат врз стари урнатини: ти ќе ги востановиш темелите на многу 
поколенија, и ќе те викаат обновител на урнатини, градител на патишта за 
населби. Ако заради саботата ја воздржиш ногата своја да ги исполнува 
желбите на твоето срце во светиот Мој ден, и ако ја нарекуваш саботата 
радост, свет ден Господов, ако ја празнуваш и ако ја почитуваш со тоа да не се 
занимаваш со обичните работи, да им угодуваш на своите желби и да 
празнословуваш, тогаш ќе имаш радост во Господа” (Исаија 58:12, 13). Исто 
така и ова пророштво се однесува на нашето време. Тука споменатите 
“урнатини” се направени во Божјиот закон кога Римската сила ја променила 
саботата. Но дошло време оваа божествена институција повторно да се 
издигне. Урнатината треба да се соѕида и “темелите на многу поколенија” 
треба повторно да се издигнат. 

Саботата што е посветена на одморот на Творецот и на Неговиот благослов 
ја празнувал уште Адам во својата невиност во светата Едемска градина, а и 
тогаш кога поради својот пад во грев, што горчливо го оплакувал, бил истеран 
од својата среќна татковина. Ја празнувале и сите патријарси од Авел па сè до 
праведниот Ное, Аврам и Јаков. Додека избраниот народ бил во мисирско 
ропство, многумина среде идолопоклонството што владеело таму, ја изгубиле 
вистинската претстава за Божјиот закон; но кога Господ ги ослободил од 
ропство, Тој пред очите на целата насобрана нација, со величественост што 
влева најдлабоко стравопочитување, го објавил Својот закон за сите да можат 



да ја дознаат Неговата волја, да се бојат од Него и секогаш да Му бидат 
послушни. 

Оттогаш па сè до денес, знаењето за Божјиот закон е сочувано на земјата, и 
саботата од четвртата заповед е празнувана. Иако на “човекот на 
беззаконието” му успеало да го замени и да го фрли под нозете светиот Божји 
ден, сепак и за време на папската превласт имало верни души кои на скришни 
места, тајно ја празнувале саботата. Од времето на реформацијата, во секое 
поколение имало и такви што не престанувале да ја празнуваат. Иако најчесто 
изложени на навреди, срам и прогонство, секогаш имало и такви што сведочеле 
за непроменливоста на Божјиот закон и за светата обврска кон саботата како 
спомен на создавањето. 

Овие вистини, како што се прикажани во четиринаесеттото поглавје на 
Откровението, во врска со “вечното евангелие”, ќе претставуваат она по што 
Христовата заедница ќе може да се препознае во времето на Неговото 
доаѓање. Како резултат на објавувањето на тројната вест, пророкот најавува: 
“Овде е трпението на светите, кои ги држат Божјите заповеди и верата во 
Исуса.” А оваа вест е последна што треба да се објави пред Господовото 
доаѓање. Веднаш по нејзиното објавување, пророкот го видел Синот човечки 
како доаѓа во слава да ја ожнее земната жетва. 

Оние што ја прифатиле светлината за светињата и за непроменливоста на 
Божјиот закон, биле исполнети со радост и восхитување кога ја согледале 
убавината и хармоничната поврзаност на вистините откриени на нивното 
сфаќање. Сакале светлината, што на нив им изгледала толку скапоцена, да ја 
пренесат и на сите останати христијани; и биле осведочени дека и тие со 
радост ќе ја прифатат. Но, вистините според кои се разликувале од светот, на 
многумина што тврделе дека се Христови следбеници не им биле 
добредојдени. Покорувањето на четвртата заповед барало жртва пред која 
повеќето се повлекле. 

Кога се изнесени барањата за саботата, многумина во своето расудување 
за тоа поаѓале чисто од световно гледиште. “Ние отсекогаш сме ја празнувале 
неделата”, истакнувале тие, “ја празнувале и нашите татковци, и многу добри и 
побожни луѓе умреле во надеж празнувајќи ја неделата. Ако тие биле во право, 
тогаш сме и ние. Празнувањето на таа нова сабота би нè довело до судир со 
целиот свет и ние не би можеле да влијаеме врз никого. Што може да очекува 
една мала група која го празнува седмиот ден да направи наспроти целиот свет 
што ја празнува неделата?” Со слични аргументи се обиделе и Евреите да го 
оправдаат своето отфрлување на Христа. Бог ги прифаќал нивните татковци 
додека ги принесувале жртвите, тогаш зашто и тие не би можеле да се спасат 
како нивни деца, ако тргнат по истиот пат? Исто така и во Лутеровото време 
папистите тврделе дека вистинските христијани умирале во католичката вера, и 
дека според тоа оваа вера е доволна за спасение. Таквото сфаќање 
претставува опасна пречка за секакво напредување во верата и кон угодниот 
живот на Бога. 

Многумина тврделе дека празнувањето на неделата е цврсто втемелено 
учење и мошне распространет црковен обичај низ вековите. Наспроти овие 
тврдења, се докажало дека саботата и нејзиното празнување се многу постари, 
стари дури колку и самиот свет и одобрени од Бога и од ангелите. Темелите на 
саботата се положени уште тогаш кога се полагани и самите темели на 
Земјата, “кога ликуваа утринските ѕвезди и кога сите Божји синови извикуваа од 
радост (Јов 38:6, 7; Битие 2:1-3). Затоа оваа институција со полно право го бара 
нашето почитување; таа не е воспоставена со човечки авторитет и не се 
засновува на човечки преданија. Значи саботата ја воспоставил самиот Бог и со 
Своето непроменливо Слово ја прогласил за ден за одмор. 



Кога вниманието на народот било свртено кон реформата во врска со 
саботата, популарните проповедници го извртувале Божјото Слово и неговите 
цитати ги толкувале така за што поуспешно да ја смират разбудената совест кај 
оние што ја барале вистината. А оние, што самите не го истражувале Светото 
писмо, обично се задоволувале со прифаќање на заклучоците што им 
одговарале на нивните желби. Со лукави аргументирања, со измамливи 
заклучоци, со преданијата на татковците и со авторитетот на црквата, 
многумина упорно настојувале да ја побијат вистината, додека нејзините 
поборници, за да ја докажат важноста на четвртата заповед, ја користеле само 
Библијата. Кротките и едноставни луѓе, наоружани само со Божјото Слово, 
одолеале на нападите на учените теолози кои вчудовидени и гневни, увиделе 
дека сета нивна препреденост е немоќна пред едноставните и искрените 
заклучоци на луѓето, кои биле поснаодливи во читањето на Светите списи, 
отколку во филозофското надмудрување.  

Во недостатокот на соодветни Библиски докази, многумина - заборавајќи 
дека слични приговори се изнесувани и против Христа и Неговите ученици, - 
упорно истакнуваа: “Како тоа прашањето за саботата да не го разбираат 
големите и учени луѓе? Само малкумина од нив веруваат како вие. Не е можно 
дека само вие сте во право, а толку учени луѓе во светот да се во заблуда.” 

За да се побијат таквите аргументи било доволно само да се цитираат 
соодветните учења на Светото писмо и да се истакне начинот на Божјото 
постапување со Својот народ во сите времиња. Бог дејствува преку оние што го 
слушаат Неговиот глас и што Му се послушни, и кои се подготвени ако затреба 
- да изнесат и непријатни вистини, не плашејќи се да ги осудат популарните 
гревови. Причината што Бог почесто не бира учени и угледни луѓе за водачи во 
некое реформно движење, е таа што тие се потпираат на својата вероисповед, 
теории и теолошки системи и не чувствуваат потреба да ги учи Бог. Да го 
разберат и правилно да го објаснат Светото писмо можат  само оние што лично 
одржуваат постојана врска со Оној кој е извор на мудроста. Понекогаш се 
повикани луѓе со поскромно школско образование, за да ја проповедаат 
вистината, не затоа што не се учени, туку затоа што не се толку задоволни со 
себе за да не допуштат да бидат поучувани од Бога. Тие учат во Христовата 
школа и нивната понизност и послушност ги прави големи. Доверувајќи им го 
познавањето на Својата вистина, Бог им укажува чест спрема која земните 
почести и човечката величина се потполно безначајни. 

Повеќето адвентисти ги отфрлиле вистините за светињата и Божјиот закон; 
и многумина од нив потполно ја изгубиле довербата во адвентното движење и 
прифатиле нездрави и противречни мислења за пророштвата што се 
однесувале на ова дело. Некои паднале во заблуда, повторно  и повторно да го 
утврдуваат времето на второто Христово доаѓање. Во светлината што сега го 
осветлувала прашањето за светињата, можеле јасно  да видат дека ниту еден 
пророчки временски период  не допира до второто Христово доаѓање и дека 
точното време на овој настан не е проречено. Но свртувајќи се од оваа 
светлина тие продолжиле и понатаму да го утврдуваат времето за Господовото 
доаѓање, и секој пат се разочарувале.  

Кога верниците во Солун го прифатиле погрешното мислење за Христовото 
доаѓање, апостол Павле им упатил совет, своите надежи и очекувања 
внимателно да ги преиспитаат во светлината на Божјото Слово. Ги упатил на 
настаните што според пророштвата требало да се случат пред Христовото 
доаѓање и им покажал дека немаат основа да го очекуваат Неговото доаѓање 
во свое време. “Никој да не ве измами на каков и да е начин” (2. Солунјаните 
2:3) биле зборовите на неговото предупредување. Да продолжеле да се 
занесуваат со очекувања што не можеле да се поткрепат со Светите списи, тоа 
потполно би ги навело на сосема погрешен пат, разочарувањето би ги 



изложило на потсмев од страна на неверниците, а би се изложиле и на 
опасноста да паднат во малодушност, и во искушение да се посомневаат во 
вистините, суштествени за нивното спасение. Ова апостолово предупредување 
упатено до Солунјаните, содржи важна поука за оние што живеат во 
последните денови. Многумина адвентисти сметале дека оние, што својата 
вера ако не ја насочат на точно одредениот ден на Христовото повторно 
доаѓање, не можат да бидат толку ревносни и трудољубиви во својата 
подготовка за тој ден. Но, бидејќи нивните надежи на овој начин постојано се 
потхранувале само затоа за повторно да би биле уништени, тоа за нивната 
вера бил таков удар, што станало речиси скоро невозможно големите вистини 
на пророштвата да ги трогнат нивните срца. 

Истекувањето на одреденото  време за суд во објавувањето на пораката на 
првиот ангел, било од Бога наредено. Пресметувањето на пророчкото време 
што претставувало темел на оваа порака, а што го одредува крајот на 2300 
денови во есента 1844 година, останува несоборливо. Постојаните обиди да се 
пронајдат нови датуми за почетокот и крајот на пророчките времиња, како и 
неоснованите тврдења користени за да се докаже ова, не само што ги 
одвраќаат мислите од сегашната вистина, туку дури и на презир го изложуваат 
секој  обид да се разјаснат пророштвата. Колку почесто се одредува датумот за 
второто Христово доаѓање, и колку тоа почесто се проповеда, толку подобро им 
одговара на сатанските цели. Зашто кога така утврденото време за Христовото 
доаѓање ќе помине, тој ги изложува на потсмев и презир поборниците на 
таквото учење, и така му нанесува срам на големото адвентно движење од 
1843 и 1844 година. Оние што ќе продолжат во оваа заблуда, најпосле за 
Христовото доаѓање ќе одредат датум што ќе биде и премногу далеку во 
иднината. На тој начин ќе бидат наведени да се успијат во лажна сигурност, и 
на многумина нема да им се отворат очите сè додека не биде предоцна. 

Историјата на стариот Израел претставува впечатлива илустрација на 
доживувањата низ кои поминале адвентистите. Бог Својот народ во адвентното 
движење го водел исто така како што Израелските синови  ги извел од Египет. 
Нивната вера во нивното големо разочарување била испробана како и верата 
на Евреите на Црвеното Море. Кога и понатаму би имале доверба во Раката 
што ги водела во преживеаните искуства, тие би го виделе Божјото спасение. 
Кога сите што во 1844 година соработувале во ова дело, би ја прифатиле 
пораката на третиот ангел и би ја објавувале во сила на Светиот Дух, Господ 
изобилно би ги благословил нивните напори, а светлината како  несопирлив 
порој би го преплавила светот. Жителите на Земјата би биле предупредени 
уште пред многу години, завршното дело би било довршено, и  Христос веќе би 
дошол да го избави Својот народ. 

Синовите на Израел не талкале четириесет години низ пустината затоа што 
Бог сакал да биде така; Тој сакал да ги поведе право во Хананската земја и 
таму да ги насели како Свој свет и среќен народ. Но, “гледаме дека не можеа 
да влезат поради неверието” (Евреите 3:19). Поради постојаното застранување 
и отпадништво испопаѓаа во пустината, и други биле подигнати да влезат во 
ветената земја. Исто така не била Божја волја Христовото доаѓање толку да се 
оддолжува и припадниците на Неговиот народ толку години да останат на овој 
грешен и несреќен свет. Но неверството ги одделило од Бога. Бидејќи тие 
одбија да го извршат делото што им беше доверено, беа повикани други да го 
продолжат ширењето на веста. Од милост кон светот, Христос сè уште го 
одложува Своето доаѓање, за грешниците да имаат можност да го слушнат 
предупредувањето и во Него да побараат засолниште пред да се излее Божјиот 
гнев. 

И денеска како и во минатите времиња, изнесувањето на вистината што ги 
открива гревовите и заблудите на своето време предизвикува отпор. “Зашто 



секој што прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не 
бидат осудени неговите дела, оти се лукави” (Јован 3:20). Увидувајќи дека 
своите ставови не можат да ги поткрепат со Светото писмо, многумина 
одлучуваат сепак да ги поддржуваат ставајќи на коцка сè, и најзлобно го  
напаѓаат карактерот и мотивите на оние што стануваат во одбрана на 
непопуларните вистини. Таквата политика се водела наспроти вистината и 
нејзините поборници во сите времиња. Илија бил обвинет дека на Израел му 
донесува несреќа и немир, Еремија дека е предавник на нацијата, Павле дека 
го обесчестува храмот. Од нивните денови па сè до денес, оние што сакаат да 
останат верни на вистината, се жигосани како бунтовници, еретици, расколници 
и отпадници. Многумина чијашто  вера е премногу слаба за да го прифатат 
најсигурниот пророчки збор, лековерно и без никакви докази го прифаќаат 
обвинувањето против оние што се осмелуваат да ги жигосаат омилените 
гревови. Тој дух ќе се манифестира сè повеќе и повеќе. Библијата јасно учи 
дека се приближува времето кога државните закони ќе станат толку спротивни 
на Божјиот закон, и дека секој што ќе сака да се покорува на сите божествени 
прописи мора да биде подготвен на срам, осуда и казна како злосторник. 

Имајќи го предвид сето тоа, која е должноста на гласникот на вистината? 
Зарем да заклучи дека вистината не смее да се проповеда само затоа што 
нејзиното објавување, луѓето често ги поттикнува да ја избегнуваат и да се 
противат на нејзините барања? Не, причините Божјото Слово да се премолчува 
затоа што неговото објавување предизвикува отпор денес не се ништо 
поубедливи отколку што биле во деновите на реформаторите. 
Непоколебливата постојаност на светите луѓе и мачениците и нивното 
бестрашно исповедување на верата се забележани за доброто на новите 
поколенија. Тие живи примери на светост и непоколеблива честитост треба да 
им вдахнат сила и храброст на оние што сега се повикани да стојат како 
сведоци за Господа. Тие не ја примиле благодатта на вистината само за себе, 
туку преку нив знаењето за Бога да се пренесува и на други. Дали Бог на 
Своите слуги им дал соодветна светлина и за ова поколение? Тогаш тие се 
должни таа светлина да ја пренесат и на другите. 

Во старо време, Господ  на еден што имал задача да зборува во Негово име 
Му рекол: “А домот Израелов не ќе сака да те слуша, тие не сакаат Мене да Ме 
слушаат. Но и покрај тоа Тој тогаш нагласил: “Кажувај им ги зборовите Мои - па 
слушале тие или не” (Езекиел 3:7; 2:7). На Божјите слуги во нашево време им е 
упатена оваа заповед: “Викај со сиот глас, не се воздржувај; крени го гласот 
како труба, укажи му на народот Мој на беззаконието  негово, и на домот 
Јаковов - гревовите негови” (Исаија 58:1). 

Во границите на своите можности и прилики, секој што ја прифатил 
светлината на вистината примил свечена и страшна одговорност како и 
споменатиот Израелов пророк на кого му било упатено Господовото Слово: “И 
тебе, сине човечки, Јас те поставив како стражар на домот Израилов: ти ќе 
слушаш слово од Мојата уста и ќе ги вразумуваш од Мене. Кога ќе му речам на 
грешникот: 'грешнику, ти бездруго ќе умреш', а ти не му кажеш ништо, не го 
предупредиш беззаконикот, да го остави неговиот пат, грешникот ќе умре за 
својот грев, но крвта негова ќе ја барам од твојата рака. Ако, пак, беззаконикот 
си го предупредил, да се врати од својот пат, а тој не се одвратил од својот пат, 
тој ќе умре за својот грев, но ти ќе ја зачуваш  душата своја” (Езекиел  33:7-9). 

Големата пречка за прифаќањето и објавувањето на вистината е фактот 
дека тоа секогаш е поврзано со неугодности и подбивања. Тоа е единствен 
аргумент во борбата против вистината што нејзините поборници никогаш не 
можеле да го побијат. Но тоа вистинските Христови следбеници нема ниту да ги 
застраши ниту да ги одврати. Тие не чекаат вистината да стане популарна. 
Свесни за својата должност, тие промислено и доброволно го примаат на себе 



крстот, заклучувајќи  заедно со апостол Павле дека “нашата сегашна лесна 
неволја ни донесува прекумерно, и неизмерно, вечно изобилство на слава” (2. 
Коринтјаните 4:17), и како некогаш Мојсеј, “хулењето на Христа го сметаше за 
поголемо богатство од египетските богатства” (Евреите 11:26). 

Оние што во верските прашања, наместо начелата, се ракуваат според 
светската политика, во срцето се само слуги на овој свет, па какво и да биде 
нивното исповедување. Ние секогаш треба да бидеме на страната на правдата 
затоа што тоа е единствен правилен став, а последиците да ги препуштиме на 
Бога. За своите големи реформи, светот им должи на луѓето со начела, вера и 
храброст. Такви луѓе мора да го предводат делото на реформата и во наше 
време. 

Така зборува Господ: “Послушајте Ме, вие кои ја познавате правдата, 
народе, во чие срце е Мојот Закон! Не плашете се од човечки хули, не плашете 
се од навреди! Зашто молецот ќе ги разјаде како облека, црвот ќе ги изеде како 
волна. Но Мојата правда ќе трае довека, и Моето спасение од род до род” 
(Исаија 51:7, 8). 

 
 
 

XXVII 
 

СОВРЕМЕНИ БУДЕЊА 
 
 
Каде и да било верно проповедано Божјото Слово, настанувале видни 

резултати што го потврдувале неговото божествено потекло. Божјиот Дух ја 
придружувал пораката на Своите слуги и Словото влијаело силно. Грешниците 
чувствувале дека совеста им се буди. “Виделината која го осветлува секој човек 
што доаѓа на свет” ги осветлила скриените катчиња на нивните души и тоа што 
било скриено во темнина, станало очигледно. Длабока совест за вина ги 
освоила нивните души и срца. Биле осведочени за гревот, правдата и судот 
што доаѓа. Добиле одредена претстава за Божјата праведност и чувствувале 
страв што во својата грешност и нечистотија мораат да се појават пред Оној 
што ги испитува и чита срцата. Во трепетот и болката на душата, многумина 
извикнале: “Кој ќе ме избави од ова смртно тело?” Кога им бил откриен крстот 
на Голгота со својата непроценлива жртва поднесена за гревовите на 
човечкиот род, увиделе дека само Христовите заслуги   можат да ги покријат 
нивните престапи; само на тој начин човекот може повторно да се помири со 
Бога. Со вера и со понизност го прифатиле Христа како “Божјо јагне што ги зеде 
на Себе гревовите на светот” (Јован 1:29). Прeку Христовата крв добија 
“простување на дотогашните гревови.” 

Ваквите обратеници навистина донеле род достоен за покајание. Тие 
поверувале, се крстиле и од водата излегле во нов живот - како нови созданија 
во Исуса Христа; не за да се раководат според своите поранешни телесни 
желби, туку со вера во Божјиот Син да одат по Неговите стапки, да го 
отсликуваат Неговиот карактер и да се исчистат како што Тој е чист. Она што 
некогаш го мразеле, сега го сакаат; а што некогаш го сакаа, сега го мразат. 
Гордите и самоуверени луѓе станале кротки и со понизно срце. Ништожните и 
вообразените станале сериозни и ненаметливи. Некогашните хулители, 
пијаници и развратници, станале полни со стравопочитување, трезни и 
морални. Суетната мода од овој свет е отфрлена. Вистинската убавина 
христијаните не ја барале во надворешноста  - “во плетењето на косите, 
китењето со злато или облекување на облеки, туку - внатрешна, во срцето на 



скриениот човек, во постојаност и тих дух, што е драгоцено пред Бога.” (1. 
Петрово 3:3, 4). 

Будењата доведувале до длабоко преиспитување на срцата и до понизност. 
Карактеристичните одлики им биле сериозни и срдечни повици кон грешниците 
и искрена сомилост кон оние што се откупени со Христовата крв. Луѓето и 
жените сесрдно се молеле и се бореле со Бога за спасение на душите. 
Плодови на ваквите будења можеле да се забележат во животот на оние 
обратеници што не се плашеле од самоодрекување и жртви, туку се радувале 
што се удостоиле да поднесат срам и искушенија поради  Христа. Во животот 
на оние што го исповедале Исусовото име, луѓето виделе голема промена. 
Нивното влијание било благородно за Заедницата. Тие навистина собираа со 
Христа и сееја во Духот “за од Духот да пожнеат вечен живот” (Галатјаните 6:8). 

За нив како и за коринтските верници во старо време можеше да се каже 
дека се нажалиле “за покајание”. “Зашто, жалоста по Бога донесува покајание 
за спасение - за кое не се кае, а жалоста на светов донесува смрт. Зашто, ете, 
тоа што се нажаливте по Бога, ви создаде вам не само голема сериозност, туку 
и одбрана, и негодување, и страв, и копнеж, и ревност и казнување. Покажавте 
во сè дека сте чисти во тоа дело” (2. Коринтјаните 7:9-11). 

Тоа е резултат на дејствувањето и влијанието на Божјиот Дух. Само 
реформата и промената во животот се доказ за вистинското покајание. Ако 
грешникот го исполни својот завет, ако го врати она што го крадел, ако ги 
признае и ги остави своите гревови, ако Го љуби Бога и своите ближни, дури 
тогаш може навистина да биде сигурен дека се помирил со Бога. Такви биле 
плодовите на верските будења што настанале во поранешните години. Судејќи 
според нивните родови (Матеј 7:16), можело да се види дека тие будења биле 
благословени од Бога со цел за спасение на луѓето и издигнување на 
човештвото. 

Меѓутоа, многу од будењата на новото време изразено се разликуваат од 
ваквите манифестации на божествената милост што се покажувала во 
минатите времиња во работата на Божјите слуги. Вистина е дека и 
современите будења распалуваат широко распространето интересирање, 
многумина формално се обраќаат, се зголемува бројот на членовите на 
црквите, но резултатите сепак не се такви за да можат да го оправдаат 
верувањето дека дошло и до соодветен пораст и на вистинскиот духовен живот. 
Светлината што ќе се појави моментално и брзо ќе ја снема, зад себе остава 
погуста темнина отколку што била. 

Популарните будења најчесто се предизвикуваат со распалување на 
мечтите, со возбудување на чувствата и со задоволување на желбите со нешто 
што е ново и возбудливо. Придобиените обратеници на ваков начин немаат 
многу желба да ги слушаат библиските вистини и не се интересираат многу за 
сведоштвата на пророците и апостолите. Ако верските служби не се 
сензационално возбудливи, за нив воопшто не се привлечни. Веста со која 
едноставно се апелира на невозбудениот ум, не наидува на никаков одзив. 
Јасните предупредувања од Божјото Слово, што директно се однесуваат на 
нивните вечни интереси остануваат неприфатени. 

Односот кон Бога и вечните интереси за секоја вистински обратена душа 
претставува суштинско животно прашање. Но каде денес во популарните цркви 
може да се види дух на посветеност на Бога? Нивните обратеници не се 
откажуваат ниту од својата гордост ниту од својата љубов кон светот. Тие и 
сега воопшто не се подготвени да се откажат од себе, да го земат својот крст и 
да го следат благиот и кроткиот Исус, отколку што биле пред своето 
обратување. Религијата станала предмет на потсмев на неверниците и 
скептиците, затоа што многумина од нив што го носат нејзиното име ги 
игнорираат нејзините начела. Силите на побожноста во многу цркви речиси 



сосема ги снемало. Излети, црковни претстави, црковни лотарии, убави куќи и 
лично украсување, сето тоа потполно ја потиснало секоја мисла за Бога. 
Мислите се окупирани со имоти, со богатства и со земни работи, а она што е од 
вечен интерес одвај и да се забележува. 

Меѓутоа, и покрај многу распространетото опаѓање на верата и побожноста, 
сепак во овие цркви има и вистински Христови следбеници. Пред да се излеат 
на земјата, последните Божји казни, меѓу Неговиот народ ќе дојде до такво 
будење и оживување на првобитната побожност, какво што не се видело од 
времето на апостолите. Врз Божјите деца ќе се излее Неговиот Дух и сила. Во 
тоа време многумина дефинитивно ќе раскинат со црквите  во кои љубовта кон 
светот го зазела местото на љубовта кон Бога и кон Неговото Слово. 
Многумина, и од проповедниците и од верниците, радосно ќе ги прифатат 
големите вистини, чиешто објавување самиот Бог ќе го поттикне во тоа време 
за да се подготви народот за второто Христово доаѓање. Непријателот на 
душите ќе настојува да го спречи ова дело; и пред да настапи времето за 
таквото движење, тој ќе се обиде да го осуети со вешто имитирање на такво 
будење. Во оние цркви што ќе може да ги задржи под своето измамничко 
влијание, тој ќе предизвика впечаток како врз  нив  да се излева посебен Божји 
благослов; во нив ќе дојде до појава за која ќе се мисли дека претставува 
големо интересирање за верата. Многумина ќе триумфираат што Бог толку 
чудесно работи за нив, додека тоа е всушност дело на сосема друг дух. Под 
наметката на религијата, сатаната ќе настојува да го прошири своето влијание 
врз целиот христијански свет. 

Во многу будења што се појавиле  во последните педесет години (втората 
половина на деветнаесеттиот век) во поголема или помала мерка биле 
присутни истите влијанија што ќе се покажат и во иднина во повеќето такви 
движења. Тоа се емоционални возбудувања, мешање на вистината и лагата, 
секогаш толку вешто прилагодени за да се заведат слушателите. Сепак никој 
не мора да биде измамен. Во светлината на Божјото Слово не е тешко да се 
утврди со каква природа се овие движења. Секаде каде што се занемарува 
сведоштвото на Библијата и каде што луѓето се одвраќаат од оние толку јасни 
вистини што го испитуваат срцето и бараат самооткажување и одвојување од 
светот, тука можеме да бидеме сигурни дека Бог нема да го даде Својот 
благослов. А според правилото што ни го дал самиот Христос: “Ќе ги познаете 
по нивните родови” (Матеј 7:16), очигледно е дека таквите движења не се дело 
на Божјиот Дух.  

Во вистините на Своето Слово, Бог им се открил на луѓето самиот Себеси; и 
за сите оние што ќе ги прифатат, тие претставуваат штит против сите сатански 
измами. Со занемарувањето на овие вистини, се отвора вратата за многубројни 
зла што денес го преплавиле верскиот свет. Во голема мера се изгубени од вид 
природата и важноста на Божјиот закон. Погрешната претстава за карактерот, 
за траењето и за задолжителноста на Божјиот закон доведе до тешки заблуди 
во врска со обратувањето и посветувањето, и поради тоа мерилото на 
побожноста во црквите сè повеќе се спушта. Тука треба да се бара тајната: 
зошто во будењата на нашето време недостасува Божјиот Дух и Неговата сила. 

Во разни верски заедници има луѓе, што се истакнуваат по својата 
побожност, кои овој факт го признаваат и го оплакуваат. Професорот Едвард А. 
Парк, прикажувајќи ги, опширно, сегашните верски опасности (во Америка), бил 
во состојба да каже: “Занемарувањето од проповедалниците да се истакнува 
Божјиот закон претставува извор на опасност. Во поранешните денови од 
проповедалниците одекнуваше гласот на совеста... Нашите најдобри 
проповедници, даваа на своите проповеди чудесна величественост со тоа што, 
следејќи го Учителовиот пример, ја истакнувале важноста на законот, и ги 
нагласувале Неговите прописи и закани. Често повторувале две големи начела 



дека законот е препис на божественото совршенство и дека човекот што не го 
сака законот, не го сака ниту евангелието; зашто законот исто така како и 
евангелието претставува огледало во кое се гледа верниот одблесок на 
Божјиот карактер. Оваа опасност води кон друга, а тоа е дека се потценува 
злото на гревот, неговото ширење и казната што неминовно ја повлекува. 
Доколку ја сфатиме праведноста на законот, дотолку повеќе ќе ја сфатиме и 
грешноста на непослушноста... 

“Слична на овие веќе споменати опасности е и опасноста од намалување на 
Божјата праведност. Модерниот проповедник е наклонет, во своето излагање 
да ја оддели Божјата праведност од Божествената добрина, и Неговата 
добрина повеќе да ја сведе на чувство, отколку да ја издигне и прикаже како 
одредено начело. Новата теолошка призма (посебен начин на набљудување) го 
разделува на посебни делови она што Господ Го составил. Дали Божјиот закон 
е добар или не е? Тој е добар. Тогаш и праведноста е добра, зашто таа 
претставува наклоност да се извршува законот. Од навика  да се потценува 
Божјиот закон и Неговата правда, и на сè поголемото ширење на беззаконието 
и на неизбежната казна за непослушност, лесно се преоѓа во навика да се 
потценува и милоста што овозможува исчистување од гревот. На овој начин 
евангелието потполно ја губи својата вредност и важноста во совеста на луѓето, 
и тие набрзо стануваат подготвени практично да ја отфрлат и самата Библија. 

Многу вероучители тврдат дека Христос со Својата смрт го укинал  законот 
и дека луѓето оттогаш се ослободени од неговите барања. Има и такви кои го 
прикажуваат како тежок јарем, и наспроти наводното робување на законот, ја 
истакнуваат неограничената слобода што можат да ја уживаат под 
евангелието. Меѓутоа, пророците и апостолите не гледале така на светиот 
Божји закон. Давид кажал: “Ќе одам слободно, зашто ги барам Твоите заповеди” 
(Псалм 119:45). Апостолот Јаков, кој пишувал по Христовата смрт укажал на 
Декалогот (десетте заповеди) како на “царски закон”, “совршен закон на 
слободата” (Јаков 2:8; 1:25). А писателот на Откровението, повеќе од половина 
век по Христовото распнување, изрекол особен благослов над оние “што ги 
држат Неговите заповеди, за да бидат достојни за дрвото на животот и да 
влезат во градот низ портите” (Откровение 22:14). 

Тврдењето дека Христос со Својата смрт го укинал Законот на Својот Отец 
нема никаков темел. Кога би било можно да се менува или укинува законот, 
тогаш Христос не би морал да умре за да го спаси човекот од казната за 
направениот грев. Христовата смрт, далеку од тоа дека законот го укинала, туку 
таа претставува доказ дека тој е непроменлив. Божјиот Син дошол: “да го 
возвеличи и прослави Законот” (Исаија 42:21). Тој самиот кажува: “Немојте да 
мислите дека Сум дошол да го поништам Законот или Пророците.” “Додека 
постојат небото и Земјата, ниту една јота или црта од Законот нема да се 
измени, додека не се исполни сè” (Матеј 5:17, 18). А зборувајќи за Себе, Тој 
нагласува: “Одлучив да ја исполнувам волјата Твоја, Боже мој, и Твојот закон е 
во срцето мое” (Псалм 40:8). 

Божјиот закон според самата своја природа е непроменлив. Тој е 
откровение на волјата и карактерот на самиот Законодавец. Бог е љубов и 
Неговиот закон е одраз на љубовта. Неговите две големи начела се љубов кон 
Бога и љубов кон човекот. “Значи љубовта е исполнување на Законот” 
(Римјаните 13:10). Бог е олицетворение на правдата и вистината; таква е и 
природата на Неговиот закон. Псалмистот вели: “Твојот закон е вистина”, 
“зашто сите Твои заповеди се праведни” (Псалм 119:142, 172). А апостол Павле 
тврди дека: “Законот е свет; а и заповедта е света, праведна и добра” 
(Римјаните 7:12). Така законот, бидејќи е израз на мислите и Божјата волја, 
мора исто така да биде вечен исто така како и самиот Законодавец. 



Целта на обратувањето и посветувањето е да се измират луѓето со Бога, 
доведувајќи ги во согласност со начелата на Неговиот закон. Во почетокот 
човекот бил создаден според Божјиот лик. Тој бил во совршена хармонија со 
природата и Божјиот закон; а начелата на правдата биле напишани во неговото 
срце. Но гревот го оддалечил од неговиот Творец. Во него повеќе не се гледал 
Божјиот лик. Неговото срце било во војна и во непријателство со начелата на 
Божјиот закон. “Бидејќи телесното мудрување е непријателство против Бога, на 
законот Божји тоа не му се покорува, ниту, пак, може” (Римјаните 8:7). Но, “Бог 
толку го возљуби светот, што Го даде и Својот Единороден Син”, за да може 
човекот да се помири со Бога. Само благодарение на Христовите заслуги 
човекот може повторно да дојде во хармонија со Својот Творец. Неговото срце 
мора да биде обновено со божествената милост и тој мора да добие нов живот 
одозгора. Таа промена всушност претставува ново раѓање, без кое, кажува 
Христос, “никој не може да го види Божјото царство”. 

Првиот чекор кон помирување со Бога претставува осведочувањето за 
сопствениот грев. “Гревот е беззаконие”. “Преку Законот се познава гревот” (1. 
Јованово 3:4; Римјаните 3:20). За да ја увиди својата вина, грешникот мора 
својот карактер да го испитува според Божјото големо мерило на правдата. 
Законот е огледало кое на човекот му покажува совршенство на еден исправен 
карактер и му овозможува да ги открие сопствените недостатоци. 

Законот на човекот му ги открива неговите гревови, но не предвидува лек. 
Додека на послушните им ветува живот, тој нагласува дека смртта е плата за 
престапот. Само Христовото Евангелие може да го ослободи човекот од 
клетвата и нечистотијата на гревот. Тој мора да се покае пред Бога, чијшто 
закон го престапил, и да ја докаже својата вера во Христа, како во голема жртва 
на помирување. На тој начин добива “простување на поранешните гревови”, и 
станува учесник во божествената природа. Примајќи го така духот на 
посинување со кој вика “Ава, Оче!” тој станува Божјо дете. 

Може ли тој сега слободно да го престапува Божјиот закон? Павле одговара 
на ова прашање: “И така, го нарушуваме ли законот преку верата? Никако, туку 
уште го утврдуваме.” “Ние, кои сме умреле за гревот, како ќе живееме во него 
уште?” (Римјаните 3:31; 6:2). А Јован нагласува: “Бидејќи љубовта кон Бога се 
состои во тоа: да ги пазиме заповедите Негови. А Неговите заповеди не се 
тешки” (1. Јованово 5:3). Со новото раѓање срцето доаѓа во хармонија со Бога, 
зашто е во хармонија со Неговиот закон. Кога во животот на грешникот ќе се 
случи оваа голема промена, тогаш тој преминал од смртта во животот, од 
гревот во посветеноста, од престапот и бунтот во послушност и верност на 
Бога. Престанал стариот живот на отуѓеност од Бога; започнал новиот живот на 
помирување со Него, живот на вера и љубов. Тогаш правдата, на “Законот во 
нас, кои живееме не по телото, туку по Духот”, да се исполни (Римјаните 8:4). 
Тогаш душата зборува со јазикот на псалмистот: “О, колку го љубам Твојот 
Закон, по цел ден размислувам за него” (Псалм 119:97). 

“Господовиот Закон е совршен, ја крепи душата” (Псалм 19:7). Без законот 
човекот не може да има вистинска претстава ниту за чистотата ниту за светоста 
на Бога, ниту пак за сопствената вина и нечистотија. Тој не е вистински 
осведочен дека е само грешник, затоа и не чувствува потреба за покајание. 
Бидејќи не согледува дека како престапник на Божјиот закон е изгубен, тој не 
може да сфати ниту дека му е потребна Христовата крв на помирување. Тој се 
надева на спасение без темелни промени на срцето и без реформа во животот. 
На тој начин постојано се зголемува бројот на површните обратеници, и 
многумина се приклучуваат кон  црквата кои никогаш вистински не се 
соединиле со Христа. 

Погрешните теории за посветувањето, кои исто така се плод на 
занемарувањето и отфрлувањето на Божјиот закон, заземаат истакнато место 



во денешните верски движења. Овие теории претставуваат лажно учење, и се 
опасни во своето практично дејствување; а фактот дека наидуваат на толку 
сестрано одобрување ја зголемува потребата сите јасно да сфатат, што во 
врска со ова прашање учи Светото писмо. 

Вистинското посветување го претставува библиското учење. Апостол Павле 
во своето Послание упатено до Солунската црква, кажува: “Зашто, ова е 
Божјата волја, вашето осветување.” И тој се молел: “А Сам Бог на мирот да ве 
освети наполно во сè” (1. Солунјаните 4:3; 5:22;). Библијата јасно истакнува што 
е посветување и како може да се постигне. Спасителот се молел за Своите 
ученици: “Освети ги со Својата вистина. Твоето слово е вистина” (Јован 17:17, 
19). А Павле учи дека верниците треба да бидат “осветени со Светиот Дух” 
(Римјаните 15:16). Што е задачата на Светиот Дух?  Христос им рекол на 
Своите ученици: “А кога ќе дојде Тој, Духот на вистината, ќе ве упати во секоја 
вистина” (Јован 16:13). И псалмистот нагласува: “Сите твои заповеди се 
вистина.” Со Божјото Слово и со посредството на Неговиот Свет Дух им се 
откриваат на луѓето големите начела на правдата што се олицетворени во 
Божјиот закон. А бидејќи Божјиот закон е “свет, праведен и добар” и бидејќи 
претставува одраз на божественото совршенство, тоа значи дека и карактерот, 
што се формира со покорувањето на овој закон ќе биде свет. Христос е 
совршен пример на таквиот карактер. Тој кажува: “Јас ги запазив заповедите на 
Мојот Отец.” “Секогаш Го вршам она што Му е угодно” (Јован 15:10; 8:29). 
Христовите следбеници треба да станат слични на Него - со Божјата милост 
тие треба да развиваат карактер што ќе биде во хармонија со начелата на 
Неговиот свет закон. Тоа е библиско посветување. 

Посветување може да се постигне само со вера во Христа и со силата на 
Божјиот Дух. Павле ги советува и храбри верниците: “Со страв и трепет градете 
го вашето спасение. Оти Бог е Оној, кој во вас прави да сакате и да 
постапувате, според Неговата волја” (Филипјаните 2:12, 13). Христијанинот 
може да ги слуша дошепнувањата што поттикнуваат на грев, но тој постојано ќе 
води борба против тоа. Тука е неопходна Христовата помош. Тогаш на 
човечката слабост им се придружува божествената сила, и верата може да 
извика: “Да Му благодариме на Бога, Кој ни дарува победа преку нашиот Господ 
Исус Христос” (1. Коринтјаните 15:57).     

Светото писмо јасно покажува дека делото на посветување напредува 
постепено. Кога грешникот, обратувајќи се, ќе најде мир со Бога преку 
Христовата крв на откупувањето, дури тогаш започнал христијанскиот живот. 
Тогаш тој мора да се оддаде “на совршенството”, да порасне до совршен човек, 
“до полната мерка на Христовиот раст” (Ефесјаните 4:13). Апостол Павле 
кажува: “Но сепак правам едно: го заборавам она што е зад мене, а се стремам 
кон она што е пред мене; трчам кон целта за наградата на горното призвание 
од Бога во Исуса Христа” (Филипјаните 3:13, 14). А Петар ни ги предочува 
скалите, по кои до библиската посветеност навистина може да се стигне: 
“Затоа, грижејќи се за ова сестрано, принесете кон верата своја добродетел, а 
кон добродетелта разум, а во разумот воздржување, а во воздржувањето 
трпение, а во трпението побожност, а во побожноста братољубивост, а во 
братољубивоста љубов... правејќи го ова, никогаш нема да згрешите.” (2. 
Петрово 1:5-10). 

Оние што од лично искуство знаат што е библиска посветеност секогаш ќе 
покажат понизен дух. Слично на Мојсеј, тие го виделе восхитувачкото 
величество на светоста и ја согледале сопствената недостојност во споредба 
со чистотата и возвишеното совршенство на Вечниот. 

Пророкот Даниел бил пример на вистинска посветеност. Неговиот живот 
бил исполнет со благородна служба на Господа. Тој за небото бил “мил човек” 
(Даниел 10:11). Но, наместо за себе да тврди дека е свет и чист, овој почитуван 



пророк во молитвата за својот народ, потполно се изедначува со навистина 
грешниот Израел. “Зашто ние не Те молиме поради својата правда, туку поради 
Твојата голема милост.” “...Ние згрешивме, ние направивме зло.” Понатаму 
продолжува: “Јас зборував уште, молејќи се и исповедувајќи ги моите гревови и 
гревовите на мојот народ Израел.” А во една друга прилика кога се појавил 
Божјиот Син за да му даде некои потребни објаснувања и упатства, тој кажува: 
“Се обессилив, лицето ми пребледе, се обезобразив, силата ме остави” 
(Даниел 9:18, 15, 20; 10:8).  

И патријархот Јов, слушнувајќи го Господовиот глас од “виорот”, рекол 
понизно: “Затоа, се гнасам од сите свои зборови и се каам во прав и пепел” (Јов 
42:6). На сличен начин и Исаија, здогледувајќи ја во визија Божјата слава и 
херувимите што извикувале: “Свет! Свет! Свет е Господ над воинствата”, 
извикнал: “Тешко мене, пропаднав” (Исаија 6:3, 5). И Павле откако бил вознесен 
до третото небо и слушнал неискажливи зборови што не можел да ги пренесе 
ниту на еден човек, зборувал за себе најпонизно како за “најмал од сите свети” 
(2. Коринтјаните 12:2-4; Ефесјаните 3:8). А омилениот Јован, што се наслонувал 
на Исусовите гради и на Гората на преобразението ја видел Неговата слава, 
паднал како мртов пред нозете на ангелот (Откровение 1:17). 

Кај оние што остануваат во сенката на крстот од Голгота, нема 
самовозвишување и фалбаџиско тврдење дека се без грев. Тие се свесни дека 
нивните гревови ги предизвикале душевните страдања што го скршиле срцето 
на Божјиот Син, и таа помисла ги наведува секогаш да останат понизни. Оние 
што живеат во најблиска заедница со Спасителот, најдобро ќе ја запознаат 
непостојаноста и грешноста на човековата природа, и својата надеж ќе ја 
полагаат само на заслугите на распнатиот и воскреснатиот Спасител. 

Посветеноста, што сега се истакнува во верскиот свет, во себе носи дух на 
самовозвишување и рамнодушност кон Божјиот закон, што ја жигосува како 
потполно непозната и туѓа на библиската вера. Приврзаниците на ваквото 
сфаќање учат дека посветувањето е моментално доживување со кое тие, “само 
со верба без никакви дела ќе постигнуваат совршена светост” “Само верувај”, 
зборуваат тие, “и ќе примиш благослов.” Според нивното тврдење, повеќе не се 
потребни никакви напори од страната на оној што прима благослов. Тие во исто 
време ја одрекуваат важноста на Божјиот закон истакнувајќи дека се 
ослободени од обврските да ги држат заповедите. Меѓутоа, зарем е можно 
луѓето да станат свети и да бидат во согласност со волјата и карактерот Божји, 
без да ги прифатат начелата што се одраз на Неговата природа и волја и кои 
покажуваат што Му е Нему по волја? 

Желбата за една лесна вера која не бара никаков напор, ниту 
самосовладување, ниту пак раскинување со лудостите од овој свет, ги 
направила , науката за верата и самата вера, популарни; но што кажува за тоа 
Божјото Слово? Апостол Јаков пишува: “Каква е ползата, браќа мои, ако некој 
рече дека има вера, а дела нема? Може ли верата да го спаси?” “Не сакаш ли 
да разбереш, о суетен човеку, дека верата без дела е мртва? Нели со дела се 
оправда Авраам, нашиот татко, откако врз жртвеникот го положи својот син 
Исак? Гледаш ли дека верата им помогна на неговите дела, и дека преку 
делата верата стана совршена?” “Гледате ли дека човекот се оправдува со 
дела, а не само со вера?” (Јаков 2:14, 20-22, 24). 

Сведоштвото на божественото Слово е спротивно на ова лажно учење за 
вера без дела. Да се бара небесна наклоност, а да не се исполнуваат условите 
под кои е понудена милоста - тоа не е вера, туку дрско пречекорување на 
дозволеното, зашто вистинската вера има свој темел во ветувањата и во 
прописите на Светото писмо. 

Нека никој не се лаже верувајќи дека може да стане свет додека намерно 
престапува било која Божја заповед. Престапот што се прави, свесно го 



замолкнува гласот на Светиот Дух и ја одделува душата од Бога. “Гревот е 
беззаконие”- престапување на законот. А “секој, што греши, (го престапува 
законот), не Го видел ниту Го познал” (1. Јованово 3:4, 6). Иако Јован во своите 
Посланија се задржува на љубовта, тој сепак не се притеснува да го открие 
вистинскиот карактер на оние што тврдат дека се свети, а живеат во престап на 
Божјиот закон. “Кој вели: Го познав, а заповедите Негови не ги пази, лажец е и 
вистината не е во него; а кој го пази словото Негово, во него е Божјата љубов 
навистина совршена: по тоа узнаваме дека сме во Него” (1. Јованово 2:4, 5). 
Овде е дадено мерилото со кое треба да се провери секое исповедување на 
верата. Ниту еден човек не можеме да го сметаме за свет дури не го провериме 
со Божјото мерило на светоста, мерило што е единствено и на небото и на 
Земјата. Ако луѓето  не ја признаваат важноста на моралниот закон, ако ги 
омаловажуваат и лекомислено ги земаат божествените прописи, ако ја 
престапуваат или менуваат дури и најмалата Негова заповед, и така ги учат 
луѓето, тие нема да бидат почитувани во очите на небото, тогаш за нивните 
тврдења дека се свети со сигурност можеме да знаеме дека се неосновани.  

Тврдењето на некој дека е без грев, само по себе претставува доволен 
доказ дека оној што го тврди тоа е далеку од светоста. Тој нема вистинска 
претстава за неспоредливата Божја чистота и светост, и за онаа што мора да 
станат оние што сакаат да бидат во согласност со Неговиот карактер; тој нема 
вистинска претстава ниту за чистотата и возвишената Исусова милост, ниту пак 
за убиственото проклетство на гревот, и затоа тој себеси се смета за свет. 
Колку е подалеку од Христа, колку се понесоодветни неговите претстави за 
Божјиот карактер и барања, тој сè поправеден и посвет изгледа во сопствените 
очи.  

Посветеноста, што е истакната во Светото писмо, го опфаќа целото битие - 
духот, душата и телото. Павле се молел за верниците во Солун, “и целиот ваш 
дух, и душата и телото да се запазат без порок при доаѓањето на нашиот 
Господ Исус Христос” (1. Солунјаните 5:23). Во своето Послание до Римјаните 
тој исто така нагласува: “Браќа, во името на Божјата милост, ве молам подајте 
ги телата ваши во жртва жива, света и благоугодна на Бога, и тоа ќе биде 
вашата духовна служба” (Римјаните 12:1). Во времето на стариот Израел секоја 
жртва што се принесувала на Господа морала да биде внимателно испитана. 
Ако на животното што било наменето за жртва би се пронашла било каква 
мана, тоа не можело да биде примено, зашто Бог изрично наредил дека 
жртвата мора да биде “без мана”. Така и од христијаните со право се бара да ги 
дадат своите тела “во жртва жива, света и благоугодна на Бога.” За да можат 
да го направат тоа, сите нивни сили мораат да бидат сочувани во најдобра 
состојба. Секоја постапка со која се намалуваат телесните или умните сили, 
човекот го прават неспособен за служба на Неговиот Творец. Може ли на Бога 
да Му биде угодно ако Му принесеме нешто што сепак не е најдобро? Христос 
рекол: “Љуби Го својот Господ Бог со сето свое срце.” Тие што навистина Го 
љубат Господа со сето свое срце, ќе настојуваат да Му ја посветат најдобрата 
служба во својот живот и постојано ќе се стремат, сите сили на своето битие да 
ги доведат во хармонија со законите што ги потпомагаат нивните способности 
да ја извршуваат Неговата волја. Тие нема, попуштајќи им на апетитот и на 
страстите, да ја ослабат или обесчестат жртвата што ја принесуваат на својот 
небесен Татко. 

Петар нагласува: “Да се пазите од телесните желби, што војуваат против 
душата” (1. Петрово 2:11). Секое грешно задоволство ги отапува умствените 
сили и ги умртвува душевните и духовните способности, така што сразмерно 
ослабува и влијанието на Божјото Слово и на Неговиот Дух врз срцето. 
Пишувајќи до Коринтјаните Павле истакнал: “Да се исчистиме од секаква 
телесна и духовна нечистота, довршувајќи ја својата светост со страв пред 



Бога” (2. Коринтјаните 7:1). А во духовните плодови - “љубовта, радоста, мирот, 
трпението, љубезноста, добрината, милоста, верата, кротоста”, тој ја додава и 
“воздржливоста” (Галатјаните 5:22, 23). 

Сепак колкумина од таканаречените христијани кои, наспроти овие 
вдахновени изјави, ги ослабуваат своите сили во потерата за заработка и со 
поклонувањето на модата; колкумина од нив својата од Бога дадена 
мажественост ја унижуваат со ненаситно јадење, со пијанство и со забранети 
задоволства! А црквата, наместо да го осуди ова зло, честопати уште повеќе го 
поттикнува повикувајќи го на помош токму апетитот и желбата за добивка и за 
забави за да ја наполни својата каса, што со љубовта кон Христа не успева да 
го направи. Кога Исус би влегол во денешните цркви и таму би ги видел гозбите 
и несветата трговија што се спроведува во име на религијата, зарем не би ги 
истерал со право сите тие сквернители, како што во Своето време ги истерал 
менувачите на пари од Ерусалимскиот храм? 

За мудроста што доаѓа одозгора, апостол Јаков кажува дека: “најнапред е 
чиста” (Јаков 3,17). Кога би ги сретнал оние што го земаат скапоценото име на 
Исуса во својата со тутун извалкана уста, чиишто тела и дух се проникнати со 
овој одвратен мирис и кои со него го загадуваат небесниот воздух и сите околу 
себе ги присилуваат да го дишат тој отров, кога овој ист апостол би дошол во 
допир со праксата што толку е спротивна на чистотата на евангелието, зар не 
би ја осудил кажувајќи им дека е “земна, телесна и ѓаволска”. Робовите на 
тутунот, пред луѓето можат да тврдат дека се благословени со потполна 
посветеност, тие можат да зборуваат за својата надеж дека ќе влезат во 
небото, но Божјото Слово јасно кажува: “Во него нема да влезе ништо нечисто” 
(Откровение 21:27). 

“Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, Кој живее во вас и 
ви е даден од Бога и дека не припаѓате само на себеси? Скапо сте купени. 
Затоа прославете Го Бога во своите тела и во своите души, кои се Божји” (1. 
Коринтјаните 6:19, 20). Оној чиешто тело навистина е црква на Светиот Дух 
никогаш нема да биде роб на некоја убиствена навика. Неговите сили му 
припаѓаат на Христа, кој го откупил со Сопствената крв. С# што има тој 
Господово е. Како може да биде без вина ако го растура и безмилосно го троши 
овој капитал што му е доверен? Многу таканаречени христијани трошат 
огромни суми пари за неполезни и штетни уживања; додека душите умираат од 
глад за Словото на животот. На Бога му се задржува од десетокот и од 
приносот, додека луѓето на олтарот на убиствените уживања спалуваат повеќе 
отколку што даваат за потпомагање на сиромашните или за ширење на 
евангелието. Кога сите што тврдат дека се Христови следбеници навистина би 
биле посветени, тогаш нивните средства наместо да бидат потрошени за 
бескорисни па дури и за штетни задоволства, би притекувале во Господовата 
ризница, и христијаните би биле пример за умереност, самооткажување и 
самопожртвуваност. Тогаш тие навистина би биле виделина на светот. 

Светот се дал на задоволување на своите желби и страсти. “Телесните 
желби, желбите на очите и гордоста на животот” управуваат со масите. Но 
Христовите следбеници имаат посвет повик. “Затоа излезете од нивната 
средина и одделете се” - вели Господ, “и не допирајте се до нечистото; и Јас ќе 
ве примам”. Во светлината на Божјото Слово, со право можеме да тврдиме 
дека посветувањето не може да биде вистинско, ако не доведува до целосно 
откажување од грешниот живот и од задоволствата на овој свет. 

На оние што ги исполнуваат условите: “Затоа излезете од нивната средина 
и одделете се... и не допирајте се до нечисто”, Бог им ветува: “И Јас ќе ви 
бидам Отец, а вие ќе Ми бидете синови и ќерки, вели Господ Седржителот” (2. 
Коринтјаните 6:17, 18). Предност е и должност на секој христијанин да се 
здобие со богато и скапоцено искуство со Бога. “Јас сум Светлина на светот”, 



кажал Христос, “кој врви по Мене нема да оди во темнина, туку ќе ја има 
Светлината на Животот” (Јован 8:12). “Патеката на праведните е како блескава 
светлина, која свети сè повеќе и повеќе дури не настане ден” (Изреки 4:18). 
Секој чекор, направен со вера и послушност, ја доведува душата во поблиска 
врска со Оној што претставува светлина на светот “и во Него нема никаква 
темнина” (1. Јованово 1:5). Сјајните зраци на Сонцето на правдата ги 
осветлуваат Божјите слуги и тие треба да ја одблеснуваат Неговата светлина. 
Како ѕвездите што ни зборуваат дека на небото постои “големо видело” 
(Сонцето) со чијашто светлина тие блескаат, така и христијаните треба да го 
манифестираат фактот дека на престолот на вселената седи Бог, чијшто 
карактер е достоен за слава и подржување. Доблестите на Неговиот Дух, 
чистотата и светоста на Неговиот карактер, ќе се огледуваат во Неговите 
сведоци. 

Во Посланието до Колосјаните, Павле ги опишува обилните благослови што 
им се ветени на Божјите деца: “Затоа... не престануваме да се молиме и да 
сакаме да се исполните со познавање на Неговата волја во секоја мудрост и 
духовно разбирање, да живеете достојно пред Бога, угодувајќи Му во сè, 
принесувајќи плод во секое добро дело и да растете во познавањето на Бога, 
укрепувајќи се со секаква сила преку Неговата славна моќ за секаква 
трпеливост и големодушност со радост” (Колосјаните 1:9-11). 

Во Посланието до Ефесјаните, тој исто така пишува за својата желба, 
браќата во Ефес добро да ја запознаат возвишеноста на христијанските 
предности. Со најјасен јазик тој им ја открива чудесната моќ и сознанието што 
можат да го имаат како синови и ќерки на Севишниот. Тие имале предност Бог 
да им даде, “по богатството на Својата слава, сила” да се утврдат “преку 
Неговиот Дух во внатрешниот човек”, да бидат “вкоренети и утврдени во 
љубовта”, за да можат “со сите свети да разберат, што е ширина и должина, и 
височина и длабочина”, и да ја запознаат “Христовата љубов, што го надминува 
секое знаење.” Но, оваа молитва на апостолот го постигнува врвот кога се моли 
за предноста: “Да се исполните со сета полнота Божја” (Ефесјаните 3:16-19). 

Овде се откриени блескавите достигнувања што и ние со вера во 
ветувањата на нашиот небесен Отец, можеме да ги оствариме доколку ги 
исполниме Неговите барања. Благодарение на Христовите заслуги, имаме 
слободен пристап кон престолот на неограничената сила. “Оној Кој не Го 
поштеди ни Својот сопствен Син, туку Го предаде за сите нас, како да не ни 
подари со Него сè?” (Римјаните 8:32). Отецот на Својот Син Му ја дал силата на 
Својот Дух без неограничена мерка, исто така и ние можеме да бидеме 
учесници во неговата полнина. Исус кажува: “Ако вие, бидејќи лукави, умеете 
да давате добри дарови на чедата свои, колку повеќе небесниот Отец ќе им 
даде Дух Свети на оние, што Му бараат?” (Лука 11:13). “Ако посакате нешто во 
Мое име, Јас ќе го направам.” “Досега ништо не сте барале во Мое име; барајте 
и ќе добиете, за да биде радоста ваша полна” (Јован 14:14; 16:24). 

Иако понизноста е карактеристично обележје на христијанскиот живот, 
сепак тој не треба да биде олицетворение на тага и самопотценување. 
Предност е на секој поединец да живее со таков живот, за навистина да може 
да очекува Божјо одобрување и Негов благослов. Нашиот небесен Татко не 
сака секогаш да се чувствуваме така како да сме во темнина или под некоја 
осуда. Не е доказ на вистинска понизност ако одиме со наведната глава и ако 
срцето ни е исполнето со мисли само за себе. Секој може да дојде кај Исуса, да 
биде исчистен со Неговата крв и да застане пред законот без срам или грижа 
на совеста. “И сега нема никакво осудување за оние кои се во Исуса Христа” 
(Римјаните 8:1).  

Благодерение на Христовите заслуги паднатите Адамови синови можат да 
станат “Божји синови” (Јован 1:12). “Бидејќи Оној, што осветува, и оние, што се 



осветуваат, сите се од Еден; и затоа не се срамува да ги нарече браќа” 
(Евреите 2:11). Христијанскиот живот треба да биде живот на вера, победа и 
радост во Бога. “Оти секој, кој е роден од Бога, го победува светот; и ова е 
победата што го победи светот - верата наша” (1. Јованово 5:4). Навистина 
“Господовата радост е ваша сила” како што рекол Господовиот слуга, Немија 
(Неемија 8:10). А Павле пишува: “Радувајте се секогаш во Господа! Пак велам: 
радувајте се!” (Филипјаните 4:4). “Молете се постојано! Благодарете за сè,  
зашто тоа е Божја волја за вас во Христа Исуса” (1. Солунјаните 5:17, 18). 

Такви се плодовите на библиското обратување и посветување; но тие 
плодови мошне ретко се забележуваат токму затоа што христијанскиот свет се 
однесува толку рамнодушно кон големите начела на правдата, што се 
истакнати во Божјиот закон. Тоа е причината што толку ретко се покажува она 
длабоко и тајно дејствување на Божјиот Дух, што ги карактеризирало верските 
будења во поранешните години. Со постојаното набљудување на нешто, ние се 
менуваме и стануваме слични на тоа во што гледаме. Но, бидејќи постојано се 
запоставуваат светите прописи во кои Бог на луѓето им го открил 
совршенството и светоста на Својот карактер, а мислите на народот се 
насочени на човечките учења и теории, тогаш не е никакво чудо што во црквите 
настапило вакво опаѓање на првобитната побожност. “Зашто Мојот народ”, 
кажува Господ, “направи две зла: Ме остави Мене, Изворот на живата вода, и 
си ископаа извори издупчени кои не можат да држат вода” (Еремија 2:13). 

“Блажен е оној човек, што не оди на безбожнички совет... туку му омилел 
законот на Господа и за Неговиот закон размислува дење и ноќе. Тој е како 
дрво засадено покрај водни потоци, што донесува плод во свое време; неговите 
лисја никогаш не венат; сè што прави, во сè напредува” (Псалм 1:1-3). До 
будење и оживување на првобитната вера и побожност меѓу оние што тврдат 
дека се Божји народ ќе дојде само тогаш кога Божјиот закон повторно ќе се 
издигне на неговото вистинско место. “Вака вели Господ: Застанете на 
патишта, распрашајте се за некогашните патеки: Кој пат води кон доброто? 
Тргнете по него и ќе најдете спокојство за своите души” (Еремија 6:16). 

 
 
 

XXVIII 
 

ИСТРАЖЕН СУД 
 
 
“Гледав”, кажува пророкот Даниел, “дека се поставија престоли и седна 

Старец. Облеката му беше бела како снег, а косата на главата Негова како 
чиста волна. Неговиот престол беше како огнен пламен, а тркалата како 
усвитен оган. Река огнена извираше и минуваше пред Него, илјада илјади Му 
служеа Нему, десет илјади по десет илјади стоеја пред Него. Судот седна и 
книгите се отворија.” (Даниел 7:9, 10). 

Така во пророчкото видение е прикажан големиот и свечен ден кога ќе се 
разгледува карактерот и животот на луѓето пред Судијата на целиот свет и кога 
Тој  ќе му даде “на секого според делата негови” (Откровение 22:12). Старецот 
е Бог Отецот. Псалмистот кажува: “Уште пред да се појават горите, и пред 
создавањето на Земјата и вселената, отсекогаш и засекогаш Ти постоиш” 
(Псалм 90:2). Оној кој претставува извор на сè што постои и основа на сите 
закони, претседава во овој суд. А светите ангели што ќе присуствуваат како 
служители и сведоци на ова големо судење ги има, илјада илјади и десет 
илјади по десет илјади.” 



“Гледав во ноќните виденија, и ете на небесните облаци како да идеше 
Синот Човечки, дојде до Старецот и застана пред Него. И Нему Му се даде 
власт, слава и царство, за да Му служат сите народи, племиња и јазици. 
Неговата власт е вечна власт и никогаш нема да помине, Неговото царство 
нема да пропадне” (Даниел 7:13, 14). Христовото доаѓање, кое се опишува 
овде, не е Неговото второ доаѓање овде на земјата. Тој доаѓа пред Старецот на 
небото да прими власт, слава и царство што ќе Му бидат дадени на крајот на 
Неговата посредничка служба. Ова доаѓање, а не Неговото второ доаѓање, го 
претставува она што според пророштвото требало да се случи по истекувањето 
на 2300 денови - во 1844 година. Тогаш во придружба на небесните ангели, 
нашиот голем Првосвештеник влегол во светињата над светињите и дошол 
пред Бога да го изврши последното дело во Својата служба за луѓето - да го 
изврши делото на истражниот суд и да изврши помирување за сите оние што ќе 
се покаже дека имаат право на тоа. 

Во симболичната служба во Стариот завет на Денот на исчистувањето, во 
богослужението можеле да земат учество само оние што пред Бога ги признале 
своите гревови и се покајале, и чиишто гревови со крвта на жртвата за грев 
биле пренесени во светињата. Така и во големиот ден на конечното 
исчистување и на истражниот суд, ќе се разгледуваат само случаите на оние 
што тврдат дека се Божји народ. Судењето на безбожниците е посебно и 
одделено од ова, и ќе се одржи подоцна. “Зашто е време да почне судот од 
Божјиот дом; а ако почнува прво од нас, каков ли ќе им биде крајот на оние, кои 
не му се покоруваат на Божјото евангелие?” (1. Петрово 4:17). 

Записите во небесните книги, во кои се забележени имињата и делата на 
луѓето, ќе бидат од пресудно значење за донесување одлуки на овој суд. 
Пророкот Даниел кажува: “Судот седна и книгите се отворија” (Даниел 7:10). 
Писателот на Откровението опишувајќи ја истата сцена додава: “И друга книга 
се отвори, книгата на животот. И на мртвите им беше судено според она што е 
напишано во книгите, според делата нивни “ (Откровение 20:12). 

Книгата на животот ги содржи имињата на сите оние што кога и да е 
прифатиле да Му служат на Бога. Исус им рекол на Своите ученици: “Радувајте 
се што вашите имиња се напишани на небесата” (Лука 10:20). Зборувајќи за 
своите верни соработници Павле нагласува: “чии имиња се во книгата на 
животот” (Филипјаните 4:3). Набљудувајќи го Божјиот народ во “тешко време, 
какво што немало откако постојат луѓето”, Даниел кажува дека сепак ќе бидат 
избавени “сите кои ќе се најдат запишани во книгата” (Даниел 12:1). А 
писателот на Откровението кажува дека во Божјиот град ќе можат да влезат 
само оние чиишто имиња се “запишани во книгата на животот на Јагнето” 
(Откровение 21:27).  

Исто така пред Господа се пишува и “книга за спомен” во која се забележани 
добрите дела на сите оние “што се бојат од Господа и го почитуваат името 
Негово” (Малахија 3:16). Нивните зборови од вера, нивните дела на љубов, 
сето тоа е запишано на небото. Очигледно на тоа се повикува и Немија кога 
рекол: “Спомни ме, Боже мој, за тоа и не бриши ги добрите дела мои, што ги 
направив за домот на мојот Бог и службата при Него!” (Неемија 13:14). Во 
Божјата “книга за спомен” е овековечено секое праведно дело. Тука точно е 
запишано секое искушение од кое сме излегле како победници, и секое 
победено зло и секој збор на нежно сочувство. Тука е запишано и секое 
пожртвувано дело и, секоја болка и страдање поднесено за Христа. Псалмистот 
кажува: “Боже Ти го знаеш животот мој, солзите мои Си ги ставил пред Себе; 
Не е ли запишано сè во Твојата книга?” (Псалм 56:8). 

Исто така се води извештај и за човечките гревови: “Зашто сите скриени 
дела, било добри или зли, Бог ќе ги изведе на суд” (Проповедник 12:14). “И ви 
велам, дека за секој празен збор, што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на 



судниот ден”, нагласил Спасителот. “Зашто по твоите зборови ќе бидеш 
оправдан, и по твоите зборови ќе бидеш осуден” (Матеј 12:36, 37). Тајните 
намери и мотивите се внесуваат во непогрешливиот регистер; зашто Бог “ќе го 
извади на видело скриеното во темнина и ќе ги открие намерите на срцата” (1. 
Коринтјаните 4:5). “Еве, сè е напишано пред Мене... вашите беззаконија и 
беззаконијата на вашите татковци, вели Господ” (Исаија 65:6, 7). 

Секоја човечка постапка ќе се разгледа пред Бога и ќе биде регистрирана 
како верност или пак како неверност. Покрај секое име во небесните книги со 
стравотна точност ќе биде запишан секој лош збор, секоја себична постапка, 
секоја неисполнета должност, секој таен грев, секое па дури и највештото 
прикривање. Занемарувањето на предупредувањата дадени од Бога, укорите, 
напразно пропуштеното време, неискористените прилики, влијанието на 
доброто или на злото со своите далекусежни последици - сето тоа верно го 
запишал ангелот записничар. 

Божјиот закон е мерилото со кое на овој суд ќе се одмерува животот и 
карактерот на секој човек поединечно. Мудрецот вели: “Бој се од Бога и држи ги 
Неговите заповеди, зашто во тоа е сè за човекот, зашто сите скриени дела било 
добри или зли, Бог ќе ги изведе на суд” (Проповедник 12:13, 14). А апостолот 
Јаков пак ги советува своите браќа: “Зборувајте и постапувајте како оние, што 
ќе бидат судени според Законот на слободата” (Јаков 2:12).  

Оние што ќе ги прогласи судот за “достојни”, ќе имаат дел во воскресението 
на праведниците. “Но оние, што ќе се удостојат да го добијат оној свет и 
воскресението од мртвите”, Христос вели, “се еднакви со ангелите, и бидејќи се 
синови на воскресението, тие се синови Божји” (Лука 20:35, 36). А на друго 
место пак нагласува: “И ќе излезат: кои правеле добро - ќе воскреснат за живот” 
(Јован 5:29). Мртвите праведници нема да станат сè додека не се заврши овој 
суд кој ќе ги прогласи достојни да “воскресенат за живот.” Според тоа, тие нема 
лично да присуствуваат на судот кога ќе се разгледува извештајот за нивниот 
живот и кога ќе се решава за нивниот случај. 

Исус ќе се појави како нивен Застапник, и ќе се залага пред Бога за нив. “А 
ако некој згреши, имаме застапник кај Отецот, Исуса Христа праведникот” (1. 
Јованово 2:1). “Зашто Христос не влезе во ракотворна Светиња, која е образ на 
вистинската, туку во самото небо, за да се јави сега пред Божјото лице за нас!” 
“Затоа и може наполно да ги спасува оние, кои преку Него доаѓат при Бога, 
зашто секогаш живее, за да посредува за нив” (Евреите 9:24; 7:25). 

Кога ќе се отворат записничките книги на судот, пред Бога ќе се открие 
животот на секој поединец кој верувал во Исуса. Почнувајќи најпрво од оние 
што први живееле на Земјата, нашиот Застапник ќе оди постепено од 
поколение до поколение, и ќе заврши со живите. Секое име ќе биде споменато, 
случајот на секој поединец темелно ќе биде испитан. Некои имиња ќе бидат 
примени, некои ќе бидат отфрлени. Имињата на оние чиишто гревови ќе се 
најдат во книгите непокајани и непростени, ќе бидат избришани од книгата на 
животот, а записот за нивните добри дела ќе биде избришан од “книгата за 
спомен.” Господ му рекол на Мојсеја: “Оној што згрешил пред Мене, него ќе го 
избришам од книгата Моја” (Излез 32:33). А пророкот Езекиел кажува: “И 
праведникот, ако отстапи од својата правда и постапува неправедно... ќе биде 
ли жив? Сите негови добри дела, што ги правел, нема да бидат споменати” 
(Езекиел 18:24). 

Покрај имињата на оние што вистински ги покајале своите гревови, 
повикувајќи се со вера на Христовата крв како во жртва на помирување, во 
небесните книги ќе биде забележано простување. Откако ќе се пронајде дека 
карактерот им е во хармонија со Божјата волја и дека станале учесници во 
Христовата правда, нивните гревови ќе бидат избришани, а тие самите 
прогласени достојни за вечен живот. Преку пророкот Исаија, Господ кажува: 



“Јас, Јас сам ги бришам твоите престапи заради Самиот Себе и гревовите твои 
нема да ги споменам” (Исаија 43:25). Исус кажува: “Оној што ќе победи, ќе се 
облече во бела облека, и нема да го избришам неговото име од книгата на 
животот, туку ќе го признаам неговото име пред Мојот Отец и пред Неговите 
ангели.” “Кој ќе се одрече од Мене пред луѓето, и Јас ќе се одречам од него 
пред Мојот Отец небесен” (Откровение 3:5; Матеј 10:32, 33). 

Најдлабокото интересирање што го покажуваат луѓето при одлучувањето во 
земните судови, претставува само бледа слика на она интересирање што се 
покажува на небесниот суд, кога имињата што се запишани во книгата на 
животот ќе се изнесат на разгледување пред Судијата на целиот свет. 
Божествениот Застапник се залага за сите што победиле со вера во Неговата 
крв да им биде простено, да им се овозможи враќање во Едем и со Него заедно 
да бидат крунисани како сонаследници на “поранешната власт” (Михеј 4:8). 
Сатаната, во своите настојувања да го искуша и измами човечкиот род, имал 
намера да го осуети планот што Господ го имал за човекот уште при 
создавањето; меѓутоа, Христос сега бара овој план да се спроведе на дело, 
како човекот никогаш да не паднал. Тој за Своите избраници не бара само 
простување и целосно оправдување, туку и заедно со Него да ја делат славата 
на Неговиот престол. 

Додека Исус во својство на Застапник се залага за поданиците на Својата 
милост, сатаната пред Бога ги обвинува како престапници. Големиот измамник 
прво настојува да ги наведе на сомнеж, да ги поттикне да ја изгубат довербата 
во Бога, да се одделат од Неговата љубов и да го прекршат Неговиот закон. А 
сега укажува на записите на нивниот живот, на несовршеноста на нивниот 
карактер, на нивната несличност со Христа, со што го обесчестиле својот 
Откупител, и на сите гревови на кои ги навел со своите искушенија и 
повикувајќи се на сето тоа, бара да станат негови поданици. 

Исус не ги оправдува нивните гревови, но укажува на нивното покајание и 
вера, и бара простување за нив; подигнувајќи ги Своите ранети раце пред 
Отецот и светите ангели, Тој извикува: “Ги познавам по име, тие се врежани на 
дланките на Моите раце.” “Жртвата пред Бога е смирен дух; срце понизно и 
смирено Ти, Боже, не го отфрлуваш” (Псалм 51:17). А на тужителот на Својот 
народ Тој му одговара: “Господ да те прекори сатано! Господ, Кој го избра 
Ерусалим, да те прекори! Не е ли Тој гламна извадена од оган” (Захарија 3:2). 
Христос Своите верни ќе ги облече во Својата сопствена правда за да може да 
ги изведе пред Отецот, како “славна Црква, без мани или порок, или нешто 
слично” (Ефесјаните 5:27). Нивните имиња се запишани во книгата на животот 
и за нив е напишано: “Тие ќе одат во бели облеки со Мене, зашто се достојни” 
(Откровение 3:4). 

На тој начин во целост ќе се исполни ветувањето на Новиот завет: “Ќе го 
простам нивното беззаконие и не ќе си спомнувам веќе за нивните гревови” 
(Еремија 31:34). “Во оние денови, во она време - зборува Господ - ќе го бараат 
Израелевиот грев, ама веќе не ќе го има; ќе ги бараат јудејските злодела, но не 
ќе ги најдат. Зашто им простив на сите што ги запазив” (Еремија 50:20). “Во оној 
ден фиданката Господова ќе се јави во убавина и чест, а плодот на земјата во 
величие и слава, за спасените Израелеви синови. Кои ќе останат на Сион и кои 
ќе преживеат во Ерусалим, ќе се наречат “свети” и ќе бидат запишани да 
живеат во Ерусалим” (Исаија 4:2, 3).  

Делото на истражниот суд и бришењето на гревовите треба да завршат 
пред второто Христово доаѓање. Бидејќи на мртвите ќе им биде судено според 
онаа што е запишано во книгите, не е можно гревовите на луѓето да бидат 
избришани сè додека не се изврши судот над нив во кој случајот на секој 
поединечно ќе биде разгледан. Апостол Петар јасно кажува дека гревовите на 
верниците ќе бидат избришани, “за да дојдат времиња за освежување од 



лицето Господово, и да Го испрати Претскажаниот за вас Исуса Христа” (Дела 
3:19, 20). Кога ќе биде завршен истражниот суд, ќе дојде Христос и со Себе ќе 
донесе плата секому според делата негови. 

Во симболичната служба на Стариот завет, свештеничкиот поглавар, 
завршувајќи го обредот на помирување за Израелот, излегувал и го 
благословувал собирот. Така и Христос по завршувањето на Својата 
посредничка служба, ќе се појави “без грев, а за спасение” (Евреите 9:28), на 
Својот народ што Го чека, да му подари благослов за вечен живот. Како што 
свештеникот гревовите на народот симболично ги отстранувал од светињата, 
исповедувајќи ги над главата на јарецот за отпуштање, така и Христос сите 
признати и покајани гревови ќе ги пренесе на сатаната, зачетникот и 
поттикнувачот на гревот. Јарецот над кој биле исповедани гревовите на 
Израелците, бил одведен “во пустина” (Левит 16:22); така и сатаната оптоварен 
од вината за сите гревови на кои го навел Божјиот народ, ќе биде заточен 
илјада години на оваа Земја, која тогаш ќе биде пуста и без жители, и на крајот 
целосната казна за гревот ќе ја прими во огнот кој ќе ги уништи сите 
безбожници. Така големиот план на откупување ќе биде наполно остварен со 
конечно уништување на гревот и со ослободувањето на оние што биле волни 
да се одречат од злото.  

Во времето одредено за суд - по истекувањето на 2300 денови, во 1844 
година, започна делото на истражување и бришење на гревовите. Сите што се 
нарекувале со Христовото име ќе мораат да поминат низ оваа истрага. И  
живите и мртвите ќе примат суд “според запишаното во книгите, според делата 
нивни” (Откровение 20:12). 

Гревовите што не се покајани и напуштени, нема да бидат ниту простени 
ниту избришани од книгата, туку на денот на Божјиот суд ќе стојат како 
сведоштво против грешникот. Без оглед на тоа дали човекот своите лоши дела 
ќе ги направи во светлината на денот или во темнината на ноќта, тие се голи и 
откриени пред Оној пред кого ќе мораме да дадеме одговор. Божјите ангели го 
виделе секој направен грев и го запишале во непогрешливите книги. Гревот 
може да се скрие, да се негира и да се затаи пред таткото, пред мајката, пред 
жената, пред децата и пред пријателите. Можеби никој освен сторителот нема 
ниту најмал поим за вината, но таа е гола и откриена пред небесните 
суштества. Темнината на најтемната ноќ, таинственоста на највештите измами, 
не можат да скријат ниту една единствена мисла пред знаењето на Вечниот. 
Бог има точен извештај за секоја нечесна сметка, и за секоја неправедна 
постапка. Него не може да го измами надворешниот изглед на побожноста. Тој 
во оценувањето на карактерот никогаш не се лаже. Луѓето што се расипани во 
душите можат да го измамат човекот, но Бог може да го проѕре секое 
преправање и Тој го чита внатрешниот живот на човекот. 

Какви свечени мисли! Ден по ден, заминувајќи во неврат, со своите записи 
ги полни небесните книги. Еднаш изговорениот збор, еднаш направените дела, 
не можеме никогаш да ги отповикаме. Ангелите го забележале секое добро и 
зло. Ниту најсилниот освојувач на земјата не е во можност да го поништи 
извештајот за еден единствен ден. Нашите дела, нашите зборови, дури и 
нашите најскриени побуди - сето тоа има своја тежина во одлучувањето за 
нашата судбина, за живот или за смрт. Иако ние таквите поединости можеби и 
ги забораваме, тие ќе претставуваат сведоштво што ќе нè оправда или ќе нè 
осуди. 

Како што на фино измазнетата фотографска плоча верно се репродуцираат 
цртите на лицето, така и карактерот ќе биде верно опишан во небесните книги. 
Па сепак, колку малку има загриженост поради извештајот што стигнува пред 
очите на небесните суштества. Кога би можело да се повлече завесата што го 
дели невидливиот свет од видливиот и кога човечките синови би можеле да ги 



видат ангелите што го запишуваат секој збор и секое дело со кое ќе мора да се 
сретнат на судот, колку зборови што секој ден се изговараат би останале 
неизговорени, а колку дела ненаправени! 

На судот точно ќе се утврди како е употребен секој примен талент. Како сме 
го употребиле капиталот што ни го позајмило небото? Дали Господарот при 
Своето доаѓање ќе го прими Своето со добивка? Дали талентите што ни се 
поверени - силата на своите раце, на срцето и на умот - сме ги искористиле на 
слава на Бога и на благослов на светот? Како сме го употребиле своето време, 
својот глас, своето перо, своите пари и влијанието? Што сме направиле за 
Христа во лицето на сиромашните, за оние во неволја, за вдовиците или за 
сирачињата? Бог нè направил чувари на Своето свето Слово; што сме 
направиле со светлината на вистината што ни е дадена за да ги направиме 
луѓето помудри за спасение. Самото исповедување на вера во Христа нема 
никаква вредност; само љубовта придружувана со дела ќе се признае како 
вистинска. Во очите на небото, вредноста на некое дело ја дава само љубовта. 
Сè што е направено од љубов, па колку и по проценка на луѓето да изгледа 
незначително, од Бога ќе биде признаено и наградено. 

Скриената себичност на луѓето, во небесните книги целосно е разоткриена. 
Тука се наоѓа извештајот за неисполнетите должности кон нашите ближни или 
занемарените барања на нашиот Спасител. Тука ќе се види колку пати луѓето, 
на сатаната му ги поклониле своето време, мисли и сили што му припаѓале на 
Христа. Жалосен е извештајот што ангелите го носат во небото. Разумните 
суштества, Христовите следбеници, се обземени со желби за стекнување на 
богатство или со уживање на земните задоволства. Парите, времето и силата 
се жртвуваат за украсување и за уживање; додека одвај неколку моменти се 
посветуваат за молитва, за проучување на Светото писмо, за понизност на 
душата и за признавање на гревовите. 

Сатаната измислува безбројни сплетки да ги окупира нашите мисли, за да 
не размислуваме токму за она со што би требало да сме најдобро запознаени. 
Архиизмамникот ги мрази големите вистини што ни укажуваат на жртвата на 
помирувањето и на нашиот семожен Посредник. Тој знае дека неговиот успех 
воглавно зависи од тоа, колку ќе успее да ги одврати мислите на луѓето од 
Исуса и од Неговите вистини. 

Оние што сакаат да бидат учесници во благодатта на посредувањето на 
Спасителот, не смеат со ништо да дозволат да бидат одвратени од својата 
должност, во Божји страв да ја усовршуваат светоста. Наместо своите 
скапоцени часови да ги посветат на уживања, на украсување или во трка за 
заработка, треба да се посветат на најсесрдна молитва и на ревносно 
проучување на Словото на вистината. Вистината за светињата и истражниот 
суд, Божјиот народ треба  да ја разбере јасно и целосно. За сите е неопходно 
одредено разбирање и лична претстава за службата и делото на нашиот голем 
свештенички Поглавар; инаку ќе им биде невозможно да се одржат во верата 
што е суштествена за ова време или да заземат положба што им ја наменил 
Бог. На секому му се дава можност да ја спаси својата душа или да ја загуби. 
Случајот, на секого од нас, зависи од исходот на овој Божји суд. Секој мора да 
излезе пред очите на Големиот Судија. Затоа колку е тогаш важно, секој од нас 
во мислите да ја набљудува свечената глетка што е опишана со зборовите: 
“Судот седна и книгите се отворија” (Даниел 7:10), кога секој поединец ќе мора, 
како некогаш Даниел, да остане и да го прими “своето наследство на крајот на 
деновите” (Даниел 12:13). 

Сите што примиле светлина за овие предмети, должни се да сведочат за 
големите вистини што им ги доверил Бог. Вистината за светињата на небото 
претставува средиште на Христовото дело за луѓето. Таа е од животна важност 



за секоја душа што живее на земјата. Таа ни укажува на планот на 
откупувањето, нè води сè до крајот на времето и ни го открива триумфалниот 
исход на вековната борба помеѓу правдата и гревот. За нас од најголема 
важност е овие предмети да ги проучиме грижливо и целосно, за да можеме, на 
секој што ќе не запраша, да му дадеме одговор за нашата надеж. 

Христовото посредување за човекот во небесната светиња исто толку е 
важно во планот на спасението колку и Неговата смрт на крстот. Со Својата 
смрт Тој го започнал делото што по воскресението отишол да Го доврши на 
небото. Затоа ние мораме со вера да влегуваме зад завесата каде што, “Исус 
влезе за нас како претходник” (Евреите 6:20). Таму, светлината што доаѓа од 
крстот на Голгота, посјајно отсјајува. Тука можеме да добиеме појасен преглед 
во планот на спасението. Она што небото го сторило во планот на спасението 
на човекот, со ништо не може да се спореди; поднесената жртва ги задоволува 
сите барања на прекршениот Божји закон. Исус овозможил пристап до 
престолот на Отецот, и со Негово посредување, искрените желби на сите што 
се обраќааат со вера до Него, можат да стигнат до Бога. 

“Кој ги крие престапите свои, нема да напредува; а кој ги исповеда и се 
одречува од нив, наоѓа милост” (Изреки 28:13). Кога оние што ги кријат или 
оправдуваат своите гревови би можеле да видат како сатаната ликува над нив, 
какви зајадливи забелешки поради таквиот нивен живот тој изнесува на Христа 
и светите ангели, би побрзале да ги признаат своите гревови и да се откажат од 
нив. Со посредство на недостатоците во нивниот карактер, сатаната настојува 
да загосподари со целото нивно битие, и знае дека тоа ќе му успее, ако тие 
своите мани и понатаму ги негуваат. Затоа постојано настојува Христовите 
следбеници да ги наведе на судбоносно измамлив заклучок дека своите 
карактерни мани не е можно да ги победат. Но Исус и за нив пред Отецот ги 
подигнува Своите ранети раце: и секому што сака да Го следи, Тој му порачува: 
“Доволна ти е Мојата благодат” (2. Коринтјаните 12:9). “Земете го Мојот јарем 
на себе и научете се од Мене, зашто Јас сум кроток и понизен по срце; и ќе 
најдете одмор за своите души. Зашто јаремот мој е благ и бремето мое е 
лесно” (Матеј 11:29, 30). Затоа никој нека не мисли дека неговите мани се 
неизлечиви. Бог во Својата милост ќе ни даде вера и сила да ги победиме. 

Ние сега живееме во големиот ден на исчистување. Во симболичната 
служба на Стариот завет, додека свештеничкиот поглавар ја вршел службата за 
помирување на Израелците, секој морал да ја мачи својата душа со 
исповедување на гревовите и со понижување пред Господа, за да не биде 
истребен од народот. На сличен начин, сите оние што сакаат имињата да им 
останат во книгата на животот, треба сега и во овие неколку преостанати 
денови на милост и проба, да ја мачат својата душа пред Бога со жалење, 
поради направените гревови и со искрено покајание. Тие мораат длабоко и 
совесно да ги преиспитаат своите срца. Мораат да го отфрлат лекомислениот и 
суетен дух на кого му се предале многу таканаречени христијани. Сите оние 
што сакаат да ги совладаат лошите наклоности, што сакаат целосно да 
загосподарат со нив ги чека уште посериозна борба. Делото на подготовка е 
лична задача на секој поединец. Душите не се спасуваат групно, туку 
поединечно. Побожноста и чистотата на еден не можат да го надоместат  
недостатокот на овие особини кај другиот. Иако сите народи мораат да излезат 
пред Бога за да примат суд, сепак Тој, случајот на секој поединец ќе го испита 
со таква точност како да не постои повеќе ниту едно друго суштество на 
Земјата. Секој мора да биде испитан и да биде пронајден без мани и 
недостатоци или слично нешто. 

Сцените што се поврзани со завршното дело на исчистување, мошне се 
свечени. Во прашање се мошне значајни и важни интереси. Сега горе во 
небесната светиња заседава суд. Ова дело е во тек веќе многу години. Набргу - 



никој не знае кога, ќе се помине на случаите на живите.  Нашиот живот ќе се 
разгледува во возвишеното присуство на Бога. Во ова време повеќе од кога и 
да е, секоја душа треба да го има на ум Христовото предупредување: 
“Внимавајте, бидете будни и молете се, оти не знаете кога ќе настане времето” 
(Марко 13:33). “Ако не бидеш буден, ќе дојдам како крадец, и нема да знаеш 
кога ќе дојдам врз тебе” (Откровение 3:3). 

Кога ќе заврши делото на истражниот суд, тогаш судбината на секој 
поединец дефинитивно ќе биде решена: за живот или за смрт. Времето на 
милоста и пробата ќе се заврши малку пред Господ да се појави на небесните 
облаци. Во Откровението, Христос, мислејќи на ова време, кажува: “Кој врши 
неправда, нека врши уште неправда; и кој е нечист, нека се онечистува уште; и 
кој е праведен нека врши уште правда; и кој е свет, нека се осветува уште! И 
еве, ќе дојдам скоро, и платата Моја со Мене, за да му дадам на секого според 
делата негови” (Откровение 22:11, 12). 

И праведните и непокајаните сè уште ќе живеат на Земјата во својата 
смртна состојба - луѓето ќе садат и ќе градат, ќе јадат и ќе пијат, сосема 
несвесни дека горе во светињата е изговорена последната и неотповикливата 
одлука. Пред потопот, откако Ное влегол во ковчегот, Бог ја затворил вратата 
зад него и на непокајаните им оневозможил влегување. Уште седум дена 
луѓето незнаејќи дека нивната судбина е запечатена, продолжиле да живеат 
безгрижен и развратен живот, исмејувајќи ги предупредувањата за претстојната 
казна која само што не паднала врз нив. “Така”, кажува Спасителот, “ќе биде и 
доаѓањето на Синот Човечки” (Матеј 24:39). Тивко и незабележано, како крадец 
на полноќ, ќе дојде пресудниот час што видливо ќе ја одреди судбината на секој 
човек, час кога милоста понудена на грешните луѓе, дефинитивно ќе се 
повлече. 

“Бидете будни... за да не дојде одненадеж и да ве најде, заспани” (Марко 
13:35, 36). Опасна е состојбата на оние кои, уморни од стражарењето, се 
предале на привлечностите на овој свет. Додека деловниот човек сосема е 
предаден на својата трка за заработка, додека љубителот на овоземни 
задоволства бара уживање и додека ќерката на модата го средува и мести 
својот накит - во истиот час Судијата на целиот свет може да ја изрече 
пресудата: “Измерен си на мерилото и си најден лесен” (Даниел 5:27). 

 
 
 

XXIX 
                             

ПОТЕКЛОТО НА ЗЛОТО  
 
 
Потеклото на злото и причината за неговото постоење за многумина 

претставува извор за голема збунетост. Тие го гледаат дејството на злото со 
неговите страшни последици на болка, пустошење и беда, и се прашуваат како 
сето тоа може да постои под сувереното владеење на Оној кој е бесконечен во 
Својата мудрост, сила и љубов. Тоа е тајна за која тие не наоѓаат објаснување. 
И во својата несигурност и сомнеж, тие остануваат слепи за вистините кои се 
толку важни за спасението и кои се толку јасно откриени во Божјото Слово. Има 
и такви кои во своето истражување во врска со постоењето на гревот се 
напрегаат да проникнат во она што Бог никогаш не го открил; затоа и не 
наоѓаат решение за своите тешкотии; и така бидејќи природно се наклонети кон 
сомневање и кон критикување тие тоа го земаат како изговор за целосно 
отфрлување на Светите списи. Други пак, задоволувачкото разбирање на овој 
голем проблем не го наоѓаат затоа што човечките преданија и погрешните 



толкувања на Библијата го направиле нејзиното учење за Божјиот карактер, за 
природата на Неговото владеење и начелата на Неговото постапување со 
гревот сосема неразбирливо. 

Не е можно да се објасни потеклото на гревот така што може да се најде 
оправдување за неговото постоење. Сепак можеме доволно да разбереме дека 
што се однесува до потеклото и конечното уништување на гревот, Божјата 
правда и Неговото милосрдие во сето Негово постапување со ова зло дошле до 
потполн израз. Во Светите списи ништо не е појасно од вистината дека Бог ниту 
на било кој начин не е одговорен за настанувањето на гревот, и дека никакво 
тиранско скратување на божествената милост, ниту било каков  недостаток во 
божественото владеење не дале повод за побуна. Гревот се наметнал како 
неканет гостин за чиешто присуство не може да се наведе причина. Тој е 
таинствен, необјаснив и да се оправдува би значело да се брани. Кога за него 
би можело да се најде оправдување или причина за неговото постоење, тогаш 
тој би престанал да биде грев. Дефиницијата за гревот е јасно дадена во 
Божјото Слово: “Гревот е беззаконие” - престап на законот (1. Јованово 3:4), и 
тоа е наше единствено објаснување; тој е олицетворение на начелата што се 
во непријателство со големиот Закон на љубовта врз кој се темели 
божественото владеење. 

Пред појавата на ова зло, во целата вселена владеел мир и радост. Сè 
било во совршена согласност со волјата на Творецот. Љубовта кон Бога била 
над сè, а меѓусебната љубов била непристрасна. Христос, Словото, еднороден 
од Бога, бил едно со вечниот Отец - едно во природата, во карактерот и во 
намерите - единствено суштество во целата вселена кое можело да навлезе во 
сите Божји совети и намери. Отецот преку Христа ги создал сите небесни 
суштества. “Бидејќи преку Него е создадено сè што е на небесата и што е на 
Земјата, видливо и невидливо; било престоли, било господства, било 
начелства, било власти - сè е преку Него и за Него создадено” (Колосјаните 
1:16). Исто така како и на Отецот и на Христа целото небо му укажувало 
поданичка верност. Бидејќи законот на љубовта е темел на Божјото владеење, 
среќата на сите создадени суштества зависела од нивната целосна согласност 
со Неговите големи начела на правдата. Од сите Свои созданија Бог очекува 
служба од љубов - почитување што произлегува од правилното сфаќање на 
Неговиот карактер. Нему не Му е по волја присилна верност и затоа Тој на сите 
им дава слободна волја, за доброволно да Му служат. 

Меѓутоа, се нашол еден кој решил да ја злоупотреби оваа слобода. Гревот 
се зачнал во оној кого Бог, покрај Христа, најмногу го почествувал и кој и меѓу 
небесните жители бил највисок во силата и славата. Пред да падне, Луцифер 
бил првиот херувим засолнувач, свет и неизвалкан: “Вака вели Господ Бог: ти 
си печат на совршенство, полнота  на мудроста и венец на убавината... Ти 
беше помазан херувим за да осенува, и Јас те поставив за тоа; ти беше на 
светата Божја гора, одеше среде огнени камења. Ти беше совршен на 
патиштата свои, од денот кога беше создаден, сè додека не се најде во тебе 
беззаконие” (Езекиел 28:12-15). 

Луцифер можел да ја сочува Божјата наклоност, можел да биде почитуван и 
сакан од сите Божји чети, и во милоста Божја, и сите свои благородни 
способности можел да ги употреби на благослов на другите и на слава на 
својот Творец. Но, пророкот кажува за него: “Од убавината твоја се возгордеа 
срцето твое, поради богатството твое си ја загуби мудроста своја” (Езекиел 
28:17). Малку по малку, Луцифер почнал да и попушта на желбата за 
самовозвишување. “Зашто своето срце го изедначи со Божјото” (Езекиел 28:6). 
“А во срцето свое си велеше: Ќе се искачам на небесата, над Божjите ѕвезди ќе 
си издигнам престол за себе. На соборната гора ќе престоjувам, на краен 
север. Ќе се искачам во облачните висини, ќе бидам еднаков со Сèвишниот” 



(Исаија 14:13, 14). Наместо да се труди сите создадени суштества да гледаат 
во Бога како највисок идеал на приврзаност и верност, Луцифер настојувал 
нивната служба и верност да ги придобие за себе. Копнеејќи лакомо за славата 
со која вечниот Отец Го опкружувал својот Син, овој ангелски кнез се стремел 
кон власта на која искучително право имал само Христос. 

Сите небесни војски наоѓале радост во тоа што претставуваат отсјај на 
славата на Творецот, и во тоа што Му оддаваат багодарност и чест Нему. И 
додека Бог бил почитуван на овој начин, сите уживале мир и радост. Но еден 
нескладен тон ја нарушил таа небесна хармонија. Издигнувањето на самиот 
себеси и службата на оваа слабост, што е во спротивност со планот на 
Творецот, предизвикале мрачни претчувства во душите на оние на кои 
славењето на Бога дотогаш им било над сè друго. Небесниот совет се залагал 
за Луцифера и воделе дискусија со него. Божјиот Син му укажал на величината, 
на добрината и на праведноста на Творецот, и на светата и непроменлива 
природа на Неговиот закон. Небесниот поредок го вовел самиот Бог; со 
отстапувањето од тој поредок Луцифер го обесчестил својот Творец, а себеси 
се упропастил. Но упатеното предупредување, единствено од неизмерна 
љубов и милосрдие, само уште повеќе предизвикало дух на противење. 
Луцифер допуштил со него да завладее зависта кон Христа и станувал сè 
поупорен. 

Гордоста поради сопствената слава го потхранила стремежот за највисока 
власт. Високите почести што му биле укажувани, Луцифер не ги ценел како 
Божји дар и тие кај него не разбудиле благодарност кон Творецот. 
Возгордевајќи се со својата слава и со возвишената положба, се стремел 
потполно да се изедначи со Бога. Тој бил сакан и почитуван од страна на 
небесните чети. На ангелите им причинувало задоволство да ги извршуваат 
неговите наредби, и тој повеќе од сите останати бил надарен со мудрост и 
слава. Меѓутоа, признаен владетел на небото, еднаков со Отецот по силата и 
авторитетот, бил само Божјиот Син. Само Христос учествувал во сите Божји 
совети, додека на Луцифер не му било дозволено да биде упатен во сите Божји 
намери. “Зошто”, се прашувал овој силен ангел, “Христос да има врховна 
власт? Зошто Тој повеќе да биде почитуван од Луцифер?” Напуштајќи го своето 
место во непосредната близина на Бога, Луцифер отишол меѓу ангелите да го 
шири духот на незадоволството. Во почетокот дејствувајќи потајно и криејќи ги 
своите вистински намери под наметката на стравопочитување кон Бога, 
настојувал да предизвика незадоволство во врска со законите кои управуваат 
со небесните суштества, тврдејќи дека тие претставуваат само непотребно 
ограничување. Истакнувал дека ангелите, бидејќи по природа се свети, треба 
да му се покоруваат на диктатот на својата слободна волја. Се стремел да 
предизвика сожалување, прикажувајќи дека Бог неправедно постапува со него 
со тоа што на Христа Му укажува најголеми почести. Тврдел дека барајќи 
поголема власт и чест, не оди кон тоа да се издигне самиот себеси туку да им 
осигура слобода на сите небесни жители, да можат со тоа да постигнат повисок 
животен степен. 

Бог во Својата милост долго имал трпение кон Луцифера. Не му ја одзел 
неговата висока служба и положба веднаш кога овој почнал да предизвикува 
дух на незадоволство, па дури ни тогаш кога почнал да ги изнесува своите 
неосновани барања пред ангелите кои останале верни. Долго тој бил трпен на 
небото. Многупати му било нудено простување под услов да се покае и да се 
покори. Биле преземани напори што само неизмерната љубов и мудрост 
можела да ги преземе за да го осведочи и изведе од заблудата. Духот на 
незадоволството дотогаш не бил познат на небото. Луцифер во почетокот ни 
самиот не знаел каде води сето тоа; тој не ја разбрал вистинската природа на 
своите чувства. Меѓутоа кога било докажано дека неговото чувство на 



незадоволство е неосновано, Луцифер се осведочил дека не бил во право, дека 
божествените барања се праведни и дека треба како такви да ги признае пред 
сите жители на вселената. Кога би постапил така, можел да се спаси себеси и 
многумина ангели. Во тоа време сè уште не ја напуштил целосно својата 
послушност кон Бога. Иако веќе ја изгубил својата положба како херувим 
засолнувач, кога би се согласил да се врати кај Бога, признавајќи ја мудроста 
на Творецот и задоволувајќи се да го заземе местото што му било одредено во 
големиот Божји план, би можел повторно да биде вратен во својата служба. Но 
гордоста не му дозволила да се покори. Тој упорно ги бранел своите постапки 
тврдејќи дека не му е потребно покајание и отворено стапил во голема борба 
против својот Творец. 

Ги употребил сите сили на својот мајсторски ум со измами да ги придобие 
симпатиите на ангелите, кои биле под негово заповедништво. Дури и самиот 
факт дека Христос го предупредил и советувал, тој го прикажал изопачено, за 
да му послужи на неговите предавнички цели. На оние, со кои го врзувала 
најсрдечна доверба, сатаната им се жалел дека е неправедно осуден, дека 
неговата положба не се цени и дека се работи на тоа да му се ограничи 
слободата. Од погрешно прикажување на Христовите зборови поминал на 
извртување на вистините и отворени лаги, обвинувајќи го Божјиот Син дека 
сака да го понижи пред небесните жители. Исто така се обидел лажно да го 
прикаже и исходот од своето дејствување на ангелите кои му останале верни 
на Бога. Сите оние кои не можел да ги заведе и да ги придобие на своја страна, 
ги обвинувал дека се рамнодушни кон нтересите на небесните суштества. 
Токму она што самиот го правел, им го припишувал на оние што му останале 
верни на Бога. И за да ги поткрепи своите обвинувања дека Бог е неправеден 
кон него, лажно ги прикажувал зборовите и постапките на Творецот. Политиката 
му била, со лукаво аргументирање на Божјите намери да ги заведе ангелите. 
Сè што било едноставно го завиткал  со таинственост, а со вешто извртување 
на фактите, предизвикал сомневање кон најјасните Јеховини изјави. Неговата 
висока положба, толку силно поврзана со божественото владеење, им дала 
уште поголема сила на неговите искази и многу ангели биле поттикнати да се 
придружат во неговата побуна против Небесниот авторитет.  

Бог во Својата премудрост му допуштил на сатаната да го продолжи своето 
дело сè додека духот на незадоволството не созреал до отворена побуна. Било 
неопходно неговите намери сосема да се откријат, за да можат сите да ја 
согледаат нивната вистинска природа и цел. Луцифер како помазан херувим, 
бил мошне возвишен, и од страна на небесните суштества мошне сакан, и тој 
на нив вршел силно влијание. Божјото владеење ги опфаќало не само 
небесните жители, туку и сите останати светови во вселената што Тој ги 
создал; и сатаната мислел дека, ако може да ги вовлече во буната небесните 
ангели, ќе успее тоа да го направи и со жителите на останатите светови. Со 
голема вештина го прикажувал настанатиот проблем од свој агол, и за да ја 
постигне својата цел употребил лукавство и лага. Неговата способност за 
измама била многу голема и наметнувајќи се со лажна наметка, имал предност. 
Дури ни ангелите што останале верни на Бога не можеле во целост да го 
проѕрат неговиот карактер или да видат каде води неговото дело. 

Сатаната толку високо бил ценет, а сите негови постапки така обвиткани со 
таинственост што на ангелите им било тешко да ја разоткријат вистинската 
природа на неговото дело. Сè додека не се развил целосно, гревот не изгледал 
толку страшно колку што всушност и бил. Сè дотогаш за гревот немало место 
во Божјата вселена, а неговите безгрешни жители немале вистинска претстава 
за неговата природа и за неговата убиственост. Тие и не можеле да ги насетат 
страшните последици што ќе настапат со отстранувањето на законот. Со 
привидното исповедање на оданост и верност кон Бога, сатаната во почетокот 



го прикривал своето дело. Тврдел дека се залага за уште поголемо укажување 
на чест кон Бога, за постојаноста на Неговото владеење и за доброто на сите 
небесни жители. Додека во душите на ангелите кои по ранг му биле потчинети 
предизвикувал незадоволство, вешто се преправал да остави впечаток како да 
се залага за отстранување на незадоволствата. Кога барал да се спроведат 
промени во поредокот, во законот и во уредувањето на Божјото владеење, тоа 
го правел под изговор дека тоа е неопходно поради зачувување на небесната 
хармонија. 

Во своето постапување со гревот Бог можел да се користи само со правдата 
и вистината. Меѓутоа, сатаната можел да се послужи со ласкање и измама - 
што Бог никогаш не можел да го направи. Се обидел да го фалсификува 
Божјото Слово, и пред ангелите планот на Божјото владеење да го прикаже 
погрешно, тврдејќи дека Бог е неправеден, зашто и на небесните жители им 
наметнува закони и прописи, и дека барајќи потчинетост и покорување од 
Своите созданија, Тој всушност само настојува да се издигне Себеси. Затоа 
станало неопходно да се докаже пред небесните жители и пред сите светови 
дека Божјото владеење е праведно, а Неговиот закон совршен. Сатаната 
создал впечаток дека тој се залага за доброто и среќата на целата вселена. 
Вистинскиот карактер на овој узурпатор кој бесправно сакал да ја заземе 
власта и неговата вистинска цел, на сите морала да им стане јасна. Нему 
морало да му се даде време со своите зли дела сам да се разоткрие. 

Одговорноста за неслогата што тој лично со своите постапки ја предизвикал 
на небото, сатаната му ја припишал на Божјиот закон и на Неговото владеење. 
Тврдел дека сите зла се само последица на божественото управување, и дека 
затоа негова цел е да  ги поправи одредбите на Јехова. Затоа Бог допуштил тој 
да ја покаже вистинската природа на своите барања и на дело да ги покаже 
предложените промени во Божјиот закон. Неговото сопствено дело морало да 
го осуди. Сатаната од почетокот тврдел дека тој не е бунтовник. Затоа целата 
вселена мора да го види измамникот во неговата вистинска боја, разоткриен. 

Во својата бескрајна мудрост Бог не го уништил сатаната дури ни тогаш кога 
било решено тој да биде отфрлен од небото. Бидејќи на Бога му е угодна и 
прифатлива само службата од љубов, верноста на Неговите созданија мора да 
се темели на непоколебливото убедување во Неговата праведност и 
добронамерност. Жителите на небото и на другите светови, неподготвени да ја 
сфатат природата и последиците на гревот, во тоа време не можеле да ја 
согледаат Божјата праведност и милост во случај сатаната веднаш да бил 
уништен. Кога сатаната веднаш би бил уништен, тие на Бога би му служеле 
повеќе од страв отколку од љубов. Влијанието на измамникот не би било 
сосема уништено, ниту пак духот на бунтовникот потполно искоренет. Морало 
да се допушти злото да созрее. За доброто на целата вселена низ сите 
времиња, било потребно тој поцелосно да ги развие своите начела, за да 
можат сите созданија неговите обвинувања против Божјото владеење да ги 
согледаат во вистинска светлина, и Божјата правда и милост како и 
непроменливоста на Неговиот закон засекогаш да останат надвор од секое 
сомневање. 

Сатанската буна, на целата вселена треба да и послужи како поука за сите 
времиња - да биде вечно сведоштво за природата на гревот и за неговите 
страшни последици. Исходот од сатанското владеење и последиците што ги 
имало тоа врз луѓето и врз ангелите, требале да покажат какви плодови мора 
да се очекуваат кога ќе се отстрани Божјиот авторитет. Требало да се покаже 
дека од постоењето на божественото владеење зависи благосостојбата и 
напредокот на сите суштества што Тој ги создал. На тој начин историјата на тој 
страшен бунт требала да им послужи на сите свети суштества како вечна 



заштита, спречувајќи ги да не бидат наведени на ваков престап и да ги чува од 
гревот и казната што тој ја донесува. 

Сè до свршувањето на судирот на небото големиот узурпатор продолжил да 
се оправдува. Кога најпосле било објавено дека заедно со сите свои 
соучесници мора да биде протеран од престојувалиштата на блаженството, 
водачот на бунтот дрско и јавно го покажал својот презир кон законот на 
Творецот. Постојано го повторувал своето тврдење дека на ангелите не им е 
потребна никаква контрола, туку треба да се остават слободно да раководат со 
сопствената волја која секогаш ќе ги води на добро. Божествените наредби ги 
прогласил за нешто што ја ограничува нивната слобода и изјавил дека негова 
намера е укинување на законот; за небесните чети, ослободени од ваквите 
ограничувања, да можат да се издигнат на повисока и повеличествена 
положба. 

Меѓутоа, сета одговорност за буната сатаната и неговите следбеници 
еднодушно ја префрлиле на Христа, тврдејќи дека никогаш не би се побуниле 
кога не би биле укорени. Бидејќи толку упорно и пркосно издржале во своето 
неверство, стремејќи се да го соборат Божјото владеење, а сепак богохулно 
претставувајќи се како невини жртви на Христовата “насилничка” власт, 
архибунтовникот и сите негови едномисленици најпосле биле истерани од 
небото. 

Истиот тој дух што го започнал бунтот на небото, сè уште го продолжува 
бунтот на земјата. Сатаната продолжил кај луѓето да се служи со истите 
средства како и кај ангелите. Неговиот дух овде владее во синовите на 
непокорноста. Тие, токму како и тој, се стремат да ги отстранат сите 
ограничувања што на луѓето им ги наметнува Божјиот закон, и кршењето на 
неговите прописи го нарекуваат слобода. Укорот и осудувањето на гревот сè 
уште предизвикува дух на омраза и отпор. Кога пораката на Божјото 
предупредување ќе ја разбуди совеста, сатаната ги наведува луѓето да се 
оправдуваат и за своите грешни постапки да бараат разбирање и оправдување 
од другите. Наместо да ги исправат своите грешки и да ги напуштат, тоа во нив 
буди и распалува негодување против оној што ги укорува, како тој да е 
единствената причина за настанатите тешкотии. Од деновите на праведниот 
Авел, па сè до денешно време, ваквиот дух не престанал да се покажува 
против оние кои се осмелуваат да го укорат и осудат гревот. 

На ист начин, како што на небото со лажно прикажување на Божјиот 
карактер ги навел ангелите да го сметаат Творецот како тирански господар, 
сатаната и луѓето ги навел на грев. И откако успеал во тоа, тој тврди дека 
Божјите неправедни ограничувања довеле до падот на првите луѓе, кои 
наводно биле причина и за неговиот бунт. 

Меѓутоа, Вечниот Отец за Својот карактер самиот кажува: “Господ, Господ, 
Бог дарежлив и милостив, долготрпелив на гнев, многумилостив и вистински! 
Кој ја чува правдата и покажува милост на илјадници, Кој простува беззаконија, 
неправди и гревови, Кој не го оправдува виновникот” (Излез 34:6, 7).  

Протерувајќи го сатаната од небото, Бог ја докажал Својата правда и ја 
сочувал честа на Својот престол. Меѓутоа, кога човекот, заведен од измамите 
на овој отпаднат дух, паднал во грев, Бог Својата љубов ја докажал со тоа што 
дозволил Неговиот еднороден Син да умре за паднатиот човечки род. Божјиот 
карактер се открил во жртвата за помирување. Моќниот аргумент од крстот на 
целата вселена јасно и докажува дека за кобниот пат на гревот по кој тргнал 
Луцифер, ниту на било кој начин може да се обвини Божјото владеење. 

Во судирот помеѓу Христа и сатаната, за време на Спасителовата мисија на 
земјата, карактерот на големиот измамник потполно е демаскиран. Секоја 
наклоност на небесните ангели и на сите жители на непаднатите светови кон 
сатаната, ништо толку не би ја искоренило од корен како неговото жестоко и 



постојано војување против Откупителот на светот. Богохулната дрскост на 
неговото барање да му се поклони Христос, неговото безобѕирно 
пречекорување на сè што е дозволено кога Го одвел на високата гора и на 
врвот на храмот; убиствената намера што не сакајќи ја обелоденил навалувајќи 
на Него да скокне од огромна височина; неговата секогаш будна злоба со која 
Го следел на секој чекор, инспирирајќи ги срцата на свештениците и на народот 
да ја отфрлат Неговата љубов и најпосле да викаат: “Распни Го! Распни”! - сето 
тоа предизвикало вчудоневиденост и гнасење на целата вселена. 

Сатаната го навел светот да го отфрли Христа. Кнезот на злото ја 
употребил целата своја сила и подмолност да Го уништи Христа, зашто видел 
дека Спасителот со Својата милост и љубов, со Своето сочувство и со Својата 
нежна сомилост на овој свет му го открива Божјиот карактер. Сатаната на 
Божјиот Син му го оспорувал секое право и користејќи ги луѓето како свои 
орудија Му го загорчувал животот со страдања и тага. Измамливите заклучоци 
и лаги со кои настојувал да го спречи Христовото дело, омразата што ја 
покажал преку синовите на непослушноста, неговите ужасни обвинувања 
против Оној чијшто живот бил беспрекорна добрина - сето тоа потекнувало од 
неговиот длабоко вкоренет стремеж за одмазда. Прикриениот пламен на завист 
и злоба против Божјиот Син, огнот на сатанската омраза и освета се разгорел 
во сета своја жестина на Голгота, додека целото небо во нема запрепастеност 
ја набљудувало оваа сцена. 

Откако како голема жртва за спасение на човечкиот род го принел Својот 
живот, Христос се вознел на небото, но не дозволил да Му се поклонат 
ангелите додека пред Отецот не го изнел Своето барање: “Татко, сакам оние, 
кои си Ми ги дал, да бидат со Мене каде што Сум Јас” (Јован 17:24). Тогаш од 
престолот на Отецот со неискажана љубов и сила настапил одговор: “Да Му се 
поклонат сите Божји ангели” (Евреите 1:6). Ниту една дамка на грев не се 
нашла на Исуса. Неговото понижување завршило. Неговата жртва била 
потполна и доволна, и затоа Му е дадено име кое е над секое име. 

Сега станало уште повидливо дека сатаната за својата вина навистина 
нема никаков изговор. Тој го открил својот вистински карактер на измамник и 
убиец. Се покажало јасно дека истиот дух со кој владеел над човечките синови, 
што биле под негова власт, би се покажал и на небото кога би му било 
допуштено да владее над неговите жители. Тој тврдел дека престапот на 
Божјиот закон на престапникот ќе му донесе слобода и издигнување, но се 
покажало дека тој донесува ропство и понижување. 

Сатанските лажни обвинувања на сметка на Божјиот карактер и владеење 
се покажале во својата вистинска светлина. Тој го обвинил Бога дека, барајќи 
од сите Свои созданија покорност и послушност, се стреми да се издигне 
самиот Себеси, и тврдел дека Творецот, присилувајќи ги сите други на 
самооткажување Самиот не се откажува од ништо ниту пак поднесува било 
каква жртва. Тогаш се покажало дека Владетелот на целата вселена за 
спасението на целиот човечки грешен род ја дал најголемата жртва, која само 
љубовта може да ја поднесе. “Оти Бог го измири светот со Себе преку Христа” 
(2. Коринтјаните 5,19). Исто така се докажало дека Луцифер, стремејќи се кон 
слава и кон првенство, ја отворил вратата за гревот, и злото, додека Христос за 
да го уништи гревот - се понижил “станувајќи понижен до самата смрт” само за 
да го уништи гревот. 

Бог јасно ја покажал Својата одвратност кон начелата на бунтот. Целото 
небо во осудата на сатанското дело и во откупувањето на човекот го видело 
откровението на Неговата праведност. Луцифер тврдел дека доколку Божјиот 
закон е непроменлив и неговата казна неизбежна, тогаш секој престапник мора 
засекогаш да биде лишен од Божјата наклоност. Тврдел дека грешниот човечки 
род со својот престап се ставил надвор од дофатот на откупувањето и дека 



затоа претставува негов законски плен. Но Христовата смрт претставува 
несоборлив аргумент во корист на човекот. Казната за престапот на законот 
паднала на Него кој потполно е еднаков на Бога, и човекот сега може слободно 
да ја прифати Христовата правда и со покајание и понизност да извојува 
победа над сатанската сила, како што и Божјиот Син го победил во телото. Така 
Бог останува праведен иако ги оправдува сите што ќе поверуваат во Исуса. 

Меѓутоа, Христос не дошол на оваа земја да страда и да умре само затоа за 
да го спаси човекот. Тој дошол “законот да го направи голем и славен.” Дошол 
не само затоа жителите на овој свет да се однесуват кон Божјиот закон како 
што треба, туку и на сите светови во вселената да им покаже дека Божјиот 
закон е непроменлив. Кога би било можно да се укине законот, тогаш Божјиот 
Син не би морал да го жртвува Својот живот страдајќи токму поради престапот 
на тој закон. Христовата смрт претставува доказ дека законот е непроменлив. А 
жртвата на која ги натерала неизмерната љубов и Отецот и Синот за 
грешниците да можат да бидат  спасени, покажува пред целата вселена - што 
единствено со ваквиот план можело да се постигне - дека правдата и милоста 
се темел на законот и на божественото владеење.  

Во конечното извршување на пресудата ќе се востанови дека за гревот не 
постоела причина. Кога Судијата на целата земја ќе побара од сатаната 
одговор: “Зошто се побуни против Мене и Ми ги одземаше поданиците на 
Моето царство?”, зачетокот на злото нема да може да наведе никаков изговор. 
Секоја уста ќе биде затворена, а целокупното мноштво на оние кои ја 
поддржуваат  буната ќе останат без зборови.  

Крстот на Голгота, додека го прогласува законот за непроменлив, на целата 
вселена и објавува дека смртта е платата за гревот. Во претсмртниот извик на 
Спасителот: “Се сврши”, на сатаната му одѕвонило претсмртното ѕвоно. 
Големата борба која се води толку долго, тогаш дефинитивно била одлучена, и 
конечното истребување на злото станало сосема извесно. Божјиот Син 
поминал низ гробната врата, “та преку смртта да го победи оној, што ја има 
власта над смрта, односно ѓаволот” (Евреите 2:14). Стремежот на Луцифер кон 
самовозвишување го навел да каже дрско: “Ќе се искачам на небесата, над 
Бојжите ѕвезди ќе си издигнам престол за себе... ќе бидам еднаков на 
Сèвишниот.” А Бог кажува: “Затоа Јас ќе те претворам во пепел на земјата... и 
нема да те има повеќе” (Исаија 14:13, 14; Езекиел 28:18, 19). “Еве, доаѓа ден, 
кој гори како печка; тогаш сите горди и оние, кои постапуваат нечесно, ќе бидат 
како слама, и ќе ги изгори денот што иде, вели Господ над војските, и нема да 
им остави ни корен ниту гранчиња” (Малахија 4:1). 

На крајот целата вселена ќе биде сведок за природата и за последиците на 
гревот. А неговото потполно уништување кое, кога би било извршено на самиот 
почеток, би внело страв во срцата на ангелите и би Го обесчестило Бога, сега 
ќе ја оправда Неговата љубов и ќе ја издигне Неговата чест пред сите жители 
на вселената, кои со радост ја творат Неговата волја и на кои Неговиот закон 
им е во срцата. Злото никогаш повеќе нема да се појави. Светото писмо кажува: 
“Неволјата нема да се подигне двапати” (Наум 1:9). Божјиот закон кој сатаната 
го прогласил како јарем на ропството, ќе биде почитуван како закон на 
слободата. Проверените и испитаните созданија никогаш повеќе нема да се 
одвратат од својата поданичка верност кон Оној, чијшто карактер се покажал 
пред нив како неизмерна љубов и бескрајна мудрост. 
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НЕПРИЈАТЕЛСТВОТО ПОМЕЃУ ЧОВЕКОТ И САТАНАТА 
 
 
“И ставам непријателство, меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот 

нејзин. Он ќе ти ја гази главата, а ти ќе го каснуваш во петата” (Битие 3:15). 
Божествената пресуда изречена над сатаната по падот на човекот, 
претставувала пророштво кое ги опфаќало сите векови до крајот на светот, и ја 
прикажувала големата борба во која ќе учествуваат сите човечки раси што 
живеат на Земјата. 

Бог изјавил: “Ставам непријателство.” Ова непријателство не настанува 
природно. Кога човекот го престапил Божјиот закон, неговата природа станала 
зла и тој оттогаш е во согласност, а не во непријателство со сатаната. По 
природа помеѓу грешниот човек и зачетникот на гревот не постои никакво 
непријателство. Преку отпадништво злото им станало заедничка особина. 
Отпадникот никогаш не мирува, освен кога наведувајќи ги и другите да го 
следат неговиот пример, ја добие нивната согласност и поддршка. Тоа е она 
што паднатите ангели и безбожните луѓе ги соединува во едно очајно сродство. 
Кога Бог не би се вмешал на посебен начин, сатаната и луѓето би склучиле 
сојуз против небото и наместо да негува непријателство кон сатаната, целиот 
човечки род би се придружил во опозиција на Бога. 

Сатаната ги навел луѓето на грев како што и ангелите ги навел на бунт, за 
со тоа себеси да си осигура соработка во борбата против небото. Помеѓу него и 
паднатите ангели во врска со омразата кон Христа немало никакво 
несогласување; и додека во сите останати точки биле несложни, тие во својот 
отпор против авторитетот на Творецот биле цврсто соединети. Меѓутоа, кога 
сатаната ја чул изјавата дека ќе постои непријателство помеѓу него и жената и 
помеѓу неговиот род и нејзиниот пород, знаел дека ќе бидат осуетени неговите 
напори да ја изопачи човечката природа и дека човекот, со нечие посредство, 
ќе биде во состојба да се спротивстави на неговата сила. 

Сатанското непријателство против човечкиот род се разгорело затоа што 
луѓето преку Христа станале предмет на Божјата љубов и милосрдие. Затоа тој 
настојува да го осуети Божјиот план за спасение на луѓето и со понижување и 
обесчестување на човекот кој претставува круна на Неговото создавање Му 
нанесе срам на Бога; тој се радува што на небото му нанел болка, а земјата ја 
исполнил со јад и пустошење. И укажувајќи на тоа, тој заклучил дека за сето зло 
е виновен Бог што го создал човекот. 

Само милоста која Христос ја всадува во душата на човекот раѓа 
непријателство кон сатаната. Без оваа благодат која ја препородува и обновува 
душата, човекот би останал сатански роб - слуга што секогаш е подготвен да го 
работи она што тој ќе му нареди. Но кога една душа ќе ги прифати новите 
начела на животот, тогаш настанува борба таму каде што дотогаш владеел 
мир. Силата која само Христос му ја дава на човекот, го оспособува да му се 
спротивстави на насилникот и на узурпаторот. Секоја душа која кон гревот, 
наместо љубов покажува гнасење и одвратност, секоја душа што им дава отпор 
и ги победува страстите што се стремат да загосподарат со неа, покажува дека 
во неа дејствува она начело што доаѓа одозгора, од небото. 

Спротивноста која постои помеѓу Христовиот Дух и сатанскиот дух 
највпечатливо се покажала во начинот на кој светот го примил Христа. Евреите 
Го отфрлиле, не толку поради тоа што се појавил без световно богатство, без 
раскош и величина. Тие виделе дека Тој располага со сила која може да го 
надомести недостатокот на сите овие надворешни предности. Меѓутоа, она што 
против Него предизвикало омраза на непобожните била чистотата и светоста 



на Неговиот живот. Токму Неговиот живот на самооткажување и на безгрешна 
посветеност бил постојан укор на тој горд и алчен народ. Тоа предизвикало 
непријателство против Божјиот Син. Сатаната и неговите зли ангели се 
соединиле со овие луѓе. Сите сили на отпадништвото создале заговор против 
овој Поборник на вистината. 

Против Христовите следбеници се покажува истиот дух на непријателство 
кој се покажал и против нивниот Учител. Секој оној кој ја увидува одвратноста 
на гревот, и кој со силата што ја примил одозгора се спротивставува на 
искушението, сигурно ќе го предизвика гневот на сатаната и на неговите 
поданици. Омразата против чистите начела на вистината и срамотењето и 
прогонството на нејзините поборници ќе постои сè додека има грев и грешници. 
Христовите следбеници и сатанските слуги не можат да се сложат. Уште не 
престанала соблазноста на крстот. “Па и сите, што сакаат да живеат побожно 
во Христа Исуса, ќе бидат гонети” (2. Тимотеј 3:12). 

Сатанските агенти под негова управа постојано работат на воспоставување 
на неговиот авторитет и на подигањето на неговото царство наспроти Божјото 
владеење. Со таа цел тие настојуваат да ги измамат Христовите следбеници и 
да ги одвратат од нивната верност кон Бога. Како и нивниот водач, тие 
погрешно ги толкуваат и изопачуваат Светите списи за да ја постигнат својата 
цел. Како што сатаната од почетокот се напрега срамот на својата вина да го 
фрли на Бога, исто така и неговите агенти настојуваат да го наклеветат Божјиот 
народ. Духот кој го испратил Христа во смрт, сè уште ги поттикнува 
безбожниците да ги уништат Неговите следбеници. Сето тоа е најавено во 
првото пророштво што е изречено по падот на човекот: “И ставам 
непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот нејзин.” И тоа 
нема да престане сè до крајот на времето. 

Сатаната ги собира сите свои сили и се фрла во борба со сета сила. Како 
тоа да не наидува на поголем отпор? Зошто Христовите војници се толку 
успиени и рамнодушни? - Затоа што нивната вистинска поврзаност со Христа е 
толку слаба, и затоа што толку многу им недостасува Неговиот Дух. Ним гревот 
не им е толку одвратен и толку гнасен како што му бил на нивниот Учител. Тие 
не му се спротивставуваат толку цврсто и толку решително како што тоа го 
правел Христос. Тие не ја увидуваат целата тежина на злото и убиствениот 
грев, и затоа се заслепени и во поглед на карактерот и во поглед на силата на 
кнезот на темнината. Мало е непријателството против сатаната и неговите 
дела, затоа што владее толку големо незнаење во врска со неговата злоба и 
сила како и интензитетот на неговата борба против Христа и Неговата 
заедница. Мнозина се оние кои се измамени во овој поглед. Тие не знаат дека 
нивниот непријател е силен војсководач кој господари со умот на злите ангели, 
и кој со помош на лукаво смислените планови и вештите маневри води војна 
против Христа за да го спречи спасувањето на душите. Меѓу таканаречените 
христијани па дури и меѓу самите проповедници на евангелието едвај се слуша 
нешто против сатаната, со исклучок понекогаш случајно од проповедалната. 
Тие не ги согледуваат знаците на неговата постојана активност и успех; тие ги 
занемаруваат многубројните предупредувања за неговото лукавство; и како да 
го негираат и самото негово постоење. 

И додека - луѓето така поминуваат преку неговите лукавства како тие и да 
не постојат, овој буден непријател ги следи во секој миг. Тој како неканет гостин 
се наоѓа во секоја соба во нашето домаќинство, во секоја улица на нашите 
градови, во црквите, во конгресните сали и во судовите; тој збунува, измамува, 
заведува, насекаде ги упропастува душите и телата на луѓето, жените и децата, 
ги уништува семејствата, сее омраза, неслога, кавга, предизвикува буни и 
убиства. А христијанскиот свет на сето тоа гледа како Бог тоа да го определил и 
дека така мора да биде. 



Сатаната постојано настојува да го надвладее Божјиот народ со рушење на 
оградите кои го одделуваат од светот. Стариот Израел бил наведен на грев 
кога се осмелил да стапи во забрането здружување со незнабошците. На 
сличен начин го застранува и современиот Израел. “На кои богот на овој свет 
им го заслепил разумот на неверните, за да не ги осветли светлината на 
Евангелието за славата на Христа, Кој е образ на невидливиот Бог” (2. 
Коринтјаните 4:4). Сите оние што не се решителни Христови следбеници, со 
самото тоа се сатански слуги. Во непрепороденото срце владее љубов кон 
гревот и наклоност да го оправдува и негува гревот. Во препороденото срце се 
наоѓа омраза кон гревот и решителен отпор против него. Кога христијаните 
избираат друштво на непобожни и неверни, самите се изложуваат на 
искушение. Сатаната се скрива пред нивниот поглед и својот измамнички 
превез потајно им го навлекува на очите. Тие тогаш не можат да увидат дека 
таквото друштво може само да им наштети; и станувајќи сè послични на светот 
во карактерот, зборовите и делата, тоа сè повеќе и повеќе ги заслепува. 

Со постојаното приспособување кон световните обичаи, црквата станува сè 
послична на светот; и на тој начин светот никогаш нема да се обрати кон 
Христа. Блиското пријателство со гревот неизбежно ќе направи гревот да не 
изгледа толку одвратен. Оној кој за свое друштво ги избира сатанските слуги, 
наскоро ќе престане да се плаши од нивниот господар. Кога на патот на 
должноста ќе бидеме изложени на искушение, како Даниел на царскиот двор, 
можеме да бидеме сигурни дека Бог ќе нè сочува; но ако сами се изложиме на 
искушение, тогаш порано или подоцна сигурно ќе паднеме. 

Искушувачот често најуспешно дејствува токму преку оние во кои најмалку 
се сомнева дека се под негова контрола. Оние што се талентирани и 
образовани, обично се почитуваат и ценат како овие особини да можат да го 
надополнат недостатокот на Божјиот страв во срцето, или како тоа да може на 
некој да му даде право на Божјe одобрување. Надареноста и културата сами по 
себе се Божји дарови; но кога тие се ставаат на местото на побожноста, и кога 
тие наместо да ја доведат душата поблиску до Бога, уште повеќе ја 
оддалечуваат од Него, тогаш тие за човекот стануваат проклетство и стапица. 
Кај многумина преовладува мислењето дека сè што изгледа љубезно и 
благородно во извесна смисла мора да е од Христа. Никогаш немало поголема 
заблуда. Овие особини треба да го красат карактерот на секој христијанин, 
зашто со помош на нив може да се изврши силно влијание во прилог на 
вистинската религија; но тие мора да бидат посветени на Бога, или во 
спротивно ќе претставуваат исто таква сила во прилог на злото. Многу 
поединци со просветлен ум и пријатно однесување, кои не би се спуштиле до 
она што обично се смета за неморален чин, само се воспитано орудие во 
рацете на сатаната. Подмолниот и измамливиот карактер на нивното влијание 
и на нивниот пример, ги прави поопасен непријател на Христовото дело отколку 
оние што се презрени како прости и необразовани. 

Со сесрдна молитва и со доверба во Бога, Соломон постигнал мудрост што 
го возбудила, зачудила и восхитила светот. Но кога се одделил од изворот на 
својата сила и тргнал напред надевајќи се само во себе, станал плен на 
искушението. Чудесните способности што му биле дадени на овој владетел, го 
направиле само поуспешно орудие во рацете на непријателот на душите. 

Иако сатаната постојано настојува да го заслепи умот пред овие факти, 
христијаните никогаш нека не заборават дека “нашата борба не е против крвта 
и телото, туку против началствата, против властите, против светските 
владетели на темнината на овој век; против духовните сили на злото” 
(Ефесјаните 6:12). Одѕвонувајќи низ вековите, предупредувањето на 
вдахновениот апостол допира и до нашите денови: “Бидете трезвени и бдејте: 
вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика, барајќи некого да го 



проголта” (1. Петрово 5:8). “Облечете се во сето Божјо оружје, за да се одржите 
против ѓаволското лукавство” (Ефесјаните  6:11). 

Од Адамовите денови па сè до ден денес, нашиот голем непријател 
постојано ја покажува својата моќ во угнетување и уништување. Сега се 
подготвува за својот последен воен поход против Божјата заедница. Сите оние 
кои сакаат да го следат Исуса ќе дојдат во неизбежен судир со својот неуморен 
непријател. Колку е посличен еден христијанин на својот божествен Пример, 
толку е посигурно дека ќе стане мета на сатанските напади. Сите кои активно 
учествуваат во Божјото дело, настојувајќи да ги разоткријат сатанските измами 
и пред луѓето да го истакнат Христа, на крајот заедно со апостолот ќе можат да 
кажат дека му служеле на “Господа со секаква понизност, со солзи и 
искушенија” (Дела 20:19). 

Сатаната го напаѓал Христа со своите најгрозни и најлукаво смислени 
искушенија, но во секој судир бил одбиен. Овие битки се водени заради нас; 
овие победи ни овозможуваат нам и ние да победиме. Христос им дава сила на 
сите оние што ја бараат од Него. Ниту еден човек не може да биде совладан од 
сатаната без своја сопствена согласност. Искушувачот ја нема таа моќ да 
владее со волјата на една душа или да ја присили на грев. Тој може да нанесе 
болка, но не може да извалка. Може да предизвика душевен страв, но не може 
да опогани. Фактот дека Христос го победил, треба да им влее храброст и сила 
на Неговите следбеници, машки да се борат против гревот и сатаната. 

 
 
 

XXXI 
                          

ДЕЈНОСТА И ВЛИЈАНИЕТО НА ЗЛИТЕ ДУХОВИ 
 
 
Поврзаноста на видливиот со невидливиот свет, службата на Божјите 

ангели и дејноста на злите духови, јасно се откриени во Светите списи на 
Библијата и неразделно вткаени во историјата на човечкиот род. Постои сè 
поголема наклоност да се сомнева во постоењето на злите духови, а додека на 
светите ангели кои се “испратени за служба на оние што ќе го наследат 
спасението”, (Евреите 1:14) се гледа како на духови на умрените. Меѓутоа, 
Светото писмо нас нè учи не само за постоењето на добрите и лошите ангели, 
туку изнесува и неспорни докази дека тоа не се бестелесни духови на умрените 
луѓе. 

Ангелите постоеле пред создавањето на човекот, уште кога се полагани 
темелите на земјата, “ликуваа утринските ѕвезди и сите Божји синови извикуваа 
од радост” (Јов 38:7). По човековиот пад во грев, ангелите биле пратени да го 
чуваат дрвото на животот и тоа пред да умре некое човечко суштество. 
Ангелите по својата природа се повисоки суштества од човекот, зашто 
псалмистот зборувајќи за човекот заклучува: “си го направил малку помал од 
ангелите” (Псалм 8:5). 

Светите списи ни даваат докази за бројот, силата и славата на небесните 
суштества за нивниот однос кон Божјото владеење, како и за нивната 
поврзаност со планот на спасението. Псалмистот кажува: “Господ го поставил 
Својот престол на небото, и царството Негово владее над сè. Благословувајте 
Го Господа, сите ангели Негови, крепки по сила, извршувајте го Неговиот збор, 
слушајте го гласот од зборот Негов; благословувајте Го Господа сите Негови 
војски, Негови служители, кои ја исполнувате волјата Негова” (Псалм 103:19-
21). А пророкот од Патмос вели: “Потоа видов и чув глас на многу ангели околу 
престолот” (Откровение 5:11). Во присуство на Царот над царевите тие “ангели 



Негови крепки по сила” чекаат само да го извршат “Неговото Слово слушајќи го 
гласот на Неговото Слово.” Десет илјади по десет илјади имало небесни 
весници кои во своето видение ги видел пророкот Даниел. (Даниел 7:10). Исто 
така и апостол Павле потврдува дека има “десетици илјади ангели” (Евреите 
12:22). Како Божји гласници тие се појавуваат “како молња” (Езекиел 1:14), 
толку е засенувачка нивната слава и толку брз нивниот лет. Лицето на ангелот 
што се појавил кај Христовиот гроб блеснало “како молња и неговата облека 
како снег” така што римските стражари затрепериле од страв и “станаа како 
мртви” (Матеј 28:3, 4). Кога Сенахирим, гордиот Асирец, похулил на Бога, Го 
навредувал заканувајќи му се на Израел со уништување, “во истата ноќ 
Господов ангел излезе и погуби сто осумдесет и пет илјади во асирскиот логор.” 
(2. Царевите 19:35). “Тогаш Господ прати ангел кој ги уништи сите храбри 
јунаци, заповедниците и началниците во војската на асирскиот цар, така што тој 
се врати посрамен во својата земја” (2. Летописи 32:21). 

На Божјите деца ангелите им донесувале пораки на Неговата милост. Тие 
биле испратени кај Аврама со ветување за благослов; пред вратата на Содом 
се појавиле за да го спасат праведниот Лот од смрт во оган. На пророкот Илија 
му се јавил ангел во моментот кога од умор и од глад во пустината, бил речиси 
на умирање; на Елисеј со мноштво на “коњи и огнени коли” во малиот град во 
кој го затвориле неговите непријатели; на Даниел додека во дворот на 
незнабожечкиот цар се молел за божествена мудрост за да го протолкува 
царевиот сон, и кога бил фрлен во јама и оставен како плен на лавовите; на 
Петар осуден на смрт во Иродовиот затвор; на заробениците во Филиби; на 
Павле и на неговите сопатници во бурната ноќ на морето; на Корнелиј да му го 
“отворат  умот за да го разбере” и да го прими евангелието; на Петар, со вест 
за спасение да го испратат кај еден незнабожец и туѓинец - така светите ангели 
во сите времиња му служеле на Божјиот народ. 

Секој Христов следбеник има свој ангел чувар. Овие небесни стражари ги 
штитат праведниците од сатанската сила. Тоа го признал и самиот сатана, кога 
рекол: “Зар попусто Јов е богобојазлив? Не го огради ли Ти него и куќата негова 
наоколу и сè што има тој?” (Јов 1:9, 10). Силата со која Господ го штити својот 
народ, псалмистот ја опишува со зборовите: “Господов ангел се настанува 
околу оние што се бојат од Него, и ги избавува” (Псалм 34:7). Зборувајќи за 
оние што веруваат во Него, Спасителот нагласил: “Гледајте да не презрете 
едно од овие мали, зашто, ви велам, нивните ангели на небесата секогаш го 
гледаат лицето на Мојот Отец небесен” (Матеј 18:10). Ангелите што се 
“испратени да им служат” на Божјите деца, во секое време имаат слободен 
пристап до Бога.  

Така Божјиот народ иако е изложен на силата на измамата и на вечно 
будната злоба на кнезот на темнината и во постојан судир со сите сили на 
злото, сепак е безбеден под постојаната заштита на небесните ангели. Таквото 
обезбедување не му е дадено без потреба. Ветувајќи им на Своите деца 
милост и заштита, Бог тоа го направил затоа што тие мораат да се среќаваат со 
моќните сили на злото - со многубројните зли духови, решителни и неуморни во 
своите напори, чијашто злоба и сила никој не би смеел да ја потцени или толку 
лесно да ја земе како и да не постои.  

Лошите духови, во почетокот создадени безгрешни, по својата природа, 
сила и слава, биле еднакви на небесните суштества кои сега се Божји весници. 
Меѓутоа, со паѓањето во грев, тие сковале заговор да Го обесчестуваат Бога и 
да ги уништуваат луѓето. Соединети со сатаната во неговата буна и со него 
протерани од небото, тие во сите времиња соработувале со него во неговата 
борба против Божјиот авторитет. Во Светите списи се зборува за нивниот сојуз 
и владеењето, за нивните разни редови, духовни способности, за нивните 



лукавства и подмолности и за нивните злокобни планови насочени против 
мирот и среќата на човечките синови. 

И во старозаветната историја повремено се спомeнува постоењето и 
дејноста на злите духови, но во времето кога Христос престојувал на Земјата 
тие својата сила ја покажале на највпечатлив начин. Христос дошол да го 
реализира планот на спасението за човекот, а сатаната решил да го покаже 
своето наводно право да владее над светот. Во воведувањето на 
идолопоклонството, толку одвратното на Бога, тој успеал во сите краеви на 
светот, освен во Палестина. Во оваа единствена земја што сосема не се 
предала под власта на искушувачот дошол Христос за да му засвети на 
народот со небесната светлина. Тука истовремено полагале право на врховна 
власт две сопернички сили. Христос во својата бескрајна љубов ги поддал 
Своите раце повикувајќи ги сите што сакале во Него да најдат простување и 
мир. Силите на темнината увиделе дека немаат неограничена власт и сфатиле 
дека, ако Христовата мисија успее, на нивната власт наскоро ќе и дојде крајот. 
Сатаната беснеел како врзан лав и бунтовно ја покажувал својата сила над 
телата и душите на луѓето.  

Фактот дека луѓето можат да бидат опседнати од злите духови, јасно е 
истакнат во Новиот завет. Луѓето измачувани на овој начин не страдаат само 
од болестите што ги предизвикуваат природните причинители. Христос добро 
знаел со кого има работа, и во таквите несреќници го препознал директното 
присуство и дејството на злите духови. 

Впечатлив пример за нивниот број, сила и злоба, како и за Христовата 
надмоќност и милосрдие наоѓаме во евангелскиот запис за исцелувањето на 
бесните во Гадаринската околина. Овие несреќници од бес мачени, 
отфрлувајќи го секое ограничување, чкртале со забите, пуштале пена од 
устата, беснееле и воздухот го исполнувале со крикови, се сакателе себеси и 
претставувале опасност за сите што сакале да им се приближат. Нивните 
крвави и осакатени тела и нивниот поматен разум, на кнезот на темнината му 
давале мошне пријатна глетка. Еден од демоните кои владееле со овие 
несреќници рекол: “Легион ми е името, зашто сме мнозина” (Марко 5:9). Во 
Римската војска легија се состоела од три до пет илјади луѓе. И сатанската 
војска е распоредена во слични формации, и единицата на која и припаѓале 
овие демони не броела помалку од една легија. 

На Христовата заповед, злите духови ги напуштале своите жртви, оставајќи 
ги да седат мирно крај нозете на Спасителот, покорни, разумни и кротки. 
Меѓутоа на демоните им било допуштено, едно цело стадо свињи да струполат 
во море; оваа загуба за жителите на Гадаринската околина изгледала поголема 
отколку благословите што им ги донел Исус, и тие Го замолиле божествениот 
Исцелител да си замине од тој крај. Токму тоа било она што сатаната и го 
сакал. Фрлајќи ја вината за нивната загуба на Исуса, кај жителите на целиот 
крај разбудил себичен страв и ги спречил да ги слушнат зборовите на 
Спасителот. Сатаната постојано ги обвинува христијаните како причинители на 
загубите, несреќите и неволјите, за да не падне вината на вистинските 
виновници за сето тоа - на него и на оние кои тој ги користи како свои орудија. 

Сепак Христовите намери не биле осуетени. Тоа што Тој им допуштил на 
злите духови да го уништат стадото свињи, требало да послужи како укор за 
Евреите кои овие нечисти животни ги одгледувале само поради голема 
добивка. Кога Христос не би ги спречил овие демони, тие би ги струполиле во 
морето не само свињите туку и нивните сопственици и оние што ги чувале. За 
тоа што биле поштедени, свињарите и сопствениците требало да Му бидат 
благодарни само на Христа за силата што милостиво ја покажал поради нивно 
ослободување. Освен тоа Господ допуштил ова да се случи и затоа за да бидат 
сведоци учениците на свирепата сила на сатаната над луѓето и над животните. 



Спасителот сакал Неговите ученици да се запознаат со непријателот со кого 
морале не еднаш да се сретнат, за да не ги измами и да ги совлада со своите 
лукавства, исто така сакал и народот во тој крај да ја види Неговата моќ која 
единствено може да ги раскрши сатанските окови и да ги ослободи неговите 
заробеници. Иако Исус сам се повлекол од тој крај, таму останале луѓето 
коишто биле ослободени на толку чуден начин, за да го објавуваат 
милосрдието на својот Добротвор. 

Во Светите списи се забележани и други случаи со слична природа. Ќерката 
на една Сирофеничанка ја мачел ѓаволот кој Исус исто така го истерал со 
Својот збор. (Марко 7:26-30). Потоа случајот со бесниот, “кој беше нем и слеп” 
(Матеј 12:22). Случајот со момчето што го мачел “нем дух” фрлајќи го 
“многупати во оган и во вода за да го погуби” (Марко 9:17-27); настанот со 
бесниот кој бил мачен од “нечист ѓаволски дух” (Лука 4:33-36), така што го 
нарушувал слободниот мир во синагогата во Капернаум - сите овде споменати 
Спасителот ги излекувал во Својата сомилост и добрина. Речиси во секој случај 
Исус на злиот дух му се обраќал како на разумно суштество, заповедајќи му да 
излезе од својата жртва и да не ја мачи повеќе. Кога поклониците во синагогата 
во Капернаум ја виделе Неговата силна моќ “сите се исплашија, и расудуваа 
помеѓу себе: Какви се овие зборови, со власт и сила им заповеда на нечистите 
духови и тие излегуваат?” (Лука 4:36). 

Лицата опседнати од нечист дух обично изгледаат како да се на голема 
мака, но има и исклучоци. За да постигнат натприродна моќ, некои сатанското 
влијание го поздравувале со добредојде. Тие, се разбира, не се бореле против 
злите духови. Меѓу овие спаѓале и оние што имале “вражачки дух” - Симон 
вражалецот, Елима вражалецот и робинката што викала по Павле и Сила во 
Филиба.  

Никој не е во поголема опасност од влијанието на злите духови отколку 
оние што, и покрај јасните и многубројни сведоштва на Светите списи, го 
порекнуваат постоењето и дејноста на сатаната и неговите зли ангели. Сè 
дотогаш додека не го запознаеме нивното лукавство тие речиси имаат 
несфатливо предимство; многумина ги прифаќаат нивните дошепнувања 
претпоставувајќи си дека го следат налогот на сопствената мудрост. Сатаната 
на сите страни го шири верувањето дека тој и не постои, бидејќи знае дека се 
доближуваме до крајот на времето кога тој ќе дејствува со најголема сила за да 
измами и уништи. Неговата политика се состои токму во тоа да ја покрие 
својата присутност и начинот на својата работа. 

Големиот измамник од ништо друго не стравува толку колку од можноста 
ние да ги запознаеме неговите лукавства. За подобро да го покрие својот 
вистински карактер и да ги замаскира своите намери, тој ги наведува луѓето 
неговото име, штом ќе се спомне, да го прикажуваат така, да предизвика само 
потсмев, подигрување и презир. Мошне е задоволен кога себеси ќе се види на 
сликите како смешно, одвратно и обезобразено суштество, половина 
животински, а половина човечки облик. Тој е задоволен кога ќе слушне како 
неговото име во шега или исмевање го изговараат оние кои се сметаат за 
интелегентни и добро упатени.  

Сатаната толку вешто се маскира и преправа така што мошне често се 
слуша прашањето: “Дали такво суштество навистина постои?” Фактот дека 
теориите кои ги негираат и најјасно изложените сведоштва на Светото писмо, 
така општо се прифатени во верскиот свет што претставува очигледен доказ за 
неговиот успех. Токму затоа што сатаната најлесно завладува со умот на оние 
што не се свесни за неговото влијание, Божјото Слово ни дава толку многу 
примери за неговото убиствено дејствување, и ни ги открива неговите тајни 
сили, за да се чуваме будно од неговите опсипи и напади. 



Силата и злобата на сатаната и на неговите чети навистина би можеле да 
нè загрижат, ако заштита и засолниште не наоѓаме во надмоќната сила на 
нашиот Спасител. Ние своите куќи грижливо ги обезбедуваме со брави и 
клучеви за да ги заштитиме своите животи и својот имот од злите луѓе, но ретко 
мислиме на злите ангели кои постојано настојуваат да најдат пристап до нас и 
да нè нападнат, а против чиишто напади ние немаме начин да се одбраниме со 
сопствената сила. Кога би им било дозволено, тие би ни го нарушиле умот, 
мачејќи нè со болести и уништувајќи ни го имотот, дури и самиот живот. Тие се 
радуваат само тогаш кога ќе можат да предизвикаат неволја, страдање и 
пропаст. Страшна е состојбата на оние кои ги отфрлуваат божествените 
барања попуштајќи им на сатанските искушенија, сè додека Бог не ги препушти 
под целосна власт на злите духови. Меѓутоа, оние што го следат Христа 
секогаш се сигурни под Неговата заштита. Од небото се испратени ангели, кои 
се посилни од сатаната да ги штитат, и силите на злото не се во состојба да ја 
пробијат стражата која Бог ја поставил околу Својот народ. 

 
 
 

XXXII 
 

САТАНСКИТЕ СТАПИЦИ 
 
 
Големата борба помеѓу Христа и сатаната, што трае речиси шест илјади 

години наскоро ќе биде завршена; и затоа кнезот на злото ги удвојува своите 
напори да го осуети Христовото дело што е во корист на луѓето, и душите што 
поцврсто да ги држи во своите стапици. Да го задржи народот во темнина и 
непокајание сè додека не се заврши Христовата посредничка служба и да нема 
повеќе никаква жртва за грев - тоа е она што тој сака да го постигне.    

Кога не се вложуваат  особени напори со цел да и се спротивстават на 
неговата сила, кога и во црквата како и во светот преовладува рамнодушност, 
тогаш сатаната е безгрижен зашто нема опасност дека ќе ги изгуби оние што ги 
“уловил живи, за да ја исполнуваат неговата волја” (2. Тимотеј 2:26). 

Но ако вниманието се насочи на она што е вечно и непоминливо, и ако 
душите почнат да прашуваат: “Што треба да правам за да се спасам?” тој е 
подготвен да реагира, настојувајќи својата сила да ја спротивстави на 
Христовата сила и да го осуети влијанието на Светиот Дух. 

Светото писмо кажува дека во една прилика меѓу Божјите ангели, кога 
дошле пред Господа, дошол и сатаната (Јов 1:6) не за да му се поклони на 
Вечниот Цар, туку да ги поттикне своите злобни намери против праведникот. 
Таа иста цел тој ја има секогаш кога ќе се најде таму, каде што луѓето се 
собираат за да го слават Бога. Иако е невидлив за очите на присутните, тој 
работи со сите сили за да завладее со нивните мисли. Како вешт војсководец, 
тој однапред прави свои планови. Штом ќе види, дека божјиот весник 
подготвувајќи проповед го истражува Светото писмо, тој обрнува внимание на 
предметот кој во таа прилика ќе се излага на присутните. А тогаш, користејќи ја 
сета своја остроумност и лукавство, настојува да ги приспособи околностите и 
приликите, така, за пораката да не допре до оние што ги измамил во врска со 
тоа. Тој ќе се погрижи токму оној - на кого ова предупредување најмногу му е 
потребно, да биде присилен да отсуствува поради некоја итна работа, или на 
некој друг начин да биде спречен да ги слушне зборовите што за него би 
можеле да бидат “животен мирис за живот.” 

Сатаната исто така будно ги забележува Божјите слуги кога се потиштени 
поради духовната темнина што го покрива народот. Тој ги слуша неговите 



сесрдни молитви за божествена милост и сила да ја растераат магиската сила 
на рамнодушност, безгрижност и немарност. Тогаш тој со нова ревност го 
продолжува своето лукавство. Ги наведува луѓето со угодување на апетитот 
или со некои други задоволства на телесните желби да ја умртват својата 
осетливост така за да не го слушнат токму она што најмногу им е потребно да 
го дознаат. 

Сатаната добро знае дека сите оние што ќе успее да ги наведе да ја 
занемарат молитвата или да ги проучуваат Светите списи ќе ги победи со 
своите напади. Затоа ги изнаоѓа сите можни планови да го вработи умот. 
Отсекогаш имало такви што се правеле побожни, но наместо да напредуваат во 
познавањето на вистината, тие сметаат дека нивна верска должност е да 
пронаоѓаат грешки во карактерот или  заблудите во верата на оние со кои не се 
согласуваат. Тие се десна рака на сатаната. Тужители на браќата има многу, и 
тие секогаш се активни тогаш кога и Бог е на дело, и кога Неговите слуги Му 
покажуваат вистинско почитување. Тие секогаш ги прикажуваат во лажна 
светлина зборовите и делата на оние што ја љубат вистината и ја прифаќаат со 
послушност. Тие и најсесрдните и најревните Христови слуги, луѓе полни со 
самооткажување, ќе ги прикажат како измамени или како измамници. Нивна 
задача е погрешно да ги претстават побудите на секоја вистинска и благородна 
постапка, да ги пренесуваат потшепнувањата или предизвикаат сомнеж во 
душите на неискусните. Тие на сите можни начини настојуваат она што е чисто 
и праведно да го прикажат како расипано и невистинито. 

Но никој не мора да биде измамен во врска со таквите. Лесно може да се 
утврди, чии деца се тие, чиј пример го следат и чија работа ја работат. “По 
нивните плодови ќе ги познаете” (Матеј 7:16). Нивното однесување е слично со 
однесувањето на сатаната, отровниот клеветник, кој е “клеветникот на браќата 
наши” (Откровение 12:10). 

Големиот измамник има многу помагачи подготвени да изнесуваат заблуди 
од секаков вид за да ги фати душите во мрежата на ересот, кои се 
приспособени на разни наклоности и вкусови на сите оние што сака да ги 
упропасти. Негов план е во Заедницата да доведе неискрени и непрепородени 
елементи кои ќе поттикнуваат сомнеж и неверување, и така да им пречат на 
оние што сакаат да го унапредат Божјото дело и самите да напредуваат со 
него. Многумина кои не веруваат во Бога и во Неговото Слово одобрувајќи 
извесни начела на вистината се прифаќаат како христијани, и така им се дава 
можност своите заблуди да ги внесуваат во црквата како библиско учење. 

Тврдењето, дека не е важно во што веруваат луѓето, е една од 
најуспешните сатански измами. Тој знае дека, ако вистината е прифатена од 
љубов, ја посветува душата на оној што ја прифаќа; затоа секогаш настојува да 
ја замени вистината со лажни теории, со разни измислувања - со друго 
евангелие. Божјите слуги уште од почетокот морале да се судираат со лажните 
учители, не само како со порочни луѓе туку и како со оние што шират заблуди 
погубни за душата. Илија, Еремија и Павле решително и бестрашно се 
спротивставувале на оние што ги одвраќале луѓето од Божјото Слово. Она 
слободно мислење што исправното библиско верување го смета за безначајно, 
не наидувало на одобрување кај овие свети поборници на вистината. 

Нејасните и чудните толкувања на Светото писмо како и мноштвото 
противречни теории за библиската вера што се прифатени денес во 
христијанскиот свет, се дело на нашиот голем непријател, кој пресметал така 
да ги збуни луѓето за да не можат да ја распознаат вистинската вистина. 
Неслогата и раздорот што постојат во христијанските цркви, во голема мерка 
можат да му се припишат на распространетиот обичај на извртувањето на 
Светото писмо, за со тоа да се поддржи некоја омилена теорија. Наместо со 
грижливо и понизно срце да го проучуваат Божјото Слово за да ја запознаат 



Неговата волја, многумина се стремат да откријат нешто необично или 
оригинално. 

За да ги поддржат лажните учења или нехристијанските обичаи, некои, 
одделните текстови на Светите списи ги одделуваат од нивниот контекст, 
наведувајќи ја само половината на еден единствен стих за да го докажат своето 
тврдење, иако другиот дел на истиот стих открива сосема друга смисла. Со 
змиското лукавство се окопале зад неповрзаните изрази, исконструирани така 
за да одговараат на нивните телесни желби. Така многумина ги извртуваат 
стилските фигури, илустрациите и симболите на Светите списи и ги толкуваат 
како што тоа и одговара на нивната фантазија, не допуштајќи им на 
сведоштвата на Светото писмо да бидат самите на себе толкувач, а потоа 
своите лудории ги изнесуваат како учење на Библијата. 

Кога и да се проучува Светото писмо без молитва и без понизен дух 
подготвен да прими поука, ќе се изврти смислата не само на најтешките туку и 
на наједноставните и најјасните текстови. Папските великодостојници ги бираат 
оние делови на Светото писмо што најдобро им одговараат на нивната цел, ги 
толкуваат така како што ним им одговара, а тогаш така ги проповедаат на 
народот, одземајќи му од предноста сам да ја проучува Библијата и да ги 
разбере нејзините свети вистини. Целата Библија треба да се даде на народот 
и тоа токму таква каква што е напишана. Да му се даде на народот толку 
искривено учење на Светото писмо, полошо е отколку за Библијата да не знае 
ништо.  

Библијата е дадена да биде водач на сите што сакаат да ја запознаат 
волјата на својот Творец. Бог на луѓето им го дал “најсигурното пророчко 
Слово” (2. Петрово 1:19). Ангелите, па и самиот Христос, дошле да ги запознаат 
Даниел и Јована “што треба да стане скоро”. Она што е важно за нашето 
спасение не останало завиткано во тајна, ниту пак е откриено на таков начин за 
да го збуни искрениот истражувач на вистината или да го доведе во заблуда. 
На пророкот Авакум, Господ му рекол: “Запиши го видението и одбележи го на 
плочи јасно, та оној, што ќе чита, да може да го прочита” (Авакум 2:2). Божјото 
Слово е јасно на сите што го проучуваат со искрено срце и со искрена молитва. 
“Светлината се излева врз праведникот” (Псалм 97:11). Ниедна заедница не 
може да напредува во светлината ако нејзините членови не ја бараат вистината 
како скриено богатство. 

Секое истакнување на паролата за некое слободоумие ги заслепува луѓето 
така, за да не го видат лукавството на својот непријател, додека тој за сето 
свое време упорно работи за да ја постигне својата цел. Ако му успее со 
човечко мудрување да ја потисне Библијата, тогаш и Божјиот закон ќе биде 
отфрлен, и црквите ќе останат во ропството на гревот, тврдејќи во исто време 
дека се слободни. 

За многумина, научното истражување станало проклетство. Бог дозволил, 
со откритијата на науката и уметноста, светот да биде поплавен со море на 
светлина; но и најголемите умови, ако во нивните истражувања не ги води 
Божјиот Дух, остануваат збунети во своите настојувања да проникнат во 
односот помеѓу науката и откровението. 

Човечкото сознание како во материјалните така и во духовните работи, е 
делумно и несовршено; и затоа многумина не се во состојба своите научни 
погледи да ги согласат со она што го кажува Библијата. Многумина, човечките 
теории и мислења ги прифаќаат како научни факти и мислат дека Божјото 
Слово треба да го проверуваат со учењата на “лажно наречениот разум” (1 
Тимотеј 6:20). Творецот и Неговите дела ја надминуваат моќта на нивното 
сфаќање, и бидејќи не можат да ги разјаснат со природните закони, тие 
библиската историја ја сметаат за несигурна. Оние што ќе се посомневаат во 
веродостојноста на записите на Стариот и Новиот завет обично одат и чекор 



понатаму и се сомневаат дури и во постоењето на Бога, а бесконечната моќ и ја 
припишуваат на природата. Бидејќи на тој начин ја отфрлиле својата котва, 
препуштени се да се скршат на карпата на неверувањето. 

На овој начин многумина се оддалечуваат од верата и сатаната лесно ги 
заведува. Луѓето отсекогаш се стремеле да станат помудри од својот Творец. 
Човечката мудрост се обидува да ги сознае и објасни тајните кои со векови 
нема да бидат откриени и во вечноста. Кога луѓето би сакале да го истражуваат 
и разберат она што го открил Бог за себе и за Своите намери, би се здобиле со 
таква претстава за славата, величеството и силата на Јехова, што би ја 
увиделе својата тесноградост и би биле задоволни со она што им е откриено на 
нив и на нивните деца. 

Ремек - дело на сатанското измамување е поттикнувањето на човечкиот ум 
во истражување и во претпоставување за она што Бог не го открил и што нема 
намера да го разјасни. Поради тоа и Луцифер го изгубил своето место на 
небото. Тој станал незадоволен затоа што не му биле доверени сите тајни на 
Божјите намери, а целосно го запоставил она што му било откриено во врска со 
неговото лично дело на толку високата положба што ја заземал. 
Предизвикувајќи го истото незадоволство и во срцата на ангелите што му биле 
подредени, тој бил причина за нивното паѓање. Сега тој настојува да ги 
инспирира и луѓето со истиот дух, и да ги наведе како и тој да ги презрат јасно 
изразените Божји заповеди. 

Оние што не се подготвени да ги прифатат јасните и одредените вистини на 
Библијата, секогаш се стремат за пријатни измислувања што ја смируваат 
совеста. Доколку учењата што се проповедаат се помалку духовни што бараат 
помалку самооткажување и понизност, дотолку посесрдно се прифаќаат. 
Таквите луѓе ги унижуваат своите умни способности за да им угодат на своите 
телесни желби. И премногу мудри во своите очи за да го истражуваат Светото 
писмо со понизни срца и со сесрдна молитва за божествено водство, тие 
немаат никаква заштита против заблудата. Сатаната подготвено чека да ги 
задоволи желбите на нивните срца и да им подметне измама наместо вистина. 
На таков начин папството завладеало со човечкиот ум, а протестантите 
отфрлајќи ја вистината, затоа што таа бара да се понесе и крстот, одат по 
истиот пат. Сите кои во стремежот за удобност и  световна мудрост го 
занемаруваат Божјото Слово за да не се разликуваат од светот, ќе бидат 
оставени наместо вистината да ја прифатат проклетата ерес. Оние што 
своеволно и упорно ја отфрлаат вистината ќе ја прифатат заблудата во секој 
нејзин вид и облик. Оној кој со ужас и одвратност гледа на една измама, 
подготвено и со радост ќе прифати друга. Зборувајќи за оние “што не ја примија 
љубовта кон вистината за да се спасат,” апостол Павле нагласува: “И затоа Бог 
ќе им испрати сила на заблуда за да & веруваат на лагата, та да бидат осудени 
сите, кои не поверуваа во вистината, а ја засакаа неправдата” (2. Солунјаните 
2:10-12). Имајќи го пред очи ваквото предупредување, должни сме да бидеме 
претпазливи какво учење ќе прифатиме. 

Меѓу најуспешните орудија на големиот измамник се измамничкото учење и 
лажните чуда на спиритизмот. Преоблечен во ангел на светлината, сатаната 
своите мрежи вешто ги распостила таму каде што најмалку се очекува. Кога 
луѓето би ја проучувале Божјата книга молејќи се сесрдно да го сфатат 
нејзиното учење, не би биле оставени во темнина да ги прифаќаат лажните 
учења. Меѓутоа, отфрлувајќи ја вистината тие стануваат лесен плен на 
измамата. 

Втора опасна заблуда претставува учењето што го порекнува Христовото 
божество и тврди дека Тој пред Своето доаѓање на овој свет и не постоел. 
Оваа теорија благонаклоно ја прифаќаат голем број на оние што тврдат дека 
веруваат во Библијата, но таа е во директна спротивност со најјасните изјави 



на Спасителот за Неговиот однос кон Отецот, за Неговиот божествен карактер 
и за Неговата преегзистенција (постоење пред да дојде во тело). Оваа теорија 
не може да се одржи, а да не се извртува Светото писмо на најнеумесен начин. 
Таа не само што ја намалува човечката моќ на сфаќање и неговата претстава 
за планот на спасението, туку ја поткопува и самата вера во Библијата како 
Божјо откровение. Додека ова последново ја прави поопасна, тоа исто така 
придонесува  потешко да се спротивстави со библиски докази. Зашто кога 
луѓето, вдахновеното сведоштво на Светите списи за Христовото божество го 
отфрлуваат и негираат, тогаш и напразно е да се разговара со нив за тоа; 
зашто никаков аргумент колку и да е убедлив, нема да ги осведочи. “Телесниот 
човек не го прима она, што е од Божјиот Дух; за него тоа е безумство; и не може 
да го разбере, оти тоа треба духовно да се испита” (1. Коринтјаните 2:14). Никој 
од оние што ќе ја прифатат оваа заблуда, не може да има вистинска претстава 
за Христовиот карактер и мисија, ниту за големиот Божји план за спасението на 
човекот.  

Една уште полукава и поубиствена заблуда е широко распространетото 
верување дека сатаната воопшто и не постои како живо суштество и дека тоа 
име во Библијата се употребува само затоа за да се претстават човечките 
лоши мисли и желби. 

Распространетото учење што одекнува од популарните проповедалници: 
дека второто Христово доаѓање значи Негово лично доаѓање за секој поединец 
во мигот на смртта, претставува измислување лукаво пресметано кон тоа, 
мислите на луѓето да ги одврати од Неговата лична појава на небесните 
облаци. Сатаната веќе со години зборува: “Ене го во една од внатрешните 
соби” (Матеј 24:23-26), и многу души се изгубени, прифаќајќи ја оваа измама. 

Освен тоа, световната мудрост учи дека молитвата не е толку важна. Луѓето 
од науката тврдат дека со молитвата не се добива вистинскиот одговор, дека 
тоа наводно би претставувало повреда на природните закони; дека тоа, тие 
велат, би било чудо, а чуда според нивното мислење не постојат. 

Со вселената, велат тие, управуваат непроменливи закони и самиот Бог не 
прави ништо што би било во спротивност со овие закони. На овој начин тие 
Бога го прикажуваат како владетел кој со Своите закони самиот на Себе си ги 
врзал рацете - како дејствувањето на божествените закони да ја исклучува 
божествената слобода. Ваквото учење се противи на сведоштвата на Светите 
списи. Зар Христос и Неговите апостоли не правеле чуда? Истиот 
сочувствителен Спасител и денес уште живее, и е подготвен да ги слушне и 
исполни молитвите со вера, исто така како и тогаш, кога, видлив за очите на 
смртниците, одел меѓу луѓето. Природното соработува со натприродното. 
Составен дел во Божјиот план е и тоа, во одговорот на нашата молитва да ни 
го подари она што не би ни го дал кога не би Го молеле.  

Неброени се лажните учења и фантастичните идеи што во христијанските 
цркви земаат сè поголем замав. Не е можно да се проценат лошите последици 
со отфрлувањето на само еден гранично непроменливо поставен камен на 
Божјото Слово. Оние што ќе се осмелат на ваков чекор, мошне ретко се 
запираат да отфрлат само една вистина. Во повеќе случаи тие продолжуваат 
да отфрлуваат едно начело по друго, додека не станат вистински неверници. 

Заблудите на популарната теологија многу души отерале во скептицизам, 
кои инаку би верувале во Светото писмо. За нив било невозможно да ги 
прифатат учењата кои претставуваат насилство и тешка навреда за нивното 
природно чувство за правда, милост и добрина, а бидејќи тие им биле 
прикажани како учење на Библијата, тие решиле и Библијата повеќе да не ја 
признаваат како Божјо Слово. 

А токму тоа е целта што сака да ја постигне сатаната. Нему до ништо друго  
не му дошло толку, колку до тоа да ја уништи довербата во Бога и во Неговото 



Слово. Самиот сатана стои на челото на огромната војска на оние што се 
сомневаат, и тој со сите сили се залага да ги привлече душите во неговите 
редови. Да се сомнева во сè, денес станало модерно. Мнозина се оние што 
гледаат со недоверба во Неговото Слово, како и на Неговиот Автор - затоа што 
тоа ги укорува и ги осудува нивните гревови. Оние што не се расположени да 
му се покоруваат на неговите барања, настојуваат да го соборат неговиот 
авторитет. Тие ја читаат Библијата, или слушаат кога се изнесуваат нејзините 
учења од проповедалната, само затоа за да пронајдат некоја грешка во 
Светите списи или во проповедта. Не е мал бројот од оние што стануваат  
неверници за да се оправдаат или да побараат изговор поради своите 
занемарени должности. Други пак, скептичните начела ги прифаќаат од гордост 
и мрзеливост. И премногу наклонети кон удобен живот за да се истакнат со 
нешто што навистина е достојно за чест, но што бара напор и самооткажување, 
тие се стремат да се покажат како помудри и поуважени на тој начин што ја 
критикуваат Библијата. А бидејќи во неа има многу работи, што разумот 
непросветлен со божествената мудрост не може да ги сфати, тие наоѓаат повод 
да критикуваат. Многумина мислат дека е доблест да застанат на страната на 
неверството и скептицизмот. Но под привидната отвореност ќе се покаже дека 
тие всушност се проникнати со самодоверба и со горделивост. Многумина 
уживаат кога во Светото писмо ќе пронајдат нешто што другите ги доведува во 
забуна. Некои пак прво критикуваат и погрешно толкуваат само затоа што 
сакаат да се препираат. Тие не сфаќаат дека на овој начин и самите се фаќаат 
во стапицата на лукавиот. Но бидејќи отворено го изразиле своето неверување, 
тие мислат дека сега мораат тоа што го тврделе и да го одржат. Така се 
соединуваат со неверниците и самите себеси си ја затвораат вратата од рајот. 

Бог во Своето Слово дал доволно докази за Неговиот божествен карактер. 
Големите вистини што се однесуваат на нашето спасение јасно се изнесени. Со 
помош на Светиот Дух, кој им е ветен на сите што искрено го бараат, секој 
може сам да ги разбере тие вистини. Бог на луѓето им дал цврст темел на кој 
можат да ја градат својата вера. 

Но ограничениот човечки ум не може наполно да ги сфати плановите и 
целите на Вечниот Бог. Со истражување никогаш не можеме да дознаеме сè за 
Бога. Не смееме да се осмелиме да ја подигнеме завесата зад која Тој го 
скрива Своето величество. Размислувајќи за тоа апостолот извикал: “Колку се 
неиспитливи Неговите судови и неиспитливи Неговите патишта!” (Римјаните 
11:33). Ние можеме да го сфатиме Неговото постапување со нас и побудите со 
кои притоа се раководи до таа мера колку што е неопходно за да ја видиме 
Неговата безгранична љубов и милост соединети со Неговата бесконечна сила. 
Нашиот небесен Татко во својата премудрост правилно се погрижил за сите и 
ние не смееме да бидеме незадоволни, туку треба да Му се потчиниме во 
стравопочит и понизност. Тој во Своите намери ќе ни открие толку колку што е 
потребно за наше добро, а сè што е повеќе од тоа мораме да го довериме во 
рацете на Семожниот, и на Срцето што е бескрајно во љубовта. 

Иако Бог дава доволно докази за Својата вера, Тој никогаш нема да го 
отстрани секој изговор за неверување. Сите што бараат некоја причина за 
своето сомневање, ќе ја најдат. А оние што одбиваат да го прифатат Божјото 
Слово и да му се покоруваат сè додека не биде отстранет секој можен 
приговор, така што повеќе да нема никаква причина за сомневање, никогаш 
нема да дојдат до светлината. 

Недовербата кон Бога природно се јавува во непрепороденото и 
необновеното срце, кое е во непријателство со Бога. Меѓутоа, верата во 
душата ја буди и поттикнува Светиот Дух, и таа ќе се развива само доколку се 
одгледува. Без решителни и упорни напори вложени од своја страна, никој не 
може да стане силен во верата. Исто така неверувањето се засилува, ако го 



поттикнуваме; и ако луѓето наместо да се задржуваат на доказите што им ги 
дал Бог за да ја утврдат својата вера, си дозволуваат себеси да се сомневаат и 
да критикуваат, тие постојано ќе изнаоѓаат нешто со што би го потврдиле 
своето сомневање. 

Но оние што се сомневаат во Божјото ветување и немаат доверба во 
сигурноста на Неговата милост, со тоа го обесчестуваат својот Творец; наместо 
да привлекуваат други кон Христа, уште повеќе ги оддалечуваат од Него. Тие 
се како дрво без род, кое нашироко ги шири своите гранки полни само со бујни 
лисја и на тој начин им ја одзема сончевата светлина и на другите растенија 
што боледуваат и гинат во неговата студена сенка. Животното дело на ваквите 
претставува непобитно и трајно сведоштво против нив самите. Тие сеат семе 
на сомнеж и безверие, кое неизбежно мора да ја донесе својата жетва. 

За оние што сакаат искрено да се ослободат од сомневањата постои само 
еден пат. Наместо да се сомневаат и детално да  го критикуваат она што не го 
разбираат, тие треба да обрнат внимание на светлината што веќе ги 
осветлила, и тогаш ќе примат уште поголема светлина. Нека сето она што јасно 
го сфаќаат дека им е должност го извршуваат верно и точно, тогаш ќе бидат во 
состојба да го разберат и извршат и она во што сега се сомневаат. 

Сатаната може да подметне нешто што е слично на вистината, за да ги 
измами оние што допуштаат да бидат измамени, и оние што сакаат да го 
избегнат самооткажувањето и жртвата што ја бара вистината; но тој не е во 
состојба да ја задржи душата во своја власт која искрено, по секоја цена, сака 
да ја задржи вистината. Христос е вистина и “вистинска Светлина, Која го 
осветлува секој човек, што доаѓа во светов” (Јован 1:9). Духот на вистината е 
испратен да ги упати луѓето во секоја вистина. А Божјиот Син јасно и 
недвосмислено рекол: “Барајте и ќе најдете” (Матеј 7:7) “Ако некој сака да ја 
врши волјата Негова, ќе разбере дали е ова учење од Бога” (Јован 7:17).  

Христовите следбеници малку знаат за заговорот и сплетките што сатаната 
и неговата војска ги подготвуваат против нив. Оној што седи на Небесата, ќе ги 
сврти сите тие лукавства за исполнување на Своите добри намери. Господ 
дозволува припадниците на Неговиот народ да поминат низ огнена печка на 
неволји и искушенија, не затоа што наоѓа задоволство во нивните маки и болки, 
туку затоа што е важно за нивната дефинитивна победа. Доследен на славата 
на Своето име, Тој не може да ги поштеди од искушенијата; зашто целта на 
искушенијата е токму таа, да ги подготви за да се спротивстваат на секоја 
примамливост на заводникот.  

Ниту безбожните луѓе ниту самиот ѓавол не можат да го спречат Божјото 
дело ниту пак да ги лишат верните припадници на Неговиот народ од Неговата 
присутност, ако тие во понизност и со потиштено срце ги признаваат своите 
гревови и ги отфрлаат, повикувајќи се со вера на Неговите ветувања. На секое 
искушение, на секое непријателско влијание, било да е тоа јавно или тајно, тие 
со успех можат да му се спротивстават: “Не со сила ни со снага туку со Мојот 
Дух, вели Господ над Војските” (Захарија 4:6). 

“Бидејќи очите на Господа се обрнати кон праведните, и ушите Негови - кон 
нивните молитви... И кој може да ви направи зло, ако правите добро?” (1. 
Петрово 3:12, 13). Кога Валам примамен со ветувањата за голема награда ги 
подготвувал своите магии против Израел, и кога принесувајќи жртва на Господа 
се обидел да повика проклетство над Неговиот народ, Божјиот Дух не му 
дозволил да ги изговори толку посакуваните зборови на проклетство, и тој бил 
присилен да извика: “Како  можам да го проколнам кога Бог не го проколнува? 
Како да изречам зло? Кога Господ не му изречува?” “Да умре душата моја, како 
што умираат праведниците, и крајот мој да биде како нивниот!” Кога и по втор 
пат принел жртва, посрамен, Валам рекол: “Ете, јас почнав да благословувам, 
зашто Тој благослови, и јас не можам да го сменам тоа. Не видов неправда во 



Јаков, ниту видов престап во Израил; Господ, неговиот Бог, е со него, и царско 
воскликнување има меѓу него.” “Нема гатање против Јакова ниту вражање 
против Израел; некогаш ќе речат за Јакова и за Израелот: ете, што направи 
Бог” (Броеви 23:8, 10, 20, 21, 23). Сепак по третпат е подигнат олтар и Валам 
пак се обидел да изговори едно проклетство. Но преку усните на пророкот, и 
против негова волја, Божјиот Дух го објавил напредокот на Своите избраници и 
ја казнил лудоста и злобата на нивните непријатели. “Благословен да биде, 
оној кој те благословува и проклет - оној што те проколнува” (Броеви 24:9). 

Во тоа време Израелците како народ му биле верни на Бога, и сè додека 
биле послушни на Неговиот закон никаква сила ниту земна ниту пеколна не 
можела да им наштети. Но клетвата што Валам не можел да ја изрече преку 
магии над Израелците, сепак најпосле успеал да ја навлече над нив со тоа што 
ги навел на грев. Кога Израелците ги престапиле Божјите заповеди, се 
одделиле од Бога и биле оставени да ја почувствуваат уривачката моќ на 
непријателот. 

Сатаната добро знае дека и најслабата душа што е во Христа, може 
успешно да им се противи на силите на темнината, и дека тој, ако се покаже 
отворено, може да биде одбиен и победен. Затоа тој настојува борците на 
крстот да ги измами од нивната сигурна тврдина, додека тој со своите зли 
ангели чека во заседа подготвен да ги уништи сите оние што би се осмелиле да 
стапат на неговото подрачје. Според тоа, можеме да бидеме безбедни само 
тогаш ако во понизност потполно се надеваме на Бога, покорувајќи се на сите 
Негови заповеди. 

Без молитва никој не може да биде сигурен ниту во еден момент. Особено 
најсесрдно треба да му се молиме на Господа за мудрост за да го разбереме 
Неговото Слово. Во него ни се разоткриваат лукаво поставените замки на 
искушувачот и начинот на кој можеме успешно да ги избегнеме. Сатаната е 
вистински експерт за цитирање на Светите списи, а потоа на цитираните 
стихови им дава свое толкување со што се надева дека сигурно ќе нè наведе да 
се сопнеме. Затоа Библијата секогаш треба да ја проучуваме со понизно срце, 
не губејќи го никогаш од вид фактот дека целосно сме зависни од Бога. И 
додека од своја страна мораме да бидеме постојано будни, чувајќи се од вешто 
поставените замки на сатаната, не треба никогаш да престануваме со сесрдна 
вера да се молиме на Бога: “Не воведувај нè во искушение” (Матеј 6:13). 

 
 
 
 
 
 

XXXIII 
 

ПРВАТА ГОЛЕМА ИЗМАМА 
 
 
Своите напори пресметани кон тоа, да го излаже и уништи човечкиот род, 

сатаната ги започнал уште на самиот почеток на човековата историја. Оној што 
предизвикал бунт на небото, сакал да ги наведе и жителите на Земјата да му се 
придружат во борбата против Божјето владеење. Адам и Ева биле совршено 
среќни додека го држеле Божјиот закон, а тој факт претставува постојано 
сведоштво против тврдењето што сатаната го истакнувал на небото, дека 
Божјиот закон е угнетувачки, тежок и спротивен на доброто на Неговите 
созданија. Освен тоа, сатанската завист уште повеќе била предизвикана кон 
безгрешната двојка кога го видел прекрасното рајско престојувалиште што Бог 



го подготвил за нив. Затоа тој решил да го предизвика нивниот пад, за да може 
кога ќе ги раздели од Бога и кога ќе ги стави под своја власт, да загосподари со 
оваа земја и тука да го воспостави своето царство наспроти Севишниот. 

Сатаната, кога би го открил својот вистински карактер, без сомнение 
веднаш би бил одбиен, бидејќи Адам и Ева биле предупредени против овој 
опасен непријател; но тој дејствувал потајно и вешто ја прикривал својата 
намера за што поуспешно да ја постигне својата цел. Употребувајќи ја змијата 
како свој медиум, која тогаш била создание со восхитувачки изглед, и се 
обратил на Ева со прашањето: “Вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од 
ниедно дрво во рајот?” (Битие 3:1). Ева единствено би била сигурна само тогаш 
кога би се воздржала од било каков разговор со искушувачот; но таа се 
осмелила да разговара со него и станала жртва на неговото лукавство. На овој 
начин и многумина денес стануваат победени. Тие се сомневаат во она што Бог 
го бара и разговараат за тоа, а потоа наместо да им се покорат на 
божествените заповеди, прифаќаат човечки теории кои не се ништо друго 
освен маскирани сатански лукавства. 

“А жената и рече на змијата: Ние јадеме род од секое дрво во рајот, само од 
родот на она дрво среде рајот - рече Бог - не јадете и не се допирајте до него, 
за да не умрете! Тогаш змијата и рече на жената: Не, вие нема да умрете! Бог 
знае оти оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете 
како Богови и ќе знаете што е добро, а што зло” (Битие 3:2-5). Искушувачот 
тврдел дека тие ќе станат слични на Бога, дека ќе станат помудри отколку 
дотогаш и оспособени да се воздигнат на поголем степен на развој. Ева 
попуштила на искушението, а со посредство на нејзиното влијание и Адам бил 
наведен на грев. Тие поверувале на зборовите изговорени преку змијата, дека 
Бог навистина не мисли да го направи тоа што Го рекол, се посомневале во 
Творецот помислувајќи дека Тој навистина ја ограничува нивната слобода и 
дека тие со престапувањето на Неговиот закон навистина ќе можат да се 
издигнат на повисоко ниво и дека ќе станат помудри. 

Но што сфатил Адам за значењето на зборовите на Творецот: “Оти оној ден 
кога ќе вкусиш од него, ќе умреш”, по своето паѓање во грев? Дали навистина 
се остварило она во што сатаната го убедувал, дека со престапот ќе се издигне 
на поголем степен на развој? Во тој случај со престапот навистина многу би се 
постигнало и сатаната би се докажал како добротвор на нашиот род. Меѓутоа, 
Адам се осведочил дека тоа не била смислата на божествената изрека. Сега 
Бог изрично потврдил дека човекот поради направениот грев мора повторно да 
се врати  во земјата од која е земен. “Зашто прав си и во прав ќе се вратиш” 
(Битие 3:19). Сатанските зборови дека на Адам и на Ева ќе им се “отворат 
очите” се покажале вистински само во една смисла: - кога ја престапиле 
Божјата заповед им се отвориле очите  само да ја увидат својата лудост, да го 
запознаат злото и да го вкусат горчливиот плод на својот престап. 

Среде Едемската градина се издигало дрвото на животот, чијшто плод имал 
сила  бескрајно да го продолжува животот. Кога Адам би останал послушен на 
Бога, тој и понатаму би имал слободен пристап кон дрвото и би живеел вечно. 
Но кога згрешил, повеќе не смеел ниту да  вкуси плод од дрвото на животот и 
така станал подложен на смртта. Божествената пресуда: “Зашто си прав и во 
прав ќе се вратиш”, укажува на целосно гаснење на животот. 

Бесмртноста, што му била првобитно ветена на човекот под услов на 
послушност, со престапот е загубена. И така Адам според законот на 
наследството на своето потомство не можел да му го пренесе она што и самиот 
повеќе го немал. А оттогаш паднатиот човечки род не би имал никаква надеж, 
ако Бог жртвувајќи Го својот Син, не го направил тоа повторно достапно. Иако 
“смртта помина на сите луѓе, зашто сите згрешија” (Римјаните 5:12), Христос “Го 
осветли животот и нераспаѓањето преку Евангелието” (2. Тимотеј 1:10). Значи 



бесмртноста можеме да ја добиеме само преку заслугите на Христа. Христос 
рекол: “Кој верува во Синот, има живот вечен; а кој не верува во Синот, нема да 
види живот” (Јован 3:36). Секој човек може да го добие овој непроценлив 
благослов, ако ги исполни поставените услови. Сите оние “кои со трпение 
прават добро и бараат слава, чест и непропадливост”, ќе добијат “живот вечен” 
(Римјаните 2:7). 

Живот во непослушност на Адама му ветувал единствено големиот 
измамник; а неговите зборови што на Ева и биле пренесени со посредство на 
змијата уште во Едем -”Не, вие нема да умрете” - ја претставувале првата 
проповед за бесмртноста на душата. Ова небиблиско учење, иако се темели 
единствено на сатанскиот авторитет, од сите страни одекнува од 
таканаречените христијански проповедалници, и мнозинството од човештвото 
го прифаќа исто така со радост како што било прифатено и од нашите 
прародители. На божествената пресуда: “Душа, која згрешила, ќе умре” 
(Езекиел 18:20), и се дава сосема спротивно значење: Душата што ќе згреши 
нема да умре туку ќе живее вечно. О, колку несфатлива заслепеност која луѓето 
ги прави толку лековерни кон зборовите на сатаната, а толку недоверливи кон 
Божјите зборови! 

Кога на човекот и по паѓањето би му бил дозволен слободен пристап кон 
дрвото на животот, тој би продолжил да живее вечно и така би се овековечил и 
гревот. Но оттогаш херувим со огнен меч бил поставен “да го штити патот, кон 
дрвото на животот” (Битие 3:24), и на никого од Адамовите потомци не му било 
дозволено да ја престапи таа граница и да го вкуси животворниот плод на 
дрвото на животот. Затоа не постои бесмртен грешник. 

Меѓутоа, по човековиот пад во грев, сатаната на своите зли ангели им 
наредил да вложат особени напори да се вреже верувањето во човечката 
природна бесмртност; а кога луѓето еднаш ја прифатиле оваа заблуда, тогаш 
биле наведени и на заклучокот дека грешникот вечно ќе живее во пеколните 
маки. Сега кнезот на темнината, преку своите агенти, го прикажува Бога како 
одмаздлив тиранин, тврдејќи дека Тој сите оние што не Му се по волја ги фрла 
во пекол, каде што мораат вечно да го поднесуваат Неговиот гнев; и додека тие 
трпат неискажливи маки и се превиваат од болка во вечниот оган, нивниот 
Творец наводно, гледа одозгора на нив полн со задоволство. 

На овој начин, архинепријателот му ги припишува на Творецот и на 
Добротворот на човечкиот род токму оние особини што го обележуваат него 
самиот. Свирепоста е сатанска особина. Бог е љубов и сè што создал било 
чисто, свето и милно, се додека првиот голем бунтовник не го предизвикал 
гревот. Самиот сатана е непријател кој човекот прво го наведува на грев, а 
потоа гледа да го уништи; и кога ќе биде сигурен во својата жртва, тој тогаш се 
радува на пропаста што ја предизвикал. Кога би му било дозволено, тој целиот 
човечки род би го зграпчил во својата мрежа. Да не би била божествената 
интервенција, ниеден син или ќерка на Адам и Ева не би можеле да му 
побегнат. 

И денес сатаната се труди на истиот начин да ги совлада луѓето како што ги 
совладал нашите први родители поткопувајќи ја нивната доверба во Творецот и 
поттикнувајќи ги да се сомневаат во мудроста на Неговото владеење и во 
праведноста на Неговиот закон. Сатаната и неговите пратеници, за да ја 
оправдаат својата злоба и бунтовност, го покажуваат Бога дури и полош 
отколку што се тие самите. Големиот измамник настојува својот грозен и свиреп 
карактер да го припише на нашиот небесен Татко, а себеси да се прикаже како 
суштество на кое со отфрлувањето од небото му е направена голема неправда, 
зашто не сакал да се покори на еден толку неправеден властодржец. Тој пред 
сите жители на светот ја истакнува слободата која  можат да ја уживаат под 
неговото благо владеење наспроти ропството што го наметнуваат строгите 



прописи на Јехова. На овој начин успева да ги одврати душите од нивната 
законита верност на Бога.  

Колку е одвратно и спротивно на секое чувство на љубов и милосрдие, па 
дури и на нашата смисла за праведност, учењето дека умрените грешници се 
мачат со оган и сулфур во вечно вжарениот пекол; и дека поради направените 
гревови во еден толку краток земен живот, мораат да се мачат сè додека 
постои Бог! А сепак тоа учење толку многу се проповедало, и уште денес го 
присвојуваат многу христијански вери. Еден истакнат доктор по теологија рекол: 
“Погледот на пеколните маки ќе ја зголемува среќата и блаженството на 
светите низ сите векови. Набљудувајќи ги другите, кои се со иста природа како 
и тие родени под исти околности, фрлени во таква стравотија, а тие толку 
високо почестени, ќе сфатат колку се среќни.” Друг пак, за истото тоа рекол: 
“Додека осудата на вечното проклетство ќе се извршува над оние што го 
заслужиле гневот, чадот од нивното мачење вечно ќе се издигнува пред очите 
на наследниците на милоста, кои наместо да сочувствуваат со овие 
несреќници, ќе ги изговараат зборовите: “Амин, Алилуја! Фалете го Господа!”  

Каде на страниците на Божјото Слово може да се најде такво учење? Зар 
спасените на небото ќе бидат лишени од секое чувство на сомилост и 
сожалување, дури и од чувствата  на обичната човечност? Зар овие чувства ќе 
бидат заменети со рамнодушноста на стотиците или со свирепоста на 
дивјаците? - Не, не! Тоа не е учење на Божјата книга. Оние што ги истакнале 
овде цитираните ставови можат да бидат учени, па дури и искрени луѓе, но тие 
се заведени со измамливите заклучоци на сатаната. Тој ги поттикнува силните 
изрази на Светото писмо да ги сфатат погрешно и потоа да ги конструираат и 
обојат со таква горчина и злоба за повеќе да му одговараат на сатаната отколку 
на нашиот Творец. “Кажи им, жив сум Јас, вели Господ Бог: Јас не ја сакам 
смртта на грешникот, туку грешникот да се одврати од својот пат и да остане 
жив. Вратете се, вратете се од вашите лоши патишта; зошто да умирате вие, 
доме Израелев?” (Езекиел 33:11). 

Каква корист би имал Бог ако го прифатиме тврдењето дека Тој се 
насладува гледајќи ги вечните маки, дека ужива во воздивнувањата, во 
врисоците и во преколнувањето на созданијата кои се мачат, што наводно ги 
држи затворени во пеколниот оган? Зарем овие страшни пискотници можат да 
бидат музика во ушите на Неизмерната љубов? Се истакнува дека во 
бескрајното мачење на непокајаните се покажува Божјата омраза кон гревот, 
како зло што го нарушило мирот и поредокот во вселената. О, колку страшно 
богохулство! Како Божјата омраза кон гревот да е причина тој да се овековечи. 
Според учењето на таквите теолози, вечните маки без никаква надеж на милост 
го распалуваат гневот на своите жртви до лудило, а бидејќи тие тој свој бес го 
изливаат во клетви и богохулство, со тоа наводно постојано го зголемуваат 
товарот на својата вина. Како Божјата слава да се воздигнува со ова постојано 
зголемување на гревот во текот на бескрајните времиња на вечноста. 

Човечкиот ум не е во можност да ја процени сета тежина на злото која е 
предизвикана со небиблиското учење за вечните маки во пеколот. Библиската 
вера, полна со љубов и добрина и богата со милосрдие, на овој начин е 
помрачена со суеверие и облечена во страв и ужас. Кога ќе помислиме со какви 
сè лажни бои сатаната го насликал Божјиот карактер, зарем тогаш да се чудиме 
што името на нашиот милостив Творец во срцата на луѓето предизвикува 
чувство на страв и ужас, па дури и омраза? Застрашувачките претстави и 
поими за Бога, што со официјалното учење од проповедалниците се шири по 
светот, создале илјадници, па дури и милиони скептици и неверници.  

Теоријата за вечните маки, е едно од лажните учења што го сочинуваат 
виното на грозомората на духовниот Вавилон, со кое тој ги опива сите народи 
(Откровение 14:8; 17:2). Како можеле и протестантските проповедници да ја 



прифатат оваа ерес и да ја проповедаат од посветените проповедалници, тоа 
навистина е тајна! Тие ја добиле од Рим, исто како и променетиот ден на 
седмичниот одмор. Навистина, тоа го проповедале добри луѓе, но светлината 
за овој предмет каква што ние денес ја имаме не допрела до нив. Тие биле 
одговорни само за онаа светлина што блескала во нивното време, а ние ќе 
мораме да положиме сметка за онаа што свети во нашите денови. Ако 
затворајќи ги очите пред сведоштвата на Божјото Слово, прифатиме лажни 
учења само затоа што така учеле и нашите татковци, тогаш паѓаме под осудата 
што е изречена над Вавилон, пиеме од виното на неговата гнасотија и 
нечистотија. 

Голем број на оние на кои учењето за вечните маки им е одвратно паѓаат во 
друга заблуда. Тие гледаат дека Светото писмо го прикажува Бога како 
суштество полно со љубов и сомилост и не можат да веруваат дека Тој Своите 
созданија ќе ги предаде на огнот во вечно вжарениот пекол. Но верувајќи дека 
душата по природа е бесмртна, тие не можат да заклучат друго освен дека на 
крајот сите луѓе ќе бидат спасени. Многумина сметаат дека заканите што се 
дадени во Библијата се пресметани само за луѓето да ги придобијат со страв на 
послушност, а не дословно да бидат извршени. На овој начин грешникот може 
мирно  да живее во себични задоволства и да ги презира Божјите барања, па 
сепак да очекува дека на крајот ќе го прими Неговото одобрување и милост. 
Таквото учење претерано ја истакнува Божјата милост, а ја занемарува 
Неговата праведност, му се допаѓа на телесното срце и ги охрабрува 
безбожниците во нивното беззаконие.  

За да се покаже како тие, што веруваат дека целиот свет ќе биде спасен, го 
извртуваат Светото писмо за да ги поткрепат своите убиствени догми, доволно 
е само да се цитираат некои нивни изјави. На погребот на едно нерелигиозно 
момче кое загинало во некој несреќен случај, проповедникот приврзаник на 
универзалистичкото сфаќање го прочитал библискиот запис кој се однесува на 
Давида: “Зашто се утеши поради смртта на Амнона” (2 Самулова 13:39).  

“Често ме прашуваат”, рекол говорникот, “каква ќе биде судбината на оние 
кои од овој свет заминуваат во гревови и можеби умираат во состојба на 
пијанство, кои и во гроб ги спуштаат со црвени дамки на злосторствата што 
уште не се испрани од нивните облеки или ќе загинат како овој млад човек, а 
притоа никогаш не прифатиле некоја вероисповед, ниту ја почувствувале 
благодатта што ја донесува верата. Ние се задоволуваме со одговорот на 
Светите списи кои даваат решение за овој тежок проблем. Амнон направил 
исклучително тежок грев; така непокајан уште бил и пијан и во состојба на 
пијанство бил и убиен. Давид бил Божји пророк, тој морал да знае дали на 
Амнона на другиот свет ќе му биде добро или лошо. На кој начин тој тогаш го 
изразил она што му било во срцето? “И душата на царот Давид копнееше по 
Авесалома, зашто се утеши за Амноновата смрт “ (стих 39). 

“И каков е тогаш заклучокот што од ова можеме да го изведеме? Зар не е тој 
дека вечното мачење во пеколот не претставувало дел на неговото верување. 
Така мислиме и ние, и тука победоносно откриваме успешен аргумент во корист 
на попријатните, попросветените и поблагородните хипотези за крајната 
универзална чистота и траен мир. Давид се утешил, откако видел дека неговиот 
син бил мртов. А зошто? - Затоа што гледајќи со пророчко око во прекрасната 
иднина, можел и својот син да го види оддалечен од сите искушенија, 
ослободен од оковите на одвратниот порок и исчистен од расипаноста на 
гревот, а откако доволно ќе се исчисти и просветли, примен во збирот на 
вознесените и среќни духови. Неговата единствена утеха била во тоа што 
неговиот сакан син од сегашната состојба на страдање и грев е пренесен таму, 
каде што највозвишеното влијание на Светиот Дух ќе се влева во неговата 
затемнета душа, каде што неговиот ум ќе се развива под влијание на небесната 



мудрост и на слаткиот занес на бесмртната љубов и на овој начин, станувајќи 
свет, ќе може да ужива мир и друштво на наследници на небесното 
блаженство”. 

“Во поглед на ова, за да можеме да бидеме сфатени, ние веруваме дека 
блаженството на небото не зависи од ништо што можеме да направиме во овој 
живот, ниту од некоја сегашна промена на срцето, ниту пак од нашето сегашно 
верување или од вероисповедта на која и припаѓаме.”  

Така овој таканаречен Христов проповедник ја повторува лагата која 
сатаната ја изговорил преку змијата уште во Едем: “Не, вие нема да умрете!... 
оти оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите па ќе станете како 
богови.” Тој тврди дека и најлошиот грешник - убиец, крадец и прељубодеец - 
ќе биде подготвен по смртта да влезе во бесмртно блаженство. 

А од што овој заговорник на извртувањето на Светото писмо ги изведува 
своите заклучоци? Од една единствена реченица која ја изразува Давидовата 
покорност на волјата на Провидението. Неговата душа “копнееше по 
Авесалома, зашто се утеши за Амноновата смрт.” Бидејќи острината на 
неговата болка со текот на времето била ублажена, неговите мисли од мртвиот 
син се обратиле кон живиот, кој од страв пред праведната казна за 
злосторството што го направил избрал доброволно прогонство. И тоа за луѓето 
со такво сфаќање претставува доказ дека блудниот и пијан Амнон веднаш по 
смртта е пренесен во престојувалиштето на блаженството, за таму да се 
исчисти и подготви за заедница со безгрешните ангели! Приказната навистина 
е пријатна, добро пресметана да го задоволи телесното срце! Тоа учење е 
сатанско и дејствува мошне успешно. Зарем тогаш да се чудиме што со таквото 
учење расте и неморалот и порокот од секој вид?  

Постапката на овој лажен учител ги илустрира постапките и на многу други. 
Неколку зборови земени од Светото писмо се изделуваат од нивниот контекст 
кој во многу случаи би покажал дека нивната смисла е наполно спротивна на 
толкувањето што инаку им се дава, и така испрекинатите и неповрзани мисли 
се извртуваат и употребуваат како доказ  за учења  кои немаат никаква основа 
во Божјото Слово. Овде наведеното сведоштво како доказ дека пијаниот Амнон 
се наоѓа во небото е заклучок кој е во директна спротивност со јасното и 
одредено излагање на Светото писмо, дека “ни пијаниците... нема да го 
наследат царството Божјо” (1 Коринтјаните 6:10). На таков начин неверниците, 
скептиците и неупатените ја претвораат вистината во лага. И многумина, 
измамени од нивните лукаво смислени но измамливи заклучоци, се успиват во 
лулката на телесната сигурност. 

Кога би било вистина дека душите на сите луѓе во мигот на смртта веднаш 
заминуваат на небото, тогаш смртта повеќе би била посакувана отколку 
животот. Многумина, заведени со ваквото верување, самите себеси си го 
одземаат животот. Кога ќе ги совладаат немири, неприлики и разочарувања, им 
се чини полесно да ја прекинат слабата нишка на животот и да се вивнат во 
блаженството на вечниот свет. 

Бог во Своето Слово дал несоборливи докази дека ќе ги казни 
престапниците на Својот закон. Оние што себеси си ласкаат дека Тој е 
премногу милостив за над грешникот да ја изврши правдата, треба само да 
погледнат на крстот на Голгота. Смртта на безгрешниот Божји Син претставува 
најубедливо сведоштво дека “платата што ја дава гревот е смрт”, и дека секој 
престап на Божјиот закон мора праведно да биде казнет. Со Христа кој немал 
грев се постапувало како со грешник поради човекот. Вината што ја примил на 
себе поради престапот, го скрила лицето на Отецот од Него сè додека Неговото 
срце не се скршило и животот во Него не згаснал. Сето тоа морало да биде 
жртвувано за грешникот да може да биде откупен. На ниеден друг начин 
човекот не можел да биде ослободен од казната за направениот грев. И секоја 



душа што ќе одбие да има удел во толку скапо платеното помирување, ќе мора 
сама да ја сноси вината и казната за престапот. 

Да погледнеме понатаму што ни зборува Библијата за непобожните и 
непокајаните кои овој универзалист ги сместува на небото како свети и среќни 
ангели. 

“На жедниот ќе му дадам Јас од изворот на жива вода дарум” (Откровение 
21:6). Ова ветување важи само за оние кои навистина се жедни за тоа. Само 
оние што чувствуваат потреба за вода на животот и ја бараат, ќе ја добијат. “Кој 
победува, ќе наследи сè, и ќе му бидам Бог, а тој ќе Ми биде син” (Откровение 
21:7). И овде исто така се поставени услови. За да можеме да наследиме сè, 
мораме да му се спротивставиме на гревот и да го победиме.  

Господ преку пророкот Исаија кажува: “Кажете му на праведникот: Блазе му, 
зашто тој ќе ги јаде плодовите на делата свои; а на беззаконикот - тешко нему, 
оти ќе има отплата за делата на рацете свои” (Исаија 3,10.11). “Иако некој 
грешник врши стопати зло, судот му се одолжува; но јас сепак знам”, кажува 
проповедникот, “дека ќе им биде добро само на оние, што се бојат од Бога, кои 
имаат страв пред лицето Негово; а за нечесниот нема да има добро” 
(Проповедник 8:12, 13). А Павле сведочи дека грешникот самиот себеси  си 
собира “гнев врз себе, за денот на гневот и на откривањето на праведниот 
Божји суд, Кој ќе му даде секому според неговите дела”, “а на оние, кои се 
противат и не и се покоруваат на вистината, а се покоруваат на неправдата - 
гнев и јарост” (Римјаните 2:5, 6, 8). 

“Ниеден блудник, ниеден нечист, ниеден лакомец - кој е идолопоколник - 
нема наследство во Христовото и Божјото царство” (Ефесјаните 5:5). “Грижете 
се да имате мир со сите и светост, без која никој нема да Го види Господа” 
(Евреите 12:14). “Блажени се оние, што ги исполнуваат заповедите Негови, за 
да бидат достојни за дрвото на животот и да влезат во градот низ портите. А 
надвор се кучињата и вражалците, и блудниците и убијците, и 
идолопоклониците и секој, кој ја сака лагата и лаже” (Откровение 22:14,15). 

За да им го открие, на луѓето, Својот карактер и начинот на Своето 
постапување со гревот, Тој самиот за себе рекол: “Господ, Господ! Бог 
дарежлив и милостив, долготрпелив на гнев, многумилостив и вистински, им 
укажува милост на илјадници, простува опакост, грев и престап, но не остава 
неказнет виновник” (Излез 34:6, 7). “Господ ги пази сите оние, кои Го сакаат, а 
сите грешници ќе ги истреби.” “А безбожниците сите ќе бидат истребени, 
нивното наследство ќе се затре” (Псалм 145:20; 37, 38). Силата и авторитетот 
на божественото владеење на крајот ќе бидат употребени за да го згаснат  
бунтот засекогаш; но сепак сите манифестации во извршувањето на праведно 
изречените казни ќе бидат во потполна согласност со карактерот на Оној кој е 
милостив, бавен на гнев и полн со добрина. 

Бог не врши никаков притисок на волјата или расудувањето. Тој не наоѓа 
задоволство во ропската послушност. Тој сака луѓето како созданија на 
Неговите раце да Го сакаат, зашто е достоен за љубов, и да Го слушаат, затоа 
што навистина се осведочени и знаат да ја ценат Неговата мудрост, 
праведност и човекољубие. И сите оние што имаат правилна претстава за овие 
особини ќе Го љубат затоа што ги привлекува убавината на Неговиот карактер. 

Начелата на љубезноста, милоста и љубовта, како што ги проповедал и со 
пример ги покажувал нашиот Спасител се слика на Божјата волја и на Неговиот 
карактер. Христос рекол дека Тој не проповеда ништо друго освен она што го 
примил од Својот Отец. Начелата на божественото владеење се во целосна 
согласност со налогот на Спасителот: “Љубете ги своите непријатели.” Својата 
правда над непокајаните Бог ја извршува за доброто на вселената, па дури и за 
доброто на оние што ги посетува со Своите судови. Тој со задоволство би ги 
усреќил кога би можел да го направи тоа во согласност со законите на Своето 



владеење и со правдата на Својот карактер. Тој ги опкружува со знаци на 
Својата љубов, им дава можност да го запознаат Неговиот закон и ги 
придружува со понудите на Својата милост; но тие ја презираат Неговата 
љубов, го газат Неговиот закон и ја отфрлаат Неговата милост. Иако постојано 
ги примаат Неговите дарови, тие го обесчестуваат својот Дарител; тие Го 
мразат Бога зашто знаат дека Тој со гнасење гледа на нивните гревови. Господ 
долго ја трпи нивната изопаченост, но на крајот неизбежно ќе дојде 
решителниот час, кога нивната судбина ќе биде решена. Ќе сака ли тогаш Тој 
овие бунтовници, како со некои ропски синџири, со сила да ги приврзе за себе? 
Дали ќе ги присили да бидат на Негова страна и да ја творат Неговата волја? 

Оние што го избрале сатаната за свој водач и се наоѓаат под контрола на 
неговата власт, не се подготвени да бидат во Божјо присуство. Горделивост, 
измама, разврат и свирепост, сето тоа се вкоренило и развило во нивниот 
карактер. Можат ли таквите да влезат во небото и вечно да живеат со оние што 
ги мразеле и презирале на Земјата? Вистината никогаш нема да му биде 
пријатна на лажливецот; кроткоста никогаш нема да ги задоволи вообразените 
и гордите; чистотата не му е угодна на расипаниот, а несебичната љубов 
никогаш не му е привлечна на себичниот. Каков извор на радост и уживање би 
можело да биде небото за оние што целосно се обземени со земните и себични 
интереси? 

Кога оние кои целиот свој живот го поминале во побуна против Бога, 
одеднаш би биле пренесени на небото да бидат очевидци на возвишената 
светост и на совршенството кое таму вечно владее - кога би виделе дека секоја 
душа е полна со љубов и како секое лице покажува радост; како мелодичните 
акорди на прекрасната музика се издигаат во чест на Бога и Јагнето, а зраци на 
светлина од лицето на Оној што седи на престолот, постојано како сонцето ги 
осветлува откупените - зар оние чиишто срца се преполни  со омраза кон Бога, 
кон вистината и светоста, би можеле да се помешаат со милионите небесни 
суштества и да се придружат на нивните песни на благодарност и слава? 
Зарем тие би можеле да го поднесат таквото оддавање на слава на Бога и 
Јагнето? Не, не! Ним во овој живот им биле дадени години на милост за да го 
развијат својот карактер за небото, но тие својот ум никогаш не го навикнувале 
да ја сака чистотата; никогаш не го чуле небесниот јазик, а сега е предоцна. 
Животот во честа буна против Бога, ги направил неспособни за небото. 
Неговата чистота, светост и мир за нив би преставувало само мачење, а 
Божјата слава за нив би била како оган што проголтува. Тие би копнееле да 
побегнат од тоа свето место. За нив дури и уништувањето повеќе би било 
пожелно, само кога би можеле да се сокријат пред лицето на Оној кој умрел на 
крстот поради нивниот откуп. Судбината на непокајаните е запечатена по нивен 
личен избор. Нивното исклучување од небото е токму она што тие самите го 
сакаат, а од страна на Бога е праведно и милосрдно. 

Како што водата на потопот во времето на Ное, така и огнот во големиот 
ден ќе ја потврди Божјата пресуда дека непокајаните грешници навистина се 
непоправливи. Тие целосно се ненаклонети да се потчинат на Божјиот 
авторитет. На нив револтот, со често повторување, им поминал во навика; и 
кога нивниот живот ќе се заврши, предоцна е текот на нивните мисли да се 
насочи во спротивна насока, предоцна е од престапот да се свртат кон 
послушноста и од омразата кон љубовта. 

Поштедувајќи му го животот на братоубиствениот Каин, Бог на светот му 
дал очигледен пример што би се случило кога на грешникот би му било 
дозволено да го продолжи животот во незауздано беззаконие. Под влијание на 
Каиновото учење и примерот, огромно мноштво на негови потомци биле 
наведени на грев: “И виде Господ Бод дека лошотиите меѓу луѓето на земјата 
се големи, и дека сите мисли и помисли во срцата нивни беа зли во секое 



време.” “А земјата се израсипа пред лицето на Бога, и се исполни со неправда” 
(Битие 6:5, 11). 

Од милост кон светот, Бог со потоп, во времето на Ное, ги избришал од 
земјата нејзините расипани и кон покајание ненаклонети жители. Од милост ги 
уништил порочните жители на Содом. Благодарение на сатанската измамничка 
сила, оние што прават беззаконие ја придобиваат наклоноста и восхитта на 
останатите и така постојано ги наведуваат и другите на побуна против Бога и 
Неговите закони. Така било во деновите на Каин и Ное, така во времето на 
Аврама и Лот; исто така е и во нашите денови. За да ја сочува среќата и 
благодатта на вселената, Бог на крајот ќе ги уништи оние што упорно ја 
отфрлуваат Неговата милост. 

“Оти, платата, што ја дава гревот, е смрт, а дарот Божји е живот вечен во 
Христа Исуса, нашиот Господ “ (Римјаните 6:23). Додека животот е наследство 
на праведниците, смртта е дел и плата на непокајаните. Мојсеј му рекол на 
Израел: “Гледај! Денес ставам пред тебе: живот и среќа, смрт и несреќа” 
(Второзаконие 30:15). Смртта на која се однесува оваа библиска мисла не е 
онаа смрт што е изречена над Адама, и на која, како казна поради неговиот 
престап се подложни сите луѓе. Тоа е “втората смрт” (Откровение 20:6) која се 
истакнува како спротивност на вечниот живот. 

Смртта, како последица на Адамовиот грев, е пренесена на целиот човечки 
род. Сите без разлика одат во гроб. А благодарение на можноста предвидена 
во планот на спасението, сите повторно ќе излезат од своите гробови. Зашто 
навистина “ќе има воскресение на мртвите, на праведните и на неправедните” 
(Дела 24:15). “И како што по Адама сите умираат, така и во Христа сите ќе 
оживеат” (1 Коринтјаните 15:22). Но помеѓу двата вида на воскреснати ќе 
постои суштинска разлика, “Иде часот кога сите, што се во гробовите, ќе го 
чујат гласот на Синот Божји, и ќе излезат: кои правеле добро - ќе воскреснат за 
живот, а кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување” (Јован 5:28, 29). Оние 
што се удостоиле за живот ќе бидат “блажени и свети.” “Над нив втората смрт 
нема власт” (Откровение 20:6). Додека, напротив, оние што со покајание и вера 
не измолиле простување, ќе мора да примат казна за престапот - смртта која е 
“плата за гревот.” Оваа казна различна според траење и јачина, која 
дефинитивно ќе се заврши со втората смрт, тие ќе ја поднесат “според делата 
свои.” Бидејќи Бог, доследен на својата правда и милост, не може да го спаси 
грешникот во неговите гревови, Тој ќе го лиши од постоењето кое со својот 
престап го проиграл и за кое се покажал недостоен. Еден вдахновен писател 
кажува: “Уште малку и ќе го снема безбожникот, ќе го бараш неговото место, а 
него веќе ќе го нема” (Псалм 37:10). А друг пак кажува: “И ќе бидат како никогаш 
да не биле” (Авдија 16). Покриени со злогласен срам на гревот, ќе се изгубат во 
безнадежноста на вечното заборавање. 

Така гревот најпосле ќе биде уништен со сите страдања и пропаста што ја 
предизвикал. Псалмистот кажува: “Ги изобличи народите, ги истреби нечесните, 
им го избриша името, за вечни векови” (Псалм 9:5). А Јован во Откровението, 
гледајќи во иднината на среќната вечност, ја слушнал сеопштата песна на 
благодарност и радост што не ја нарушува ниедна нота на дисхармонија. Тој 
слушнал како секое создание и на небото и на Земјата му оддава благодарност 
и слава на Бога (Откровение 5:13). Значи нема да има изгубени што би хулеле 
на Бога, превиткувајќи се во вечните маки; ниту пак несреќни суштества во 
пеколот кои своите страшни извици би ги помешале со песните на спасените.  

Учењето за свесната состојба на умрените се засновува на големата и 
основна заблуда за природната бесмртност на душата - заблуда која како и 
онаа за вечните маки, се противи на учењето на Светото писмо, на логиката на 
здравиот разум и на нашите чувства на хуманост. Според верувањето мошне 
распространето и кај народот омилено, спасените на небото се запознаени со 



сè што се случува на земјата, а особено со животот на пријателите и роднините 
што ги оставиле зад себе. Меѓутоа, каков извор на радост и блаженство за 
умрените би било сознанието дека нивните мили што живеат на земјата 
страдаат, се мачат, дека грешат, дека ги поднесуваат сите земни маки, 
разочарувањата и стравот на овој живот? Колкаво небесно блаженство и среќа 
би можеле да уживаат оние што постојано би лебделе над своите пријатели и 
роднини на земјата? А колку е само одвратно верувањето дека душата на 
непокајаниот штом тој ќе престане да диши се испраќа во пламенот на 
пеколот? Колкав страв и ужас мора да ги опфаќа оние што ги гледаат своите 
смртници како неподготвени заминуваат в гроб за да влезат во вечноста на 
мака и грев! Овие мачни и раскинувачки мисли многумина ги доведуваат до 
лудило. 

Што, за овие прашања, кажуваат Светите списи на Библијата? Давид вели 
дека човекот кога ќе умре за ништо повеќе не е свесен: “Излегува духот негов, и 
тој се враќа во земјата своја: во тој ден исчезнуваат сите негови помисли” 
(Псалм 146:4). Соломон дава слично сведоштво: “Живите знаат дека ќе умрат, 
а мртвите ништо не знаат, и веќе за нив нема награда, зашто и споменот за нив 
е предаден на заборавот, и љубовта нивна, и омразата нивна и љубомората 
нивна веќе исчезнале, и ќе немаат дел довека во ништо, што станува под 
сонцето.” “Зашто во гробот, каде што ќе појдеш, нема ни работа, ни 
размислување, ни знаење, ни мудрост” (Проповедник 9:5, 6, 10). 

Кога на царот Езекија, на негова молба, животот му бил продолжен за 
петнаесет години, тој му оддавал благодарност на Бога за Неговата голема 
милост. Во својата среќна песна тој ги изнесува причините за својата 
благодарност и радост: “Зашто не пеколот Тебе Те слави, не смртта Тебе Те 
восфалува, не слезените во гроб се надеваат на Твојата вистина. Живите, само 
живите, ќе Те прослават, како јас сега” (Исаија 38:18,19). Популарната теологија 
учи дека умрените праведници се наоѓаат на небото, каде што во блаженство 
го слават Бога со бесмртен јазик; но Езекија во смртта не гледал толку 
величествена перспектива. Неговите зборови се согласуваат со сведоштвото 
на псалмистот: “Мртвите не те споменуваат Тебе; во пеколот кој ќе Те слави 
Тебе?” “Не, мртвите не Го фалат Господа, никој од оние, што слегоа во тишина” 
(Псалм 6:5; 115:17). 

Петар на големиот ден на Педесетница слободно рекол: “за прататкото 
Давида, дека тој умре и погребан беше, а гробот негов е меѓу нас дури до 
денешниов ден.” “Оти Давид не отиде на небесата” (Дела 2:29, 34). Фактот, 
дека Давид останува во гробот сè до денот на воскресението, докажува дека 
праведниците во мигот на својата смрт не заминуваат на небото. Дури по 
воскресението, и само благодарение на фактот дека Христос станал од 
мртвите, Давид конечно ќе може да седне од десната страна на Бога. 

Павле рекол: “Ако мртвите не воскреснуваат, ни Христос не воскреснал. А 
ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера; вие сте уште во вашите 
гревови. Тогаш и оние, кои умреле во Христа, загинале” (1. Коринтјаните 15:16-
18). Кога во претходните четири илјади години праведниците би оделе на 
небото веднаш во мигот на смртта, како тогаш Павле би можел да каже дека 
ако нема воскресение тогаш и “оние што умреле во Христа, загинале?” Тогаш 
воскресението воопшто не би било потребно. 

Маченикот Тиндел за состојбата на мртвите рекол: “Јас отворено признавам 
дека не сум уверен дека тие веќе живеат во славата во која живее Христос или 
од Бога избраните ангели. Јас во тоа не верувам; зашто ако тоа би било така, 
тогаш сметам дека проповедањето за воскресението на телото би било 
бесмислено.” - W. Tyndale, Предговор на Новиот завет издание 1534. 

Непобитен е фактот  дека надежта во вечното блаженство во моментот на 
смртта, довела до општо занемарување на библиското учење за 



воскресението. Ова го  забележал и д-р Адам Кларк, кој рекол: “Се чини дека 
првите христијани науката за воскресението ја сметале за многу поважна 
отколку што тоа е случај денес! Како тоа? Апостолите постојано ја нагласувале 
и на тој начин постојано ги поттикнувале Христовите следбеници на 
трудољубивост, послушност и ведрина. А нивните наследници денес ретко кога 
ја споменуваат! Така проповедале апостолите; така верувале првите 
христијани; така проповедаме и ние, а така веруваат и нашите слушатели. Во 
Евангелието нема учење кое би било поистакнато нагласено од ова; а во 
сегашниот систем на проповедање, нема учење кое е толку занемарено!” - 
Коментар на Н. завет, статија за I Коринтјаните 15. 

Ова е продолжувано сè дотаму додека славната вистина за воскресението 
сосема не потемнела и христијанскиот свет речиси сосема ја изгубил од вид. 
Еден од водечките верски писатели во своите коментари на Павловите зборови 
запишани во Првото послание до Солунјаните 4:13-18 кажува: “Во сосема 
практична цел за утеха, учењето за блажената бесмртност на праведниците ја 
заменува за нас сомнителната и несигурна наука за второто Христово доаѓање. 
Во моментот на нашата смрт Господ доаѓа по нас. Тоа е она што ние треба да 
го чекаме и поради што треба да стражариме. Мртвите веќе ја наследиле 
славата. Тие не чекаат на Божјата труба и на гласот на Архангелот за да го 
примат својот суд и блаженството.” 

Меѓутоа, пред самата разделба со Своите ученици, Христос не им рекол 
дека тие наскоро ќе дојдат кај Него; туку особено нагласил: “Одам да ви 
приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам, и ќе ве 
земам вас при Себе за да бидете и вие каде што сум Јас” (Јован 14:2, 3). А 
покрај тоа и Павле ни сведочи дека: “Сам Господ со заповед, со глас на 
Архангел и со труба Божја, ќе слезе од небото, и најнапред ќе воскреснат 
мртвите во Христа; а потоа, ние, што сме останале живи, заедно со нив ќе 
бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господа во воздухот, и така 
секогаш ќе бидеме со Господа. “И потоа додава: “Затоа утешувајте се еден друг 
со тие зборови” (1. Солунјаните 4:16-18). Колку е огромна разликата помеѓу 
овие зборови на утеха и оние претходно цитираните на проповедникот со 
универзалистичко сфаќање што ги рекол на гробот на несреќно загинатиот 
неверник! Тој жалосните пријатели и роднини ги тешел со уверување дека 
загинатиот колку и да бил грешен, штом издивнал бил примен меѓу ангелите. 
Додека Павле на своите браќа им укажува на второто Христово доаѓање, кога 
оковите на гробот ќе бидат раскинати и кога само “мртвите во Христа” ќе станат 
за вечен живот. 

Пред некој да може да стапи во становите на блаженството, неговиот случај 
мора да биде испитан, а неговиот карактер и неговите дела мораат да дојдат на 
испит пред Бога. На секого ќе му се суди според она што за него е запишано во 
книгите и секој праведно ќе прими според “делата негови”. Овој суд не се врши 
во мигот на смртта. Да обрнеме внимание на Павловите зборови: “Зашто 
определил ден, кога ќе му суди праведно на целиот свет, преку Човекот Кого Го 
определил за тоа: давајќи им на сите уверување со тоа што го воскресна од 
мртвите” (Дела 17:31). Овде апостолот јасно зборува дека за судењето на 
светот е одредено посебно време кое тогаш било во иднината. 

Јудиното сведоштво се однесува на истиот период: “Ангелите, пак, што не 
се покоруваа на своето началство, и го напуштија своето живеалиште, ги стави 
во вечни окови, во мрак, за суд на великиот ден.” И потоа ги наведува 
зборовите на Енох: “Ете иде Господ со илјадници Свои Свети ангели, да им 
суди на сите” (Јуда 6, 14, 15). Јован кажува: “Ги видов мртвите, мали и големи, 
како стојат пред Бога, и книгите се отворија... и мртвите беа судени според она 
што е запишано во книгите, според делата нивни” (Откровение 20:12). 



Меѓутоа, ако мртвите веќе се радуваат во блаженството на небото или ако 
се превиваат во огнот на пеколот, зошто тогаш е потребен идниот суд? 
Учењето на Божјото Слово за овие важни прашања не е неразбирливо ниту 
противречно; тоа можат да го сфатат и обичните луѓе. Но која искрена душа, во 
оваа денес толку распространета теорија, може да види било каква мудрост 
или праведност? Дали праведниците, по испитувањето на нивните дела на 
судот ќе ја примат пофалбата: “Добро, сакан и верен слуго... влези во радоста 
на својот Господар” (Матеј 25:21), ако според оваа теорија можеби веќе многу 
векови биле во Негово присуство? Дали грешниците ќе бидат повикани од 
пеколните маки за да ја чујат пресудата од Судијата на целата Земја: “Одете од 
Мене, проклети, во вечен оган” (Матеј 25:41). О, колкава измама и какви срамни 
обвинувања на сметка на Божјата мудрост и праведност! 

Теоријата за бесмртноста на душата е едно од оние лажни учења што Рим 
ги позајмил од незнабоштвото и ги внел во христијанската вера. Мартин Лутер 
ја става во “чудовишните измислици што го сочинуваат римското ѓубриште на 
декреталии.” - Е. Петавел, Проблем на бесмртноста, 255 страна. 
Коментирајќи ги Соломоновите зборови во книгата на Проповедникот дека 
мртвите не знаат ништо, реформаторот кажува: “Ова е уште еден доказ дека 
мртвите се бесвесни. Таму, кажува тој, нема ниту работа, ни мислење, ниту 
знаење, ниту мудрост. Значи Соломон заклучува, дека мртвите спијат и за 
ништо не се свесни. Тие лежат, не сметајќи ги ниту деновите ниту годините, но 
кога ќе се разбудат ќе им се чини како да спиеле само еден миг.” - Мартин 
Лутер - Излагање за книгата на Соломон “Проповедник” 152 стр. 

Никаде во Светото писмо не пишува дека праведниците својата награда, 
или пак грешниците својата казна, ја примаат во мигот на смртта. Патријарсите 
и пророците не оставиле вакво тврдење. Христос и Неговите апостоли за тоа 
не дале никакво навестување. Библијата јасно учи дека мртвите не заминуваат 
веднаш на небото, туку ги прикажува како оние што спијат до воскресението. (1. 
Солунјаните 4:14; Јован 14:10-12). Истиот ден кога “ќе се скине сребрениот 
конец, и се скрши златната чаша (Проповедник 12:6), престануваат сите мисли 
на човекот. Оние што слегуваат во гроб целосно замолкнуваат! Тие не знаат 
повеќе за ништо што се случува под сонцето (Јов 14:21). Каков блажен мир за 
уморените праведници! Поминатото време во гроб, било тоа да е кратко или 
долго, за нив претставува само еден миг. Тие спијат и со Божјата труба ќе 
бидат разбудени во славна бесмртност. “Трубата ќе затруби и мртвите ќе 
станат нераспадливи... А кога, ова, распадливото ќе се облече во 
нераспадливост, и ова, смртното ќе се облече во бесмртност, тогаш ќе се 
збидне напишаното слово: “Победата ја проголта смртта” (1 Коринтјаните 15:52-
54). Во часот кога ќе бидат повикани од својот длабок сон, нивните мисли ќе 
продолжат токму таму каде што во мигот на смртта биле прекинати. 
Последното чувство било смртен страв, последната мисла дека паѓаат под 
власта на гробот. Кога ќе воскреснат од гробот, нивната прва помисла на 
радост и среќа ќе одекне во победоносен извик: “Смрт каде ти е осилката? 
Пеколу каде ти е победата?” (1. Коринтјаните 15:55). 

 
 
 

XXXIV 
 

СПИРИТИЗАМ  
 
 
Службата на светите ангели, како што е прикажана во Светите списи на 

Божјото Слово, за секој Христов следбеник претставува една од најутешните и 



најскапоцени вистини. Но библиското учење за овој предмет е изопачено и 
затемнето со заблудите на популарната теологија. Со учењето за природната 
бесмртност кое најпрво е позајмено од паганската филозофија, а потоа во 
мракот на големиот отпад е споено кон христијанската вера, заменета е 
вистината што толку јасно е истакната во Светото писмо дека “мртвите не знаат 
ништо.” Илјадници од нив поверувале дека “службените духови што се 
испратени да им служат на оние, што ќе го наследат спасението” (Евреите 
1:14), всушност се духовите на умрените праведници. Но, тоа потполно е во 
спротивност со сведоштвото на Светото писмо за постоењето на небесните 
ангели и на нивната поврзаност со историјата на човекот пред смртта, на кое и 
да е човечко суштество. 

Учењето за човечката свесна состојба и по смртта, особено верувањето 
дека духовите на покојните се враќаат за да им служaт на живите, му 
приготвило пат на современиот спиритизам. Ако мртвите се наоѓаат во 
присуство на Бога и на светите ангели, и имаат далеку поголемо сознание 
отколку што имале порано, зошто не би се вратиле на оваа Земја да ги 
просветлуваат и поучуваат живите. Ако духовите на умрените, како што тоа го 
тврдат популарните теолози, навистина лебдат над своите пријатели и роднини 
на земјата, зошто не би им било дозволено да се дружат со нив, да ги 
предупредуваат на злото и да ги тешат во тагите? Како оние кои веруваат дека 
човекот и по смртта е свесен, можат да го отфрлат она што им доаѓа како 
божествено просветлување со посредство на овие славни духови? Ете еден од 
приодите кој обично се смета за светиња, а кој сатаната вешто го користи да ги 
реализира своите цели. Паднатите ангели кои ги извршуваат неговите налози 
се појавуваат како гласници од светот на духовите. Додека живите наводно ги 
поврзува со нивните мртви пријатели, кнезот на злото врши магиско влијание 
на нивниот ум. 

Тој има моќ пред луѓето да ја имитира појавата на нивните мили покојни. 
Имитацијата е совршена: познатиот изглед, зборовите, тонот на гласот,  сето 
тоа се повторува со извонредна точност. Многумина се тешат со уверувањето 
дека нивните мили покојници уживаат во небесното блаженство и, не 
насетувајќи ја опасноста, слушаат “измамливи духови и ѓаволски учења” (1. 
Тимотеј 4:1). 

Кога еднаш се наведени да поверуваат дека мртвите навистина се враќаат 
да разговараат со нив, тогаш сатаната прави да им се појават оние што во гроб 
отишле неподготвени. Тие тогаш тврдат дека на небото се мошне среќни и дури 
дека таму заземаат високи положби; и така на овој начин се шири заблудата 
дека помеѓу праведните и злите нема никаква разлика. Тие божемни 
посетители од светот на духовите понекогаш даваат опомени и 
предупредувања што се покажуваат точни. Но кога благодарение на тоа, ќе се 
здобијат со доверба, тогаш тие изнесуваат учења што директно ја поткопуваат 
верата во Светото писмо. Под изговор дека живо се интересираат за 
благосостојбата на своите пријатели на земјата, им дошепнуваат најопасни 
заблуди. Фактот дека тие изнесуваат некои вистини и дека понекогаш можат да 
ги претскажат и идните настани, на нивните изјави им дава изглед на 
веродостојност; и така многумина подготвено ги прифаќаат нивните лажни 
учења и во нив веруваат толку слепо како да се најсвети библиски вистини. 
Божјиот закон се отфрла, Духот на милоста се презира, а крвта на заветот се 
смета како несвета. Таквите духови го порекнуваат Христовото божество, па 
дури и самиот Творец го изедначуваат со себе. Така големиот бунтовник, под 
нова маска ја продолжува својата борба против Бога, што ја започнал на  
небото и која речиси шест илјади години се продолжува на Земјата. 

Многумина настојуваат, спиритистичките манифестации во потполност да ги 
припишат на измамите и на заслепувачките вештини на самиот медиум. Но, 



иако е вистина дека маѓепсничките трикови често се подметнуваат како 
вистински појави, имало извонредни манифестации на натприродни сили. 
Таинственото тропање со кое почнал модерниот спиритизам, не било дело на 
магиските вештини или лукавства, туку дело на самите зли ангели кои на овој 
начин вовеле една од најуспешните измами за да ги упропастат душите. 
Многумина ќе се фатат во стапица верувајќи дека спиритизмот е обична 
човечка измама; кога ќе се соочат со појавите што не можат, а да не ги 
признаат за натприродни, ќе бидат измамени и наведени да ги прифатат како 
голема Божја сила. 

Ваквите луѓе очигледно ги занемаруваат сведоштвата на Светите списи за 
чудесата направени преку сатаната и неговите агенти. Благодарение на 
сатанската сила, фараоновите гатачи биле во состојба да го имитираат Божјото 
дело. Павле сведочи дека пред второто Христово доаѓање ќе има слични 
манифестации на сатанската сила. На Господовото доаѓање ќе му претходи“... 
сатанското дејствување, со секаква сила, со знаци и лажни чудеса” (2. 
Солунјаните 2,9). А апостол Јован, опишувајќи ја чудотворната сила што ќе се 
појавува во последните денови, нагласува: “И правеше големи чуда, така што и 
оган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. Тој ги заведуваше жителите 
на земјата со чудата, што му беа дадени да ги прави” (Откровение 13:13, 14). 
Овде не се претскажани само обични измами. Луѓето ќе бидат измамени со 
чудесата што сатанските агенти ќе можат навистина да ги прават, а не само да 
ги имитираат. 

Кнезот на темнината, кој на делото на измамата веќе толку време ги 
посветува сите сили на својот мајсторски ум, вешто ги приспособува своите 
искушенија кон луѓето од сите сталежи и положби. На угледните и 
образованите луѓе, тој спиритизмот им го прикажува од неговиот фин и 
интелектуален аспект, и на тој начин, во својата мрежа успева да привлече 
многумина. Мудроста што ја дава спиритизмот, според зборовите на апостол 
Јаков, “не е мудрост, која слегува одозгора, туку е земна, човечка, ѓаволска” 
(Јаков 3:15). Но големиот измамник сето тоа вешто го крие кога прикривањето 
може добро да послужи на неговата цел. Оној кој во пустината на искушението 
се појавил пред Христа во сјај на небесен серафим, и на луѓето им се појавува 
во најпривлечен облик како ангел на светлината. Тој му апелира на разумот 
откривајќи му возвишени теми, тој ја воодушевува човечката мечта со 
величествени сцени, тој придобива наклоност со своите зборови насликувајќи ја 
љубовта и милосрдието. Тој ги храбри луѓето во своите мечти да се вознесат 
толку горделиво и за себе и за својата сопствена мудрост да имаат толку 
високо мислење за во срцето да го презрат Вечниот. Паднатиот непријател кој 
сè уште располага со таква сила, што и Откупителот на светот го одвел на 
висока гора и Му ги покажал сите царства од овој свет и сета нивна слава, во 
состојба е со своите искушенија да излезе и пред луѓето на таков начин со што 
ќе го изопачи разумот на сите оние кои не се под заштита на божествената 
сила. 

Како што Ева во Едем ја измамил со ласкање, така сатаната и денес ги 
измамува луѓето разгорувајќи во нив желба за здобивање на забрането знаење, 
поттикнувајќи во нив честољубив стремеж кон самовозвишување. Со 
попуштања на овие лоши желби е предизвикано неговото паѓање, и сега тој 
настојува на тој начин  да предизвика пропаст и на човекот. “Па ќе станете како 
богови и ќе знаете што е добро, а што зло” (Битие 3:5). Спиритизмот учи дека 
“човекот е создание за постојано напредување; дека судбински од раѓањето па 
сè до вечноста му е предодредено непрекинато напредување со цел 
приближување на божеството.” Освен тоа тој тврди: “Секој дух ќе си суди 
самиот себеси, а не друг.” “Судот ќе биде праведен зашто тоа е судење на 
самиот себеси... Престолот е во самиот тебе.” Еден спиритистички учител, кога 



во него се разбудила оваа “духовна свест”, викал: “Сите мои ближни се 
непаднати полубогови.” А друг пак на сличен начин тврди: “Секое праведно и 
совршено суштество е Христос.” 

Така сатаната, наместо правдата и совршенството на вечниот Бог, 
вистинскиот предмет за почитување и наместо совршената праведност на 
Неговиот закон, вистинското мерило  на човечките достигања, ја поставил 
грешната и непостојана човечка природа, како исклучителен предмет на 
почитување, како единствено мерило на праведноста и карактерот. Тоа е 
напредување, но не напред, туку назад. 

Нашите чувства, расположение и став се менуваат според она во што 
гледаме - тоа е закон на нашата интелектуална и духовна природа. Умот 
постепено се приспособува на она на што се задржуваат мислите. Ние се 
изедначуваме со она што по навика го засакуваме или на што му укажуваме 
почитување. Човекот никогаш не може да се издигне повеќе отколку што е 
неговото сфаќање за чистотата, добротата и вистината. Ако неговото сопствено 
“јас” е негов највозвишен идеал, тогаш тој никогаш нема да постигне нешто 
повозвишено. Напротив, тој ќе паѓа сè пониско и пониско. Божјата милост 
претставува единствена сила која може да го издигне човекот. Препуштен сам 
на себе, тој неминовно ќе паѓа сè подлабоко и подлабоко. 

На оние што се желни само за уживање и страсти и кои на себе си 
допуштаат сè, спиритизмот им се јавува во помалку прикриена форма, отколку 
на оние што се интелектуално воспитани; во неговиот груб облик тие го наоѓаат 
токму она што е во согласност со нивните наклоности и желби. Сатаната го 
проучува секој знак на слабост на човечката природа, толку наклонета кон грев; 
тој на секој поединец посебно му ги бележи гревовите кон кои е наклонет, и 
тогаш внимава да не ги пропушти добрите можности за да задоволи сечии 
наклоности кон злото. Тој ги наведува луѓето да претеруваат во она што самото 
по себе е законско, и со неумереноста да ја ослабнат својата физичка, умна и 
морална сила. Тој уништил и денес уништува илјадници луѓе по пат на 
задоволување на ниските страсти, и така човекот го унижува до ниво на она 
што е животинско. И за да го надополни своето дело, тој преку ваквите духови 
тврди дека “вистинското познавање го издигнува човекот над сите закони” дека 
“сè што постои, всушност е исправно”, “дека Бог никого не осудува” и дека “сите 
гревови што ќе ги направиме се невино нештетни. “Кога луѓето, заведени на 
овој начин, ќе поверуваат дека желбата е највисок закон, дека слободата значи 
разврат и дека човекот за своите постапки ќе дава сметка самиот на себе - 
тогаш дали треба да се чудиме што насекаде владее толкава расипаност и 
морална изопаченост? Масите жедно го прифаќаат учењето што им дава 
слобода да ги задоволат сите желби на своето телесно срце. Отфрлајќи 
секакво самосовладување, луѓето целосно се оддаваат на задоволување на 
своите желби и страсти, духовните и умните сили им се потчинуваат на 
животинските инстинкти, а сатаната ликувајќи во својата мрежа ги фаќа оние 
илјадници што тврдат дека се Христови следбеници. 

Меѓутоа, никој не би морал да биде заведен со лажните тврдења на 
спиритизмот. Бог на светот му дал доволно светлина за да може да ги открие 
овие стапици. Како што веќе е покажано, теоријата која ја претставува самата 
основа на спиритизмот е во противречност со најјасното изложување на 
Светото писмо. Библијата учи дека мртвите не знаат ништо, дека нивните 
мисли пропаднале, дека немаат ништо заедничко со она што се случува под 
сонцето, ниту било што знаат за радоста и болките на оние, кои им се најмили 
на светот. 

Освен тоа, Бог изрично забранил секоја божемна врска со духовите на 
починатите. Меѓу Евреите имало и такви кои слично на денешните спиритисти, 
тврделе дека одржуваат врска со мртвите. Но “претскажувачките духови” (Дела 



16,16), како што се наречени овие наводни посетители од друг свет, во 
Библијата се прикажуваат како “ѓаволски духови” (спореди со: Броеви 25:1-3; 
Псалм 106:28; 1. Коринтјаните 10:20; и Откровение 16:14). Одржувањето на 
врска со ваквите духови е гад пред Господа, и во Неговото Слово се забранува 
под закана со смртна казна (Левит 19:31, 20, 27). Денес и самиот збор гатање 
предизвикува општ презир. Тврдењето дека луѓето можат да разговараат со 
злите духови се смета како приказна од времето на мрачниот среден век. 
Меѓутоа, спиритизмот кој брои стотици илјади, па дури и милиони приврзаници, 
кој проникнал дури и во научните кругови, кој се вовлекол и во црквите и 
наишол на наклоност кај законодавните тела па дури и во дворовите на 
владетелите - таа мамутска измама е само оживување под нова маска, на онаа, 
уште од Стариот завет, осудено и забрането гатање. 

И кога не би имало други докази за вистинскиот карактер на спиритизмот, за 
христијанинот би требало да биде доста тоа што овие духови не прават 
разлика помеѓу правдата и гревот, помеѓу најчистите и најблагородни Христови 
апостоли, и најрасипаните сатански слуги. Прикажувајќи ги најрасипаните луѓе 
така, како по смртта да се наоѓаат на небото и тоа на мошне истакната 
положба, сатаната му зборува на светот: “Вие колку и да бидете безбожни, 
верувале во Библијата или не, сето тоа не е важно. Живејте како вам ви се 
допаѓа; небото е ваша татковина.” Учителите на спиритизмот навистина тврдат: 
“Сите што прават зло, добро се видени во  Господовите очи и таквите Му се 
мили! Каде е Бог на правдата?” (Малахија 2:17). Но Господ кажува: “Тешко им 
на оние, што злото го наречуваат добро, а доброто зло, кои прават светлина од 
темнината, а од светлината темнина” (Исаија 5:20). Овие лажни духови што се 
јавуваат во вид на “апостоли” му противречат на она што го пишувале 
апостолите вдахнати со Светиот Дух додека биле на земјата. Тие го 
порекнуваат божественото потекло на Библијата и така го урнуваат темелот на 
христијанската надеж и ја гаснат светлината која го покажува патот кон небото. 
На тој начин сатаната постигнал светот да ја смета Библијата само за 
измислица или книга која одговарала на времето на детството на човечкиот 
род, но на која сега треба да се гледа со омаловажување, или како застарена 
целосно да се отфрли. Во замена за Божјото Слово, тој ги истакнува 
манифестациите на духот. Тоа е канал кој сосема е под негова контрола, и со 
чие посредство тој може да ги наведе луѓето да веруваат во она што тој сака. 
Книгата која го осудува и него и неговите следбеници се фрла во сенка, токму 
така како што тој и сака; а Спасителот на светот се прикажува како обичен 
човек. Како што римските стражари кои го чувале Христовиот гроб ја ширеле 
лагата која во нивните усни ја ставиле свештениците и старешините за да се 
спротивстават на вистината за Неговото воскресение, исто така и сега 
приврзаниците на спиритистичките појави настојуваат да создадат впечаток 
дека во животот на нашиот Спасител нема ништо натприродно. Бидејќи на тој 
начин Исуса го ставиле во позадина, тие вниманието го свртуваат на своите 
чуда истакнувајќи дека тие далеку ги надминуваат Христовите дела. 

Вистина е дека спиритизмот денес го менува својот облик и скривајќи некои 
од своите најнеприфатливи црти, прима христијански облик. Но неговите изјави 
со години истакнувани од говорниците и преку печатот, го откриваат неговиот 
вистински карактер. Тие учења не можат ниту да се порекнуваат ниту да се 
скријат. 

Дури и во својот сегашен облик, далеку од тоа дека се смета подостоен за 
толеранција отколку порано, спиритизмот всушност е уште поопасен зашто 
претставува далеку полукава измама. Додека порано го отфрлувал и Христа и 
Библијата, сега формално го прифаќа и едното и другото. Но Библијата се 
толкува на начин што му одговара на непрепороденото срце, додека нејзините 
најсвети и најважни вистини се сметаат за безвредни. Најмногу се зборува за 



љубовта и таа се истакнува како главна Божја особина, но е деградирана до 
разнежнета сентименталност која доброто одвај го разликува од злото. Божјата 
праведност, Неговото жигосување и осуда на гревот, барањата на Неговиот 
свет закон - сето тоа се губи од вид. Народот се учи, Десетте Божји заповеди да 
ги смета за мртво слово на хартија. Пријатните и восхитувачки приказни просто 
ги освојуваат чувствата и ги наведуваат луѓето да ја отфрлат Библијата како 
темел на својата вера. Спиритизмот, и во својот нов облик, практично се 
откажува од Христа како и порано; но сатаната толку ги заслепил очите на 
народот што не ја забележува измамата. 

Малку се оние што имаат вистинска претстава за заведувачката моќ на 
спиритизмот и за опасноста од паѓање под негово влијание. Многумина се 
занимаваат со спиритизмот од чиста љубопитност. Тие всушност и не веруваат 
во тоа и би се згрозиле од страв при самата помисла дека би можеле да паднат 
под власта на тие духови. Но сепак се осмелуваат да влезат во забранетото 
подрачје, а силниот непријател го врши своето влијание над нив и против 
нивната волја. Кога само еднаш ќе бидат наведени својот ум да го потчинат на 
неговата контрола, тој ќе ги задржи како свои заробеници. Тие не се во состојба 
со сопствени сили да се оттргнат од неговата заведувачко примамлива 
волшебна моќ. Ништо освен Божјата сила, која доаѓа како одговор на сесрдната 
молитва со вера, не може да ги ослободи овие души фатени во стапица.  

Сите оние кои им попуштаат на грешните склоности на својот карактер или 
упорно негуваат некој познат грев, самите се изложуваат на сатанските 
искушенија. Тие се одделуваат од Бога и од заштитата на Неговите ангели; и 
кога сатаната ќе им ги сервира своите измами, тие така незаштитени лесно 
стануваат негов плен. Оние што на овој начин ќе потпаднат под негова власт и 
не насетуваат каде ќе го завршат својот пат. Кога еднаш ќе успее да ги 
совлада, искушувачот ќе ги употреби како свои агенти, преку нив да намами и 
други во пропаст.  

Пророкот Исаија кажува: “Ако ви речат: Прашајте ги духовите и оние што 
пророкуваат за иднината, што шепотат и мрморат, - одговорете: Зар народот не 
треба да Го праша својот Бог? Зар мртвите се прашуваат за живите? Покрај 
Законот! Покрај сведоштвата! Ако не зборуваат според ова слово, нема 
светлина во нив” (Исаија 8,19.20). Кога луѓето би биле подготвени да ја 
прифатат вистината што се однесува за природата на човекот и за состојбата 
на мртвите, која Светото писмо толку јасно ја изнесува, тие во тврдењата и 
манифестацијата на спиритизмот би го препознале “сатанското дејствување, со 
секаква сила, со знаци и лажни чудеса” (2. Солунјаните 2:9). Но, наместо да ја 
отфрлат лажната слобода толку мила на телесното срце, и да се откажат од 
гревот што им станал мил, многумина ги затвораат очите пред светлината и без 
оглед на предупредувањата продолжуваат по својот пат, додека сатаната ја 
плете својата мрежа околу нив, и тие стануваат негов сигурен плен. “Затоа што 
не ја примија љубовта кон вистината за да се спасат, и затоа Бог ќе им прати 
сила на заблуда за да поверуваат на лагата” (2. Солунјаните 2:10, 11). 

Оние што ќе му се спротивстават на учењето на спиритизмот за противници 
ќе ги имаат не само луѓето, туку и сатаната и неговите ангели. Тие се впуштаат 
во војна “против властите, против светските управители на темнината од овој 
век, против поднебесните духови на злобата” (Ефесјаните 6:12). Сатаната во 
таа борба, кога не би бил потиснат со силата на небесните ангели, не би се 
повлекол ниту за еден палец. Божјиот народ треба да биде во состојба, како 
што го правел тоа и нашиот Спасител, да го дочека со зборовите: “Напишано 
е!” Сатаната може и денес, како што го правел тоа и во Христовото време, да го 
цитира Светото писмо, и при тоа вешто да го изопачи неговото учење за да ги 
поткрепи своите измами. Оние што сакаат да опстанат во ова време на 
опасност, мораат добро да го познаваат сведоштвото на Светото писмо.  



Многумина ќе бидат соочени со ѓаволските духови, кои земајќи го обликот 
на нивните драги покојници, ќе им изнесуваат најопасни ереси. Таквите 
посетители ќе настојуваат да дејствуваат на нашите најнежни чувства и ќе 
прават чуда за да им дадат посилен доказ на своите тврдења. Затоа мораме да 
бидеме подготвени да им се спротивставиме со библиската вистина - дека 
мртвите не знаат ништо, и дека оние што се појавуваат така всушност се 
ѓаволски духови. 

“Часот на искушението, кое ќе дојде над целата вселена, за да ги искуша 
оние што живеат на Земјата” (Откровение 3:10), е токму пред нас. Сите оние 
чијашто вера цврсто не е втемелена на Божјото Слово, ќе бидат измамени и 
совладани. Сатаната се труди “со секакво неправедно измамување” (2. 
Солунјаните 2:10), целосно да загосподари со човечките синови, и неговите 
измамувања ќе стануваат сè почести и посложени. Но тој, својата цел може да 
ја оствари само ако човекот доброволно се потчини на неговите искушенија. 
Оние кои сесрдно го бараат познавањето на вистината и свесно се трудат 
безусловно и со послушност да ги исчистат своите души, на тој начин, правејќи 
сè што е во нивна моќ за да се подготват за овој судир, во Бога на вистината ќе 
најдат сигурна одбрана и заштита, “Бидејќи ти го запази словото на трпението 
Мое, и Јас ќе те запазам од часот на искушението” (Откровение 3:10), гласи 
ветувањето на Спасителот. Тој подобро ќе ги испрати сите ангели од небото да 
го заштитат Неговиот народ, отколку што ќе му дозволи на сатаната да ја 
совлада било која душа која се надева во Него. 

Пророкот Исаија укажува на страшната измама која непокајаните толку ќе ги 
заслепи што ќе се чувствуваат сигурни не плашејќи се од Божјиот суд ниту од 
Неговата казна: “Сме склучиле сојуз со смртта, и со пеколот сме направиле 
договор: кога ќе минува камшикот, кој поразува сè, тој нема да дојде до нас, оти 
лагата ја направивме наше засолниште и со измама ќе се прикриеме” (Исаија 
28:15). Меѓу овде споменатите се вбројуваат и оние што во своето тврдоглаво 
непокајание се тешат со уверувањето дека за грешникот нема казна, дека сите 
припадници на човековиот род, колку и да се расипани, во мигот на смртта 
заминуваат на небото за да станат слични на Божјите ангели. Но уште 
поодредено се истакнати оние што прават завет со смртта и договор со гробот, 
кои ги отфрлуваат вистините предвидени од небото за заштита на 
праведниците во деновите на неволјата, и наместо тоа бараат прибежиште во 
лагите што им ги нуди сатаната во вид на примамливите измами на 
спиритизмот. 

Несфатлива е и чудна заслепеноста на луѓето на нашето поколение. 
Илјадници од нив го отфрлуваат Божјото Слово како недостојно за верување, 
додека ревно и со најголема доверба ја прифаќаат сатанската измама. 
Скептиците и подбивачите ги обвинуваат како верски закоравеници оние што се 
борат за верата на пророците и апостолите и се забавуваат со исмевањето на 
најсвечените изјави на Светото писмо за Христа, за планот на спасението и за 
казните што ќе ги стигнат сите оние што ја отфрлуваат вистината. Тие 
изигруваат длабоко сожалување кон луѓето кои, според нивното мислење, се 
толку ограничени, слаби и празноверни штом ги признаваат Божјите барања и 
го почитуваат Неговиот закон. Тие покажуваат таква сигурност како навистина 
да направиле сојуз со смртта и договор со гробот - како да подигнале 
непреодлива и непробивна ограда меѓу себе и Божјата одмазда. Ништо не 
може да го разбуди нивниот страв. Во толкава мерка му се предале на сатаната 
и со него толку тесно се соединиле, и толку се проникнати со неговиот дух, што 
немаат ниту сила ниту волја да се оттргнат од неговата стапица. 

Сатаната веќе одамна се подготвува за својот последен напор - да го 
измами светот. Темелот на ова свое дело го поставил со уверувањето дадено 
на Ева уште во Едем: “Не, вие нема да умрете! ... оној ден кога ќе вкусите од 



него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, 
а што зло” (Битие 3:4, 5). Малку по малку, тој го подготвил патот за ремек - 
делото на својата измама во развојот на спиритизмот. Тој сè уште целосно не 
го постигнал остварувањето на своите намери, но ќе ги оствари во 
преостанатото време. Пророкот кажува: “И видов... три нечисти духа како жаби. 
Тоа се ѓаволски духови кои прават чуда, тие одат кај царевите на целиот свет, 
за да ги соберат за војна во оној голем ден на Бога Седржителот” (Откровение 
16:13, 14). Со исклучок на оние кои со Божјата сила, благодарение на верата во 
Неговото Слово, ќе бидат - сочувани - во оваа измама ќе биде вовлечен целиот 
свет. Фатени толку цврсто, и успиени во судбоносната сигурност, жителите на 
светот ќе ги разбуди само изливањето на Божјиот гнев.  

Господ Бог кажува: “Ќе поставам суд за мерило и терезија за правдата; 
градот ќе го истреби засолништето на лагата, и води ќе го потопат местото на 
заклонот. И сојузот ваш со смртта ќе биде уништен, договорот ваш со пеколот 
нема да остане. Кога ќе мине камшикот, кој поразува с#, вие ќе бидете згазени” 
(Исаија 28:17, 18). 

 
 
 

XXXV 
 

СТРЕМЕЖОТ НА ПАПСТВОТО 
 
 
Протестантите денес на католицизмот гледаат со многу повеќе 

благонаклонетост отколку во поранешните години. Во оние земји каде што 
католицизмот нема доминација, и каде што приврзаниците на папството 
заземаат помирлив став за да се задобијат со влијание, се чувствува сè 
поголема рамнодушност кон учењата, кои црквите на некогашните 
реформатори ги разделуваат од папската хиерархија; сè повеќе преовладува 
мислењето дека, после сè, разликите за важните точки не се толку големи како 
што се претпоставувало и дека само малку попуштање од протестанстката 
страна може да доведе до подобри односи со Рим. Некогаш протестантите 
високо ја ценеле слободата на совеста, која била толку скапо платена. Ги учеле 
своите деца да се згрозуваат од папството, и секој стремеж за согласување со 
Рим го сметале за неверство кон Бога. Но колку се поинакви чувствата што се 
покажуваат денес? 

Поборниците на папството тврдат дека нивната црква е наклеветена, а 
протестантскиот свет е наклонет да го прифати ова тврдење. Многумина 
истакнуваат дека е неправедно за денешната католичка црква да се просудува 
според гнасните стравотии и безумноста што го обележувале нејзиното 
владеење во вековите на незнаење и темнина. Тие ја оправдуваат нејзината 
страшна свирепост припишувајќи и ја на дивјаштвото на тогашното време, и 
тврдат дека под влијанието на модерната цивилизација се промениле нејзините 
чувства. 

Зар овие луѓе го заборавиле дрското полагање на право на непогрешливост 
што оваа горда сила го истакнувала во текот на осумстотини години? Далеку од 
тоа дека ќе отстапи од ова свое барање, таа во XIX век го истакнува со 
поголема решителност отколку кога и да е порано. Кога Рим не прекинува да 
тврди дека “црквата никогаш не згрешила; ниту, според Светото писмо, кога и 
да е ќе згреши” како тогаш може да се откаже од начелата со кои се 
раководела во минатото? - Мосхајм (Mosheim) Црковна историја III, век 11, 2 
дел, 2 поглавје, 9, оддел 17 забел. 



Папската црква никогаш нема да престане дрско да полага право на 
непогрешливост. Таа смета дека потполно е во право во сè што направила, 
прогонувајќи ги оние што ги отфрлувале нејзините верски догми; и зарем таа не 
би ги повторила сите тие постапки кога би и се дала можност  за тоа. Кога само 
би се отстраниле ограничувањата што сега ги поставуваат световните закони и 
кога Рим повторно би ја задобил некогашната власт набрзо повторно би 
оживеала неговата тиранија и прогонство. 

Еден добро познат писател зборувајќи за ставот на папската хиерархија кон 
слободата на совеста и за опасностите “што посебно им се закануваат на САД 
ако таа успее да ја спроведе својата политика истакнува:   

“Многумина во Соединетите Американски Држави се наклонети стравот од 
римокатолицизмот да го сметаат за верска закоравеност на протестантизмот 
или за детинштина. Тие во карактерот и во ставот на римокатолицизмот не 
гледаат ништо што би било во противречност со нашите слободнки институции, 
и во неговото зајакнување не гледаат ништо кобно. Затоа најпрвин да 
споредиме некои од главните начела на нашата држава со начелата на 
Католичката црква”. 

“Уставот на САД гарантира слобода на совеста. Ништо не е поскапоцено 
или поважно од тоа. Папата Пие IX во своето послание од 15 август 1854 
година кажува: 'Бесмислените и погрешни учења, или празното филозофирање 
во одбраната на слободата на совеста се најубиствени заблуди - чума од која 
најмногу, отколку од било што друго, треба да се плаши една држава'. Истиот 
папа во своето послание од 8 декември 1864 година изрекува проклетство над 
оние што ја бранат слободата на совеста и верата како и над сите оние што 
тврдат дека црквата не смее да употребува сила”. 

“Мирољубивиот тон на Рим во САД никако не значи промена во срцето и 
мислењето на Католичката црква. Католичката црква е толерантна само кога е 
немоќна. Бискупот О' Конор кажува: “Слободата на вероисповедта се трпи само 
додека не може да се постапи поинаку без опасност за католичкиот свет... 
Надбискупот Св. Луис (Loius) во една прилика рекол: “Кривоверството и 
неверувањето се злосторства; и во христијанските земји како што се Италија и 
Шпанија, каде што целокупното население е со католичка вера и каде што 
католичката вера е суштествен дел на законите на таа земја, тие се казнуваат 
како и секое друго злосторство...” 

Секој кардинал, надбискуп и бискуп во католичката црква пред папата 
полага заклетва на верност која ги содржи и овие зборови: “Ветувам дека 
кривоверците, расколниците и бунтовниците против нашиот горе наведен 
господар (папата) или неговите следбеници со сите мои сили ќе ги прогонувам 
и дека најенергично ќе им се спротивставувам.” - Стронг, Нашата земја 5 
погл. 2-4 отсек. 

Вистина е дека и во Римокатоличката црква има искрени христијани. 
Илјадници нејзини членови му служат на Бога според светлината што ја имаат. 
Ним не им е дозволен пристап до Неговото Слово и затоа не можат да ја 
запознаат вистината. Тие никогаш не ја забележале разликата помеѓу живата 
служба на срцето и низата празни форми и обреди. Бог со нежна сомилост 
гледа на тие сироти души кои се воспитани во верата која толку е измамлива и 
недоволна. Тој ќе направи зраците на светлината да проникнат низ темнината 
што ги опкружува. Тој ќе им ја открие вистината каква што е во Исуса и 
многумина од нив ќе се придружат на Неговиот народ.  

Католицизмот како верски систем ниту денес не е во согласност со 
Христовото евангелие повеќе отколку што бил во било кој поранешен период 
на својата историја. Протестантските цркви се во голема темнина, зашто кога 
не би било така тие би ги препознале знаците на времето. Римската црква 
многу е далекусежна во своите планови и потфати. Таа се служи со сите можни 



лукавства да го прошири своето влијание и да ја зголеми силата, со цел да се 
подготви за жестоката и решителна борба, за повторно да ја задобие 
контролата над светот, повторно да го воведе прогонството и да го уништи сето 
она што го изградил протестантизмот. Католицизмот освојува нови подрачја на 
сите страни. Во протестантските земји сè повеќе расте бројот на неговите цркви 
и капели. Погледнете колкава е популарноста во Америка на неговите високи 
школи и семинари што протестантите ги посетуваат во толку голем број. 
Погледнете во Англија, како сè повеќе се воведува ритуализмот и колку се 
чести преминувањата во редовите на католицизмот. Овие појави треба да ги 
загрижат и вознемират сите оние што ги ценат чистите начела на евангелието. 

Протестантите прикриено одржуваат блиска врска со папството и го штитат; 
тие се согласиле на компромиси и отстапки од што и самите паписти се 
изненадуваат до таа мера што не можат да го сфатат тоа. Луѓето ги затвораат 
очите пред вистинскиот карактер на римокатолицизмот и пред опасноста што 
им се заканува од неговата превласт. Народот мора да се разбуди и да му се 
спротивстави на јакнењето на овој најопасен непријател  на граѓанските и на 
верските слободи. 

Многу протестанти претпоставуваат дека католичката вера е непривлечна, и 
дека нејзиното богослужение е досадно и потполно бесмислена низа на 
церемонии. Тие се лажат. Иако католицизмот е основан на заблуди, сепак 
измамата не е толку проста и невешта. Богослужението на Римокатоличката 
црква е мошне импресивен церемонијал. Со блескотниот раскош и со 
свечениот обред таа незадржливо ги привлекува чувствата на своите 
поклоници и го замолкнува гласот на разумот и на совеста. Окото е восхитено. 
Раскошните цркви, величествените процесии што влеваат стравопочитување, 
златните олтари, украсените со скапоцени камења ковчези со мошти на светци, 
избраните слики и уметничките скулптури - сето тоа буди љубов кон она што е 
убаво и привлечно. И увото е восхитено. Музиката е ненадмината. Богатите 
тонови на звучните оргули, помешани со мелодијата од многубројните грла, 
одекнувајќи низ високите куполи и колонади на величествените катедрали, 
незадржливо импресионираат и душата ја исполнуваат со стравопочитување.  

Овој надворешен сјај, раскош и церемонии, што само ја залажуваат 
духовната глад на душите оптоварени со грев, се доказ за внатрешната 
расипаност. Христовата религија, за да се препорача, не и се потребни 
привлечности од таков вид. Во светлината што свети од крстот, вистинското 
христијанство изгледа толку чисто и привлечно што неговата вистинска 
вредност не можат да ја зголемат никакви надворешни украсувања. Само 
убавината на светоста, убавината на кроткиот и смирен дух го претставува она 
што пред Бога е скапоцено. 

Брилијантниот стил не мора да биде знак на чистите и возвишени мисли. 
Смисла за уметност и префинет вкус често имаат и оние што се сосема 
телесни и наклонети кон сетилните уживања. Сатаната често го искористува 
токму тоа за да ги наведе луѓето да заборават на потребите на својата душа, да 
го изгубат од вид идниот и вечен живот, да се одвратат од својот семожен 
Помошник и да живеат само за овој свет. 

Религијата полна со надворешен сјај е привлечна за непрепороденото срце. 
Раскошот и церемониите на католичкото богослужение имаат заводливо-
волшебна сила која многумина измамила; така што тие на Католичката црква 
гледаат како на врата од самото небо. Само оние што стојат цврсто на 
темелите на вистината и чиишто срца се обновени со Божјиот Дух се заштитени 
од нејзиното влијание. Илјадници од оние што не го запознале Христа врз 
основа на лично искуство, ќе бидат заведени да го прифатат ова обличје на 
побожност, лишено од духовната сила. Таквата религија е токму онаа што 
многумина ја бараат. 



Наводното право на црквата да ги простува гревовите ги наведува 
католиците да се чувствуваат слободни да грешат; обичајот на исповедањето 
без кое црквата не дава простување, исто така многу придонесува за злото. 
Оној кој клечи пред паднатиот и грешен смртник и преку исповедта му ги 
открива своите тајни мисли и побуди на своето срце, го понижува своето 
достоинство и секое благородно чувство на својата душа. Откривајќи му ги на 
свештеникот гревовите на своето срце - на еден заблуден и грешен смртник 
чиешто расудување е често изопачено со оддавање на пиење и разврат - 
исповедникот го спушта мерилото на својот карактер и последица на тоа 
најчесто е сквернавење. Неговата претстава за Бога е сведена на сличност со 
паднатиот човек, зашто свештеникот тука стои како Божји застапник. Оваа 
понижувачко исповедање човек на човек, претставува таен извор од кој 
произлегле многу зла што го поганат светот и го подготвуваат за конечното 
уништување. Но на оној кој е наклонет себеси да си дозволува сè што ќе 
посака, повеќе му одговара да се исповеда на себеси сличен смртник отколку 
своето срце да го отвори пред Бога; на човечката природа посвојствено и е да 
трпи казна отколку да се откаже од гревот. Полесно му е да го мачи своето тело 
во вреќа од козина, со коприви и со синџири што го рануваат, отколку да ги 
распне телесните желби. Навистина е тежок овој јарем кој телесното срце е 
волно да го прифати, само да не го земе Христовиот јарем. 

Постои упадлива сличност помеѓу Римокатоличката црква и еврејството во 
времето на првото Христово доаѓање. Додека Евреите тајно го газеле со нозете 
секое начело на Божјот закон, јавно биле мошне строги во врска со држењето 
на Неговите прописи, оптоварувајќи го со традиции и со барања кои 
послушноста ја правеле мачна и тешка. Како што Евреите тврделе дека го 
почитуваат Законот, така и католиците тврдат дека го почитуваат крстот. Тие го 
издигнуваат симболот на Христовите маки, додека во својот живот се 
откажуваат од Оној кого тој симбол го претставува. 

Папистите го ставаат крстот на своите цркви, олтари и облеки. На сите 
страни можат да се видат обележја на крстот. Насекаде тој јавно се почитува и 
издигнува, додека Христовото учење е закопано под мноштвото бесмислени 
преданија, лажни толкувања и строги прописи. Зборовите на Спасителот  до 
верско-закоравените Евреи уште повеќе можат со право да се применат на 
водачите на Римокатоличката црква: “врзуваат бремиња тешки и мачни за 
носење и ги ставаат врз плеќите на луѓето, а сами не сакаат ни со прст да ги 
помрднат (Матеј 23:4). Совесните души оптоварени со таквите сфаќања, 
постојано стравуваат од гневот на осветничкиот Бог, додека многу 
великодостојници на нивната црква живеат во раскош и во сетилно уживање. 

Обожувањето на сликите и реликвиите, повикувањето на светците и 
издигнувањето на папата - сето тоа се лукавства на сатаната пресметани за 
тоа, мислите на народот да ги оддели од Бога и Неговиот Син. За да ја 
запечати нивната пропаст, сатаната особено настојува нивното внимание да го 
одврати од Оној во Кој единствено можат да најдат спасение. Тој ги насочува 
на што било со што би можел во нивните души да Го замени Оној кој рекол: 
“Дојдете при Мене сите, кои сте изморени и обременети и Јас ќе ви дадам 
одмор” (Матеј 11:28). 

Сатаната постојано настојува на луѓето погрешно да им го претстави 
Божјиот карактер, природата на гревот и сето она од што навистина зависи 
исходот на големата борба. Со своите измамливи заклучоци тој ги намалува 
нивните чувства на обврска кон Божјиот закон, и на луѓето им дава слобода да 
грешат. Во исто време тој ги наведува да имаат погрешна претстава за Бога, 
така што на Него повеќе да гледаат со страв и омраза отколку со љубов. 
Свирепоста што е својствена само на неговиот карактер, тој вешто ја внесува 
во верскиот систем и во начинот на богослужението, и му ја припишува на 



Творецот. Така тој го заслепува умот на луѓето и тие стануваат негови сигурни 
агенти во борбата против Бога. Поради изопачените претстави за божествените 
особини, незнабожечките народи биле наведени да веруваат дека наклоноста и 
одобрувањето на Божеството може да се обезбеди со жртвување на човечки 
животи; и така во разните облици на идолопоклонство се направени најстрашни 
свирепости. 

Римокатоличката црква која многу облици од паганството внела во 
христијанството и, слично на паганството, погрешно го претставува Божјиот 
карактер, ја усвоила праксата ништо помалку страшна и одвратна. Во времето 
на својата врховна превласт, Римокатоличката црква ги користела сите можни 
направи за мачење со чија помош луѓето биле присилувани да го прифатат 
нејзиното учење. Оние кои не сакале да се потчинат на нејзините барања таа ги 
испраќала на клада, на маченички колец или на тркало за растегнување. Имало 
толку многу колежи што тоа никогаш нема да се дознае сè додека не бидат 
откриени на денот на Божјиот суд. Достоинствениците на црквите биле научени 
од сатаната, својот учител, да измислат такви орудија за мачење што на 
жртвата ќе и предизвикуваат најголеми маки, а сепак жртвата да остане во 
живот. Во многу случаи оваа пеколна постапка била повторувана до крајните 
граници на човечката издржливост, сè додека човечката природа не попуштила 
во борбата и маченикот ја поздравувал смртта како слатко ослободување. 

Таква била судбината на оние што му се спротивставувале на Рим. Своите 
приврзаници црквата исто така ги дисциплинирала со разни казни како што се 
камшикувањето, гладот и сите можни аскетски суровости. За да ја осигураат 
наклоноста на небото, покајниците, кршејќи ги природните закони, го 
престапувале и Божјиот закон. Биле учени да ја раскинат врската што самиот 
Бог ја воспоставил, за да го направи човечкиот живот на земјата благословен и 
среќен. Гробовите и црковните порти чуваат милиони жртви кои својот живот го 
поминале во залудно настојување да ги задушат  своите природни чувства, 
како нешто што претставува навреда за Бога, и да ја потиснат секоја помисла и 
секое чувство на наклоност кон некое сакано суштество. 

Ако сакаме да ја разбереме целата решителност на сатанската свирепост 
што се покажувала со векови, и тоа не меѓу оние што никогаш не слушнале за 
Бога, туку во самото срце на христијанството, тогаш само да ја погледнеме 
историјата на римокатолицизмот. Својата намера да го обесчести Бога, а 
луѓето да ги унесреќи, сатаната најуспешно ја остварил преку овој мамутски 
голем систем на измама. И кога ќе видиме како тој преку водачите на оваа 
црква успева да се маскира и да ја оствари својата цел, тогаш можеме подобро 
да разбереме зошто покажува толкава одвратност кон Библијата. Таа света 
Книга на оној што ја чита ќе му ја открие Божјата милост и љубов, и тој тогаш 
јасно ќе види дека Бог не им наметнува на луѓето ниедно, од претходно 
споменатите тешки бремиња. Сè што бара Тој, тоа е скромно и понизно срце, 
кроток и послушен дух. 

Христос, на нас во својот живот, не ни оставил пример дека луѓето и жените 
за да се удостојат за небото, мора да се затвораат во некакви манастири. Тој 
никогаш не учел дека љубовта и наклоноста треба да се задушуваат. Срцето на 
Спасителот било преполно со љубов. Колку повеќе човекот ќе се приближи до 
моралното совршенство, неговите чувства се сè подлабоки, неговото 
забележување на гревот поостро, а неговото сочувство кон неволните 
подлабоко. Папата полага право на титулата Христов намесник; но како може 
неговиот карактер да се спореди со карактерот на нашиот Спасител? Зар 
Христос некогаш ги предавал луѓето во темница или на мака затоа што не Му 
укажувале почитување како цар на небото? Дали Тој некогаш барал да се 
осудат на смрт оние што не Го примиле? Кога бил омаловажен од страна на 
жителите на едно самарјанско село, и кога апостол Јован во својот гнев Го 



прашал: “Господи, сакаш ли да кажеме да падне оган од небото и да ги 
истреби, како што направи и Илија?” Исус со сожалување го погледнал својот 
ученик и ја осудил неговата острина, велејќи: “Синот Човечки дојде не да 
погубува човечки души, туку да спаси” (Лука 9:54, 56). Каква разлика помеѓу 
духот што го покажал Христос и духот на неговиот таканаречен намесник? 

Римокатоличката црква сега пред светот се покажува како исправна и 
мирољубива; со помирливи говори таа се обидува да ги покрие записите полни 
со страшни свирепости. Таа се облекла во слична облека на Христа, но не се 
променила. Секое начело со кое папството се раководело во минатите 
времиња, на сила е и денес. Тоа сè уште се држи за учењето што е прифатено 
во вековите на најголемиот мрак. Никој нека не се лаже. Папството на кое 
протестантите сега толку подготвено му укажуваат почест е истото она што 
владеело со светот во деновите на реформаторите, кога тие Божји луѓе, 
изложувајќи се на смртна опасност, станувале да го откријат неговото 
беззаконие. Тоа сè уште исто толку гордо и дрско полага право на тоа да 
владее над кралевите и владетелите и да ги присвојува предностите кои ги има 
само Бог. Неговиот дух денес во ништо не е помалку свиреп и деспотски 
отколку што бил тогаш кога ја газел човечката слобода и ги убивал светците на 
Севишниот.  

Папството, токму како што во пророштвото и е најавено, претставува 
отпадништво на последните денови (2. Солунјаните 2,3.4). Составен дел на 
неговата политика е да се преправа, земајќи таков облик што во дадениот 
момент најдобро ќе одговара на неговите цели; но под променливиот изглед на 
камелеон, тој секогаш ја скрива непроменливата злоба на змискиот отров. 
“Зборот, макар да е даден и под заклетва на еретиците или на оние што се 
осомничени за ерес, не треба да се одржи,” е паролата на папството. - 
Леутант I, 516 стр. Зарем оваа сила, чијашто историја цели десет века е 
пишувана со крвта на светите, сега да биде признаена како дел на Христовата 
црква? 

Во протестантските земји не се истакнува без причина дека сега 
католицизмот не се разликува толку многу од протестантизмот како во 
поранешните времиња. Дошло до промена, но не кај папството. Денешниот 
протестантизам навистина во многу нешта личи на католицизмот затоа што од 
времето на реформацијата во многу работи се изопачил. 

Стремежот на протестантите да добијат наклоност и одобрување од светот, 
им ги заслепил очите со лажно милосрдие. Тие не можат да увидат зошто не би 
било правилно да се мисли добро за она што само по себе е зло; и како сигурна 
последица на тоа, тие најпосле поверуваат дека и злото навистина е добро. 
Наместо да ја бранат “верата која им е предадена на светите”, тие сега просто 
се извинуваат пред Рим што во своето мислење за него биле толку 
немилосрдни, и молат за простување поради својата верска закоравеност. 

Голем број луѓе, дури и оние кои на римокатолицизмот не гледаат со 
одобрување, не ја предвидуваат големата опасност од неговата моќ и влијание. 
Многумина истакнуваат дека духовната и моралната темнина што владеела во 
средниот век поволно влијаела врз ширењето на неговите догми, празноверија 
и угнетувања; и дека поголемата просветеност на новото време, сеопштото 
ширење на знаењето и сè поголемата слобода во поглед на верата, повторното 
оживување на нетрпеливоста и на некогашната тиранија го прават едноставно 
невозможно. И самата помисла дека ваквата состојба за овој век на 
просветеност би можела да се повтори, на луѓето им изгледа смешна. Вистина 
е тоа дека ова поколение го осветлува голема духовна, морална и верска 
светлина. Небесната светлина што блеска од отворените страници на светото 
Божјо Слово го преплавила светот. Меѓутоа, не треба да се заборави дека 



доколку е поголема светлината, дотолку се во поголема темнина оние што ја 
изопачуваат и отфрлуваат. 

Проучувањето на Библијата со молитва на протестантите би им го открило 
вистинскиот карактер на папството, и би ги натерало да се згрозат од него и да 
го одбегнуваат; но многумина во своите очи се толку мудри, што не чувствуваат 
потреба во потполност да го бараат Бога за да ги упати на вистината. Иако 
гордо се фалат со својата просветеност, тие не го познаваат “ниту писмото ниту 
силата Божја” (Марко 12:24).  Тие мораат да имаат нешто со што би ја смириле 
својата совест, и затоа го бараат она што е најмалку духовно и поради што не 
мора да се понижат. Тоа што тие го сакаат е да Го заборават Бога, но пред 
јавноста да важат како оние што постојано Го имаат на ум. Папството е многу 
погодно да ги задоволи желбите на сите такви. Тоа одговара и на стремежите 
на оние што сакаат да бидат спасени со своите лични заслуги како и на оние 
што сакаат да бидат спасени во своите гревови, опфаќајќи го на тој начин 
речиси целиот свет. Тука лежи тајната на неговата моќ. 

Времето на големата интелектуална темнина се покажало како многу 
поволно  за успехот на папството. Но ќе се покаже дека и времето на големата 
интелектуална просветеност е исто така поволно за неговиот успех. Во 
изминатите векови, кога луѓето целосно лишени од Божјото Слово не ја 
познавале Неговата вистина, нивните очи биле заслепени и илјадници од нив, 
не гледајќи ги мрежите што им биле поставени, паднале во оваа замка. Во ова 
поколение има многу од оние чиишто очи се заслепени со блесокот на 
човечките шпекулации со “лажно нареченото познавање”. Тие не ја 
забележуваат мрежата и паѓаат во неа како очите да им се врзани. Божјата 
намера е луѓето своите умни способности како од Него примен дар да ги 
употребат во служба на правдата и вистината; но кога се негува гордост и 
амбиција и кога луѓето своите теории ги издигаат над Божјото Слово, тогаш 
интелiгенцијата може да биде повеќе штетна од незнаењето. На овој начин 
лажната наука на нашето време, “наука” што ја поткопува верата во Библијата, 
ќе се покаже како успешно средство во подготвувањето на патот за прифаќање 
на папството во неговиот современ и привлечен облик, исто како што 
ограничувањето на знаењето во средниот век отворило пат за неговото 
издигнување. 

Во движењата кои во наше време се развиваат во Соединетите Држави, со 
цел за институциите и обичаите на црквата да се обезбеди поддршка од 
државата, протестантите одат по стапките на папистите. И повеќе од тоа, тие 
на папството му ја отвораат вратата за да ја здобие превласта во 
протестантска Америка што ја загубило во стариот свет. А она што на ова 
движење му дава уште поголемо значење е токму фактот дека главна цел е да 
го наметне присилното празнување на неделата - обичај кој потекнува од Рим и 
кој според неговото сопствено тврдење е знак за неговиот авторитет. Духот на 
приспособување кон обичаите на овој свет и издигнувањето на човечките 
преданија над Божјите заповеди, духот што сè повеќе проникнува во 
протестантските цркви и ги наведува да ја издигаат неделата како што тоа го 
правело и папството пред нив - е вистинскиот дух на папството. 

Ако читателот сака да ги препознае силите и влијанието што ќе се користат 
во претстојниот судир, треба само да ги проучи записите за средствата што 
Рим ги употребувал  за таа цел во минатите векови. Ако сака да знае како 
папистите и протестантите заедно ќе постапуваат со оние што ги отфрлуваат 
нивните догми, само нека погледне каков дух покажувал Рим  против саботата и 
нејзините бранители. 

Царските едикти, екуменските собори и црковните одредби поддржани од 
страна на световните власти, биле скалила со чија помош постепено се 
искачувал незнабожечкиот празник до почесна положба во христијанскиот свет. 



Првата јавна мерка за присилното наметнување за празнување на неделата 
бил Константиновиот закон (321 год. по Христа). Со овој едикт од градските 
жители се барало да се одмораат во “чесниот ден на сонцето”, но на селаните 
им било дозволено несметано да ги извршуваат земјоделските работи. Иако 
празнувањето на неделата всушност е незнабожечка уредба, таа со царски 
декрет присилно е наметната по нејзиното формално прифаќање од 
христијанството.  

Бидејќи царскиот налог не се покажал доволно силен да го замени Божјиот 
авторитет, бискупот Еузебиј кој барал наклоност од владетелите и бил голем 
пријател и ласкавец на Константин, го истакнал тврдењето дека Христос 
наместо саботата ја вовел неделата. Меѓутоа, во прилог на ова  ново учење не 
било наведено ниту едно единствено сведоштво од Светото писмо. Самиот 
Еузебиј несакајќи признал дека неговото тврдење е лажно, укажувајќи на 
вистинските автори на оваа промена. “Сè што требаше да се прави во 
саботата” кажал тој, “ние го пренесовме на Господовиот ден”, - Роберт Кокс 
(Cox). Закони за саботата и саботните должности, 558. стр. Но овој 
аргумент во прилог на неделата, колку и да е без основа му послужил на 
непријателот да ги охрабри луѓето да ја погазат саботата Господова. Сите кои 
сакале светот да ги почитува, го прифатиле овој популарен празник.  

Кога папството се зацврстило, продолжило издигањето на неделата како 
празник. Некое време луѓето и во недела, кога не биле во црква, ги извршувале 
своите земјоделски работи, а саботата сè уште била празнувана како седми 
ден. Но промената со времето сè повеќе се зацврстувала. На оние кои 
извршувале црковни должности им било забрането во недела да расправаат за 
било каков спор помеѓу граѓаните. Наскоро - со закана од парична казна за 
слободните и казна со камшикување за робовите и слугите - на сите без 
разлика им било наредено во недела да се воздржуваат од секаква работа. 
Подоцна бил издаден и декрет богатите за престапувањето на неделата да се 
казнуваат со одземање на половина од имотот и на крајот, ако останат упорни, 
да се прогласат за робови. Припадниците на пониските сталежи биле казнувани 
со доживотно ропство.  

И чуда биле повикувани на помош. Меѓу останатото, кажувале дека на еден 
селанец кој имал намера да ја ора својата нива во недела, во раката му се 
забило парче железо што морал така да го носи две години “за своја голема 
болка и срам.” - Ф. Вест, Историја и практична расправа за Господовиот ден, 
174 стр.  

Подоцна папата наредил парохалниот свештеник да ги предупредува оние 
што ја престапувале неделата барајќи од нив да одат во црква и да се молат, за 
да не навлечат некоја голема несреќа на себе и на своите соседи. На еден 
црковен собор бил истакнат аргумент, кој оттогаш толку често се наведува дури 
и од страна на протестантите, дека неделата мора да биде ден за одмор 
наместо саботата, зашто, луѓето што работеле тој ден, наводно, ги удрил гром. 
“Тоа покажува”, обично нагласувале свештениците, “колку Бог бил незадоволен 
зошто не го почитувале овој ден.” Бил упатен апел, свештениците, 
проповедниците, кралевите, кнезовите и сите верници “да вложат крајни напори 
и грижа за да му се врати честа на овој ден, и во иднина, за доброто на 
христијанството, да биде поверно празнуван.” - Т. Морер, расправа за името 
поимот и празнувањето на Господовиот ден, 271. стр.  

Кога одлуките на црковните собори ќе се покажеле недоволни, се 
прибегнувало кон авторитетот на световните владетели, и од нив било барано 
да издадат едикт кој срцата на луѓето ќе ги исполни со страв и кој ќе ги присили 
во недела да се воздржуваат од работа. На еден синод одржан во Рим, 
повторно, и тоа со уште поголема сила и достоинство, се потврдени сите 
поранешни одлуки во врска со ова. Тие исто така се присоединети кон 



официјалните црковни закони, и со помош на граѓанските власти со сила 
наметнати речиси на целото христијанство. - Види: Хејлин (Heylyn) Историја на 
саботата II т. поглавје, 7. оддел.  

Сепак недостатокот од библискиот авторитет за празнувањето на неделата, 
и покрај сето наведено бил причина за голема забуна. Народот го оспорувал 
правото на своите учители да ја отфрлат толку јасната и одредената изјава на 
самиот Јехова: “А седмиот ден е сабота, одмор, свет на Господа” (Излез 31:15), 
за да го празнуваат денот на сонцето. За да се надополни недостигот од 
библиски докази било неопходно да се пронајде друг излез. Еден ревен 
поборник на неделата, кој кон крајот на дванаесеттиот век ги обиколувал 
црквите во Англија, наишол на силен отпор кај верните сведоци на вистината. 
Неговите напори биле толку безуспешни, што за некое време заминал од 
земјата за да пронајде нешто подобро со што би можел да го поткрепи своето 
учење. Кога се вратил, недостатокот бил потполнет, и тој својата работа ја 
продолжил со поголем успех, зашто со себе донел еден свиток хартија за кој 
тврдел дека дошол од самиот Бог, и на кој се наоѓал толку потребниот налог за 
празнувањето на неделата, како и страшните закани упатени до непокорните. 
За овој “скапоцен” акт - исто толку беден фалсификат како и самата институција 
што ја поддржувал - се тврдело дека паднал од небото и дека бил најден во 
Ерусалим на олтарот на св. Симеон, на Голгота. А всушност папската палата во 
Рим била изворот од каде потекнувал. Папската хиерархија,  во сите времиња, 
сметала дека измамите и фалсификатите се законски средства кога се користат 
за да се зголеми силата и напредокот на црквата. Со овој акт се забранува 
секаква работа од деветтиот час, што значи од три часот во сабота попладне 
па сè до изгревањето на сонцето во понеделник. Се тврдело дека 
автентичноста на овој акт е потврден со многу чуда. Се зборувало дека оние 
што продолжиле да работат и по назначеното време биле парализирани. Еден 
мелничар што се обидел да сомеле жито, наводно, здогледал како наместо 
брашно тече крв, а воденичното тркало мирувало, наспроти силната водена 
струја. Една жена која го ставила тестото во печка, кога го извадила го нашла 
неиспечено иако печката била загреана. Друга жена пак, која тестото го 
подготвила во девет часот, но решила да не го пече до понеделник, утредента 
видела дека божествената сила од тестото направила лебови и ги испекла. 
Еден човек, кој во саботата во три часот попладне, печел леб, кога следното 
утро го кршел забележал дека од него тече крв. Со вакви апсурди и 
празноверни измислувања, поборниците на неделата настојувале да ја докажат 
нејзината светост. - Види: Роџер Ховеден, Анали, II, 528-530. стр.  

Во Шкотска и Англија било постигнато поголемо почитување на неделата,  
затоа што со неа бил соединет еден дел од библиската сабота. Но времето што 
требало да се празнува се разликувало од времето што е пропишано во 
Божјото Слово. Со еден едикт на шкотскиот крал, било наредено “дека 
саботата треба да се смета за света од дванаесет часот на пладне и дека никој 
не смее од тој час па сè до понеделникот изутрина да извршува световни 
работи.” - Морер, 290. 291. стр. 

Но и покрај сите напори да се утврди светоста на неделата, самите паписти 
јавно го потврдиле божествениот авторитет на саботата и човечкото потекло на 
институцијата со која таа била заменета. Во шеснаесеттиот век еден папски 
собор јасно констатирал: “Нека сите христијани имаат на ум дека седмиот ден е 
од Бога посветен и дека го прифатиле и празнувале не само Евреите, туку и 
сите што тврделе дека Го почитуваат Бога; иако ние христијаните, нивната 
сабота ја променивме во Господовиот ден” - Исто 281-282. стр. На тие што се 
осмелиле да го променат Божјиот закон, не им бил непознат карактерот на 
нивното дело. Тие свесно се издигнале над Бога. 



Највпечатлива илустрација на римокатоличката политика против оние кои 
не можеле да се согласат со неа, е дадена во долгите и крвави прогонства на 
Валденжаните, од кои некои ја празнувале саботата. И многу други на сличен 
начин страдале поради својата верност кон четвртата заповед. Нарочно во тој 
поглед е значајна историјата на црквата во Етиопија. Среде темнината на 
средниот век, светот ги изгубил од вид и заборавил на овие христијани од 
централна Африка, и така тие со векови уживале слобода на верата. Но Рим 
најпосле сепак дознал за нивното постоење и владетелот на Абисинија набрзо 
бил присилен да го признае папата како Христов намесник. Следеле и други 
отстапки. Бил издаден едикт со кој, под закана на најстрашни казни, било 
забрането празнувањето на саботата. - (Види: М. Геддес), Историја на црквата 
во Етиопија 311-312. стр. Папската тиранија наскоро станала толку тежок 
јарем што Етиопјаните решиле да го симнат од својот врат. По страшните 
борби, папистите биле протерани од своите имоти, а старата вера повторно 
била воспоставена. Припадниците на овие цркви пак ја уживале својата 
слобода и она на што животното искуство ги научило во погледот на измамата, 
фанатизмот и насилството на Рим, никогаш не го заборавиле. Биле задоволни 
и понатаму да останат во својата осаменост, непознати за останатиот 
христијански свет. 

Во овие африкански цркви се празнувала саботата, како што се празнувала 
и во Римокатоличката црква пред нејзиниот целосен отпад. Додека  седмиот 
ден го празнувале во согласност со Божјиот закон, христијаните на 
африканските цркви се воздржувале од работа и во недела во согласност со 
обичаите на црквата. Рим, добивајќи ја врховната власт, ја погазил Господовата 
сабота за да ја извиши својата (денот што Рим го прогласил за свет). Меѓутоа, 
припадниците на црквите во Африка, речиси илјада години скриени, не 
учествувале во овој отпад. Кога потпаднале под власта на Рим, биле присилени 
да ја напуштат вистинската сабота и да ја празнуваат лажната, но откако 
повторно стекнале независност, пак се вратиле на послушноста на четвртата 
заповед (види Додаток). 

Овие записи од минатото јасно го откриваат непријателството на Рим кон 
саботата и нејзините поборници, како и средствата со кои се користел за да го 
наметне со сила почитувањето на институцијата која сам ја воспоставил. 
Божјото Слово нè учи дека овие сцени ќе се повторат кога католиците и 
протестантите ќе се здружат да ја издигнат неделата. 

Пророштвото во тринаесеттото поглавје на Откровението кажува дека 
силата прикажана во симболот како ѕвер со рогови како кај јагне ќе направи 
“сите жители земни” да му се поклонат на папството, кое овде е прикажано во 
симбол на ѕвер “како леопард.” Ѕверот со два рога, според истото пророштво, 
ќе им “зборува” на “земните жители да му направат лик на ѕверот”, и повеќе од 
тоа, тој ќе направи “сите, мали и големи, богати и сиромашни, слободни и 
робови” да го примат белегот на ѕверот. (Откровение 13:11-16). Веќе е 
докажано дека ѕверот со “два рога како кај јагне” ја претставува власта на 
Соединетите Држави и дека ова пророштво ќе се исполни кога Соединетите 
Држави со сила ќе го изнудат празнувањето на неделата, што Рим го бара како 
особено признавање на својата врховна власт. Но во ова поданичко укажување 
на чест и преданост на папството Соединетите Држави нема да бидат осамени. 
Влијанието на Рим во земјите што некогаш ја признавале неговата доминација 
уште не е уништено. И пророштвото најавува обновување на неговата сила. “И 
видов една од неговите глави, како да е смртно ранета, но неговата смртоносна 
рана беше исцелена. И се зачуди сета Земја и тргна по ѕверот” (Откровение 
13:3). Задобивањето на смртна рана укажува на падот на папството во 1798 
год. Потоа пророкот кажува: “Но неговата смртоносна рана беше исцелена. И 
се зачуди сета земја и тргна по ѕверот.” (Откровение 13:3). Павле јасно 



истакнува дека “човекот на беззаконието” ќе постои сè до второто Христово 
доаѓање (2. Солунјаните 2:3, 8). Своето дело на измама тој ќе го продолжи сè 
до самиот крај на времето на милоста. Писателот на Откровението, мислејќи 
исто така за папството кажува: “И ќе му се поклонат сите, кои живеат на 
земјата, чии имиња не се запишани во книгата на животот на Јагнето, заклано 
од создавањето на светот” (Откровение 13:8). Со признавањето и 
празнувањето на неделата, што е засновано единствено на авторитетот на 
Римокатоличката црква, на папството ќе му се укажуваат поданички почести и 
преданости и во новиот и во стариот свет. 

Ова сведоштво истражувачите на пророштвата во Соединетите Држави му 
го објавуваат на светот уште од средината на деветнаесеттиот век. Во 
настаните кои токму сега се одигруваат се гледа дека брзо се приближува 
целосното исполнување на ова пророштво. И протестантските учители тврдат 
дека празнувањето на неделата се темели на некаков божествен авторитет, 
иако за тоа немаат никакви докази од Библијата, како што немале ниту 
папските водачи кога измислувале разни чудеса за да ја заменат Божјата 
заповед. Тврдењата и заканите дека луѓето поради престапувањето на 
неделата која е поставена наместо саботата, Бог ќе ги посети со Своите казни, 
ќе се повторат, тоа веќе почнало да се истакнува, и движењето за присилно 
наметнување за празнување на неделата сè повеќе зема замав. 

Римската црква е чудесна во своите лукавства и препредености. Таа е во 
состојба да чита што ќе се случи. Гледајќи дека протестантските цркви и 
укажуваат поданички почести и оддаденост со прифаќањето на лажната сабота 
и дека се подготвуваат со сила да ја наметнат на светот со истите оние 
средства со кои и таа самата се служела во минатото, таа мирно го чека својот 
час. Оние што ја отфрлуваат светлината на вистината, еден ден дури ќе бараат 
помош од оваа самонаречена непогрешлива сила за да ја издигнат 
институцијата која токму од неа потекнува. Со какво задоволство таа ќе 
одговори за да им помогне на протестантите во оваа работа, не е тешко да се 
претпостави. Кој знае подобро од папските водачи како треба да се постапува 
со оние што не ја слушаат црквата? 

Римокатоличката црква, мошне силно разгранета ширум светот, сочинува 
огромна организација што се наоѓа под контрола на папската столица и е 
одредена да и служи на нејзините интереси. Милиони нејзини членови во сите 
земји на светот се научени дека сите заеднички ги обединува поданичката 
предаденост и клеветничката приврзаност кон папата. Без оглед на својата 
националност или општественото уредување на својата земја, тие над сè го 
уважуваат авторитетот на црквата. Иако и се заколнуваат на граѓанска верност 
на својата држава, за нив сепак над сè друго е дадениот завет на Рим, кој ги 
ослободува од секоја заклетва што е спротивна со неговите интереси.  

Историјата сведочи за вештите и упорните напори на папството да се 
вовлече во државните работи, а кога со самото тоа ќе добие потпора да работи 
на остварување на своите стремежи, дури и по цена на пропаст на владетелите 
и на народите. Во 1204 година папата Иноцентије III од Арагонскиот крал Петар 
II ја изнудил следната необична заклетва: “Јас, Петар, Арагонскиот крал, 
изјавувам и засекогаш ветувам верност и послушност на мојот господар, папата 
Иноцентије, на неговите католички наследници и на Римската црква, дека верно 
и предадено ќе го чувам своето кралство во послушност кон него, ќе ја бранам 
католичката вера, а ќе ја прогонувам еретичката изопаченост.” - Џон Даулинг,  
Историја на римокатолицизмот, V, 6. поглавје  55. чл. Ова е во целосна 
согласност со дрското тврдење на римскиот понтифeкс дека тој наводно, “има 
законско право да ги соборува царевите” и дека “може да ги ослободува 
поданиците од нивните заклетви на верност која ја дале на неправедните 



владетели.” - Мосхајм, III, 11 век, 2 дел, 2 поглавје, 9 дел, 17 забел. (види 
Додаток).   

Не треба да се заборави дека Рим се фали токму со тоа што никогаш не се 
менува. Начелата на Гргур VII и на Иночентије III сè уште се начела на 
Римокатоличката црква. И само кога би имала власт, таа сето тоа би го 
применувала и денес во својата пракса и тоа со истата жестина како и во 
минатите векови. Протестантите малку знаат што прават кога со помош на Рим  
имаат намера да ја издигнат неделата. Додека тие се зафатени со 
остварувањето на овие свои намери, Рим се стреми единствено кон повторно 
зацврстување на својата моќ и кон својата изгубена превласт. Нека 
Соединетите Држави само го усвојат начелото дека црквата може да ја користи 
или контролира државната власт, дека верските прописи можат да се наметнат 
со помош на земните закони; накратко, дека авторитетот на црквата и државата 
може да владее со совеста, и триумфот на Рим во оваа земја ќе биде осигурен. 

Божјото Слово ја предупредило оваа протестантска земја на опасноста што 
и се заканува; ако се отфрли ова предупредување, протестантскиот свет од 
искуство ќе дознае какви се вистинските намери на Рим, но тогаш ќе биде 
предоцна да се избегне поставената стапица. Моќта на римокатолицизмот 
тивко речиси и незабележително расте. Неговите учења имаат големо влијание 
врз законодавните собранија, врз црквите и врз човечките срца. Тој ја подига 
својата висока и масивна структура во чиишто тајни скривалишта ќе се 
повторат неговите поранешни прогонства. Потајно и внимателно тој ги собира и 
зацврстува своите сили за да ја оствари својата крајна цел кога ќе дојде часот 
за пресудниот удар. Тој сака само да заземе поповолна положба, а можноста за 
тоа веќе му е дадена. Ние наскоро ќе видиме и ќе почувствуваме која е 
намерата на римокатолицизмот. Сите оние што ќе сакаат да му веруваат на 
Божјото Слово и да го послушаат ќе се изложат на осуда, срамотење и 
прогонство. 

 
 

XXXVI 
 

СУДИРОТ ШТО ПРЕТСТОИ 
 
Од самиот почеток на големиот судир на небото, целта на сатаната 

отсекогаш била да го урне Божјиот закон. За да го постигне ова, се впуштил во 
отворен бунт против Творецот, и иако поради тоа бил отфрлен од небото, тој 
својата борба ја продолжил на Земјава. Да ги измамува луѓето и да ги наведе 
да го престапат Божјиот закон, тоа е главната цел која тој постојано ја има пред 
очите. Било да го постигне тоа со отфрлување на целиот закон или само со 
отфрлување на одделни негови прописи, последиците најпосле ќе бидат исти. 
Оној што ќе “згреши само во едно”, покажува презир кон целиот закон; неговото 
влијание како и неговиот пример стојат на страната на престапот; тој е “виновен 
за сè”. (Јаков 2:10). 

Во своето настојување да предизвика презир кон божествените уредби, 
сатаната го изопачил учењето на Библијата, и така заблудите станале составен 
дел на верата на илјадници луѓе кои тврдат дека веруваат во Светото писмо. 
Конечниот голем судир помеѓу вистината и заблудата претставува само 
завршна битка на вековната борба против Божјиот закон. Во таа битка ние сега 
влегуваме - битка помеѓу човечките закони и прописите на Јехова, помеѓу 
религијата што е втемелена на Библијата и религијата што е втемелена на 
измислици и преданија.  

Силите кои во оваа борба ќе се здружат против вистината и правдата, веќе 
се активни. Светото Божјо Слово што стигнало и до нас по цена на толку 



страдања и крв, премалку се цени. Библијата на сите им е на дофат, но малку 
се оние што навистина ја прифаќаат за водач во животот. Безверието 
преoвладува до вознемирувачки мерки не само во светот, туку и во црквата. 
Многумина стигнале дотаму што ги порекнуваат учењата кои ги претставуваат 
главните столбови во христијанската вера. Големите вистини за создавањето, 
како што ги прикажуваат вдахновените писатели, вистините за падот на 
човекот, за откупувањето и за неминливоста на Божјиот закон практично се 
отфрлуваат, сосема или делумно, од страна на големиот дел на 
таканаречениот христијански свет. Илјадници од нив, кои со гордост се фалат 
со својата мудрост и независност, сметаат дека целосната доверба во 
Библијата претставува знак на слабост. Тие сметаат дека со ситничарското 
критикување на Светото писмо и со давањето на некакво духовно значење и со 
објаснувањето на неговите најзначајни вистини, само даваат доказ за 
супериорноста на својот талент и ученост. Многу проповедници ги учат своите 
членови, а многу професори и учители своите ученици дека Божјиот закон е 
променет или укинат, а оние што веруваат дека неговите прописи сè уште 
важат и дека мораат буквално да се исполнуваат, заслужуваат само презир и 
подбив. 

Отфрлувајќи ја вистината, луѓето го отфрлуваат и нејзиниот Автор. Газејќи 
го Божјиот закон, тие го порекнуваат и авторитетот на Законодавецот. Исто така 
е лесно да се направи идол од лажни учења и теории, како и да се обликува од 
камен или дрво. Со лажното прикажување на Божјите особини, сатаната ги 
наведува луѓето да имаат погрешна претстава за Неговиот карактер. Во срцата 
на многумина, на местото на Јехова, е вoстоличен некој филозофски идол, 
додека живиот Бог, кој се открил во Своето Слово, во Христа и во делата на 
создавањата има малку обожаватели. Илјадници луѓе ја обожаваат природата, 
додека Бог како Творец на природата го порекнуваат. Иако во друг облик, и 
денес во христијанскиот свет постои исто такво идолопоклонство како и во 
стариот Израeл за време на пророкот Илија. Богот на многу таканаречени 
мудреци, филозофи, писатели, државници и новинари - богот на отмените 
кругови, на многу високи школи и универзитети па и на некои теолошки 
установи - не е многу подобар отколку што бил и Вал, феникискиот бог на 
сонцето. 

Ниедна од заблудите кои толку брзо се шират и прифаќаат во 
христијанскиот свет, не се подигнува посмело против авторитетот на небото, 
ниедна заблуда непосредно не му се спротивставила на здравиот разум и 
ниедна со своите последици не е поопасна од современите учења дека Божјиот 
закон повеќе не е задолжителен за човекот. Секоја земја има свои закони, кои 
бараат почитување и послушност; без законските прописи не би можело да се 
одржи ниедно владеење во било кое општествено уредување; и зар тогаш би 
можело да се замисли дека Творецот на небото и на Земјата нема закони за 
созданијата што ги создал? Да замислиме дека угледните духовници ќе почнат 
јавно да проповедаат дека постоечките закони на нивните земји, со кои се 
регулирани правата на граѓаните не се задолжителни - дека тие само ја 
ограничуваат слободата на народите и дека поради тоа не треба да се 
почитуваат; до кога ваквите луѓе би биле трпени на прповедалниците? А зарем 
е поголема навреда да не се почитуваат законите на некоја држава или нација, 
отколку да се газат божествените прописи кои претставуваат темел на секое 
владеење. 

Како што за секоја држава би било недоследно да ги укине своите законски 
прописи дозволувајќи им на луѓето да работат што сакаат, уште понедоследно 
би било Владетелот на вселената да го поништи Својот закон и да го остави 
светот без основното мерило со кое може да го осуди виновниот и да го 
оправда правиот. Дали сакаме да дознаеме какви би биле последиците од 



укинувањето на Божјиот закон? Овој експеримент веќе е извршен. Страшни 
биле сцените што се одиграле во Франција кога неверното беззаконие станало 
владеачка сила. Тогаш на светот му било покажано дека целосното 
отфрлување на ограничувањата кои ги поставил Бог, значи да се прифати 
владеењето на најсвирепите тирани. Кога ќе се отфрли правилото на 
праведноста, тогаш на кнезот на злото целосно му се отвора патот да ја 
воспостави својата апсолутна власт. 

За оние што ќе ги отфрлат божествените прописи, гревот не само што 
престанува да биде одвратен, туку и правдата престанува да биде пожелна. 
Оние што одбиваат да се покорат на Божјото владеење, стануваат потполно 
неспособни да владеат со самите себеси. Со нивното отровно учење се 
всадува дух на непокорност во срцата на децата и младите, кои според својата 
природа не поднесуваат да им се наредува; и како последица на тоа, 
беззаконието и разузданоста сè повеќе земаат замав. Многумина што се 
подбиваат на лековерноста на оние што се покоруваат на Божјите прописи, 
самите желно и без размислување ги прифаќаат сатанските измами. Тие се 
предаваат на пороците и на гревовите поради кои незнабошците биле предмет 
на Божјиот гнев и ги предизвикале Неговите казни. 

Оние што го учат народот лекомислено да ги земаат Божјите заповеди, сеат 
семе на непокорност и непослушност, за истото тоа и да го ожнеат. Ако сосема 
се отстранат  оградите  што  ги поставил  Божјиот закон,  наскоро ќе дојде до 
сеопшто непочитување и на сите човечки закони. Бидејќи Бог ги забранува 
нечесните дела, лакомството, лагите и измамите, луѓето се готови да ги газат 
Неговите наредби како пречка кон својот световен напредок; но тие при тоа и 
не насетуваат какви можат да бидат последиците од отфрлувањето на овие 
прописи. Ако законот не би бил задолжителен, зошто човекот да се воздржува 
да го престапува? Личната сопственост повеќе не би била сигурна. Луѓето со 
насилство би го присвоиле имотот на своите ближни, и најсилните би станале 
најбогати. Ниту самиот живот не би се ценел. Брачниот завет повеќе не би 
стоел како света и неприкосновена заштита на семејството. Оној што би имал 
власт, би можел кога би посакал, на сила да ја грабне жената на својот ближен. 
Петтата заповед би се укинала заедно со четвртата. Децата не би се 
притеснувале да им го одземат животот на своите родители, ако со тоа би 
можеле да ги остварат желбите на своето расипано срце. Цивилизираниот свет 
би станал банда на разбојници и подли убијци, а мирот, спокојството и среќата 
би биле изгонети од земјата. 

Веќе самото учење дека луѓето се ослободени од покорувањето на 
божествените прописи доста ги ослабело моралните обврски и на светот му ги 
отворило браните на беззаконието. Незаконитоста, распуштеништвото и 
расипаноста навалуваат како разорна поплава. Сатанското дејствување често 
се чувствува и во самото семејство. Неговото знаме се вее и во таканаречените 
христијански домови. Тука постои завист, сомневање, лицемерство, отуѓување, 
кавга, предавство на светата доверба во брачната заедница и задоволување на 
телесните страсти и желби. Целиот систем на верски принципи и учења кои 
треба да го сочинуваат темелот и скелетот на општествениот живот, се чини 
како да се лула и дека ќе се распадне. Најдрските злосторници кои ќе паднат во 
затвор поради направените злосторства, често се опсипуваат со подароци и им 
се обрнува внимание како да се здобиле со некое завидно одликување. На 
нивната личност и на нивните злосторства им се дава голем публицитет. 
Печатот открива возбудливи подробности за злосторството и со тоа едноставно 
ги повикува и другите на измама, разбојништва и убиства, а сатаната се радува 
на успехот на своите пеколни намери. Уживањето во пороци, безобѕирното 
одземање на животи, страшниот пораст на неумереноста и на беззаконието од 



секој вид и степен, би требало да ги наведат сите оние кои се бојат од Бога да 
се запрашаат: што може да се направи за да се запре поплавата на злото. 

Судиите што се повикани да делат правда, примаат мито. Луѓето на 
одговорни положби се раководат со желба за добивка и се одаваат на сетилни 
уживања. Неумереноста ја ослабела способноста на многумина, така што 
сатаната над нив ја има речиси целата власт. Правниците се расипани, 
подмитливи и недоверливи. Пијанство, разврат, страст, завист и нечесност од 
секаков вид - се покажуваат меѓу оние што пропишуваат закони. “Така е 
истиснато правосудството, и правдата стои далеку. Зашто вистината падна на 
улица и правдата не може да помине” (Исаија 59:14). 

Преовладувањето на беззаконието и духовната темнина во времето на 
врховната власт на Рим, претставувало неизбежна последица на неговото 
отфрлање на Светото писмо; но каде треба да се бара причината за сè 
поголемото ширење на неверството, за отфрлувањето на Божјиот закон и со 
тоа на условената изопаченост сега, при полна светлина на евангелието и во 
време на верска слобода? Сега, кога повеќе едноставно не е можно да го 
задржи светот под своја власт забранувајќи му го Светото писмо, сатаната 
прибегнува кон други средства, за да ја оствари истата цел. Да се поткопа и 
уништи верувањето во Библијата и служи на неговата намера исто толку како и 
уништувањето на самата Библија. Со воведувањето на верувањето дека Божјот 
закон не е задолжителен, сатаната исто така успешно ги наведува луѓето да го 
престапуваат, како и целосно да ги негираат неговите прописи. И сега како и во 
минатите векови, тој дејствува преку црквата за да ги оствари своите намери. 
Денешните верски организации решително ги отфрлаат непопуларните вистини 
толку јасно изнесени во Светото писмо, и борејќи се против нив, прифатиле 
толкувања и ставови со кои на сите страни се сее семе на скептицизам. Држејќи 
се цврсто до папската заблуда за природната бесмртност и за свесната 
состојба на умрените, ја отфрлиле единствената одбрана од измамите на 
спиритизмот. Науката за вечните маки во пеколот, многумина навела да не 
веруваат во Библијата. И кога барањата на четвртата заповед ќе се изнесат 
пред луѓето, и кога тие ќе увидат дека празнувањето на саботата како седми 
ден навистина е од Бога одредено, многу популарни верски учители единствен 
излез, за да се ослободат од оваа непожелна должност, наоѓаат во тврдењето 
дека Божјиот закон повеќе не е задолжителен.  

На тој начин тие го отфрлуваат и законот и саботата. Заедно со ширењето 
на реформата во врска со празнувањето на саботата и ова отфрлување на 
Божјиот закон за да се избегнат барањата на четвртата заповед, ќе зема сè 
поголем замав додека не стане речиси сеопшто. Учењата на ваквите верски 
водачи ја отвориле вратата на неверството, на спиритизмот и на презирањето 
на Божјиот свет закон; и токму врз тие водачи лежи страшна одговорност за 
беззаконието кое владее во христијанскиот свет. 

Па сепак токму овие таканаречени вероучители тврдат дека сè поголемата 
изопаченост на општеството треба да се припише на обесчестувањето на 
таканаречената “христијанска сабота”, и дека задолжителното празнување на 
неделата во голема мера би го поправило општествениот морал. Ова тврдење 
особено се истакнува во Америка каде учењето за вистинската сабота е 
најмногу обнародувано. Таму движењето за борбата против алкохолизмот и 
неумереноста, една од најважните и најистакнатите морални реформи, често 
организациски се поврзува со движењето за празнувањето на неделата, 
чиишто поборници потоа се истакнуваат како најголеми добротвори на 
општеството, а оние што одбиваат да им се придружат се прогласуваат за 
непријатели на умереноста и реформата. Меѓутоа, фактот дека едно движење 
што шири заблуда се поврзува со делото што само по себе е добро, не 
претставува никаков аргумент во прилог на заблудата. Отровот можеме да го 



прикриеме ако го измешаме со здрава храна, но со тоа не ја менуваме неговата 
природа. Напротив, тој станува уште поопасен, зашто на тој начин и несвесно 
го земаме. Една од сатанските лукаво смислени замки е комбинација на лагата 
со толку вистина, колку е потребно за лагата да изгледа веројатна и 
прифатлива. Водачите на движењето за присилно наметнување на неделата 
можат да ги истакнуваат реформите што на народот навистина му се потребни, 
и начелата што се во согласност со Библијата, но сè дотогаш додека со тоа се 
соединети барањата спротивни со Божјиот закон, Божјите слуги не можат да се 
соединат со нив. Со ништо тие не можат да го оправдаат тоа што поради 
човечките прописи ги отфрлуваат Божјите заповеди. 

Учењата за бесмртност на душата и за светост на неделата претставуваат 
две големи заблуди со кои сатаната ќе успее да го прелаже протестантскиот 
свет. Додека првата од овие заблуди го поставува темелот на спиритизмот, 
втората создава врска на наклоност кон Рим. Протестантите на Соединетите 
Држави ќе бидат први кои ќе подадат рака преку бездната за да ја прифатат 
раката  на спиритизмот; тие ќе го премостат постоечкиот раздор за цврсто да ја 
стегнат раката и на римската сила; и под влијание на овој троен сојуз, оваа 
земја ќе појде по стапките на Рим, газејќи ги правата на совеста. 

Доколку спиритизмот поверно го имитира таканареченото христијанство во 
нашите денови, дотолку ќе има поголема моќ на лажење и на измамување. 
Според модерните сфаќања и самиот сатана е обратен. Тој ќе се појави како 
ангел на светлината. Со посредство на спиритизмот ќе доаѓа до натприродни 
појави; болни ќе оздравуваат и ќе се случуваат многу непобитни чуда. И бидејќи 
злите духови ќе тврдат дека веруваат во Библијата ќе покажат почитување кон 
институциите на црквите, нивното дело ќе биде прифатено како откровение на 
Божјите сили. 

Разликата помеѓу таканаречените христијани и неверниците денес, одвај 
може да се забележи. Членовите на црквите го сакаат она што го сакаат и 
припадниците на овој свет и подготвени се да се соединат со него; а сатаната 
решил да ги обедини во едно тело и така да го засили своето дело собирајќи ги 
сите во редовите на спиритизмот. Католиците кои се фалат со чудесата како 
сигурен знак на вистинската црква, оваа чудотворна сила мошне лесно ќе ги 
измами, а и протестантите отфрлајќи го штитот на вистината, исто така лесно 
ќе бидат прелажани. Протестантите, католиците и световните луѓе на истиот 
начин ќе го прифатат ова “обличје на побожност”, целосно лишено од духовна 
сила, и во ова соединување тие ќе го видат големото движење за обратување 
на светот и за воспоставување на долго очекуваното илјадагодишно царство. 

Со помош на спиритизмот сатаната се прикажува како добротвор на 
човечкиот род; тој ги лечи болните и се прикажува како да донесува нова и 
возвишена религија, а во исто време работи на уништување на човечкиот род. 
Со своите искушенија тој во сигурна пропаст води илјадници и милиони. 
Неумереноста го отапува разумот, а потоа доаѓаат сетилните уживања, кавги и 
крвопролевања. Војната за сатаната претставува вистинско задоволство, зашто 
ги разгорува најлошите страсти во човечката душа, па потонати во крв и порок 
да ги испрати во смрт, после која нема покајание. Тој настојува народите да ги 
надразни за да војуваат едни против други, зашто на овој начин може да го 
одврати вниманието на луѓето од толку неопходните подготовки за да опстанат 
во денот на Божјото доаѓање.  

И елементарните катастрофи сатаната ги користи, за нивните жртви 
неподготвени да ги испрати во гроб како своја жетва. Тој ги проучил тајните на 
големите лаборатории на природата и ја употребува сета своја моќ за да 
загосподари со нејзините стихии во онаа мера колку му дозволува Бог. Кога му 
било допуштено да го нажали Јов, колку молњевито биле збришани неговите 
стада, слугите, куќите, па дури и децата со ударите што се сменувале со таква 



брзина како да се одигрувале во еден момент. Бог како со штит и со ограда ги 
заштитува Своите созданија од силите на овој уништувач. Но христијанскиот 
свет ги презрел законите на Јехова; и Господ ќе постапи токму така како што 
најавил во Своето Слово. Тој на Земјата ќе и скрати од Своите благослови и ќе 
престане да ги штити оние што стануваат против Неговиот закон и другите ги 
учат па дури и ги присилуваат истото тоа да го прават. Сатаната има власт над 
сите што не се под посебна Божја заштита. Тој некои ги зема во заштита и им 
овозможува земен напредок и благосостојба за поуспешно да ги оствари своите 
намери, а на другите им нанесува болка, страдања и несреќа наведувајќи ги да 
веруваат дека Бог е тој што ги мачи и нажалува. 

Додека сатаната на човечките синови ќе им се претставува како голем 
лекар кој може да ги излечи и има лек за секоја нивна болест, а во исто време 
тој ќе предизвикува такви епидемии и масовни уништувања што цели градови 
ќе бидат претворени во урнатини и пустош. Во врска со тоа, тој веќе е на дело. 
Во несреќните случаи и вистинските трагедии на море и на копно, во големите 
пожари, во стравотните урагани и во пустошните врнежи, обично придружувани 
со град, во ураганите, поплавите, циклоните, во огромните бранови со 
незадржлива плима и во земјотресите, на секое место и на илјадници начини, 
сатаната ја покажува својата моќ. Тој ја уништува зрелата жетва и тогаш 
настапува глад, грижи и немаштија. Тој го исполнува воздухот со смртоносни 
бактерии на зараза и илјадници умираат од епидемии. Овие појави ќе бидат сè 
почести и сè поужасни. Со масовно уништување ќе бидат зафатени не само 
луѓето туку и животните.”Тагува, нажалена е земјата... опаднале оние, што се 
издигале над народот... и земјата е осквернета под жителите свои, зашто го 
престапија законот, ги погазија уредбите, го раскинаа вечниот завет” (Исаија 
24:4, 5). 

А тогаш големиот измамник ќе ги убеди луѓето дека причина за овие зла се 
оние што му служат на Бога. Тие што всушност го предизвикале негодувањето 
на небото, вината за сите овие неволји ќе ја припишат на оние чијашто 
послушност кон Божјите закони претставува постојан прекор за престапниците. 
Ќе се тврди дека луѓето со обесчестување на неделата го навредуваат Бога, и 
дека тој грев ги донел неволјите што наводно, нема да престанат сè дотогаш 
додека сите не бидат присилени строго да ја празнуваат неделата, и дека оние 
што ги истакнуваат барањата на четвртата заповед, со тоа го поткопуваат 
почитувањето кон неделата, го вознемируваат народот и го спречуваат во онаа 
што би му донело и божествено одобрување и земна благосостојба. Така 
засновани на истиот темел, ќе се повторат обвинувањата што биле подигнати 
против верниот пророк на Бога во старо време: “Штом Ахав го виде Илија, му 
рече: Ти ли си оној што го упропастуваш Израел? Илија одговори: “Јас не го 
упропастувам Израел, туку ти и твојот дом, зашто Го оставивте Господа, а ти си 
следбеник на Ваала” (1. Царевите 18:17, 18). Кога лажните обвинувања еднаш 
ќе го распалат гневот на луѓето, тие против Божјите пратеници ќе применат 
постапка мошне слична на онаа што отпаднатиот Израел ја применил против 
Илија. 

Чудотворната сила што се покажува преку спиритизмот ќе го употреби 
своето влијание против оние што ќе се решат за библискиот став: “Повеќе 
треба да му се покоруваме на Бога отколку на луѓето” (Дела 5:29). Во своите 
соопштенија, духовите ќе нагласуваат дека самиот Бог ги испратил да ги 
осведочат противниците на неделата дека се во заблуда, потврдувајќи го 
сфаќањето дека земните закони мораат да се почитуваат како Божји закон. Тие 
ќе го оплакуваат големиот неморал и расипаноста што владее во светот, 
поддржувајќи го тврдењето на верските учители дека опаднувањето на моралот 
е предизвикано со обесчестувањето на неделата. Оние кои ќе одбијат да го 



прифатат нивното сведоштво против себе ќе предизвикаат страшно 
негодување. 

Сатанската политика, во овој завршен судир со Божјиот народ, иста е како 
што била и во почетокот на големата борба на небото. Преправајќи се како да 
сака да го зацврсти божественото владеење, тој всушност потајно преземал сè 
што било во негова моќ за да го собори. И токму тоа, што тој на овој начин со 
сите сили настојувал да го спроведе, им го припишувал на ангелите што му 
останале предани на Бога. Истата измамничка политика ја обележува и 
историјата на Римската црква. Таа отсекогаш тврдела дека дејствува како 
намесник на небото, додека во својот стремеж да се издигне над Бога го 
променила Неговиот закон. Сите што биле под владеењето на Рим, поради 
својата преданост на Евангелието, биле испратени во смрт, биле јавно 
жигосувани како злосторници, сè тврдело дека биле во сојуз со сатаната, биле 
употребувани сите можни средства да ги компромитираат до таа мерка за во 
очите на народот, па дури и во сопствените очи, да изгледаат како најлоши 
злосторници. Така ќе биде и сега. Во стремежот да ги уништи оние што го 
почитуваат Божјиот закон, сатаната ќе ги наведе луѓето да ги обвинат како 
престапници на законот, како луѓе што го обесчестуваат Бога и со тоа врз 
светот ги навлекуваат Неговите казни. 

Бог никогаш не врши притисок на слободата на волјата ниту на совеста на 
луѓето; додека, напротив, сатаната, за да ги доведе под своја власт оние што 
не може на друг начин да ги заведе, редовно се служи со присилување и со 
свирепост. Тој настојува со страв и со насилство да завладее над совеста на 
луѓето и себеси да си ја осигура нивната преданост. За да го оствари тоа, тој 
дејствува преку верските и преку световните власти, наведувајќи ги со сила да 
ги наметнат човечките закони наспроти Божјиот закон.  

Оние што ја почитуваат библиската сабота ќе бидат прогласени за 
непријатели на законот и на општествениот поредок - како оние што ги рушат 
моралните огради на општеството, предизвикуваат анархија и изопаченост и 
така на земјата навлекуват Божји казни. Нивното совесно стравување,  да не 
згрешат, ќе биде прогласено како упорност, тврдоглавост и презир кон секоја 
власт. Тие ќе бидат обвинувани како непријатели на државата. Проповедниците 
што ја порекнуваат задолжителноста на Божјиот закон, од проповедалниците ќе 
истакнуваат покорување на граѓанските власти како од Бога одредена 
должност. Во законодавните домови и судовите, оние што ги држат Божјите 
заповеди ќе бидат лажно претставени и осудени. Нивните зборови ќе се 
прикажуваат во лажна боја, а на нивните постапки ќе им се припишуваат 
најлоши побуди. 

Бидејќи ги отфрлиле јасните библиски докази во прилог на Божјиот закон, и 
протестантите нема долго да чекаат со насилство да им ги затворат устите на 
оние чијашто вера не можат да ја побијат со Библијата. Тие сега иако не 
гледаат дека тоа е така, всушност го прифаќаат патот што ќе ги наведе да ги 
прогонуваат оние што според својата совест не можат како останатиот 
христијански свет, да ги признаваат барањата на папството, празнувајќи го 
денот што го вовело тоа. 

Црковните и државните великодостојници ќе се здружат за да ги подмитат, 
да ги наговорат или да ги присилат сите без разлика да ја празнуваат неделата. 
Недостатокот од Божјиот авторитет ќе биде заменет со угнетувачки одредби. 
Политичката расипаност ја уништува љубовта кон правдата и секој обѕир кон 
вистината; дури и во слободната Америка, државниците и законодавците, за да 
обезбедат одобрување и наклоност од страна на јавноста, ќе попуштат на 
популарното барање да се озакони задолжително празнување на неделата. 
Слободата на совеста, што била платена со толкави жртви, повеќе нема да се 
почитува. Во судирот кој наскоро ќе настане, преку пример ќе го видиме 



исполнувањето на зборовите на пророкот: “И змевот се разгневи на жената и 
отиде да војува со другите од семето нејзино, што ги пазат Божјите заповеди и 
го имаат сведоштвото на Исуса Христа” (Откровение 12:17). 

 
 
 

XXXVII 
 

БИБЛИЈАТА КАКО ЗАШТИТА 
 
 
“Закон и сведоштво барајте. Ако некој не зборува така за него нема 

светлина” (Исаија 8:20) Божјиот народ е упатен на Светото писмо како на своја 
заштита од влијанието на лажните учители и од измамувачките сили на 
духовите на темнината. Сатаната се користи со сите можни лукавства за да им 
оневозможи на луѓето да ја запознаат Библијата; бидејќи нејзиното јасно учење 
ги открива сите негови измами. Секое оживување на Божјото  дело, го 
поттикнува кнезот на злото на поголема активност, сега тој ги собира сите свои 
сили за завршната борба против Христа и Неговите следбеници. Наскоро пред 
нас ќе се покаже последната голема измама. Антихристот, своите чуда ќе ги 
прави пред нашите очи. Неговата имитација ќе биде толку слична на 
вистинските чуда, што ќе биде невозможно да се разликуваат едни од други, 
освен со помош на Светото писмо. Со неговото сведоштво мораме да го 
провериме секое тврдење и секое чудо. 

Оние кои се трудат да им се покоруваат на сите Божји заповеди ќе бидат 
изложени на подигрување и исмејување. Тие можат да опстанат само со Божја 
помош. За да можат да ги издржат искушенијата што им претстојат, тие Божјата 
волја мораат да ја сфатат така како што таа е откриена во Неговото Слово; тие 
можат да Го почитуваат Бога само ако имаат правилна претстава за Неговиот 
карактер, за Неговото владеење и за Неговите намери, и само ако постапуваат 
во согласност со тоа. Никој освен оние кои се утврдиле со темелно познавање 
на библиските вистини нема да може да се одржи во последниот голем судир. 
Секоја душа ќе биде ставена на решителна проба - ќе сака ли повеќе да Му 
служи на Бога или на човекот? Решителниот час штотуку е пред нас. Дали 
нашите нозе се втемелени на карпата на непроменливото Божјо  Слово? Дали 
сме подготвени да застанеме цврсто во одбрана на Божјите заповеди и верата 
Исусова?  

Пред Своето распнување, Спасителот им објаснил на Своите ученици дека 
Тој ќе биде предаден на смртта и дека ќе воскресне од гробот; тука биле 
присутни и ангелите, за Неговите зборови да ги втиснат во срцата и душите на 
учениците. Меѓутоа, учениците очекувале земно ослободување од римскиот 
јарем и не можеле да ја поднесат помислата дека Оној во кого биле 
сконцентрирани сите нивни надежи ќе мора да се предаде на толку срамна 
смрт. На тие зборови на кои требало да се сеќаваат, тие ги истерале од своето 
сеќавање, и кога дошол часот на искушението, ги затекнал неподготвени. 
Христовата смрт толку многу ги уништила нивните надежи, како Тој однапред 
да не ги предупредил. И нам во дадените пророштва иднината ни е откриена 
исто толку многу јасно, како што и на учениците им била откриена нивната 
иднина во Христовите зборови. Настаните поврзани со свршетокот на времето 
на милоста, и со делото за подготвување за време на неволјата, јасно ни се 
претскажани. Но илјадници не ги сфаќаат овие толку многу важни вистини, како 
никогаш да не биле откриени. Сатаната будно внимава за да спречи секакво 
влијание кое би можело да ги вразуми на спасение; и така времето на 
неволјата ќе ги најде неподготвени.  



Кога Бог на луѓето им упатува толку важни предупредувања што се 
прикажани како да ги објавуваат светите ангели кои летаат среде небото, тогаш 
Тој, од секое со разум надарено суштество, бара таквата порака и да ја 
прифати. Страшните казни што се најавени против оние кои му се поклонуваат 
на ѕверот и на неговиот лик (Откровение 14:9-11), сите треба да ги наведе на 
внимателно проучување на пророштвата, да дознаат што е белег на ѕверот и 
како можат да се сочуваат за да не го примат. Но народните маси ги одвраќаат 
своите уши да не ја слушаат вистината, и се обраќаат кон човечки 
измислувања. Апостол Павле, мислејќи токму на последните денови, кажува: 
“но ќе дојде време кога здрава наука нема да слушаат” (2. Тимотеј 4:3). Тоа 
време навистина е дојдено. Масите не ја сакаат библиската вистина, бидејќи 
таа се коси со желбите на грешното срце кое е наклонето кон светот; а 
сатаната тоа го заменува со измами кои тие ги сакаат.  

Но Бог сака на Земјата да има народ кој Библијата и само Библијата ќе ја 
истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја 
реформа. Ниту мислењата на учените луѓе, ниту научните тврдења, ниту 
симболите на верата или решенијата на црковните собори, толку многубројни и 
спротивни како и црквите што ги застапуваат, ниту гласот на мнозинството - 
ништо од ова, ниту сите заедно, не можат да се сметаат како доказ за или 
против било која точка на библиската вера. Пред да го примиме било кое учење 
или пропис, треба да се осведочиме дали тоа е поткрепено со она јасно и 
посветено начело: “Така зборува Господ.” 

Сатаната постојано настојува вниманието на народот, наместо кон Бога, да 
го насочи кон човекот. Тој ги наведува луѓето, наместо да го истражуваат 
Светото писмо за самите да дознаат што им е должност, како на свои водачи  
да гледаат на епископите, пасторите и на професорите по теологија. А тогаш 
управувајќи со умот на овие водачи, тој може, според својата волја, да влијае и 
на народот. 

Кога дошол Христос на овој свет за да го проповеда словото на животот, 
обичните луѓе од народот со задоволство го слушале. Па дури и многу од 
свештениците и старешините верувале во Него. Но врховните поглавари на 
свештенството и нацијата решиле Неговото учење да го осудат и отфрлат. 
Иако биле осуетени во сите свои напори да најдат вистинска основа за 
обвинение против Него, иако не можеле, а да не го почувствуваат, во Неговите 
зборови, влијанието на божествената моќ и мудрост, сепак им подлегнале на 
своите предрасуди и ги отфрлиле најјасните докази на Неговата месијанска 
служба за да не бидат принудени да станат Негови ученици. Овие Исусови 
противници биле луѓе кои народот дури од колевка бил научен да ги почитува, 
и на чијшто авторитет слепо и безусловно се поклонувал. “Како тоа”, се 
прашувал народот, “нашите старешини и учени книжници да не веруваат во 
Исуса? Зар овие побожни луѓе не би Го прифатиле кога Тој навистина би бил 
Месијата?” Влијанието на ваквите учители ја навело еврејската нација да Го 
отфрли својот Откупител.                  

Духот што ги придвижувал овие свештеници и старешини, и денес уште го 
покажуваат многумина, кои со фалење се истакнуваат со својата побожност. 
Тие одбиваат да го испитаат сведоштвото на Светото писмо за особените 
вистини за ова време. Тие укажуваат на својата многубројност, богатство и 
популарност, а на застапниците на вистината гледаат со презир како на 
малубројни сиромашни и непопуларни луѓе кои таквата нивна вера потполно ги 
одделува од светот. 

Христос однапред видел дека неовластеното присвојување на авторитетот 
што го покажувале книжниците и фарисеите нема да престане со расејувањето 
на Евреите. Со Своето пророчко око, Тој видел како се издига човечкиот 
авторитет за да владее над совеста, што за црквата во сите времиња 



претставувало страшно проклетство. Неговите тешки обвинувања против 
книжниците и фарисеите, како и Неговите предупредувања на народот да не 
оди по овие слепи водачи, се забележани во Евангелието како совет за идните 
генерации. 

Римската црква правото на толкувањето на Светото писмо го ограничила 
само на свештенството. Под изговор дека само нејзините духовници се 
надлежни да го толкуваат Божјото Слово, таа им го одзема на обичните луѓе. 
Иако Реформацијата на сите им го дала Светото писмо, сепак ова исто начело 
со кое Рим се раководел со векови, многумина задржува, и во протестанските 
цркви, да ја истражуваат Библијата сами за себе. Тие се научени, нејзиното 
учење да го прифатат онака како што го толкува црквата; и ги има илјадници 
кои не се осмелуваат да прифатат ништо што не одговара на официјалното 
верување или на воспоставеното учење на нивната црква, макар колку и да е 
јасно изнесено во Светото писмо.                                                                                            

Иако Библијата е полна со предупредувања против лажните учители, сепак 
многумина се подготвени грижата за потребите на својата душа да им ја 
доверат на своите душебрижници. Денес има илјадници таканаречени верници 
кои за прифаќањето на одделни точки на својата вера не можат да наведат 
никаква друга причина, освен дека се така научени од своите верски водачи. 
Тие преку Христовото учење поминуваат не посветувајќи му речиси никакво 
внимание, а имаат безусловна доверба во зборовите на своите проповедници. 
Но зар проповедниците се непогрешливи? Како можеме својата душа да им ја 
довериме на нивното водство, ако од Божјото Слово не гледаме дека тие ни 
донесуваат светлина? Недостатокот од морална храброст да скршнат од 
разгазениот пат по кој патува овој свет, многумина наведува слепо да 
продолжат по стапките на учените луѓе; а со своето спротивставување самите 
за себе да истражуваат, тие безнадежно се оковуваат во синџирите на 
заблудата. Тие гледаат дека вистината за сегашното време  јасно е истакната 
во Библијата и ја чувствуваат силата на Светиот Дух која го придружува 
нејзиното објавување, па сепак допуштаат спротивставувањето на 
свештениците да ги наведе да ја отфрлат светлината. Иако и разумот и душата 
им се осведочени, сепак овие заведени души не се осмелуваат да мислат 
поинаку отколку што мисли нивниот проповедник; и својот личен суд, и своите 
вечни интереси тие ги жртвуваат пред неверувањето, гордоста и пред 
предрасудите на другите. 

Сатаната со посредство на човечкото влијание на разни начини настојува 
да ги окова своите робови. Тој огромните маси со сигурност ги држи на своја 
страна врзувајќи ги со свилени нишки на наклоност кон оние кои се непријатели 
на Христовиот крст. Било каква да е приврзаноста: на родителите кон децата, 
на децата кон родителите, брачна или пријателска, ефектот е ист; 
противниците на вистината ја користат својата сила за да владеат над совеста, 
а душите, со кои тие на таков начин ќе загосподарат, немаат доволно храброст 
ниту самостојност да го направат она што според своето лично осведочување 
би им било должност. 

Вистината и почитувањето на Бога се неразделно поврзани; да се почитува 
Бог на погрешен начин, кога Библијата ни е на дофат на рацете, не е можно. 
Многумина истакнуваат дека не е важно што некој верува, само ако неговиот 
живот е правилен. Меѓутоа, начинот на животот се обликува според она во што 
всушност веруваме. Ако светлината на вистината ни е на дофат, а ние ја 
занемаруваме дадената предност да ја согледаме и послушаме, ние всушност 
ја отфрлуваме; со поголема желба ја бираме темнината отколку светлината. 

“Некој пат му се чини прав на човекот, а на крајот води кон смртта.” (Изреки 
16:25). Незнаењето не претставува никаков изговор за заблудата или гревот 
кога ни се дадени сите можности да ја запознаеме Божјата волја. Човекот 



патувајќи доаѓа до место од каде на сите страни се разидуваат патишта, но 
патоказот му покажува каде води секој од нив. Доколку тој, не обрнувајќи   
внимание на патоказот, тргне по било кој пат кој нему му се “чини прав”, сепак, 
колку и да е искрен во своите намери, најверојатно ќе се најде на погрешен пат.  

Бог ни го дал Своето Слово за да можеме да се запознаме со неговото 
учење и лично да можеме да дознаеме што бара Тој од нас. Кога еден законик 
Му пристапил на Христа со прашањето: “Што да направам за да добијам вечен 
живот?” Спасителот го упатил на Светите списи, велејќи: “Што е напишано во 
Законот? Како читаш?” (Лука 10:25, 26). Незнаењето не може да ги оправда ни 
старите ни младите, ниту ќе ги ослободи од заслужените казни за 
престапувањето на Божијот закон, бидејќи во своите раце го имаат верниот 
приказ на тој закон и неговите начела и барања. Не е доволно да се имаат само 
добри намери; не е доволно да се прави само она што  според нашето 
мислење е правилно, или она што проповедникот ќе го прогласи за правилно. 
Во прашање е спасението на душата и затоа мора, секој за себе, да го 
истражува Светото писмо. Макар колку и да е силно нашето осведочување - 
макар колку и да бидеме сигурни дека проповедникот знае што е вистина - сето 
тоа не е и не може да биде наш темел. Ние имаме карта на која се означени 
сите патокази на патот кон небото и затоа не треба ништо да нагодуваме или 
да претпоставуваме. 

Прва и најголема должност на секое со разум надарено суштество е од 
Светото писмо да дознае што е вистина, и тогаш според светлината и да 
живее, поттикнувајќи и други да појдат по неговиот пример. Библијата секој ден 
треба трудољубиво да ја проучуваме, одмерувајќи ја секоја изложена мисла и 
споредувајќи стих со стих. Со Божја помош мораме сами да формираме свое 
мислење, бидејќи пред Бога сами ќе полагаме сметка.  

Вистините, најјасно откриени во Библијата, се завиткани во сомнеж и 
темнина, благодарејќи на толкувањето на учените луѓе кои, градејќи се дека 
имаат голема мудрост, учат дека Светото писмо има мистично и духовно 
таинствено значење, кое со употребениот јазик и стил не е јасно изразено. 
Овие луѓе се лажни учители. На таквите какви што се тие, Христос им рекол: 
“Не ги познавате ни Писмата, ниту силата Божја” (Марко 12:24). Јазикот на 
Библијата треба да се толкува според неговото очигледно значење, освен ако е 
употребен некој  симбол или стилска фигура. Христос дал ветување: “И ако 
некој сака да ја извршува волјата Негова, ќе разбере дали оваа наука е од Бога” 
(Јован 7:17). Кога луѓето би биле подготвени да ја прифатат Библијата онака 
како што ја читаат, и кога не би имало лажни учители да ги заведуваат и 
збунуваат нивните мисли, би било извршено дело за кое ангелите би се 
радувале, а илјадници и илјадници кои сега талкаат во мракот на заблудата би 
дошле во Христовото стадо. 

Во проучувањето на Светото писмо треба да се напрегнат сите сили на 
умот и сфаќањето за да можеме, колку е тоа можно за смртните луѓе, да ја 
сфатиме длабочината на Божјите вистини; но при тоа не смееме да заборавиме 
дека поучливоста и покорноста на детето се вистинска карактеристика на 
ученикот. Тешкотиите на кои може да се наиде при проучувањето на 
библиските текстови никогаш не можат да се совладаат со истите методи со 
кои се фаќаме во бескомпромисна борба со филозофските проблеми. На 
проучувањето на Библијата не смееме да му пристапиме со онаа сигурност со 
која многумина пристапуваат при проучувањето од областа на науката, туку со 
молитва и чувство на зависност од Бога и со искрен копнеж да ја разбереме 
Неговата волја. Мораме да пристапиме во понизен дух желен за наука, за да  
се научиме од големиот “ЈАС СУМ”. Ако постапиме поинаку, злите духови така 
ќе го заслепат нашиот разум и така ќе го затврднат нашето срце, што вистината 
на нас нема да остави никаков впечаток. 



Многу делови на Светото писмо кои учените луѓе ги прогласуваат за тајна, 
или пак поминуваат преку нив како преку нешто безначајно, се полни со утеха и 
поуки за оној кој учел во Христовата школа. Една од причините што многу 
теолози немаат појасно разбирање на Божјото Слово е таа што тие ги 
затвораат своите очи пред вистините кои не сакаат практично да ги применат 
во животот. Разбирањето на библиските вистини не зависи толку од силата на 
истражувачкиот ум колку од искреноста на намерата и вистинската глад на 
душата за правда. 

Библијата никогаш не треба да се проучува без молитва. Само Светиот Дух 
може да ни помогне да ја сфатиме важноста на лесно разбирливите стихови и 
да нè сочува да не ги извртуваме, на своја погибел, тешко разбирливите 
вистини. Со помош на небесните ангели срцето така се подготвува, па ние 
тогаш го разбираме Божјото Слово, стануваме воодушевени од неговата 
убавина, предупредени од неговите предупредувања, охрабрени и засилени од 
неговите ветувања. Молитвата на псалмистот: “Отвори ги моите очи, за да ги 
гледам убавините на Твојот закон” (Псалм 119:18), треба да биде и наша 
молитва. Искушенијата често изгледаат неодоливи, затоа што се занемарува 
молитвата и проучувањето на Библијата, и тогаш оној  што се искушува не 
може веднаш да се присети на Божјите ветувања и на сатаната да му се 
спротивстави со библиското оружје. Меѓутоа, ангелите се постојано околу оние 
што сакаат да бидат поучени од божествените вистини, и во времето на 
големите неволји и кога тоа ќе биде неизбежно, тие ќе ги потсетат токму на 
оние вистини кои тогаш ќе им затребаат. Тогаш “кога непријателот ќе надојде 
како река, Господовиот Дух ќе го истера” (Исаија 59:19).  

Исус на Своите ученици им ветил: “А Утешителот, Духот Свети, Кого што 
Отецот ќе го испрати во Мое име, Тој ќе ве научи на сè и ќе ви напомни за сè 
што сум ви зборувал” (Јован 14:26). Но Христовото учење претходно мора да 
биде внесено во ризницата на умот, за Божијот Дух  во часот на опасноста да 
може на тоа да нè потсети. “Ги скрив во срцето свое заповедите Твои” кажува 
Давид, “за да не грешам пред Тебе” (Псалм 119:11).  

Сите кои ги ценат своите вечни интереси треба будно да се чуваат и од 
најмалата сенка на скептицизмот. Нападите на непријателските критики ќе 
бидат насочени на самите столбови на вистината. Не е можно да се остане 
надвор од зајадливото пецкање и препреденото мудрување, на подмолното и 
отровно учење на модерното безверие. Искушенијата со кои сатаната ги напаѓа 
луѓето, така се пресметани да ги погодат сите сталежи. Необразованите со 
напади на срамотење и исмејување, а против образованите настапува со 
научни забелешки и со филозофски заклучоци, еднакво пресметани да 
предизвикаат недоверба или презир кон Светото писмо. Дури и младите, кои 
имаат многу малку животно искуство, се осмелуваат да покажат сомнеж во 
врска со основните начела на христијанството. И ова неверување на младите, 
колку и да е површно, има свое влијание. На овој  начин мнозина се заведени 
да ја исмејуваат верата на своите татковци и Духот на милоста со презир да го 
навредуваат (Евреите 10:29). Животот на многумина кои ветувале и кои можеле 
да послужат на Бога на чест, а на светот на благослов, е упропастен со духот 
на неверството. Сите оние кои се потпираат на фалбаџиските заклучоци на 
човечкиот разум и се вообразуваат дека можат да ги протолкуваат 
божествените тајни и да дојдат до вистината и без помош на Божјата мудрост, 
се заплеткуваат и се фаќаат во мрежите на сатанските стапици. 

Ние живееме во најсериозниот период од историјата на овој свет. 
Судбината на милионите кои ја преполниле земјата, само што не е решена 
засекогаш. Нашето идно добро и спасението на другите души, зависи од патот 
по кој одиме сега. Ние треба да бидеме водени од Духот на вистината. Секој 
Христов следбеник треба најусрдно да го поставува прашањето: “Господе, што 



сакаш да правам?” Потребно е да се понижиме пред Господа во пост и молитва 
и многу да размислуваме за Неговото Слово, а особено за сцената на судот. 
Треба да се стремиме за подлабоко живо искуство со Бога. Не смееме да 
изгубиме ниту еден миг. Околу нас се случуваат настани од најголема важност; 
се наоѓаме на сатанско маѓепсано подрачје. Немојте да спиете, Божји 
стражари! Непријателот  демне од близина, подготвен секој час да скокне врз 
вас и да ве направи свој плен, ако задремете и се изморите. 

Многумина се измамени во врска со својата вистинска положба пред Бога. 
Тие се задоволни самите со себеси затоа што не направиле некои зли дела, а 
забораваат на толку добрите и благородни дела кои Бог со право ги бара од 
нив а кои пропуштиле да ги направат. Не е доволно што само како стебла се 
наоѓаат во Божјата градина. Тие треба да одговорат на Неговите очекувања 
донесувајќи род. Тој ги прави одговорни за сите добра со кои поткрепени со 
Неговата милост, можеле да ги направат, а не ги направиле. Во небесните 
книги таквите се регистрирани како дрво кое само “ја испостува земјата” (Лука 
13:7). Но сепак, дури ни случајот на таквите не е сосема безнадежен. Таквите 
кои лекомислено ја земаат Божјата благодат и злоупотребуваат Неговата 
милост, срцето полно со трпение и љубов сè уште најусрдно ги повикува: 
“Стани ти што спиеш, воскресни од мртвите, и  Христос ќе те осветли! И така 
внимавајте грижливо како живеете... користете го времето, зашто деновите се 
зли” (Ефесјаните 5:14 -16). 

Кога ќе дојде времето на искушението, тогаш оние кои Божјото Слово го 
зеле за свое животно правило јасно ќе се распознаваат. Разликата помеѓу 
зимзелените и останатите дрвја во текот на летото не се гледа; но кога ќе 
наидат студените бранови на зимата, ледениот ветер и мраз, зимзеленото дрво 
останува непроменето, додека останатите дрвја ги губат своите зелени лисја. 
Така и вистинските христијани сега можеби не се разликуваат од оние кои 
лицемерно само го носат таквото име, но пред нас е времето кога разликата ќе 
стане очигледна. Нека само противниците повторно се подигнат, нека верската 
заслепеност и нетрпеливост повторно загосподарат, нека огнот на прогонството 
се распали, сите тие полуобратени млаки и лицемерни ќе попуштат и ќе се 
одречат од својата вера; но вистинскиот христијанин ќе стои цврсто и 
непоколебливо како карпа, неговата вера ќе биде посилна и неговата надеж 
посветла, отколку во деновите на благосостојбата. 

“Постојано размислувам за Твоите сведоштва”, вели псалмистот. “Преку 
Твоите заповеди станав разумен; затоа го замразив секој пат на неправда” 
(Псалм 119:99, 104). 

“Блажен е човекот, кој се здобил до мудрост” (Изреки 3:13). “Затоа што тој 
ќе биде како дрво посадено крај води, што ги пушта корењата свои крај потокот; 
тоа не знае како настанува припек, лисјата му се зелени, и во време на суша не 
се плаши и не престанува да дава плод” (Еремија 17:8). 

 
 
 

XXXVIII 
 

ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
 
 
“Потоа видов друг ангел, како слегува од небото, кој имаше голема власт, и 

земјата се осветли од неговата слава. И извика со силен глас, велејќи: Падна, 
падна големиот Вавилон, и стана демонско живеалиште и засолниште на сите 
нечисти духови, и засолниште на сите нечисти и гадни птици.” “И чув друг глас 



од небото да вели: Излезете од неа, народе Мој, за да не бидете соучесници во 
нејзините гревови, и да не ги примите нејзините зла” (Откровение 18:1, 2, 4). 

Овој библиски текст укажува на времето кога најавата за падот на Вавилон, 
која веќе ја објавил вториот ангел (Откровение 14:8), треба да се повтори, со 
повторно напомнување на расипаностите кои навлегле во верските 
организации кои го сочинуваат Вавилон, откако оваа вест за првпат е објавена 
во летото 1844 година. Овде се опишува ужасната состојба на верскиот свет. 
Со секое отфрлување на вистината, душата и умот на овие луѓе стануваат 
помрачни, а срцето потврдо, додека најпосле целосно не затврднат во дрско и 
отворено неверство. И покрај предупредувањата што Бог ги дал, тие ќе 
продолжат да газат една од десетте заповеди, додека не бидат наведени дури 
и да ги прогонат оние кои таа заповед, како и сите останати, ги сметаат за 
свети. Презирајќи го Божјото Слово и Неговиот народ, тие Го презираат и 
самиот Христос. Кога црквите еднаш ќе го прифатат учењето на спиритизмот, 
ограничувања кои се поставени во Божјото Слово на непрепороденото срце ќе 
бидат отстранети, а исповедувањето на верата станува само наметка која го 
покрива најподлото беззаконие. Верувањето во спиритистичките манифестации 
ги отвора вратите за “измамливи духови и ѓаволски учења” (1. Тимотеј 4:1), и на 
тој начин во црквите ќе се почувствува влијанието на злите ангели. 

За Вавилон, во времето на кое се однесува ова пророштво, пророкот 
кажува: “Зашто нејзините гревови стигнаа до небото и Бог си спомна за 
нејзините неправди” (Откровение 18:5). Вавилон ја наполнил мерката на својата 
вина, и казната со уништување само што не се срушила врз него. Но Господ с# 
уште има свој народ во Вавилон, и пред Вавилон да биде казнет со Божја 
казна, овие верници мора да бидат повикани да “излезат од него за да не бидат 
соучесници во неговите гревови, и да не ги примат неговите зла.” Затоа 
движењето на кое овде се мисли, симболично е претставено со ангел кој 
слегува, ја осветлува земјата со својата слава и со силен глас ги објавува 
гревовите на Вавилон. Во контекстот на неговата порака се слуша и повикот: 
“Излезете од неа, народе Мој!” Тоа што го најавува овој  ангел во (Откровение 
18:1-4)  заедно со третата ангелска вест, го сочинува последното 
предупредување кое треба да се упати до жителите на Земјата. 

Страшен е свршетокот кон кој во пресрет оди овој свет. Земните сили, 
соединети во борба против Божјите заповеди, ќе издадат декрет сите “мали и 
големи, богати и сиромашни, слободни и робови” (Откровение 13:16) мораат да 
се приспособат на воспоставениот обичај на црквите празнувајќи ја лажната 
сабота. Сите кои нема да се согласат со ова, ќе бидат казнувани на разни 
начини, и најпосле ќе бидат прогласени за виновници кои заслужуваат смрт. Од 
друга страна, Божјиот закон налагајќи да се празнува денот во кој и самиот 
Творец се одморал бара послушност и се заканува со гнев на сите кои ги 
престапуваат Неговите прописи. 

Кога на народот исходот од сето ова јасно ќе му се предочи, тогаш секој оној 
кој и понатаму ќе продолжи, покорувајќи се на човечките одредби, да го гази 
Божјиот закон ќе го прими белегот на ѕверот; ќе го прими знакот на поданичка 
послушност на онаа власт која ја избрал да ја слуша наместо Бога. 
Предупредувањето на небото гласи: “Кој ќе му се поклони на ѕверот и на 
неговиот лик, и прими белег на своето чело или на својата рака, тој ќе пие од 
виното на јароста Божја, вино неразводнето, излеано во чашата на Неговиот 
гнев.” (Откровение 14:9, 10). 

Но никого Божјиот гнев нема да го стигне пред да допре вистината до 
неговото срце и совест, и тој ја отфрли. Има многу од оние кои никогаш немале 
можност да ги слушнат посебните вистини за ова време. Обврската која 
произлегува од четвртата заповед никогаш не им е прикажана во вистинската 
светлина. Оној кој го чита сечие срце и ја испитува секоја побуда, нема ниту 



еден од оние кои го бараат познавањето на вистината да го остави да биде 
измамен во врска со исходот на оваа борба. Законот не треба на народот да му 
биде слепо наметнат. Секој ќе има доволна светлина својата одлука да ја 
донесе врз основа на здравиот разум.                                                                                                           

Саботата ќе претставува голема проверка за верноста, зашто нејзиното 
празнување е особено оспорувана точка на вистината. Кога луѓето во тој поглед 
ќе бидат ставени на последно проверување, тогаш, слично на граничната 
линија, ќе се истакне разликата помеѓу оние кои Му служат на Бога и оние кои 
не Му служат. Додека празнувањето на лажната сабота (неделата) сообразно 
со земните закони, но спротивно со четвртата Божја заповед, ќе претставува 
јавно признавање на поданичката покорност на онаа сила која се 
спротивставувала на Бога - празнувањето на вистинската сабота, во 
сообразност со Божјиот закон, претставува очигледен доказ на верност кон 
Творецот. Додека едните, прифаќајќи го овој знак на потчинетост кон земните 
власти, го примаат белегот на ѕверот - другите, избирајќи го знакот на верност 
на божествениот авторитет, го примаат Божјиот печат. 

Порано оние кои ја истакнувале вистината за пораката на Третиот ангел 
најчесто биле сметани за злокобни паничари. Нивните претскажувања дека 
црквата и државата ќе се здружат да ги прогонуваат оние кои ги држат Божјите 
заповеди, се прогласувани за неосновани и апсурдни. Најубедливо се тврдело, 
дека таа земја никогаш не може да биде нешто друго освен она што отсекогаш 
била - бранител на верската слобода. Но кога на големо ќе почне да се агитира 
за прашањето на принудното празнување на неделата и кога ќе стане 
очигледно дека настанот во кој толку долго се сомневало навистина се 
приближува, пораката на Третиот ангел ќе произведе таков впечаток каков 
порано не можела да има. 

Бог во сите генерации испраќал Свои слуги да го осудуваат гревот и во 
светот и во црквата. Но народот сака да му се зборуваат “мили работи”, бидејќи 
чистата, неразубавена и непосредно изнесената вистина не му е угодна. Многу 
реформатори во почетокот на својата работа решиле во осудувањето на гревот 
на црквата и на народот да постапуваат мошне внимателно и разумно, 
надевајќи се дека со примената на чистиот христијански живот ќе успеат да го 
вратат народот на учењето на Библијата. Но и над нив слегол Божјиот Дух, како 
што во старо време слегол врз Илија, поткренувајќи го да ги осуди и јавно 
жигоса гревовите на еден безбожен цар и на отпаднатиот народ; така и тие не 
можеле да се воздржат, а да не ги објавуваат јасните библиски вистини - 
учењата кои во почетокот не биле волни да ги истакнуваат. Се чувствувале 
присилени ревно да ја објавуваат вистината и опасноста која им се заканувала 
на душите. Зборовите кои самиот Господ им ги ставил во уста ги изговарале не 
плашејќи се од последиците, и народот едноставно бил присилен да го слушне 
предупредувањето. 

На овој начин ќе се објавува и третата ангелска вест. Кога ќе дојде времето 
таа да се објавува со најголема сила, Господ ќе се послужи со скромни орудија 
и Тој ќе управува со умот на оние кои ќе се посветат на Неговата служба. 
Работниците ќе бидат оспособени со помазување на Светиот Дух повеќе 
отколку од учењето стекнато во образовните институции. Светата ревност, 
луѓето од вера и молитва едноставно ќе ги натера  да ги проповедаат 
зборовите што самиот Бог ќе ги стави во нивната уста. Гревовите на Вавилон ќе 
бидат разоткриени. Страшните последици на присилното наметнување на 
црковните обичаи со посредство на граѓанските власти, навлегувањето на 
спиритизмот, вешто прикриениот но брз развој на папската власт - сето тоа ќе 
биде демаскирано. Овие свечени предупредувања ќе го поткренат народот. 
Илјадници и илјадници ќе слушаат зборови какви никогаш не слушале. Како 
вчудоневидени ќе го слушаат сведоштвото дека Вавилон е црква падната 



поради своите заблуди и гревови, и поради тоа што ја отфрлила вистината 
испратена од небото. Кога народот желен да ја дознае вистината ќе им се 
обрати на своите поранешни учители со прашањето: “Зар навистина тоа е 
така?” Проповедниците ќе им изнесуваат приказни, зборувајќи им “мили работи” 
да ги стивнат нивните стравувања и да ја смират нивната разбудена совест. 
Меѓутоа, бидејќи многумина ќе одбијат да се задоволат само со авторитетот на 
човекот барајќи го она јасното “Така зборува Господ”, популарните 
проповедници, слично на фарисеите во старо време, полни со гнев што 
нивниот авторитет е доведен во прашање, ќе изјавуваат дека пораката е од 
сатаната и ќе ги поттикнуваат масите наклонети кон гревот да ги исмејуваат и 
прогонуваат оние кои ја објавуваат.  

Штом борбата се проширува на нови подрачја и вниманието на народот се 
свртува кон погазениот Божји закон, ни сатаната не мирува. Силата што го 
следи објавувањето на пораката само уште повеќе ќе ги разбесни оние кои и се 
противат. Проповедниците ќе вложуваат речиси натчовечки напори за да не 
допре светлината до нивните стада. Со сите средства што им стојат на 
располагање ќе настојуваат да го спречат секое расправање за овие толку 
важни прашања.  

 Црквата ќе ја повика на помош силната рака на граѓанската власт, и во тоа 
папистите и протестантите ќе бидат единствени. Кога движењето за 
задолжителното празнување на неделата ќе биде уште посмело и 
порешително, тогаш и законот ќе биде повикан на помош против оние кои ги 
држат Божјите заповеди. Ќе им се закануваат со парична  и затворска казна, а 
на некои ќе им понудат високи титули и положби како и други награди и 
привилегии за да ги наведат да се откажат од својата вера. Но нивниот 
непоколеблив одговор ќе биде: “Докажете ни со Божјото Слово дека сме во 
заблуда,” истото она што го барал и Лутер кога се нашол во слични околности. 
Оние што ќе бидат изведувани пред судовите, вистината ќе ја бранат силно и 
убедливо, и некои од оние што ќе ги сослушуваат ќе бидат наведени да ги 
прифатат сите Божји заповеди. На овој начин светлината ќе дојде до 
илјадниците оние кои инаку никогаш не би дознале ништо за овие вистини.                       

Совесното покорување на Божјото Слово ќе се смета за побуна. Заслепени 
од сатаната, родителите ќе постапуваат строго и сурово кон своите деца што ќе 
бидат верни и одани на Бога; господарите и работодавачите ќе ги угнетуваат 
оние кои ги држат Божјите заповеди. Љубовта ќе олади; децата ќе бидат 
лишени од наследствата и истерани од домовите. Павловите зборови: “А и сите 
кои сакаат да живеат побожно во Христа Исуса, ќе бидат гонети” (2. Тимотеј 
3:12), целосно ќе се исполнат. Кога поборниците на вистината ќе одбијат да ја 
почитуваат неделата на местото на саботата, некои ќе бидат фрлени во затвор, 
некои ќе бидат прогонети, а со некои ќе се постапува како со робови. Сега на 
човечкиот разум сето ова му се чини невозможно; но кога Божјиот Дух кој го 
зауздува злото еднаш ќе се повлече од луѓето и тие дојдат под потполна власт 
на сатаната кој ги мрази божествените прописи, ќе се применуваат дотогаш 
нечуени постапки. Срцето може да биде мошне свирепо кога од него ќе исчезне 
љубовта и стравот од Бога. 

Штом ќе се приближи бурата, многумина кои тврдат дека веруваат во 
пораката на Третиот ангел (Откровение 14:9-12), но не се посветени со 
послушност кон оваа вистина, ќе ги напуштат своите позиции и ќе поминат во 
редовите на противниците. Соединувајќи се со светот и учествувајќи во 
неговиот дух, тие дошле дотаму што она што претставува суштина на оваа 
порака го посматраат речиси во иста светлина; и кога ќе дојде искушението, тие 
ќе бидат подготвени да ја изберат полесната, популарната страна. 
Талентираните и речити проповедници, луѓе кои со својата тактичност ги 
привлекуваат слушателите и кои некогаш се радувале на вистината, ќе ги 



употребат сите свои способности да ги измамат и заведат душите. Тие ќе 
станат најогорчени непријатели на своите некогашни браќа. Кога поборниците 
на саботата ќе бидат доведени пред суд да одговараат поради својата вера, 
овие отпадници ќе бидат најуспешното сатанско орудие да ги клеветат и 
обвинуваат и така со лажните изјави и сомневања го предизвикуваат гневот на 
властодршците против нив. 

Во ова време на прогонство ќе биде испитана верата на Божјите слуги. Тие 
верно ќе го објавуваат предупредувањето, гледајќи единствено на Бога и на 
Неговото Слово. Божјиот Дух, дејствувајќи на нивните срца, ќе ги присили да 
зборуваат. Поттикнати со света ревност и гонети од Божјиот Дух тие - без оглед 
на последиците што можат да произлезат од тоа што на народот ќе му ги 
пренесуваат зборовите кои самиот Бог ги ставил во нивната уста - верно ќе ја 
вршат својата должност. Тие нема да мислат на своите земни интереси, ниту 
пак ќе се стремат да го сочуваат својот углед или живот. Меѓутоа, кога на нив ќе 
навали бура на противење и срамотење, некои сепак, совладани од стравот, ќе 
бидат подготвени да извикаат: “Да мислевме на последиците на своите 
зборови, ние би останале во мир.” Тешкотиите ќе ги опкружат од сите страни. 
Сатаната ќе ги напаѓа со жестоки искушенија. Ќе се чини како делото за кое се 
прифатиле далеку ги надминува нивните способности. Ќе им се заканува 
смртна опасност. Воодушевувањето што ги поттикнувало го снемува; а враќање 
нема. Тогаш, свесни за својата беспомошност, тие за помош и за сила ќе му се 
обратат на Семожниот, ќе се сетат дека зборовите што ги зборувале не биле 
нивни, туку на Оној кој им наредил да го објават ова предупредување. Бог во 
нивните срца ја всадил вистината, и тие мора да ја објават. 

Истите искушенија ги преживеале и Божјите луѓе во минатите векови. 
Виклиф, Хус, Лутер, Тиндал, Бакстер и Весли, го истакнувале правилото дека 
секое учење мора да се провери со Светото писмо, изјавувајќи дека подготвено 
ќе го порекнат сето она што Божјото Слово го осудува. Против овие луѓе 
беснеел оган од прогонства со неумолив гнев, па сепак тие не престанале да ја 
проповедаат вистината. Секој отсек од црковната историја бил обележан со 
развојот на некоја особена вистина, приспособена за потребите на Божјиот 
народ во даденото време. Секоја нова вистина морала да го чисти пред себе 
патот наспроти омразата и противењето; оние кои биле благословени со 
нејзината светлина, морале да поминат низ искушенија и проби. Секогаш, кога 
за тоа ќе се укаже потреба, Бог на народот му дава посебна вистина. Кој би 
смеел да одбие таквата вистина да не ја објавува? Тој на Своите слуги им 
налага на светот да му упатат последен повик на милост. Тие не можат да 
останат неми, а при тоа да не ја изложат на опасност и сопствената душа. Тие 
мораат да ја извршат својата должност, а последиците да ги препуштат на 
Бога. 

Жестокоста на сè посилното противење повторно ќе ги збуни Божјите слуги, 
бидејќи ќе изгледа како тие самите да ја предизвикале кризата. Но совеста и 
Божјото Слово ќе ги осведочат во исправноста на нивната постапка; и, покрај 
тоа што искушенијата сè уште траат, тие ќе бидат зајакнати да можат да ги 
поднесат. Борбата ќе биде решителна и сè поостра, но со неволјите ќе расте и 
нивната вера и храброст. Нивното сведоштво ќе биде: “Ние не се осмелуваме 
да се мешаме во неовластеното менување на Божјото Слово и Неговиот Свет 
закон, нарекувајќи еден негов дел важен, а друг безначаен, и на тој начин да ја 
задобиеме наклоноста на светот. Господ на кого Му служиме може да нè 
ослободи. Христос ги совладал земните сили, па зар да се плашиме од еден 
веќе победен свет?” 

Прогоноството во своите разни облици претставува неизбежен исход на 
примената од сатанското вековно начело кое ќе постои сè додека постои и тој и 
додека христијанството ќе има животна сила. Ниеден човек не може да му 



служи на Бога, а против себе да не предизвика отпор од силите на темнината. 
Вознемирени и исплашени со своето влијание да не им го одземе пленот од 
рацете, злите ангели гневно го напаѓаат. Злите луѓе, укорени од неговиот 
пример, се здружуваат со злите ангели во нивното настојување со примамливи 
искушенија да го одделат од Бога. Кога тоа не успева, тогаш применуваат сила 
за да го натераaт да работи против својата совест. 

Меѓутоа, сè додека Христос, како посредник на човекот, се наоѓа во 
небесната светиња, и властодршците и народот под влијанието на Светиот Дух 
чуствуваат извесно сожалување. Влијанието на Светиот Дух кој го задржува 
злото сè уште до извесна мера ги контролира земните закони. Кога би ги 
немало овие закони состојбата во светот би била многу полоша отколку што е 
сега. Иако многу од нашите властодршци се активни орудија на сатаната, сепак 
и Бог меѓу водечките луѓе на нациите има Свои орудија. Непријателот ги 
поткренува своите слуги да предлагаат мерки кои повеќе ќе му пречат на 
Божјото дело; но под влијанието на светите ангели, државниците кои се бојат 
од Господа таквите предлози ги побиваат со несоборливи докази. На овој начин 
неколку луѓе ја спречуваат силната струја на злото. Противењето на 
непријателите на вистината ќе биде задржано за пораката на Третиот ангел да 
би можела да го изврши своето дело. Кога последното предупредување ќе биде 
објавено, тоа ќе го привлече вниманието на овие водечки луѓе преку кои сега 
Господ работи, и некои од нив ќе го примат и во времето на неволјата ќе 
застанат до Божијот народ. 

Ангелот кој се придружува во објавувањето на третата ангелска вест ќе ја 
осветли целата Земја со својата слава. Овде е најавено делото со широки 
размери и невообичаена сила. Адвентното движење од 1840 до 1844 год. 
претставувало величенствено манифестирање на Божјата сила. Првата 
ангелска вест била однесена до секоја мисионерска станица во светот, и во 
некои земји се јавило толку големо интересирање за верата какво што не е 
забележано од реформацијата во шеснаесеттиот век; но сето тоа ќе биде 
надминато со силното движење во последното предупредување на Третиот 
ангел.  

Делото ќе биде слично на она на денот на Педесетницата. Како што “раниот 
дожд”, во излевањето на Светиот Дух на почетокот на евангелието, бил даден 
да предизвика 'ртење на скапоценото семе, така и “доцниот дожд” ќе се излее 
при свршетокот за жетвата да дозрее. “И така, сега да се стремиме да Го 
запознаеме Господа; појавата Негова е како утринска зора, и Он ќе дојде при 
нас како дожд; како доцен и ран дожд што ја натопува земјата” (Осија 6:3). “А и 
вие, чеда Сионови, радувајте се и веселете се во Господа, вашиот Бог; оти Он 
ќе ви дава умерен дожд, па ќе ви праќа - дожд ран и дожд доцен, како и порано” 
(Јоил 2:23). “Во последните денови, вели Господ, ќе излеам од Својот Дух на 
секое тело.” “И секој кој ќе го повика Господовото име, ќе се спаси.” (Дела 2:17, 

21). 
Големото дело на евангелието ќе се заврши со манифестирање на Божјата 

сила не помала од онаа која го придружувала неговиот почеток. Пророштвата 
што се исполниле во раниот дожд на почетокот на евангелието, повторно ќе се 
исполнат во доцниот дожд, при неговото завршување. Тоа е “времето не 
одморање” што апостол Петар однапред го најавил велејќи: “Покајте се и 
обратете се, за да ви бидат избришани гревовите, за да дојдат, од лицето на 
Господа времиња на освежување, и да Го испрати претскажаниот за вас Исуса 
Христа” (Дела 3:19, 20). 

Божјите слуги, со лица осветлени од небесното посветување, ќе брзаат од 
место до место да ја објават пораката на небото. Илјадници гласови, ширум 
земјата, ќе го објавуваат предупредувањето. Болните ќе бидат исцелувани со 
натприродна сила, а знаци и чудеса ќе ги придружуваат верниците. И сатаната 



ќе прави лажни чудеса, ќе направи дури “и оган да слегува од небото на земјата 
пред луѓето” (Откровение 13:13). На овој начин жителите на Земјата ќе бидат 
наведени најпосле да се определат: за едната или за другата страна. 

Пораката ќе ги освојува срцата не толку со докажување колку со длабокото 
осведочување на Божјиот Дух. Доказите веќе биле изнесени. Семето е посеано, 
а сега ќе никне и ќе донесе род. Публикациите што ги разнесувале 
мисионерските работници го извршиле своето влијание, но многумина на кои 
вистината изложена во тие списи оставила длабок впечаток, биле спречени 
целосно да ја разберат или послушаат. Сега зраците на светлината насекаде 
проникнуваат, вистината се гледа во сета своја јаснотија, а искрените Божји 
деца ги раскинуваат врските што досега ги задржувале. Семејните и црковните 
врски не можат повеќе да ги задржат. Вистината им е поскапоцена од сè друго. 
И покрај силите здружени против вистината, значаен е бројот на оние што ќе 
застанат на страната Господова.  

 
 
 

XXXIX 
 

ВРЕМЕ НА ГОЛЕМИ НЕВОЛЈИ И ДУШЕВНИ МАКИ 
 
 
“И во тоа време ќе се крене Михаил, големиот кнез, кој ќе ги брани синовите 

на твојот народ, и ќе настане време тешко, какво што немало откако постојат 
луѓето, па сè до денес. Во тоа време ќе се спаси твојот народ - сите што ќе се 
најдат запишани во книгата” (Даниел 12:1).  

Кога ќе се заврши објавувањето на третата ангелска порака, Христос во 
Својата милост повеќе нема да се зазема за непокајаните жители на оваа 
Земја. Божјиот народ го завршил своето дело; тој го примил “доцниот дожд”, 
“времето за освежување од лицето Господово” и е подготвен за часот на 
искушението што доаѓа. Ангелите со брзање заминуваат и повторно се враќаат 
на небото. Еден ангел, враќајќи се од Земјата, објавува дека неговото дело е 
завршено; светот е проверен и со последното искушение, и сите оние кои се 
покажале верни на Божјите прописи, го примиле “печатот на живиот Бог”. Тогаш 
Христос престанува со Своето посредување во небесната светиња. Тој ги 
подига Своите раце и гласно изговара: “Се сврши!”, а сите ангелски војски ги 
положуваат своите круни, додека тој свечено изјавува: “Кој чини неправда, нека 
чини уште неправда; и кој е нечист, нека се онечистува уште; и кој е праведен 
нека чини уште правда; и кој е свет, нека се осветува уште” (Откровение 22:11). 
Случајот на секој поединец дефинитивно е решен за живот или за смрт. 
Христос за Својот народ го завршил делото на помирување и ги избришал сите 
негови гревови. Бројот на Неговите поданици е исполнет “а царството, власта и 
величеството под целото небо ќе се даде” на наследниците на спасението; и 
Исус ќе владее, како Цар над царевите и Господар над господарите. Кога Тој ќе 
ја напушти светињата, земните жители ќе ги покрие темнина. Во тоа страшно 
време праведниците ќе мораат да живеат без посредник пред светиот Бог. 
Силата која безбожниците сè уште ги задржува, тогаш ќе се повлече и сатаната 
ќе има потполна власт над оние кои неотповикливо ќе останат непокајани. 
Божјото трпение, толку долго злоупотребувано, се приближило кон крајот. 
Светот ја отфрлил Неговата милост, ја презрел Неговата љубов и го погазил 
Неговиот закон. Непокајаните ја поминале границата на времето на милоста 
што им било дадено. Божијот Дух на кого толку упорно се противеле, најпосле 
се повлекол од нив. Незаштитени со Божјата милост, потполно се препуштени 
на злиот непријател. Тогаш сатаната ќе ги турне жителите на оваа Земја во 



последна голема неволја. Штом Божјите ангели ќе престанат да ги зауздуваат 
страшните бури на човечките страсти, ќе бидат отпуштени сите елементи на 
судирот. Целиот свет ќе биде зафатен со пропаст пострашна од онаа што во 
старото време го снашла Ерусалим. 

Еден единствен ангел ги убил сите првенци на Мисирците, исполнувајќи ја 
нивната земја со тага и јадосување. Кога Давид, пребројувајќи го народот, 
згрешил пред Бога, еден ангел го предизвикал оној страшен помор со кој бил 
казнет неговиот грев. Истата моќ на сотрувања што ја покажале светите ангели 
кога Бог тоа го заповедал, ќе ја покажат и злите ангели кога Тој тоа ќе го 
дозволи. Тие сили тогаш се подготвени и само чекаат Бог тоа да го дозволи па 
на сите страни да го шират злото и да пустошат. 

Оние кои го почитуваат Божијот закон ќе бидат обвинети дека на светот ги 
навлекле Неговите казни и ќе бидат сметани за причинители на страшните 
нарушувања во природата, караниците и крвопролевањата меѓу луѓето што 
земјата ја исполнува со болка и проклетство. Силата која ќе го придружува 
последното предупредување ќе ги разбесни безбожниците; нивниот гнев ќе 
пламне против сите оние што ќе ја прифатат пораката, а сатаната ќе настојува 
постоечкиот дух на омраза и прогонство уште повеќе да го разгори. 

Кога Божјото присуство најпосле се повлекло од еврејскиот народ, ниту 
свештениците ниту народот тоа не го знаеле. Иако под сатанска власт и 
проникнати со најстрашни и најодвратни страсти, тие себеси сè уште се 
сметале за Божји избраници. Службата во храмот и понатаму е извршувана; на 
неговите обесчестени олтари биле принесувани жртви и секој ден бил 
повикуван Божјиот благослов врз народот кој ја носел вината за крвта на 
Божијот љубен Син и продолжил да ги убива Неговите слуги и апостоли. Исто 
така и кога ќе биде изречена неотповиклива одлука во небесната светиња, и 
кога судбината на светот ќе биде запечатена за вечни времиња, жителите на 
Земјата нема да знаат ништо за тоа. Оние, од кои Божјиот Дух тогаш конечно ќе 
се повлече, ќе продолжат да ги извршуваат верските обреди и формалности, а 
сатанската ревност со која кнезот на злото ќе ги инспирира да ги извршат 
неговите пеколни намери, ќе личи на вистинско ревнување за Бога. 

Бидејќи саботата во целото христијанство станала особен предмет на 
расправа и бидејќи и црковните и световните власти се здружиле со сила да го 
наметнат празнувањето на неделата, упорното одбивање на незначајното 
малцинство на верни да се покорат на ова масовно барање, ќе ги направи 
предмет на сеопшта омраза. Ќе се истакнува тврдењето дека тоа незначајно 
малцинство кое се спротивставува на општо прифатената институција на 
црквата и законот на државата не треба да се трпи; дека е подобро тие самите 
да страдаат отколку цели нации да се препуштат на забуна, исмејување и 
беззаконие. Истиот аргумент и еврејските поглавари пред повеќе од 
деветнаесет века го изнеле против Христа. “Ниту помислувате”, нагласил 
лукавиот Кајафа, “дека е поарно за нас да умре еден човек за народот, отколку 
сиот народ да пропадне” (Јован 11:50). Ваквото аргументирање ќе изгледа 
убедливо; и најпосле против оние кои според четвртата заповед ја празнуваат 
саботата ќе биде издаден декрет со кој тие се прогласуваат за виновници кои 
заслужуваат најтешки казни, а на масите им се дава слобода после одредено 
време да ги убијат. Католицизмот во таканаречениот стар свет и отпаднатиот 
протестантизам во новиот, ќе постапуваат потполно слично против оние кои ги 
почитуваат сите божествени прописи. 

Тогаш Божјиот народ ќе биде изложен на оние страдања и душевни маки 
кои пророкот ги опишува како Јаковoви маки: “Вака вели Господ: Слушам крик 
на ужас, тоа е стравотија, а не мир. Ајде, распрашајте се и погледнете: дали 
некогаш родил маж? А сите мажи се фаќаат за бедрата како родилки! Зошто се 



сите лица изобличени и побледени? Леле, зашто е голем овој ден, сличен нему 
не бил! Време на неволја е за Јакова, но ќе се избави од неа.” (Еремија 30:5-7).  

Јакововата ноќ на страв, кога во молитвата со мака се борел за 
ослободување од рацете на својот разлутен брат Исав (Битие 32:24-30), го 
прикажува искуството на Божјиот народ во времето на овие големи неволји. 
Заради измамата со која се послужил за да прими благослов од  татко му кој 
бил наменет за Исав, Јаков, исплашен од смртните закани на брата си, 
побегнал да си го спаси својот живот. По долги години поминати во прогонство, 
тој според Божјата заповед тргнал на пат, за заедно со своите жени, деца и со 
стадата повторно да се врати во стариот роден крај. Пристигнувајќи на 
границата на својата земја, бил мошне исплашен од веста дека Исав му се 
приближува на чело на чета со воружени војници, без сомнение со намера да 
му се освети. Се чинело дека Јакововата невооружена и незаштитена 
придружба само што не  паднала како беспомошна жртва на насилството и 
колежот. На овој товар на Јакововата загриженост и страв е додадено уште и 
уништувачкото бреме на самопрекорот, бидејќи добро знаел дека токму 
неговиот грев бил причина за овие опасности. Божјата милост тогаш била 
неговата единствена надеж, а молитвата единствена одбрана. Сепак тој од 
своја страна не пропуштил ништо за да ја окае и изглади направената неправда 
на својот брат, и да ја отстрани опасноста што му се заканувала. Исто така и 
Христовите следбеници, приближувајќи се кон времето на неволјата, треба да 
направат сè од своја страна, пред народот да се покажат во вистинска 
светлина, да ги разоружаат предрасудите и да ја отстранат опасноста што и се 
заканува на слободата на совеста. 

Откако членовите на своето семејство ги “пренесе преку потокот” за да не ја 
гледаат неговата мака, Јаков останал сам да се бори со Бога. Го исповедал во 
молитва својот грев, и со благодарност ја признавал Божјата милост покажана 
кон него, и во длабока понизност се повикувал на направениот завет со 
неговите татковци и на ветувањето што во визија му е дадено онаа ноќ во 
Ветил и повторено во земјата на прогонството. Дошло до криза во неговиот 
живот; сè било ставено на коцка. Но некој одненадеж ја ставил раката на 
неговото рамо. Помислувајќи дека некој непријател има намера да му го одземе 
животот, тој очајнички со сета своја сила почнал да се бори со напаѓачот. Кога 
почнало да се разденува непознатиот употребил натчовечка сила; при неговиот 
допир Јаков кој инаку бил силен човек останал како парализиран, и како 
немоќен молител, плачејќи му паднал околу вратот на својот таинствен 
противник. Јаков тогаш дознал дека тој со кого се борел бил Ангелот на 
заветот. Иако онеспособен и страдајќи од јаки болки, тој не отстапил од своите 
намери. Долго поднесувал немир, грижа на совест и болка поради направениот 
грев; сега морал да добие гаранција дека му е простено. Изгледало дека 
небесниот посетител има намера да си оди, но Јаков сè поцврсто се 
прилепувал до Него, молејќи усрдно за благослов. “Пушти ме, зора е”, барал 
Ангелот. Но партријархот извикнал: “Нема да те пуштам додека не ме 
благословиш.” Каква верба, решителност и истрајност се огледуваат овде! Кога 
тоа би било фаленичко и дрско барање, Јаков веднаш би бил уништен, но 
неговата сигурност била во тоа што ја признавал својата слабост и 
недостојност, а сепак се надевал во милоста на Оној кој својот Завет не го 
заборава. 

   “Се бореше со ангелот и го надвладеа” (Осија 12:5). Со понизност, 
покајание и потполно самопредание овој грешен и во заблуда смртник “го 
победил” Величеството на небото. Тој, треперејќи, грчевито се фатил за 
Божјите ветувања, а срцето на Неизмерната Љубов не можело да остане глуво 
за молбата на грешникот. Како доказ на неговата победа и охрабрување за 
другите да го следат неговиот пример, неговото име Јаков, кое постојано го 



потсетувало на направениот грев, е заменето со името Израел кое потсетува 
на победа. А фактот дека одолеал во борбата со Бога, за него претставувал 
гаранција дека ќе им одолее и на луѓето. Повеќе не се плашел од гневот на 
својот брат, бидејќи Господ бил негова заштита. 

Сатаната го обвинувал Јакова пред Божјите ангели, тврдејќи дека поради 
направениот грев има право да го уништи; тој го навел Исава да тргне против 
него; за сето време на патријарховата долга борба во таа судбоносна ноќ 
сатаната настојувал да му наметне чувство на вина, да го обесхрабри и да ја 
скрши неговата доверба во Бога. Јаков бил доведен речиси до очајување, 
знаел дека без помош од небото мора да пропадне. Но искрено го покајал 
својот голем грев и ја побарал Божјата милост. Не сакал да се одврати од 
својата намера туку, држејќи се цврсто за ангелот, со болни воздишки сесрдно 
ја истакнувал својата молба сè додека не одолеал.  

Како што сатаната влијаел врз Исава да тргне против Јакова, така тој ќе ги 
поттикнува и непокајаните во времето на неволјата, за да го уништат Божјиот 
народ. И како што го обвинувал Јакова, така ќе ги истакнува и своите 
обвинувања против Божјиот народ. Тој го вбројува целиот свет во свои 
поданици; но малата група на оние, што ги држат Божјите заповеди, дава отпор 
на неговата превласт. Кога само и нив би можел да ги избрише од лицето на 
Земјата, неговиот триумф би бил потполн. Тој гледа дека светите ангели ги 
чуваат и врз основа на тоа заклучува дека гревовите им се простени, но не знае 
дека нивните случаи се решени во небесната светиња. Тој точно  знае за секој 
нивен грев на кој ги навел и сето тоа во зголемена светлина го изнесува пред 
Бога тврдејќи дека таквите заслужуваат, како и тој самиот, да бидат лишени од 
Божјата наклоност. Тој тврди дека Господ во Својата праведност не може на 
нив да им ги прости гревовите, а него и неговите ангели да ги уништи. Тој го 
полага правото на нив како на свој плен, барајќи тие да бидат предадени во 
негови раце да ги уништи.  

Бидејќи сатаната ги обвинува припадниците на Божјиот народ поради 
нивните гревови, Господ му допушта да ги искушува до крајни граници. Нивната 
сигурност во Бога, нивната вера и постојаност тешко се искушуваат. Кога ќе се 
обѕрнат кон минатато, нивната надеж опаѓа, зошто во целиот свој живот можат 
да видат толку малку добра. Тие потполно се свесни за своите слабости и за 
својата недостојност. Сатаната настојува да ги застраши со помислата дека 
нивниот случај е безнадежен, дека дамките на нивните мани и недостатоци и 
нивната осквернетост, никогаш не можат да се исчистат. Тој се надева дека на 
тој начин нивната вера ќе биде уништена до таа мера што ќе попуштат на 
неговите искушенија и ќе се откажат од својата верност кон Бога.  

Иако припадниците на Божјиот народ во тоа време ќе бидат опкружени од 
своите непријатели решени да ги уништат, сепак душевниот страв што ќе ги 
мачи не е стравот од прогонството поради вистината; тие ќе стравуваат дека 
можеби не го покајале секој грев и дека поради некои свои недостатоци нема 
да го доживеат исполнувањето на ветувањето на Спасителот: “И Јас ќе те 
запазам од часот на искушението, кое ќе дојде над целата вселена” 
(Откровение 3:10). Кога сигурно би знаеле дека сè им е простено не би се 
плашеле ниту од маките ниту од смртта; но ако се најдат како недостојни и го 
изгубат животот поради недостатоците во својот карактер, тогаш Господовото 
свето име би било обесчестено.  

На секој чекор тие ги слушаат предавничките сплетки и заговори и го 
гледаат активното дејствување на бунтот против Бога, и во нив се буди силна 
желба и искрен копнеж на душата на ова големо отпадништво и беззаконие на 
непокајаните веќе еднаш да му дојде крајот. Меѓутоа, додека од Бога бараат да 
направи крај на бунтот, тие самите на себеси си префрлуваат што немаат 
повеќе сили да и се спротивстават на моќната струја на злото и да ја запрат. 



Тие чувствуваат дека силите на сатаната во својата борба против нив би биле 
помалку успешни кога тие сите свои способности би ги употребиле во 
Христовата служба напредувајќи од сила во сила. 

Тие ги мачат своите души пред Бога, укажувајќи на претходното покајување 
на многу свои гревови, и повикувајќи се на ветувањето на Спасителот: “Или 
нека дојде под Моја закрила, нека склучи мир со Мене, и ќе направи мир со 
мене” (Исаија 27:5). Нивната вера не престанува затоа што молитвите веднаш 
не им се исполнети. Иако поднесуваат најголем страв, загриженост и душевна 
мака, сепак не престануваат да се молат. Тие се потпираат на Божјата сила 
како што Јаков се држел за ангелот, а молитвата на нивната душа е слична на 
Јакововата: “Не те пуштам додека не ме благословиш!” 

Кога Јаков претходно не би го покајал својот грев што правото на 
првородство го стекнал со измама, Бог не би ја исполнил неговата молитва и 
толку милостиво му го сочувал животот. Така и припадниците на Божјиот народ 
во времето на неволјата би биле совладани ако би имале непризнаени гревови 
што би им излегувале пред очите во часовите на стравот и душевните 
страдања; очајот би ја уништил нивната вера и тие не би имале храброст да Му 
се молат на Господа за своето избавување. Но, иако длабоко ќе бидат свесни 
за својата недостојност, тие во своето срце нема да најдат ниеден скриен грев. 
Нивните гревови пред тоа ќе бидат изнесени пред суд и ќе бидат избришани и 
затоа повеќе нема да можат да се сетат на нив. 

Сатаната многумина наведува да веруваат дека Бог лесно поминува преку 
нивното неверство во наводните ситници од секојдневниот живот. Меѓутоа, со 
Својата постапка кон Јакова, Господ покажува дека Тој ни на било кој начин 
нема да го одобрува ниту толерира злото. Сите оние кои се трудат своите 
гревови да ги оправдаат или скријат и дозволуваат тие да останат во небесните 
книги непокајани и непростени, сатаната ќе ги победи. Доколку положбата што 
ја имаат е поголема и поистакната, дотолку нивниот случај е потежок во 
Божјите очи, а со тоа е посигурна и победата на нивниот голем противник. Оние 
кои својата подготовка за денот Господов ја одложуваат, нема да бидат во 
можност тоа да го постигнат во времето на неволјата или во некое подоцнежно 
време. Нивниот случај е безнадежен. 

Оние таканаречени христијани, кои во овој последен и страшен судир ќе 
влезат неподготвени, во своето очајување ќе ги признаваат своите гревови со 
зборови на длабока болка додека непокајаните ќе се радуваат на нивната мака 
и потиштеност. Овие признавања се слични на покајувањето на Исав и Јуда. 
Оние кои даваат такви признавања ги оплакуваат последиците од престапот, а 
не својата вина. Тие не ја чувствуваат вистинската потиштеност на покајанието, 
ниту пак одвратноста кон злото. Тие го признаваат својот грев поради страв од 
казната; меѓутоа, кога казните би се повлекле, тие, како и фараонот во старо 
време, повторно би се вратиле на своето бунтовно противење на небото. 

Записот за Јакова претставува и ветување дека Бог нема да ги отфрли оние 
кои биле излажани, искушувани и наведени на грев, но повторно се вратиле кај 
Него со искрено покајание. Додека сатаната настојува да ги уништи таквите, Бог 
ги праќа Своите ангели да ги тешат и чуваат во часот на опасноста. Нападите 
на сатаната се жестоки и решителни, а неговите измами ужасни, но окото на 
Господа бдее над Неговиот народ, а Неговото уво ги слуша нивните молби. 
Нивната неволја навистина е голема, пламенот од огнената печка само што не 
ги проголтал, но “Оној кој топи и пречистува сребро” (Малахија 3:3) ќе ги извади 
како злато прочистено во оган. Божјата љубов кон Неговите деца во текот на 
нивните најтешки искушенија е исто така силна и нежна како и во деновите на 
нивната најсветла благосостојба; но поради нив самите е потребно да поминат 
низ огнената печка на неволји; сè на нив што е земно мора да изгори, за во нив 
совршено да може да се огледа Христовиот лик. 



Времето на неволја и страв, какво што е пред нас, бара вера која може да 
поднесе умор, одложување и глад - вера која не се губи и кога најтешко е  
искушувана. Времето на милоста се дава на сите да би можеле да се подготват 
за ова. Јаков одолеал затоа што бил истраен и решителен. Неговата победа 
претставува очигледен доказ за силата на истрајната и усрдна молитва. Сите 
кои ќе се фатат за Божјите ветувања толку цврсто како што и тој се фатил и кои 
во молитвата ќе бидат толку усрдни и истрајни како што бил и тој, ќе одолеат 
како што одолеал и тој. Оние кои не сакаат да се одречат од самите себе, да се 
понижат пред Бога и да се молат долго и усрдно за Неговиот благослов, нема 
ниту да го примат. Да се бориш во молитва со Бога - колку малку од нив знаат 
што значи тоа! Колку малку се оние кои својата душа ја излевале пред Бога со 
толку силна желба сè додека им снемало сила. Кога брановите на очајанието 
кое со зборови не може да се опише, слично на надоаѓачка плима ќе им ја 
поплават душата - колку се малку оние кои со непоколеблива вера како Јаков 
грчевито се фаќаат за Божјите ветувања! 

Оние кои сега толку малку се вежбаат во верата се наоѓаат во најголема 
опасност да потклекнат на моќта на сатанските измами и на декретот со кој 
луѓето ќе се присилуваат да работат против својата совест. Па дури и ако ја 
издржат пробата, тие во времето на неволјата ќе западнат во подлабока 
потиштеност и страв, бидејќи не навикнале де се потпираат само на Бога. 
Поуките за верата кои ги занемариле, ќе бидат присилени да ги учат под 
страшниот притисок на малодушноста. 

Сега е време да се запознаеме со Бога проверувајќи ги Неговите ветувања. 
Ангелите ја бележат секоја усрдна и искрена молитва. Побрзо треба да се 
откажеме од себичните задоволства, отколку да го занемариме постојаното 
одржување на врската со Бога во молитва. Најголемата сиромаштија и 
самооткажување со Негово одобрување се подобри отколку сите богатства, 
почести, удобности и пријателства кои Тој не може да ги одобри. Мораме да 
најдеме време за молитва. Ако дозволиме земните интереси да ги обземат 
мислите и срцето, Господ може да ни даде време така што ќе ги одземе нашите 
идоли од злато - куќите и плодните земји. 

Младите не би биле наведени на грев кога решително би одбиле да тргнат 
по било кој пат, за кој не може да се измоли Божји благослов. Кога оние кои на 
светот му го донесуваат последното предупредување би се молеле за Божји 
благослов - не студено, рамнодушно и безживотно, туку сесрдно и со вера, како 
што тоа го правел Јаков  - тогаш често би нашле места за кои, како и тој, би 
можеле да кажат: “Бога го видов лице в лице, и душата моја се спаси” (Битие 
32:30). Небото би ги вбројувало меѓу оние најблагородните кои успеале да 
одолеат и на Бога и на луѓето. 

“Време тешко, какво што немало откако постојат луѓето” (Даниел 12:1), 
наскоро ќе настапи и ќе ни биде потребно искуство кое сега го немаме, а за кое 
многумина потполно се незаинтересирани. Чест е случајот да се претчувствува 
поголема неволја отколку што е во стварноста; но за кризата која ни претстои 
тоа не би можело да се каже. Тежината на искушенијата не е можно да се 
изрази ниту со највпечатливо прикажување. Во тоа време на искушенија и 
проби секоја душа ќе мора сама да стои пред Бога. “Ако во земјата останат 
само оние тројца луѓе, Ное, Даниел и Јов, животот Ми Мој - зборува Господ Бог 
- тие не ќе ги спасат ни синовите ни ќерките, туку само себеси со својата 
праведност” (Езекиел 14:20). 

Сега, додека нашиот голем Првосвештеник за нас ја врши службата на 
помирување, треба да настојуваме да се најдеме совршени во Него. Нашиот 
Спасител ниту со една единствена мисла не дозволил да биде наведен да  
попушти на силата на искушението. Во човечкото срце сатаната обично ќе 
најде некоја слаба точка која може да ја искористи како своја потпорна точка; 



понекоја грешна наклоност секогаш се негува што ја потврдува силата на 
неговите искушенија. Но Христос со право можел да каже за себе: “Иде кнезот 
на овој свет, но во Мене нема ништо негово” (Јован 14:30). Сатаната во Божјиот 
Син не можел да најде ништо што би му овозможило над Него да извојува 
победа. Тој ги одржал заповедите на својот Отец, и во Него немало гревови кои 
на сатаната би му дале било каква предност. Тоа е состојбата во која мора да 
се најдат сите оние кои сакаат да се одржат во времето на неволјата и 
душевните маки. 

Со вера во Христовата крв пролеана поради нашето помирување, треба да 
се ослободиме од гревот уште во овој живот. Нашиот драгоцен Спасител н# 
повикува да Му се придружиме, своите слабости да ги здружиме со Неговата 
сила, своето незнаење со Неговата мудрост, и својата недостојност со 
Неговите заслуги. Божјото  провидение претставува школа во која треба да се 
научиме на Христовата кроткост и понизност. Господ секогаш пред нас ја става 
вистинската животна цел, а не патот кој ние сами би го избрале затоа што 
изгледа полесен и попријатен. Наша должност е да соработуваме со орудијата 
кои небото ги користи во обликувањето на нашиот карактер според 
Божествениот пример. Никој не може ова дело да го занемари или пропушти, а 
со тоа својата душа да не ја изложи на најстрашна опасност. 

Апостол Јован во својата визија слушнал како од небото силно одекнува 
глас: “Тешко вам, кои живеете на земјата и морето, зашто ѓаволот слегол при 
вас со голем гнев, оти знае дека му останува малку време” (Откровение 12:12). 
Страшни се сцените кои ќе го предизвикаат овој извик од небото. Доколку 
времето му е пократко, дотолку гневот на сатаната сè повеќе расте, а неговото 
дело на измама и  разурнување ќе го достигне својот максимум во времето на 
неволјата. 

Наскоро на небото ќе се видат страшни појави со натприроден карактер, 
како знак на моќта на чудотворните демони. Ѓаволските духови ќе одат кај 
земните цареви по целиот свет за да ги поттикнуваат во измамата, терајќи ги да 
се здружат со сатаната во последниот грч на неговата борба против небесното 
владеење. Така и владетелите и нивните поданици ќе бидат измамени со исти 
орудија. Ќе се појават лажни христоси полагајќи право на титули и обожување 
кое со право му припаѓа само на Откупителот на светот. Тие ќе бидат во 
состојба со натприродна сила да извршат чудесни исцелувања и ќе тврдат дека 
од небото примиле откровенија кои се во спротивност со сведоштвата на 
Светото писмо. 

 Како врв во големата драма на измамата, самиот сатана ќе се појави како 
Христос. Црквата долго тврдела дека го чека појавувањето на Спасителот како 
на исполнување на своите надежи. Тогаш големиот измамник ќе создаде 
впечаток дека Христос веќе дошол. Во разни краишта на светот, сатаната ќе се 
појави пред луѓето како величествено суштество со заслепувачки сјај, со мошне 
сличен опис на Божјиот Син даден во Откровението на Јован (1:13-15). Славата 
што ќе го опкружува ќе надминува сè што очите на смртниците кога и да е 
виделе. Низ воздухот ќе одекнува победнички извик: “Христос дошол! Христос 
дошол!” Луѓето со почитување ќе паѓаат ничкум пред него, додека тој ќе ги 
подига рацете благословувајќи ги како што Христос ги благословувал Своите 
ученици додека бил на Земјата. Гласот ќе му биде благ и придушен, но полн со 
мелодија. Благо и со тон полн со сочувства ќе зборува за некои прекрасни 
небесни вистини кои самиот Спасител ги изговорил; ќе лекува болести во 
народот, а потоа, имитирајќи го Христовиот карактер, ќе тврди дека саботата е 
променета во недела и ќе им заповеда на сите да го празнуваат денот кој тој го 
благословил. Ќе тврди дека оние кои упорно го празнуваат седмиот ден го 
обесчестуваат неговото име, одбивајќи да ги слушаат Неговите ангели кои ги 
испратил при нив со светлина и вистина. Оваа ќе биде вистинска, речиси 



неодолива “сила на измама” (2. Солунјаните 2:9-11). Како што Самарјаните, кои 
со своите вражања ги измамувал Симон гаталецот, народот масовно од 
најмалиот до најголемиот ќе поверува во оваа магиска измама, зборувајќи: 
“Ова е голема Божја сила”  (Дела 8:10). 

Но Божјиот народ нема да биде заведен. Учењата на овој лажен христос не 
се во согласност со Светото писмо. Тој својот благослов ќе го изрекува над 
оние кои му се поклонуваат на ѕверот и на неговиот лик - токму над оние на кои 
Библијата им се заканува со Божјиот гнев неизмешан со милост (Откровение 
14:9-11). 

Освен тоа на сатаната нема да му биде дозволено да го имитира начинот 
на Христовото доаѓање. Спасителот Својот народ го предупредил на ова и 
јасно го прорекол начинот на кој Тој повторно ќе дојде: “Оти ќе се појават лажни 
христоси и лажни пророци, и ќе покажат големи знаци и чуда, за да ги 
прелажат, ако е можно, избраните. И така, ако ви речат: 'Ене го во пустината, не 
излегувајте; Ене го во една од внатрешните соби, не верувајте. Зашто како што 
молњата излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде и доаѓањето 
на Синот Човечки' (Матеј 24:24-27, 31; 25, 31; Откровение 1:7; 1. Солунјаните 
4:16, 17). Ваквото Негово доаѓање не е можно да се имитира, Тоа ќе биде 
сеопшто познато, зашто секое око ќе го види. Само оние кои трудољубиво ќе го 
проучуваат Светото писмо, и кои вистината од љубов ја примиле, ќе бидат 
заштитени од оваа моќна измама која ќе го освои светот. Со сведоштвото на 
Светото писмо тие ќе го разоткријат измамникот и покрај целото негово 
преправање. Сите ќе бидат ставени на проба. Решетањето предизвикано од 
ова искушение ќе ги открие вистинските христијани. Дали припадниците на 
Божјиот народ денес толку цврсто се втемелени во Неговото Слово, за да не 
подлегнат пред она што ќе го гледаат и слушаат со своите сетила? Дали во 
таквата криза ќе се потпираат на Библијата и само на Библијата? Сатаната ќе 
настојува ако биде можно, да ги одврати од толку неопходната подготовка за да 
би можеле да се одржат во тој ден. Тој нивните животни околности така ќе ги 
нагоди за тие да им го затворат патот, врзувајќи ги за нивното земно богатство 
и оптоварувајќи ги со мачно и тешко бреме, така што нивните срца да “бидат 
оптоварени со грижи за овој свет” (Лука 21:34), за денот на искушението да ги 
изненади како крадец и ги затече неподготвени. 

Бидејќи со издадениот декрет од разните христијански владетели против 
оние кои ги држат Божјите заповеди ќе бидат ставени надвор од законот и 
потполно препуштени на оние кои ја сакаат нивната пропаст, припадниците на 
Божјиот народ ќе бегаат од селата и градовите, и собирајќи се во групи “ќе 
престојуваат” по најосамените и најзафрлените места. Многумина ќе најдат 
засолниште во планинските утврдувања. Слично на христијаните од 
Пијамонтските долини, тие високите планини ќе ги направат свои светилишта, 
заблагодарувајќи му на Бога за засолништа “на карпите” (Исаија 33:16). Но 
многумина од сите народи и сталежи, големи и мали, богати и сиромашни, црни 
и бели, ќе бидат фрлени во најнеправедно и најсвирепо ропство. Божјите 
миленици ќе поминуваат тешки денови, оковани во синџири, фрлени во затвор, 
осудени на смрт, а некои очигледно оставени да умрат од глад во мрачните и 
одвратни ќелии. Ниедно човечко уво нема да сака да ги чуе нивните лелеци, и 
ниедна човечка рака нема да биде подготвена да им помогне. 

Дали Господ во тој час на искушение ќе заборави на Својот народ? Дали го 
заборавил верниот Ное кога Неговата казна се истурила врз претпотопниот 
свет? Дали го заборавил Лот кога огнот пуштен од небото ги голтал градовите 
во рамнината? Дали го заборавил Јосифа опкружен со идолопоклоници во 
Египет? Дали го заборавил Илија кога Езавела му се заканувала со судбината 
на Вааловите пророци? Дали заборавил на Еремија во мрачната и страшната 



јама во занданата? Дали ги заборавил трите момчиња во огнената печка? Или 
на Даниел во лавовското дувло? 

“А Сион велеше: Ме остави Господ, мојот Бог ме заборави! Може ли жена да 
го заборави породот свој, а да не се смилува на чедото од утробата своја? А и 
кога би го заборавила, Јас тебе нема да те заборавам. Ете, на Своите дланки 
сум те врежал” (Исаија 49:14-16). Господ над војските рече: “Зашто кој ќе се 
допре до вас, ќе се допре до зениците на окото Мое” (Захарија 2:8). Иако 
непријателите можат да ги фрлат во затвор, дури ни ѕидовите на затворите не 
можат да ја прекинат постојаната поврзаност на нивните души со Христа. Оној 
кој ја познава секоја нивна слабост и кој е упатен во секое нивно искушение, 
поголем е и помоќен од секоја земна сила. Тој ќе ги испрати Своите ангели во 
нивните осамени ќелии да им донесат светлина и небесен мир. Затворот ќе 
биде како палата, зашто тука ќе престојуваат оние кои се богати со вера, и 
мрачните ѕидови ќе бидат осветлени со небесна светлина како и тогаш кога 
Павле и Сила на полноќ се молеле и пееле песни на благодарност и слава во 
затворот во Филиби.  

Оние кои се стремат да го угнетуваат и уништат Неговиот народ, Бог ќе ги 
погоди со Своите казни. Божјото долго трпение со непокајаните ги осмелило 
луѓето да прават зло; но нивната казна, иако толку долго одложувана, нема 
поради тоа да биде ништо помалку сигурна и страшна. “Зашто Господ ќе се 
крене, како на гората Ферасим; ќе се разгневи, како во Гаваонската долина, за 
да го изврши делото Свое, необично дело, и да ја заврши работата Своја, 
Својата чудна работа” (Исаија 28:21). На нашиот Бог полн со милосрдие и 
добрина казнувањето му е нешто туѓо. “Кажи им, жив сум Јас, вели Господ Бог: 
Јас не ја сакам смртта на грешникот” (Езекиел 33:11). Господ е “дарежлив и 
милостив, долготрпелив на гнев многумилостив и вистински” Тој “простува 
беззаконија, неправди и гревови.” Но сепак “не остава неказнет виновник” 
(Излез 34:6, 7). “Господ е долготрпелив и голема е силата Негова, така што не 
остава никого без казна” (Наум 1:3). Со страшните потези на правдата Тој ќе го 
одбрани авторитет на Својот погазен закон. Лутината на одмаздата која ги чека 
престапниците, може да се предвиди од фактот што Бог толку долго одложува 
да го изврши Својот суд. Народот со кој Тој има толку трпение и не Го казнува 
сè додека не ја помине мерката на својата неправда и беззаконие, конечно ќе 
мора да ја испие чашата на гневот, неизмешана со милост. 

Кога Христос ќе престане со Своето посредување во небесната светиња, 
Божјиот гнев неизмешан со милост, гневот со кој Третиот ангел им се заканува 
на оние кои му се поклонуваат на ѕверот и на неговиот лик и го примаат 
неговиот белег (Откровение 14:9, 10), ќе се излее на непокајаните жители на 
светот. Лутите зла кои го снашле Египет кога Бог имал намера да го ослободи 
Израел, слични се по својот карактер со оние уште пострашни и уште 
пожестоки казни кои ќе се истурат врз светот пред конечното ослободување на 
Божјиот народ. Опишувајќи ги оние страшни мачења, писателот на 
Откровението зборува: “и по луѓето, што го имаа белегот на ѕверот и се 
поклонуваат на ликот, се појавија лоши и зли рани.” “И морето стана како крв од 
убиен човек и сè живо изгина во морето. И третиот ангел ја изли чашата своја 
во реките и водните извори, и тие се претворија во крв.” Колку да се овие удари 
тешки и страшни, сепак казните што ќе ги пушти Бог се сосема оправдани. 
Божјиот ангел нагласува: “Праведен си, Господи, зашто така осуди. Бидејќи тие 
пролеаја крв на светии и пророци, и Ти им даде да пијат крв - заслужуваат” 
(Откровение 16:5, 6). Затоа што Божјиот народ го осудиле на смрт, на нив 
сосема оправдано може да им се припише вината за нивната крв како тие да ја 
пролеале со своите раце. На ист начин Христос во Своето време ги прогласил 
Евреите за виновници за целата крв на светите која е пролеана од деновите на 



Авел, бидејќи го имале истиот дух и биле подготвени на исто дело како и оние 
кои ги убивале пророците. 

Во злото кое ќе следи после ова, на сонцето ќе му биде дадена таква моќ, 
“да ги пече луѓето со оган. И ќе изгорат луѓето од големата жештина” 
(Откровение 16:8, 9). Состојбата на земјата во тоа страшно време, пророците 
вака ја опишуваат: “Опустено е полето, тагува земјата, оти е уништено житото.” 
“Сите дрвја по полето се исушија; поради тоа и веселбата кај синовите човечки 
исчезна.” “Ете, стенка добитокот, нажалени одат воловите зашто нема за нив 
пасиште. Секна водата по потоците и оган ги изгори пасиштата во пустината.” 
(Јоил 1:10-12, 17-20). “Песните црковни во оној ден ќе се претворат во ридање, 
вели Господ Бог; ќе има многу трупови, ќе ги фрлаат насекаде молчешкум” 
(Амос 8:3). 

Овие зла нема да бидат сеопфатни, бидејќи во тој случај жителите на 
Земјата би биле потполно истребени. Сепак тие ќе претставуваат најстрашни 
удари кои смртниците некогаш ги доживеале. Сите казни што ги снаоѓале 
луѓето и што ќе ги снајдат пред свршетокот на времето на милоста, помешани 
се со милост. Повикувајќи се на Својата крв пролејана за грешниците, Христос 
сè уште ги штити да не ја примат целосната мерка за својата вина, но во тие 
последни казни Божјиот гнев ќе се излее неизмешан со милост. 

Во тој ден многумина копнежливо ќе ја бараат заштитата на божествената 
милост која толку долго ја презирале. “Ете, настапуваат дните, вели Господ Бог, 
кога ќе испратам на Земјата глад, не глад за леб, не жед за вода, туку жед за 
слушање Господови зборови. И ќе одат од море до море, ќе скитаат од север 
до исток, барајќи го словото Господово, и нема да го најдат” (Амос  8:11, 12). 

Божјиот народ нема да биде поштеден од страдања; но иако ќе биде 
прогонуван и угнетуван, иако ќе биде во немаштија и ќе страда поради 
недостаток на храна, сепак нема да биде оставен да пропадне. Бог, кој се 
погрижил за Илија, нема да помине покрај Своите пожртвувани деца. Оној кој ја 
избројал косата на нивната глава ќе се грижи  за нив, и во времето на гладот 
тие ќе бидат снабдувани. Додека непокајаните ќе умираат од глад и чума, 
праведниците ќе ги чуваат ангели и ќе ги подмируваат сите нивни потреби. На 
оној “кој оди во правда”, дадено му е ветување: “Ќе му се даде леб; водата 
негова нема да пресуши.” “Сиромашни и неимотни бараат вода, а неа ја нема, 
јазикот им се исушува од жед; Јас, Господ, ќе ги чујам, Јас, Бог Израелев, нема 
да ги оставам” (Исаија 33:15, 16:41:17). 

“Макар и да не процвета смоквата, а и да нема плод по лозите, макар и 
маслинката да откаже, и нивата да не даде плод, макар и овците да не останат 
во трлото, па и рогат добиток во оборите да нема, јас и тогаш ќе се радувам во 
Господа и ќе се веселам во Бога на моето спасение” (Авакум  3:17, 18). 

Господ е Твој чувар; “Господ е твоја закрила од кај твојата десна рака. 
Сонцето дење нема да те гори, ниту месечината ноќе ќе ти штети. Господ ќе те 
запази од секакво зло и ќе ја чува душата твоја.” “Зашто Он ќе те избави од 
стапицата на ловецот, и од збор кој збунува. Со плеќите Свои ќе те осени и под 
крилјата Негови ќе бидеш во сигурност; како што ќе те опкружува Неговата 
вистина. Нема да се исплашиш од ноќен страв, ни од стрела што лета дење, од 
суштества што одат во темнина, од зараза и од бес што опустошува напладне. 
Покрај тебе ќе паднат илјада, и десет илјади десно од тебе; но до тебе нема да 
се приближат; само ќе  гледаш со очите свои и ќе ја гледаш отплатата на 
грешниците. Зашто, ти си, Господи, надеж моја, Севишниот го избра за Свое 
прибежиште; зло нема да Ти се случи, и неволја нема да Ти се приближи до 
телото Твое” (Псалм 121:5-7; 91:3-10). 

Сепак, според човечко мислење, ќе изгледа дека припадниците на Божјиот 
народ своето сведоштво мораат наскоро да го запечатат со својата крв, како и 
многумина маченици пред нив. И тие самите почнуваат да стравуваат дека Бог 



дозволил да паднат во рацете на своите непријатели. Тоа за нив е време на 
страшни душевни страдања. Дење и ноќе тие ќе викаат кон Бога за 
ослободување. Безбожниците ќе ликуваат дофрлувајќи им подбивно: “Каде е 
сега вашата вера? Зошто сега вашиот Бог не ве ослободи од нашите раце ако 
навистина сте Негов народ?” Но оние кои чекаат на ослободување ќе се сетат 
како и на Христа, кога умирал на Голгота, свештеничките поглавари, и 
старешини подбивно Му довикнувале: “Другите ги спаси, а Самиот Себе не 
може да се спаси. Ако е Он цар Јудејски, нека слезе од крстот, па ќе 
поверуваме во Него” (Матеј 27:42). Како и Јаков, сите тие во усрдна молитва ќе 
се борат со Бога. Нивните лица ќе ја покажуваат внатрешната борба. Бледило 
ќе се гледа на секое лице. Сепак за сето тоа време, тие нема да престанат со 
своите најусрдни молитви. 

Кога луѓето би можеле да гледаат со небесни очи, тие би виделе како оние 
кои го држеле Словото на Христовото трпение (Откровение 3:10), ги 
опкружуваат ангели ненадминливи во силата. Со нежност полна со сочувство, 
тие ангели мораат да бидат сведоци на нивната душевна потиштеност и да ги 
слушаат нивните молитви. Тие само чекаат на зборот на својот Заповедник, па 
за еден миг да ги избават од нивната опасност. Но сепак мораат да чекаат уште 
малку. Припадниците на Божјиот народ мораат да ја испијат чашата и да бидат 
крстени со огнено крштевање. Токму ова одложување, кое толку тешко им паѓа, 
претставува најдобар одговор на нивните молитви. Додека се трудат со 
сигурност да се потпрат на Господа, чекајќи Тој да го направи своето, тие се 
наведени да се вежбаат во верата, надежта и трпението, што во својот верски 
живот премалку го правеле. Сепак поради избраните, времето на неволјите ќе 
биде скратено. “Та Бог ли нема да ги заштити Своите избраници, што викаат 
кон Него дење и ноќе; макар и да забави? Ви велам, ќе ги заштити набрзо” 
(Лука 18:7, 8). Крајот ќе дојде побрзо отколку што луѓето го очекуваат. 
Пченицата ќе биде собрана и врзана во снопови за Божјите амбари; а каколот 
ќе биде врзан во врзопи за огнот на  уништувањето.  

Небесните стражари верни во својата должност, и понатаму будно 
стражарат. Иако со сеопшт декрет ќе биде утврдено времето кога оние кои ги 
држат Божјите заповеди можат слободно да ги убиваат, нивните непријатели во 
некои случаи ќе го испреварат овој декрет, обидувајќи се уште пред 
назначеното време да им го одземат животот. Но никој нема да може да помине 
покрај силните ангели кои ја чуваат секоја верна душа. Некои уште при своето 
бегство од градовите и селата ќе бидат нападнати; но мечевите подигнати врз 
нив ќе се скршат и немоќни ќе паѓаат на земјата како сламки. Други пак ќе ги 
бранат ангели во облик на вооружени борци. 

Бог му помагал на Својот народ низ сите времиња и го ослободувал преку 
Своите ангели. Небесните суштества на тој начин земале активно учество во 
човечките доживувања. Ангелите се појавувале во облека која блескала како 
молња; или доаѓале како луѓе во прашлива облека на патник. На светите Божји 
луѓе, ангелите им се јавувале во човечки облик. Напладне се одморале под даб 
како да се уморни. Го прифаќале гостопримството на човечките домови. Ноќе 
на задоцнетите патници им служеле како водачи. Со своите раце го 
потпалувале огнот на олтарот. Ги отворале затворските врати и Божјите слуги 
ги изведувале на слобода. Вооружени со сето небесно оружје тие дошле да го 
отстранат каменот од гробот на Спасителот. 

Во облик на луѓе, ангелите често се наоѓаат на собирите на верните; но тие 
исто така ги посетуваат и собирите на непокајаните како што во минатото 
време дошле во Содом, за да направат извештај за делата на тамошните 
жители и утврдат дали тие навистина ја пречекориле границата на Божјото  
трпение. На Господ Му е “мила милоста”; и само поради неколкумина кои 
навистина Му служат, Тој е подготвен да го одложи уништувањето и да го 



продолжи мирот на многумина. Оние кои грешат и Го навредуваат Бога не се 
свесни дека за тоа што сè уште се во живот треба да им заблагодарат само на 
оној мал број на верни кои тие со задоволство ги исмејуваат и прогонуваат.  

Иако владетелите од овој свет тоа не го знаат, ангелите често се главни 
говорници на нивните советувања. Човечките очи ги гледаат, човечките уши го 
слушаат нивното апелирање, човечките усти се противат на нивните предлози 
и ги исмеваат нивните совети, човечките раце им нанесуваат навреди и 
неправда. Во советувалиштата и судските сали овие небесни весници 
покажуваат дека добро ја познаваат човечката историја; тие интересите на 
угнетените ги бранат подобро отколку нивните најспособни и најречити 
застапници. Тие осуетуваат многу намери и спречуваат многу зла кои во голема 
мера би го спречиле Божјото дело, а врз Неговиот народ би предизвикале 
многу неволји. Во часот на опасност и душевна потиштеност, “Ангел Господов 
застанува околу оние кои се бојат од Него, и ги спасува” (Псалм 34:7). 

 Со најусрден копнеж, Божјиот народ ги очекува знаците на доаѓањето на 
својот Цар. На прашањето упатено до оние кои будно чекаат: “Стражару, која 
доба на ноќта е?” Одговорот е решителен и непоколеблив: “Утрото доаѓа, а 
потоа пак ноќта” (Исаија 21:11, 12). На облаците, над планинските врвови, се 
појавува светлина. Наскоро ќе се појави Неговата слава. Сонцето на правдата 
само што не изгреало. Утрото и ноќта - осамнувањето на бескрајниот ден за 
праведните и доаѓањето на вечната ноќ за непокајаните - само што не 
настапиле! 

Додека оние кои се борат не престануваат да ги упатуваат своите молитви 
кон Бога, завесата која ги дели од невидливиот свет како сосема да е 
отстранета. Небесата веќе се осветлуваат од осамнувањето на вечниот ден, и 
слично на мелодијата на ангелските песни до ушите допираат зборовите: 
“Стојте цврсто во својата верност. Доаѓа помошта.” Христос, семоќниот 
победник, на Своите уморни борци им ја подава круната со неминлива слава и 
Неговиот глас одекнува од полуотворената врата: “Еве, Јас сум со вас. Не 
плашете се. Ги познавам сите ваши неволји, Јас ја поднесував вашата болка. 
Вие не се борите против непобедливи непријатели. Јас се борев за вас и во 
Моите очи сте повеќе отколку победници.” Спасителот во Својата љубов и 
добрина ни испраќа помош, токму тогаш кога таа ни треба. Патот до небото е 
посветен со Неговите стапки. Секој трн што ќе ја рани нашата нога, ја ранил и 
Неговата. Крстот кој сме повикани да го носиме, Тој го носел пред нас. Господ 
дозволува да поминеме низ борба, за да ни ја подготви душата за мир. Времето 
на големата неволја претставува огнено искушение за Божјиот народ; но тоа за 
секој вистински христијанин е време да го подигне својот поглед и со вера да го 
здогледа божилакот на ветувањето со кој го опкружува небото. 

“Ќе се вратат избавените од Господа, и ќе дојдат на Сион со пеење,  и вечна 
радост ќе има над нивната глава, тие ќе најдат радост и веселба; скрбта и 
воздишките ќе исчезнат. Јас, Јас Самиот сум ваш Утешител. Кој си ти, та се 
плашиш од човек, кој умира, и од човечки син, кој е исто она што и тревата? Го 
забораваш Господа својот Творец,... и непрестајно, секој ден се плашиш од 
јароста на угнетувачот, како да е готов тој да истреби. Но каде е сега јароста на 
угнетувачот? Скоро ќе биде ослободен заробениот, и нема да умре во јамата, 
ниту ќе има потреба од леб. Јас сум Господ твој, Кој го бранувам морето, та 
брановите негови викаат: Името Ми е Господ над Војските. Своите зборови ги 
ставив во твојата уста, во сенката на Својата рака те скрив” (Исаија 51:11-16).  

“И така, ислушај го ова ти, кој си страдалник и пијан, но не од вино. Вака 
вели Господ твој, Господ и Бог твој, кој одмаздува за Својот народ, ете, Јас 
земам од раката твоја чаша што опива, од чашата на Мојата јарост ти веќе 
нема да пиеш. Ќе ја дадам во раката на твоите мачители, кои ти велеа: Падни 



ничкум, за да минам под тебе; и ти го правеше грбот свој како земја и како 
улица за минувачите.” (Исаија 51:21-23).  

Божјото око, гледајќи низ вековите на човечката историја, било насочено 
токму на кризата која припадниците на Неговиот народ ќе мораат да ја поминат 
кога против нив ќе се здружат сите сили на овој свет. Слично на протераните 
изгнаници, тие ќе бидат во страв од смрт, глад и насилство. Но Светиот и 
Возвишениот, кој пред Израелците го разделил Црвеното Море,  и сега ќе ја 
покаже својата моќна сила и на нивното ропство засекогаш ќе направи крај. 
“Мои ќе бидат, моја печалба - зборува Господ над Воинствата. Во Денот што го 
подготвувам ќе бидам милостив како што таткото му е милостив на синот, кој му 
служи.” (Малахија 3:17). Кога крвта на верните Христови сведоци во тоа време 
би била пролеана, таа не би можела, како крвта на мачениците некогаш, да 
претставува семе кое требало да донесе род за жетвата на Господа. Нивната 
верност не би била сведоштво кое другите би ги осведочило за вистината, 
зашто закоравените срца на непокајаните ги одбиле брановите на милоста за 
никогаш повеќе да не се вратат. Кога праведниците сега би биле препуштени 
да паднат како плен на своите непријатели, тоа би претставувало триумф за 
кнезот на темнината. Псалмистот кажува: “Тој ме засолнува во Својот шатор, во 
зол ден; ме крие во скривница на Својот шатор” (Псалм 27:5). “Ајде народе Мој, 
влези во покоите свои и затвори ги зад себе вратите свои, скри се за миг, 
додека да мине гневот; зашто, ете, Господ излегува од Своето живеалиште да 
ги казни жителите земни за нивното беззаконие” (Исаија 26:20, 21). Славно ќе 
биде ослободувањето на оние, кои трпеливо го очекуваат Неговото доаѓање, 
чиишто имиња се запишани во книгата на животот.      
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ОСЛОБОДУВАЊЕ НА БОЖЈИОТ НАРОД 
 
Кога на оние кои го почитуваат Божјиот закон целосно ќе им се скрати 

заштитата на човечките закони, во разни земји истовремено ќе се појави 
движење за нивно уништување. Кога определеното време во декретот најпосле 
ќе се приближи, луѓето ќе направат заговор да ја истребат таа омразена секта. 
Ќе решат во една ноќ со пресуден удар засекогаш да го замолкнат гласот на 
несогласување и прекор.  

Припадниците на Божјиот народ - некои во затворски ќелии, а други скриени 
по осамените засолништа на шумите и планините - сè уште се молат  за Божја 
заштита, додека вооружени групи луѓе, поттикнати од страна на злите ангели, 
на сите страни ќе се подготвуваат да ги остварат своите убиствени намери. 
Тогаш во часот на најголемата опасност, ќе се вмеша Израeлевиот Бог да ги 
избави Своите избраници. Господ преку пророкот рекол: “А кај вас ќе има 
песни, како преку ноќта на свечен празник, и веселба во срцето, како кај оној 
што оди со свирка на гората Господова, кон тврдината Израелева. И ќе загрми 
Господ со Својот величествен глас и ќе го покаже замавот на Својата мишка со 
силен гнев и со пламен огнен, кој сè проголтува, во бура, во силен дожд и во 
град” (Исаија 30:29, 30).  

Со извици на триумф, исмевање и клетви, разјарениот џган на зли луѓе 
штотуку се подготвува да се фрли врз својот плен - но, гледај, одненадеж 
земјата ја обвиткува густа темнина, помрачна од најмрачните ноќи. Преку 
целото небо, како отсјај на славата која блескоти од Божјиот престол, се 
појавува божилак, оставајќи впечаток како да ја опкружува секоја група на 
верници затекнати на молитва. Разбеснетите насилнички маси одеднаш 



застануваат. Нивните подбивни извици ќе замолкнат. Предметот на нивниот 
убиствен бес ќе биде заборавен. Со страшни претчувства тие втренчено 
гледаат во симболот на Божјиот завет - сакајќи што побрзо да се скријат од 
неговиот неподнослив сјај. 

Припадниците на Божјиот народ ќе чујат јасен и милозвучен глас: 
“Погледнете нагоре”, подигнувајќи го својот поглед кон небото, ќе го видат 
божилакот на ветувањето. Црните заканувачки облаци кои го прекривале 
небесниот свод се расчистуваат и тие, како некогаш Стефан, втренчено 
гледаат во небото, ја забележуваат Божјата слава и Синот човечки како седи на 
Својот престол. На Неговиот божествен лик тие ги забележуваат трагите од 
Неговото понижување, а од Неговите усни ја слушаат молитвата упатена кон 
Отецот пред светите ангели: “Сакам и оние што си Ми ги дал да бидат со Мене, 
каде што сум Јас” (Јован 17:24). А потоа повторно се слуша милозвучен глас на 
радост и триумф: “Тие доаѓаат! Тие доаѓаат, свети, невини и чисти. Тие го 
одржаа словото на Моето трпение, и ќе живеат меѓу ангелите,” а од бледите и 
треперливи усни на оние кои цврсто се придржувале кон својата вера се 
отргнува извик на победа.  

Токму е полноќ кога Бог ја открива Својата моќ да го ослободи Својот народ. 
Сонцето се појавува во својот полн сјај. Знаци и чуда се редат брзо едно по 
друго. Непокајаните, сцената ја гледаат со страв и вчудоневиденост, додека 
праведниците со свечена радост ги набљудуваат знаците на своето 
ослободување. Во природата се чини како сè да излегло од својот вообичаен 
ред. Реките престануваат да течат. Мрачни, тешки облаци се собираат и 
судираат меѓусебно. Среде разгневеното небо се гледа едно место со 
неопислива слава од каде допира Божјиот глас сличен на шум од многу води, 
говорејќи: “Се сврши!” (Откровение 16:17).  

Овој глас ги потресува  и небото и Земјата. Настанува страшен земјотрес 
каков “што немало откако постојат луѓе на Земјата, толку голем, толку силен” 
(Откровение 16:18). Небото се отвора и повторно затвора. Славата на Божјиот 
престол која на моменти се покажува, изгледа како светкањето на молњите, 
планините се тресат како трска на ветер, додека распарчените карпи паѓаат на 
сите страни. Се слуша таква грмотевица како да наидува страшна бура. Морето 
разгневено беснее. Се слуша завивање на ураганот како гласови на демони кои 
тргнуваат во разорување. Земјата се подигнува и набира како морски бранови. 
Нејзината површина се распаѓа, како самите темели да и попуштаат. Цели 
планински области тонат. Населени острови исчезнуваат. Морските 
пристаништа кои според беззаконието и порокот станале слични на Содом, 
исчезнуваат во разбеснетите бранови. И големиот Вавилон се споменува пред 
Бога “за да му се даде чашата со вино од јароста на Неговиот гнев” 
(Откровение 16:19, 20). Град голем како глава го довршува ова дело на 
разорување. Најголемите градови на Земјата стануваат купишта урнатини. 
Најраскошните палати, на кои големците од овој свет безмилосно ги трошеле 
своите богатства за да се прослават, се распаѓаат пред нивните очи. Ѕидовите 
на затворите се уриваат, а припадниците на Божјиот народ, кои поради својата 
вера биле затворени, се ослободуваат. 

Гробовите се отвораат “и многумина од оние што спијат во земниот прав ќе 
се разбудат - едни за живот вечен, а други за укор и срам” (Даниел 12:2). Сите 
оние кои умреле верувајќи во третата ангелска вест излегуваат прославени од 
своите гробови, зедно со оние кои го држеле Божјиот закон, да го слушнат 
заветот на Божјиот мир. А и оние “што Го прободоа” (Откровение 1:7), како и 
оние кои му се потсмевале на Христа и на Неговите смртни маки, и 
најжестоките противници на Неговата вистина и Неговиот народ, стануваат да 
Го видат во Неговата слава и да ги видат почестите што ќе им бидат дадени на 
верните и на послушните. 



Густите облаци сè уште го покриваат небото, додека понекаде, тука и таму 
се пробива сонцето дејствувајќи како Јеховиното око на одмазда. Молњите, 
гневно го расцепуваат небото обвивајќи ја земјата во море од пламен. Посилно 
од татнежите на громовите, се слушаат таинствени и страшни зборови кои ја 
најавуваат судбината на непокајаните. Сите нема да ги разберат изговорените 
зборови, но лажните учители добро ќе ги сфатат. Оние што предмалку биле 
толку безгрижни, се фалеле и упорно се радувале во својата свирепост кон 
народот кој ги држи Божјите заповеди, сега се совладани со зачуденост и 
треперат од страв. Нивното лелекање ја надвикува бучавата на ослободените 
стихии на природата. Демоните го признаваат Христовото божество и се тресат 
пред Неговата сила, додека луѓето преколнуваат за милост и од страв ползат 
по правот.  

Гледајќи го во визија Господовиот ден, пророкот уште во старо време рекол: 
“Липајте, зашто денот Господов е близу, - иде како разурнувачка сила од 
Семоќниот” (Исаија 13:6). “Влези во карпата и скриј се во земјата од страв пред 
Господа и од славата на Неговото величие. Ничкум ќе паднат гордите човечки 
погледи, и она, што е високо кај луѓето, ќе се понизи; а само Господ ќе стои 
високо во тој ден. Зашто иде денот на Господа Саваот против сè што е гордо и 
надуено и против сè што е превознесено, - и тоа ќе биде понизено.” “Во тој ден 
човекот ќе ги фрли своите сребрени и своите златни идоли, што ги направил за 
да им се поклонува, за да влезе во камени процепи и во планински долови од 
страв пред Господа и од славата на Неговото величие, кога ќе се крене да ја 
разруши земјата.” (Исаија 2:10-12, 20, 21). 

Низ пукнатините на облаците свети ѕвезда чијшто сјај, поради темнината 
која ја опкружува, блеска четирипати посилно. Таа на верните им најавува 
радост и надеж, а на престапниците на Божјиот закон строгост и гнев. Оние кои 
се жртвувале за Христа, сега се сигурни, скриени како во скривница во 
Господовиот шатор. Поминувајќи низ најтешки искушенија, тие, и пред светот и 
пред противниците на вистината ја докажале својата верност кон Оној, кој 
умрел за нив. Каква прекрасна промена за оние кои дури и соочени со смртта ја 
сочувале својата верност. И одненадеж тие се ослободени од мрачната и 
страшна тиранија на луѓето претворени во демони. Нивните лица, до неодамна 
бледи, загрижени и скаменето преплашени, сега се  осветлени со восхитување, 
вера и љубов. Нивните гласови триумфално се издигаат во песна на 
благодарност и слава: “Господ ни е засолниште и тврдина, секогаш проверен 
помошник во неволја. Затоа не се плашиме кога земјата се лулее, кога 
бреговите се рушат во морето. Нека бучат и беснеат морските бранови, нека 
треперат планините од нивната жестокост” (Псалм 46:1-3). 

Додека овие зборови на света сигурност се издигаат кон Бога, облаците се 
разидуваат и се покажува ѕвезденото небо, премногу убаво во спротивност со 
мрачниот и луто стемнетиот свод на двете страни. Низ полуотворената врата 
блеска славата на небесниот град. Тогаш на небесниот свод се појавува рака 
која држи две составени плочи. Пророкот вели: “Небесата ја објавуваат 
Неговата праведност: Тој е Бог Судија” (Псалм 50:6). Овој свет закон, Божјата 
правда, што среде грмотевици и пламен е објавен од Синај за да биде водач во 
животот, сега им се открива на луѓето како мерило за суд. Раката ги отвора 
плочите и се покажуваат прописите на десетте заповеди, како да се пишувани 
со пламено перо. Зборовите се толку јасни за сите да можат да ги читаат. 
Сеќавањето се буди, темнината на суеверието и неверството исчезнува од 
секое срце, а десетте кратки, разбирливи и полноважни Божји реченици, јасно 
им се предочени на сите земни жители.  

Не е можно да се опише стравот и очајанието на оние кои ги газеле светите 
Божји барања. Господ им го дал Својот закон; тие можеле својот карактер да го 
споредат со него и да ги запознаат своите грешки додека уште било време за 



покајание и поправање; но тие, за да стекнат наклоност на светот, ги отфрлиле 
Неговите прописи и ги учеле и другите да ги кршат. Настојувале и 
припадниците на Божјиот народ да ги присилат да ја обесчестуваат Неговата 
сабота. Сега се осудени токму според тој закон чиишто прописи ги презреле. Со 
ужасна јасност увидуваат дека немаат никаков изговор. Самите избрале на кого 
ќе му служат и на кого ќе му се поклонуваат. “И тогаш повторно ќе ја видите 
разликата меѓу праведник и безбожник, меѓу оној кој Му служи на Бога и оној кој 
не Му служи” (Малахија 3:18).  

Непријателите на Божијот закон, од проповедниците па сè до 
најнезначајниот меѓу нив, сега имаат нова претстава за вистината и 
должностите. Предоцна увидуваат дека саботата од четвртата заповед 
навистина е печат на живиот Бог. Предоцна ја увидуваат вистинската природа 
на својата лажна сабота и песочниот темел на кого ѕидале. Најпосле им 
станува јасно дека всушност се бореле против Бога. Верските учители многу 
души водат во пропаст додека тврдат дека ги водат до рајските врати. Дури на 
денот на дефинитивната пресметка ќе се сфати колку е голема одговорноста 
на луѓето во светата служба и колку се страшни последиците на нивното 
изневерување. Само во вечноста ќе бидеме во состојба правилно да ја 
процениме загубата на една единствена душа. Страшна ќе биде судбината на 
оној на кого Бог ќе му рече: “Оди од Мене, зол слуго!”  

Потоа од небото ќе се чуе Божијот глас како го објавува денот и часот на 
Исусовото доаѓање и го потврдува вечниот завет со Својот народ. Како одѕив 
од најсилна грмотевица, од земјата јачат Неговите зборови кои припадниците 
на Неговиот народ ги слушаат со поглед насочен нагоре. Нивните лица се 
осветлени со Неговата слава и блескаат како Мојсеевото лице кога слегувал од 
Синај. Непокајаните не можат да ги гледаат. И додека над оние што го 
почитувале Бога со држење на Неговата света сабота се изрекува вечен 
благослов, низ земјата се разлева силен победнички извик. 

Наскоро на исток се појавува мал облак, во големина на половина човечка 
дланка. Тоа е облак кој го опкружува Спасителот и кој оддалеку изгледа како да 
е обвиен со мрак. Припадниците на Божјиот народ знаат дека тоа е знакот на 
Синот човечки и во свечена тишина тие втренчено набљудуваат како облакот 
се приближува до земјата и станува сè појасен и сè повеличествен, додека не 
се покаже како голем бел облак чијашто долна страна блеска како 
проголтувачки оган, а над него е божилакот на заветот. На чело е Исус како 
моќен победник. Тој сега не доаѓа како “Човек на болката” (Исаија 53:3), за да ја 
испие горчливата чаша на срамот и маката, туку како Оној кој го победил 
непријателот и на небото и на Земјата, да им суди на мртвите и на живите. 
“Верен и вистинит, и суди и војува праведно.” “А небесните војски на бели коњи, 
облечени во бел, чист лен, го следеа” (Откровение 19:11, 14). Огромно 
неброено мноштво на свети ангели со песна на благодарност и со небесна 
музика, Го придружуваат на Неговиот пат. Небесниот свод како да е преполн со 
блескави суштества, “десет илјади по десет илјади, и илјада илјади.” Со 
човечко перо не е можно да се опише оваа сцена, ниту умот на смртникот може 
да ја долови Неговата величественост и убавина. “Величието Негово ги покри 
небесата, и славата Негова ја исполни земјата. Болскотот му е како сончева 
светлина” (Авакум 3:3, 4). Кога живиот облак ќе се приближи до земјата, секое 
око ќе го види Кнезот на животот. Неговото свето лице не е повеќе нагрдено со 
трнов венец, туку на Неговото свето чело блеска дијадем на слава. Неговото 
лице блеска со сјај посветол од пладневно сонце. “На облеката и на бедрото 
Негово беше напишано името: Цар над царевите и Господар над господарите.” 
(Откровение 19:16). 

Пред Неговата појава “лицата на сите се изобличени и побледени” (Еремија 
30:6). Оние кои ја отфрлиле Божјата милост ги опфаќа страв на вечно 



очајување. “Срцето се топи, колената треперат, сите чувствуваат болки во 
бедрата, на сите лицата им се потемнети.” (Наум 2:10). Праведниците тресејќи 
се извикуваат: “Кој може да се одржи?” (Откровение 6:17). Пеењето на ангелите 
престанува, и некое време владее страшно молчење. Тогаш одекнува гласот на 
Спасителот кој на Своите им зборува: “Доволна ти е Мојата благодат”. Лицата 
на праведниците се осветлени, секое срце е исполнето со радост; а ангелите, 
приближувајќи се сè повеќе до Земјата, уште повеќе го креваат својот глас и 
повторно пеат.  

Царот над царевите слегува низ облаците наметнат со огнен пламен. 
Небесата се свиткуваат како хартија, Земјата трепери пред Него, а секоја 
планина и секој остров се изместуваат од своите места. “Нашиот Бог доаѓа и не 
молчи. Пред Него врви оган што проголтува, околу Него беснее силна бура. Тој 
ги повикува одозгора небесата и земјата, за да му суди на Својот народ” (Псалм  
50:3, 4).  

“И царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и 
секој роб и слободен се скрија во пештери и горски камењари, велејќи им на 
планините и на карпите; паднете врз нас и скријте не од лицето на Оној, Кој 
седи на престолот и од гневот на Агнецот, зашто дојде големиот ден на 
Неговиот гнев, и кој може да устои?” (Откровение 6:15-17). 

Потсмевливото дофрлување престанало. Замолкнале устите кои зборувале 
лага. Замолкнал ѕвекотот на оружјето, воената бука и “облека извалкана од 
крв” (Исаија 9:5). Ништо не се слуша освен глас на молитва, плачење и тажење. 
Од усните на оние кои предмалку се подбивале, им се испушта извикот: “Зашто 
дојде големиот ден на Неговиот гнев и кој може да опстане?” Непокајаните 
преколнуваат врз нив да паднат горските карпи и да ги скријат од лицето на 
Оној што го презреле и отфрлиле.  

Гласот кој се пробива до ушите на мртвите, тие го препознаваат. Колкупати 
со Својот тажен и нежен тон ги повикувал на покајание. Колкупати го слушнале 
Спасителот во трогателните преколнувања на пријателот и братот. За оние кои 
ја отфрлиле Неговата милост, ниеден глас не може да биде толку полн со 
осуда и не може да претставува потешко обвинување отколку што е гласот кој 
толку долго ги повикувал: “Вратете се, вратете се од вашите лоши патишта, 
зошто да умирате?” (Езекиел 33:11). О, кога тоа за нив би бил глас на туѓинец! 
“Јас викав,” кажува Христос, “а вие не послушавте; изговарав зборови, но вие 
не внимававте; вие ги отфрливте Моите совети, не внимававте кога ве 
изобличував” (Изреки 1:24, 25). Овој глас буди сеќавања кои сега тие со 
задоволство би сакале да ги избришат - сеќавања на презрени 
предупредувања, одбиени повици и омаловажени предности.  

Тука се оние кои му се подбивале на Христа во Неговото понижување. Со 
неодолива сила во сеќавање им доаѓаат зборовите на Маченикот, кога на 
заколнувањето на свештеничкиот поглавар, свечено изјавил: “Отсега ќе Го 
гледате Синот Човечки како седи од десната страна на Силата и како доаѓа на 
небесните облаци” (Матеј 26:64). Сега Го гледаат во Неговата слава, а ќе Го 
здогледаат и како седи “од десната страна на Силата.” 

Оние кои ја исмејувале Неговата изјава дека е Божји Син, сега се неми. Тука 
е гордиот Ирод кој се подбивал на Неговото царско име и на војниците кои Го 
исмејувале им наредил да Го крунисаат за цар. Тука се оние исти луѓе кои со 
своите извалкани раце на Него ја ставиле пурпурната наметка, на Неговото 
свето чело го ставиле трновиот венец и во Неговата рака која не се 
спротивставувала го ставиле подбивниот жезол и се поклонувале пред Него со 
богохулно подбивање. Луѓето што го биеле и плукале Кнезот на животот, сега 
се кријат од Неговиот проникнувачки поглед и сакаат да побегнат од 
неподносливата слава на Неговото присуство. Оние кои ги ковале клиновите во 



Неговите раце и нозе и војникот кој со копје Му ги прободел ребрата,  со страв и 
грижа на совеста ги гледаат белезите на овие рани. 

Со страшна јасност свештениците и старешините си спомнуваат на 
настаните од Голгота. Со згрозување и со страв се сеќаваат како со сатанско 
ликување вртеле со главите и Му довикувале: “Другите ги спаси, а Сам Себе не 
може да се спаси. Ако е Тој цар Јудејски, нека слезе од крстот, па ќе 
поверуваме во Него. Се надеваше во Бога, нека го избави сега, ако е по волјата 
Негова” (Матеј 27:42, 43).   

Живо се потсетуваат на Спасителовата парабола за лозарите кои одбиле 
на власникот на лозјето да му го предадат родот, кои ги малтертирале Неговите 
слуги, а синот му го убиле. Се сеќаваат и на сопствената изјава дадена во таа 
прилика дека Господарот на лозјето “злочинците ќе ги погуби” (Матеј 21:41). Во 
гревот и казната на овие неверни луѓе, свештениците и старешините сега ги 
гледаат своите постапки и својата заслужена пропаст. И сега се издига вик на 
смртен страв. Погласно од извикот: “Распни Го! Распни Го!”, кој одѕвонувал низ 
улиците на Ерусалим, одекнува страшен и очаен лелек: “Тој е Божји Син! Тој е 
вистински Месија!” Тие копнеат да побегнат од присуството на Царот над 
царевите. Во длабоките расцепи на земјата настанати во судирот на 
завојуваните стихии, тие напразно се обидуваат да се скријат. 

Во животот на сите оние кои ја отфрлаат вистината има моменти кога 
совеста се разбудува, кога од запамнетото извираат спомени од животот полн 
со лицемерства, а душата ја мачи напразно каење, но што е сето тоа кога ќе се 
спореди со грижата на совеста во оној ден, “кога стравот ќе навали врз вас како 
невреме и кога пропаста ќе ве грабне како виор, кога ќе се навалат врз вас 
неволјата и маката” (Изреки 1:27). Оние кои биле најгласни барајќи смрт за 
Христа и за Неговите верни следбеници, сега ја гледаат славата што ги 
опкружува. Среде стравот и ужасот што ги раскинува, тие ги слушаат гласовите 
на светите соединети во акорди на радост, триумф и среќа: “Ете, Тој е нашиот 
Бог, на Него се надевавме, и Тој нè спаси” (Исаија 25:9). 

Среде лулањето на земјата, молскањето на молњите и татнежите на 
громовите, гласот на Синот Божји ќе ги повика светите кои почиваат. Тој ќе 
погледне кон гробовите на праведниците и потоа, подигајќи ги Своите раце кон 
небото ќе извикне: “Разбудете се, разбудете се, разбудете се, вие кои спиете 
во правот, станете!” Во сите краишта на земјата, каде некогаш имало луѓе, 
мртвите ќе го чујат овој глас, и оние што ќе го чујат ќе оживеат. И целата земја 
одѕвонува од чекорите на небројното мноштво од сите националности, 
генерации, јазици и народи. Тие доаѓаат од темнината на смртта, овенчани со 
бесмртна слава радосно извикувајќи: “Смрт, каде ти е осилката? Пеколу, каде 
ти е победата?” (1. Коринтјаните 15:55). Потоа и живите праведници и 
воскреснатите свети ги соединуваат своите гласови во долг и радосен извик на 
победа.  

Сите тие според висината на својата возраст од гробовите излегуваат исто 
онакви какви што биле во животот. Адам, кој се наоѓа во мноштвото на 
воскреснатите, изразито е висок и со величествен изглед. Тој според растот е 
само малку понизок од Божјиот Син, и впечатливо се разликува од луѓето на 
подоцнежните поколенија. Тука се гледа колку човечкиот род со времето се 
дегенерирал. Меѓутоа, сите стануваат во свежина и сила на вечна младост. Во 
почетокот човекот бил создаден според Божјиот лик, не само според 
карактерот, туку и според обликот и изгледот. Гревот ја изопачил и речиси ја 
избришал Божјата слика во човекот; но Христос дошол за она што било 
изгубено повторно да го воспостави. Тој ќе го преобрази нашето понижено тело 
и ќе го направи слично на Своето прославено тело. Смртното, распадливо 
тело, лишено од убавината и опогането од гревот, пак станува совршено, убаво 
и бесмртно. Сите осакатености и недостатоци остануваат во гробот. Повторно 



пуштени кај дрвото на животот, откупените во одамна изгубениот рај ќе растат 
додека не дораснат до потполната височина на човечкиот род во неговата 
првобитна убавина. И последните преостанати траги на проклетството 
предизвикано од гревот ќе бидат отстранети, а Христовите верници ќе се 
појават во красотата на Господа, во слава на нашиот Бог и повторно според 
духот, душата и телото ќе бидат совршена слика на својот Творец. О, 
прекрасно ли откупување, за кое толку копнежливо со векови се зборувало, кое 
толку долго се очекувало, копнежливо се сакало, но никогаш целосно  не било 
сфатено. 

Живите праведници “наеднаш, за миг” ќе бидат преобразени; на Божјиот 
глас тие се прославени; сега стануваат бесмртни и заедно со воскреснатите 
светии се вознесуваат во воздухот, на средба со својот Господ. Ангелите ги 
собираат Неговите избраници од “четирите ветра од крајот на Земјата до крајот 
на небото” (Марко 13:27). Малечките деца светите ангели ги донесуваат во 
прегратките на нивните мајки. Пријателите и роднините кои смртта долго ги 
разделувала, пак се состануваат за повеќе никогаш да не се разделат и со 
песна на радост заедно се вознесуваат во Божјиот град. 

Од сите страни на колите направени од облаци се наоѓаат крилја, а под нив 
има живи тркала; и штом колата ќе се крене, тркалата извикуваат: “Свет”, исто 
така и крилјата при кревањето викаат: “Свет”, и придружбата на ангелите 
извикнува: “Свет, свет, свет е Господ Бог Седржителот.” И додека 
победоносната кола се движи кон новиот Ерусалим, откупените радосно 
извикуваат: “Алилуја!” 

Пред влегувањето во светиот град, Спасителот на Своите следбеници им 
доделува победнички одликувања и знаци на нивното царско достоинство. 
Блескавите редови во облик на совршен четириаголник се наредуваат околу 
својот Цар, чијшто величествен лик високо се истакнува над светите и 
ангелите, а лицето Му зрачи со неискажлива љубов и благонаклоност кон нив. 
Секој поглед на ова неброено мноштво на откупени е насочен во Него, секое 
око ја гледа славата на Оној кој во лицето “беше обезличен повеќе од секој 
човек и во ставата повеќе отколку синовите човечки (Исаија 52:14). На главите 
на победниците Христос со Својата десница става круна  на слава. За секого е 
подготвена круна на која се наоѓа неговото лично “ново име” (Откровение 2:17) 
и натпис: “Свет на Господа!” Во раката на секого поединечно се става 
победничко палмово гранче и блескава харфа. А потоа на знак на ангелот кој 
дава тон, секоја рака вешто ги допира жиците на својата харфа измамувајќи од 
нив милни звуци кои се слеваат во богати и мелодични акорди. Секое срце го 
обзема неискажано воодушевување и занес, а секој глас се издигнува во песна 
на благодарност: “Нему, Кој нè возљуби и изми од нашите гревови преку 
Својата крв и Кој нè направи пред Бога и Својот Отец цареви и свештеници, 
слава и моќ во вечни векови. Амин!” (Откровение 1: 5, 6). 

Пред откупените е светиот град. Исус широко ги отвора неговите бисерни 
врати, и сите оние кои ја примиле и одржале светата вистина влегуваат внатре. 
Овде тие ќе го видат Божјиот рај, Адамовата татковина во времето на неговата 
невиност. Тогаш ќе се слушне глас, помил од секоја музика што било кога увото 
на смртникот ја слушнало: “Вашата борба е завршена.” “Дојдете благословени 
од Мојот Отец, примете го царството што ви е подготвено од создавањето на 
светот!” 

Така најпосле се исполнува молитвата на Спасителот упатена за сите 
Негови ученици: “Оче, сакам и оние што си Ми ги дал да бидат со Мене, каде 
што сум Јас.” (Јован 17:24). “Безгрешни и без порок ...пред славата Своја во 
радост” (Јуда 24). Христос пред Отецот ги претставува откупените со Својата 
крв изјавувајќи: “Ете Јас и децата што ми ги даде Господ” (Исаија 8:18). “Оние 
што си Ми ги дал, ги зачував!” (Јован 17:24). О, прекрасна љубов која ги спасува 



откупените! О, какво ли блаженство ќе биде во оној час кога вечниот Отец, 
набљудувајќи ги откупените, пак во човекот ќе го види Својот лик, кога ќе види 
дека е избришана нехармонијата што ја предизвикал гревот, неговото 
проклетство откупено, и човечката природа повторно доведена во хармонија со 
божествената. 

Со неискажлива љубов Спасителот на Своите верни им упатува зборови на 
добредојде: “Влезете во радоста на својот господар!” (Матеј 25:21). Радоста на 
Спасителот е во тоа што во царството на славата најпосле ги гледа душите кои 
се спасени со Неговото страдање и понижување. А откупените ја делат 
Неговата радост набљудувајќи ги меѓу спасените и оние кои со своите молитви, 
својот труд, пожртвуваност и љубов ги придобиле за Христа. Собрани околу 
величествениот бел престол, нивните срца ќе бидат исполнети со неискажлива 
радост кога тука ќе ги видат и оние кои ги придобиле за Христа и кога ќе видат 
дека тие придобиле други, а овие пак други, и дека сите најпосле стигнале во 
пристаништето на мирот за да ги положат своите круни пред Исусовите нозе и 
да Го слават низ бескрајните циклуси на вечноста. 

Потоа, кога спасените најпосле ќе бидат поздравени со добредојде во 
Светиот град, низ воздухот ќе одекне воодушевен извик кон Бога и Јагнето - 
првиот и вториот Адам повторно се среќаваат. Божјиот Син стои со раширени 
раце за да го дочека таткото на нашиот род - битието што Тој го создал, кое 
згрешило против својот Творец и поради чијшто грев Спасителот ги носи 
знаците на распнувањето на Своите раце. Кога Адам ќе ги здогледа трагите на 
страшните клинови на Христовите раце, наместо на градите на својот Господ, 
тој во понизност се фрла пред Неговите нозе, извикнувајќи радосно: “Достојно, 
достојно е Јагнето, што е заклано!” Спасителот нежно го крева, повикувајќи го 
повторно да го набљудува својот рајски дом од кој толку долго бил протеран.  

По неговото прогонство од Едем, Адамовиот живот на земјата бил исполнет 
со тага. Секој овенат лист, секое животно принесено на жртва, секоја дамка на 
убавото лице на природата, секоја срамна дамка на чистотата на човекот, 
постојано го потсетувала на неговиот грев. Страшно било неговото страдање 
поради грижата на совеста кога гледал како се шири беззаконието и кога како 
возврат на своите предупредувања добивал само префрлување дека причина 
за злото и гревот е токму тој. Трпеливо и понизно, речиси илјада години, ја 
поднесувал казната за својот престап. Искрено се покајал за својот грев и, 
надевајќи се во заслугите на ветениот Спасител, својот живот го завршил со 
надеж во воскресение. Синот Божји страдал поради човековото паѓање и 
неуспех; и сега Адам благодарение на Христовото дело на помирување 
повторно ја добива својата “прва власт.” 

 Во занес од радост, тој ги набљудува дрвјата во чијашто убавина некогаш 
толку многу уживал - истите дрвја од кои берел род во деновите на својата 
невиност и среќа. Тој ја гледа лозата што  ја негувал со сопствените раце, и 
истото цвеќе за кое некогаш со задоволство се грижел. Неговиот ум ја сфаќа 
целата вистина на глетката; разбира дека тоа навистина е обновениот Едем, 
само што сега е уште поубав во споредба со тогаш кога тој од него бил 
протеран. Спасителот го води до дрвото на животот, бере од величествено - 
прекрасниот плод и му дава да јаде. Тој гледа околу себе и гледа огромно 
мноштво на свои потомци откупени и среќни во Божјиот рај. Тогаш својата 
блескава круна ја става пред Христовите нозе, Му паѓа на градите и Го 
прегрнува како свој Откупител. Потоа ја зема златната харфа и низ небесниот 
свод триумфално одекнува прекрасна песна: “Достојно, достојно, достојно е 
Јагнето, што е заклано и пак живее!” Безбројните членови на Адамовото 
семејство ја прифаќаат песната и, положувајќи ги своите круни пред нозете на 
Спасителот, сите се поклонуваат пред Него во безгранична љубов и 
стравопочитување. 



Ова повторно соединување го набљудуваат ангелите кои плачеле кога 
Адам паднал и се радувале кога Исус по Своето воскресение се вознел на 
небото, отворајќи ја вратата на гробот за сите оние кои ќе поверуваат во 
Неговото име. Тие сега гледаат дека делото на откупувањето е довршено и 
своите гласови радосно ги придружуваат во песна на благодарност. 

На кристалното море пред престолот - на морето на светлината која толку 
блеска од Божјата слава што изгледа како стаклено море измешано со оган - 
тука е собрана групата на оние “што го победија ѕверот, и неговиот лик, 
неговиот белег и бројот на неговото име.” Со Јагнето на гората Сион, “имајќи 
Божји харфи”, стојат сто четириесет и четири илјади, откупени меѓу луѓето; и 
како глас од многу води и глас од големи грмотевици се слуша “гласот од 
харфисти кои свират со своите харфи”. “И пеат нова песна пред престолот”, 
песна која не може никој да ја научи освен оние сто четириесет и четири илјади. 
Тоа е песната на Мојсеја - песна на ослободувањето. Никој освен овие сто 
четириесет и четири илјади не може да ја научи оваа песна, зашто тоа е песна 
на нивното искуство, такво искуство какво што ниедна друга група никогаш 
немала. “Тие одат по Јагнето, каде и да оди.” Земени од земјата, меѓу живите, 
тие се сметаат како “првенци на Бога и на Јагнето” (Откровение 15:2, 3; 14:1-5). 
Овие се кои дојдоа од големи неволји. Тие поминале низ време на неволја 
“какво што немало откако постојат луѓето” (Даниел 12:1); го претрпеле стравот 
од времето на Јакововите маки, и во текот на излевањето на последните Божји 
казни над светот биле без Посредник. Меѓутоа, тие се ослободени, зашто “ги 
испраа своите облеки и ги избелија во крвта на Јагнето.” “И во устата нивна 
измама не се најде, зашто се без мана пред престолот Божји” (Откровение 
14:5). “Затоа се пред Божјиот престол и Му служат дење и ноќе во Неговиот 
храм; а Оној, Кој седи на престолот, ќе се всели во нив.” Тие гледале како 
земјата ја пустошат глад, чума и страшни болести, како сонцето ги пржи луѓето 
со страшна жештина, а и самите поднесувале страдања, глад и жед. Но, “нема 
веќе да огладнат ниту ожеднат, ниту сонцето ќе ги пече, ниту некаква жега; 
зашто Јагнето, Кое е среде престолот, ќе ги пасе и ќе ги води на извори со жива 
вода; и Бог ќе ја избрише секоја солза од нивните очи “ (Откровение 7:14 -17). 

Во сите векови избраниците на Спасителот биле воспитувани и 
дисциплинирани во школата на искушенијата. На оваа земја тие мораат да одат 
по тесната патека и да се пречистуваат во печката на неволјата. Заради 
Христа, тие поднесуваат напади, омраза и клевети. Го следат верно низ тешки 
борби; поднесуваат самооткажувања и преживуваат горчливи разочарувања. 
Од личното болно искуство ја познаваат сета одвратност на гревот, неговата 
моќ, товарот и бедата на вината која тој ја донесува и со одвратност гледаат на 
него. Свеста за неизмерната жртва што е поднесена заради нив ги прави мали 
во сопствените очи, и нивните срца ги исполнува со благодарност која 
непаднатите суштества не можат да ја сфатат. Тие многу љубат, зашто многу 
им е простено. Бидејќи биле учесници во Христовите страдања, се удостоиле 
со Него да учествуваат во Неговата слава. 

Наследниците на Божјите ветувања доаѓаат од бедни поткровја и 
сиромашни куќички, од затворски ќелии и од губилишта, од планини и пустини, 
од земјени куќички и морски пештери. На оваа земја тие најчесто “се во 
сиромаштија, во неволја, во срам.” Милиони заминуваат во гроб под бремето на 
озлогласеност и срам, затоа што решително одбиваат да ги задоволат 
измамливите барања на сатаната. Човечките судови ги прогласуваат за 
најлоши злсторници. Но конечен “судија е Бог” (Псалм 50:6). Пресудите 
изречени на земјата паѓаат. “Ќе го симне срамот од Својот народ” (Исаија 25:8). 
“И ќе ги наречат свет народ, откупен од Господа” (Исаија 62:12). Тој одредил да 
им даде “венец наместо пепел, масло на радост наместо облека на жалост, 
песна благодарница наместо очаен дух” (Исаија 61:3). Тие повеќе не се слаби, 



бедни, расеани и угнетени. Отсега засекогаш ќе бидат со Господа. Тие стојат 
пред престолот, облечени во облеки поскапоцени од оние кои ги носеле 
најценетите луѓе на земјата. Тие се крунисани со дијадем на слава каква што 
никогаш не била ставена на челата на земните цареви. Деновите на болка и 
плачење засекогаш поминале. Царот на славата ги избришал солзите од секое 
лице. Отстранета е секоја причина за грижи и болка. Опкружени со разнишани 
палмови гранчиња тие сега, непопречувани од ништо, хармонично пеат 
милозвучни песни на благодарност; секој глас ја прифаќа мелодијата, додека 
низ целиот небесен свод не се одгласи фалоспев: “За спасението наше слава 
на нашиот Бог, Кој седи на престолот и на Јагнето!” А сите небесни жители 
одговараат хармонично: “Амин! Благослов и слава, премудрост, и 
благодарност, чест и сила и моќ на нашиот Бог во сите векови. Амин!” 
(Откровение 7:10, 12). 

Во овој живот можеме само да почнеме да ја сфаќаме прекрасната тема за 
откупувањето на нашиот род. Со својот ограничен разум можеме најусрдно да 
ги разгледуваме срамот и славата, животот и смртта, правдата и милоста кои 
се сретнале на крстот; па сепак ниту со најголемите напори на нашите умни 
сили не можеме да го сфатиме значењето на сето тоа, за должината и 
широчината, височината и длабочината на таа спасоносна љубов, ние засега 
можеме да имаме само нејасна претстава. Планот на откупението нема да биде 
потполно сфатен дури ни тогаш кога откупените ќе го здогледаат неговото 
остварување со свои очи и кога ќе познаваат како што се познати; низ вековите 
на бескрајната вечност на нивниот зачуден и восхитен ум постојано ќе му се 
откриваат секогаш нови вистини. Иако на сите грижи, болки и земни искушенија 
ќе им дојде крајот, иако и сите причини за тоа ќе бидат отстранети, 
припадниците на Божјиот народ секогаш ќе имаат јасна претстава за високата 
цена со која е платено нивното спасение. 

За Христовиот крст откупените ќе проучуваат и ќе пеат низ целата вечност. 
Во Христа опкружен со слава, тие ќе го гледаат Христа распнатиот. Никогаш 
нема да заборават колку Христос - Оној чија моќ ги создала безбројните 
светови и постојано ги одржува во бескрајната вселена; Божјиот љубен Син, 
Величеството на небото, Оној на кого херувимите и сјајните серафими во занес 
Му се поклонуваат, се понижил за да го подигне паднатиот човек; да ја прими 
на Себе вината и срамот на гревот, и се согласил лицето на Отецот да се скрие 
од Него сè додека болката поради еден изгубен свет не го скршила Неговото 
срце и направила крај на Неговиот живот, на крстот на Голгота. Подготвеноста 
на Оној кој со Отецот учествувал во создавањето на сите светови и кој во 
Своите раце ја држи судбината на сè што е создадено да ја напушти сета своја 
слава и да се понижи од љубов кон човекот, секогаш ќе го предизвикува 
чудењето и восхитувањето на целата вселена. Кога спасените од сите народи и 
поколенија ќе го погледнат својот Спасител и на Неговото лице ќе го забележат 
отсјајот на непоминливата слава на Отецот, кога ќе го гледаат Неговиот 
престол кој е од искона до вечните времиња, знаејќи дека на Неговото царство 
нема крај, тие во својот занес воодушевено ќе запеат: “Достојно, достојно е 
Јагнето кое за нас е заклано и откупувајќи н# со својата скапоцена крв нè 
помири со Бога!” 

Тајната на крстот ги разјаснува сите останати тајни. Од светлината која 
блеска од Голгота, и оние Божји особини кои нас нè исполнуваат со страв и 
трепет изгледаат толку убави и привлечни. Светлината, правдата и силата се 
соединуваат со милоста, нежноста и татковата љубов. Додека го набљудуваме 
величеството на Неговиот престол, Неговата величина и возвишеност во 
Неговите милостиви постапки, ние го распознаваме Неговиот карактер и го 
сфаќаме, како никогаш порано, значењето на она постојано ословување: “Оче 
наш!”  



Дури таму ќе ни стане потполно јасно дека Оној кој е неизмерен во 
мудроста, навистина за нашето спасение не можел да пронајде никаков друг 
план освен да Го жртвува Својот Син. Радоста што Земјата ќе ја населат 
откупените суштества, свети, среќни и бесмртни, ќе ја претставува наградата за 
оваа жртва. Исходот на Спасителовата борба со силите на темнината е 
радоста на откупените која на Божја слава ќе продолжи низ целата вечност. 
Вредноста на човечката душа толку е голема што Отецот е задоволен со 
платената цена, а и самиот Христос, набљудувајќи ги плодовите на Својата 
голема жртва, потполно е задоволен.  

 
 
 

XLI 
 

ОПУСТОШУВАЊЕ НА ЗЕМЈАТА 
 
 
 “Бидејќи нејзините гревови стигнаа до небото, и Бог си спомна за нејзините 

неправди. Платете и како што и таа ви плати вам, и дајте и двојно онолку за 
делата нејзини; со чашата, со која што ве служеше, послужете ја двојно! Колку 
што се прослави и живееше раскошно, толку маки тага и јад вратете и. Оти во 
своето срце вели: 'Седам како царица, вдовица не сум и мака нема да видам.' 
Затоа во еден ден ќе ја сполетаат поразите: смрт, жалост и глад, и ќе биде 
изгорена во оган; зашто силен е Господ, Кој ја суди. И ќе заплачат и ќе заридаат 
по неа земните цареви, кои блудствуваа со неа и живееја раскошно... ќе велат: 
'Тешко, тешко, голем граде Вавилоне, граде силен, оти во еден час дојде 
твојата пресуда'!” (Откровение 18:5-10). 

“И земните трговци” кои се “збогатија од неа, оддалеку ќе стојат заради 
страв пред маките нејзини, и плачејќи и ридајќи ќе зборуваат: ‘Тешко, тешко 
тебе, граде голем, облечен во свила, порфир и скерлет; украсен со злато, 
драгоцени камења и бисери, зашто во еден миг пропадна големо богатство’” 
(Откровение18:11, 15-17).  

Такви ќе бидат казните што ќе се урнат врз Вавилон на денот на 
излевањето на Божјиот гнев; кога светот ќе ја наполни мерката на своето 
беззаконие, кога неговото време ќе истече, и кога потполно ќе созрее за 
уништување. 

Кога Божјиот глас засекогаш ќе го укине ропството на Својот народ, ќе дојде 
до страшно будење на оние кои во големата борба на животот изгубиле сè. 
Додека времето на милоста сè уште трае, тие заслепени од сатанските измами, 
го оправдуваат својот живот во грев. Богатите гордо се издигнуваат над оние на 
кои животот помалку им е наклонет; но тие своето богатство го стекнуваат 
престапувајќи го Божјиот закон. Тие занемаруваат да ги нахранат гладните, да 
ги облечат голите, да постапуваат праведно и да го љубат милосрдието. 
Главна цел им е да се издигнат себеси и да придобијат почитување од страна 
на своите ближни. Во големиот ден на Божјиот гнев, тие ќе останат без сето она 
што ги правело големи и ќе стојат бедни и без никаква одбрана. Со страв и со 
ужас ќе го гледаат уништувањето на своите идоли кои им биле поважни од Оној 
кој е Творец на сето тоа. Тие своите души ги продале за земни богатства и 
радости, а не се труделе да се збогатат во Бога. Последица на тоа е нивниот 
промашен живот, нивните уживања претворени во горчина, а нивното богатство 
во гнилеж. Тоа што го стекнувале во текот на целиот свој живот го снемува во 
еден миг. Богатите тагуваат што се разурнати нивните величествени куќи и што 
е растурено нивното сребро и злато. Но смртниот страв дека и самите ќе 
пропаднат заедно со своите идоли го надминува нивното тажење и плачење.  



Непокајаните се исполнети со жалење, но не затоа што ги занемариле 
должностите кон Бога и ближните, туку затоа што победил Бог. Тие плачат 
поради последиците кои настапиле, но не се каат поради својата безбожност и 
гревовите. Не постои средство кое тие не би го употребиле за да победат, само 
кога би можеле. 

Жителите на светот потонати во непокајание гледаат дека токму оние на 
кои сите им се подбивале и ги исмејувале и кои сакале да ги уништат, 
неповредени поминуваат низ епидемии, бури и земјотреси. Оној кој за 
престапниците на Својот закон е оган што проголтува, за Својот народ е 
сигурно прибежиште и засолниште од секаква опасност.  

Проповедникот кој ја жртвувал вистината за да ја придобие наклоноста на 
луѓето, сега го запознава карактерот и влијанието на своето учење. Сега му 
станува јасно дека  окото на Оној кој сè гледа и сè знае го следело кога стоел 
зад проповедалната, кога одел по улиците и кога во разните животни околности 
доаѓал во допир со луѓето. Секоја побуда на срцето, секој напишан ред, секој 
изговорен збор, секоја постапка со која ги успивал луѓето во лажна сигурност, 
сето тоа било посеано семе, а сега во несреќата на изгубените души околу 
себе тој ја гледа жетвата.  

Господ во Своето Слово за таквите рекол: “Зашто, лекувајќи ја лекомислено 
раната на ќерката на Мојот народ, велат: 'мир, мир, а мир нема' (Еремија 8:11). 
“Зашто вие со лага го ожалостивте срцето на праведникот, што Јас не сакав да 
го ожалостам, а ги закрепивте рацете на безбожникот, за да не се одврати од 
лошиот безбожнички пат, па да го спаси животот” (Езекиел 13:22) 

“Тешко им на пастирите кои ги упропастуваат и ги распрснуваат овците на 
Моето пасиште... Јас ќе се погрижам за вас заради вашите лоши дела.” 
Ридајте, пастири, и викајте, тркалајте се по правот, водачи на стадата, зашто ви 
се исполнија деновите за колење, ќе испаѓате како избрани овни... Веќе нема 
засолниште за пастирите, ниту спасение за водачите на стадата” (Еремија 23:1, 
2; 25:34, 35). 

Проповедниците и народот конечно увидуваат дека не одржувале вистинска 
врска со Бога. Увидуваат дека се побуниле против самиот Законодавец на оној 
Закон, кој навистина е “праведен и добар.” Отстранувањето на божествените 
прописи ги отворило браните за вистинска поплава на злото, несогласувањето, 
кавгата, омразата и беззаконието, сè додека земјата не станала огромно воено 
поле на судири, бездна на изопаченост. Тоа е сликата која сега се дава пред 
оние кои ја отфрлиле вистината и ја прифатиле лагата. Длабочината на 
копнежот што непослушните и неверните во своето очајување тогаш ќе го 
почувствуваат за вечниот живот кој засекогаш го изгубиле, со јазик не е можно 
да се изрази. Луѓето што светот ги обожувал поради нивните способности и 
нивната речитост, сега го гледаат сето ова во вистинска светлина. Тие 
увидуваат што сè изгубиле со својот престап, и паѓајќи им пред нозете на оние 
што верност ја презирале и исмејувале, признаваат дека навистина биле по 
волја на Бога.  

Луѓето увидуваат дека биле измамени, едните ги обвинуваат другите дека 
ги воделе во пропаст, но сите се соединуваат во најогорчено проколнување на 
проповедниците. Неверните пастири пророкувале само “мили работи”; тие ги 
навеле слушателите да го отфрлат Божјиот закон и да ги прогонуваат оние кои 
го сметале за свет. Сега, во својот очај, овие учители признаваат пред светот 
дека се измамувале и себеси и другите. Масите се исполнети со бес и викаат: 
“Ние сме изгубени, а вие сте виновни за нашата пропаст!” И се свртуваат 
против своите лажни пастири. Токму оние кои некогаш најмногу им се 
восхитувале и просто ги обожавале, ќе ги опсипуваат со најстрашни клетви. 
Рацете на оние коишто некогаш ги крунисувале со почести, ќе се подигнат да ги 
уништат. Мечевите со кои сакале до го убијат Божјиот народ, сега ќе бидат 



употребени против неговите непријатели. На сите страни настануваат само 
судири и крвопролевања. 

“Боен вик допира, до крајот на светот, зашто Господ се парничи со 
народите, излегува на суд со секое тело, безбожниците ќе ги предаде на меч” 
(Еремија 25:31). Шест илјади години големата борба не престанува. Божијот 
Син и Неговите небесни весници со своето настојување да ги предупредат, 
просветлат и спасат човечките синови, постојано се во судир со мрачните сили 
на злиот непријател. Дефинитивно секој ја донел својата неотповиклива одлука; 
непокајаните целосно се соединиле со сатаната во неговата борба против Бога. 
Дошло времето Бог да го оправда авторитетот на Својот погазен закон. Сега 
спорот не е само со сатаната, туку и со луѓето. “Господ се парничи со 
народите”, “Безбожниците ќе ги предаде на меч.”  

Знакот на ослободувањето (Божјиот печат) е ставен на оние “кои 
воздивнуваат и тажат поради сите гадотии што се прават.” Сега излегува 
ангелот уништувач, прикажан во Езекиевата визија како шестмина луѓе со 
смртно оружје во рака, на кои им е наредено: “Погубете ги старците, 
младинците, девојките, децата и жените; истребете ги сите до последниот. Но, 
не гибајте ниеден од луѓето на кого има знак; а почнете од Моето светилиште.” 
Пророкот вели: “И тие почнаа од старешините што стоеја пред домот” (Езекиел 
9:6). Уништувањето почнува од оние кои се нарекувале духовни стражари на 
народот. Лажните стражари се први кои треба да паднат. Ангелот уништувач 
нема да се смилува на никого, никој нема да биде поштеден. Мажи, жени, 
девојки и деца, сите без разлика ќе бидат уништени. 

“Зашто, ете, Господ ќе излезе од Своето живеалиште да ги казни земните 
жители за нивното беззаконие. Земјата ќе ја исфрли сета крв што е пролеана 
на неа и повеќе нема да ги крие своите убиени” (Исаија 26,21). “И ете какво ќе 
биде поразувањето, со кое Господ ќе ги порази сите народи, кои војувале 
против Ерусалим - телото на секого од нив ќе се исуши уште додека стои на 
своите нозе, и очите ќе му се стопат во длабнатините, и јазикот ќе му се исуши 
во неговата уста. И во тој ден ќе завладее голем смут од Господа, така што 
еден друг ќе се фаќаат за својата рака и секој ќе ја подига својата рака против 
раката на ближниот свој” (Захарија 14:12, 13). Во лудиот судир на своите 
разгневени страсти, и во страшниот излив на Божјиот гнев неизмешан со 
милост, ќе паѓаат непокајаните жители на Земјата - свештеници, старешини и 
народ, богати и сиромашни, големи и мали. “Во оној ден ќе бидат истепани од 
Господа од едниот крај на светот до другиот. По нив никој не ќе тажи, ниту некој 
ќе ги собере и погребе” (Еремија 25:33).  

При Христовото доаѓање непокајаните ќе бидат истребени од лицето на 
Земјата - убиени со духот на Неговата уста и “уништени со славата на Неговото 
доаѓање.” Христос, Својот народ ќе го поведе во Божјиот град и Земјата, 
лишена од своите жители, ќе остане празна и пуста. “Ете, Господ ја запустува 
земјата, ја разурнува, и го обезобразува лицето, ги распрснува нејзините 
жители.” “Земјата ќе биде запустена, сосема ограбена, зашто Господ одлучи. 
Земјата е осквернета под своите жители, зашто го престапија Законот, ја 
изгазија одредбата, го нарушија вечниот Завет. Затоа проклетство ја 
проголтува земјата, нејзините жители се виновни. Затоа се изгорени земните 
жители и малку луѓе останаа” (Исаија 24:1, 3, 5, 6).  

Целата Земја ќе изгледа како ненаселена пустина. Урнатини од  градови и 
села разурнати со земјотреси, дрвја искорнати од корен, голи карпи исфрлени 
од море или од самата земја, лежат расфрлани по нејзината површина, додека 
огромните бездни ги обележуваат местата од каде планините се искорнати од 
своите темели. 

Сега на ред е настанот симболично претставен со последната свечена 
служба во Стариот завет. Бидејќи службата во светињата над светињите била 



довршена, а гревовите на Израел со крвта на жртвата принесена за грев 
отстранети од светињата, јарецот кој го претставувал сатаната доведен е пред 
Господа; и во присуство на целиот собор свештеничкиот поглавар над него ги 
исповедал “сите беззаконија на синовите Израелеви, и сите нивни престапи, и 
сите нивни гревови, и да ги стави врз главата на живиот јарец” (Левит 16:21). На 
сличен начин, кога делото на исчистување во небесната светиња ќе биде 
довршено, во присуство на Бога, светите ангели и сите откупени, гревовите на 
Божјиот народ ќе бидат положени врз сатаната; и тој ќе биде прогласен за 
виновник за сите зла на кои ги навел. И како што јарецот Азазелов бил одведен 
во пустина, така и сатаната ќе биде прогонет на опустошената земја, 
ненаселена и гола дивина. 

Претскажувајќи го прогонството на сатаната, и состојбата на пустошот и 
хаосот во кој тогаш ќе се наоѓа Земјата, писателот на Откровението зборува 
дека оваа состојба ќе трае илјада години. Опишувајќи ги глетките што ќе 
настапат по второто Христово доаѓање и уништувањето на непокајаните, 
пророкот продолжува: “И видов ангел, како слегува од небото, кој имаше во 
својата рака клуч од бездната и голема верига. Тој го фати змевот, старата 
змија која е ѓаволот и сатаната, и го врза за илјада години, и го фрли во 
бездната и го заклучи, ја запечати над него, за да не ги заведува народите, 
додека не се навршат илјада години; потоа треба да биде одврзан за малку 
време” (Откровение 20:1-3).  

Дека изразот “бездна” ја означува Земјата во состојба на пустош и темнина 
јасно се гледа и од други места во Светото писмо. Во врска со состојбата на 
Земјата “во почетокот”, библискиот извештај кажува дека “Земјата беше 
безоблична и празна; и имаше темнина над бездната” (Битие 1:2). Пророштвото 
најавува дека Земјата, барем делумно, ќе се врати во таа состојба. Гледајќи го 
во визија големиот Божји ден, пророкот Еремија кажува: “Ја гледам земјата - и 
ете, таа е разорана и пуста, небесата, и нема на нив светлина. Ги гледам 
горите - и ете, тие треперат, и сите ридови се нишаат. Гледам - и ете, нема 
човек, и сите небесни птици одлетале. Гледам - и ете, Кармил е пустина, и сите 
негови градови се разурнати од лицето Господово, од јароста на Неговиот гнев” 
(Еремија 4:23-26). 

Тука за илјада години ќе биде престојувалиштето на сатаната и на неговите 
зли ангели. Ограничен само на Земјата, тој нема да има пристап до другите 
светови за да ги искушува и вознемирува оние кои никогаш не паднале. Во таа 
смисла тој е врзан; нема над кого да ја покажува својата моќ. Потполно му е 
оневозможено да лаже и упропастува, што со векови била негова единствена 
радост.  

Гледајќи во пророчка визија во тоа време, кога сатаната потполно ќе биде 
поразен, пророкот Исаија извикнал: “Како падна ти од небото, Денице, сине на 
зората! Се разби од земјата ти, кој ги угнетуваше народите. А во своето срце си 
велеше: ќе се искачам на небото, ќе го издигнам својот престол погоре од 
Божјите ѕвезди и ќе седнам на гората во соборот на боговите, на крајот од 
северот; ќе се искачам до висините на облаците, ќе бидам сличен на 
Севишниот. Но ти си соборен во пеколот, во дното на адот. Оние што ќе те 
видат, ќе се загледаат во тебе, ќе си речат за тебе: тоа ли е човекот, што 
земјата ја разнишуваше и царства потресуваше, вселената во пустина ја 
претвори и ги разрушуваше нејзините градови, кој никогаш не ги пушташе дома 
своите заробеници?” (Исаија 14:12-17). 

Шест илјади години сатаната со својата буна не престанува да ја 
“разнишува земјата.” Тој “вселената ја претвори во пустина и ги разрушуваше 
нејзините градови.” И тој “никогаш не ги пушташе дома своите заробеници.” 
Шест илјади години тој во својата темница на смртта ги задржува припадниците 



на Божјиот народ, и тој сакал овде да ги задржи засекогаш; но Христос ги 
раскинал синџирите на смртта и ги ослободил заробените.  

Дури и непокајаните тогаш ќе бидат надвор од доменот на сатанската моќ. 
Тој останува сам со своите зли ангели да ги набљудува последиците на 
проклетството предизвикани со гревот. “Сите цареви на народите, сите 
почиваат со чест, секој во својата гробница, а ти си фрлен надвор од гробот 
како отпадок, како облека на убиени, на погубени со меч, што ги спуштаат во 
камени гробници - како изгазен труп, нема да се соединиш со нив во гробот, 
зашто ти ја разори својата земја, го уби својот народ.” (Исаија 14:18-20). 

Илјада години сатаната, лутајќи по опустошената земја, ќе мора да ги гледа 
последиците на својата буна против Божјиот закон. За сето тоа време тој 
страшно ќе страда. Постојаната активност на неговиот живот, од самото негово 
паѓање, не му оставала време за размислување. Но сега, лишен од својата моќ, 
тој е оставен да размислува за сè што направил откако за првпат се побунил 
против владеењето на небото, и со треперење и страв да гледа во страшната 
иднина, кога ќе мора да пати за сето зло што го направил и за сите гревови на 
кои ги навел другите. 

Врзувањето на сатаната и неговото заробеништво на Божјиот народ ќе му 
донесе голема радост. “Во денот кога Господ ќе ти даде да починеш од своите 
страдања, немири и од тешкото робување со кои те притиснаа,” кажува 
пророкот, “ќе му ја запееш оваа изрека на вавилонскиот цар (овде е претставен 
сатаната) и ќе речеш: Како го снема насилникот?... Господ го скрши 
злосторничкиот стап и владетелското жезло што бесно ги биеше народите со 
удари без крај, што владееше гневно над народите, прогонувајќи ги без милост 
“ (Исаија 14:3-6).  

Во текот на овие илјада години, помеѓу првото и второто воскресение, ќе им 
се суди на непокајаните. Апостол Павле на овој суд укажува како на настан што 
треба да настапи по второто Христово доаѓање. “Затоа не судете ништо 
предвреме, пред да дојде Господ, Кој ќе го извади на видело скриеното во 
темнина и ќе ги открие намерите на срцата” (1. Коринтјаните 4:5). Даниел 
кажува дека кога ќе дојде Оној кој е од вечноста ќе им го даде “судот на 
светците на Севишниот” (Даниел 7:22). Во тоа време праведните ќе владеат 
како цареви и свештеници на Бога и на Христа. Јован во Откровението кажува: 
“И видов престоли и седнати на нив, на кои им беше дадено да судат... а ќе 
бидат свештеници на Бога и ќе царуваат со Христа илјада години.” 
(Откровение20,4.6). Во тоа време, како што прорекол и Павле, “светиите ќе му 
судат на светот” (1. Коринтјаните 6:2). Заедно со Христа тие ќе им судат на 
непокајаните, споредувајќи ги нивните дела со Библијата како со законик, и 
решавајќи за секој поединец според неговите дела направени во овој живот. 
Тогаш казната, која непокајаните ќе мора да ја примат, ќе биде одмерена 
според нивните дела, и  запишана покрај нивните имиња во книгата на смртта.  

И на сатаната и на неговите зли ангели ќе им судат Христос и Неговиот 
народ. “Не знаете ли”, нагласува Павле, “дека ќе им судиме на ангелите?” (1. 
Коринтјаните 6:3). Исто така и Јуда во своето послание истакнува: “И ангелите, 
што не се покоруваа на своето началство, и го напуштија своето живеалиште, 
ги стави во вечни окови, во мрак за суд на великиот ден” (Јуда 6).  

По истекот на овие илјада години, ќе настапи и второто воскресение. Тогаш 
непокајаните ќе станат од своите гробови и ќе се појават пред Бога, за да “го 
изврши над нив напишаниот суд” (Псалм 149:9). И писателот на Откровението, 
откако го опишал воскресението на праведниците кажува: “А другите мртовци 
не оживеаја, додека не се навршија илјада години” (Откровение 20:5). А Исаија 
за судбината на непокајаните кажува: “ќе бидат собрани и затворени во јама, 
затворени во темница и казнети по многу денови” (Исаија 24:22). 

 



XLII 
 

 ЗАВРШУВАЊЕ НА БОРБАТА 
 
По истекот на илјада години (Откровение 20:4), Христос, во придружба на 

мноштво откупени и илјадници свети ангели, повторно се враќа на Земјата. 
Штом ќе се спушти во Својата неопислива величественост Тој сите мртви кои 
во гроб отишле непокајани ги повикува да станат и да си ја чујат својата 
конечна пресуда. Тие стануваат во огромно мноштво, безбројни како песок во 
морето. Каква спротивност помеѓу нив и оние што стануваат во првото 
воскресение! Праведните стануваат облечени во бесмртна младост и убавина. 
Непокајаните на себе ги носат трагите на болеста и смртта.  

Секое око на ова безбројно мноштво е насочено кон славата на Божјиот 
Син. Огромното мноштво на непокајани едногласно извикува: “Благословен кој 
доаѓа во името Господово!” Тие тоа не го изговараат од љубов кон Христа. 
Силата на вистината ги присилува да ги изговорат овие зборови и против своја 
волја. Тие од своите гробови излегуваат исто такви какви што и отишле, со 
истиот дух на буна и непријателство кон Христа. Ним нема да им биде дадено 
уште едно време на милост и проверка за да ги исправат грешките на својот 
минат живот. Со тоа ништо не би се постигнало. Целиот животен век поминат 
во престап не ги омекнал нивните срца. И кога би им се дало уште едно време 
на милост, тие и тоа, исто така како и првото, би го поминале во презирање на 
Божјите заповеди и во предизвикување побуни против Него.  

Христос се спушта на Маслиновата Гора од каде што по Своето 
воскресение се вознел на небото, и каде што ангелите на учениците им го 
повториле ветувањето за Неговото враќање. Пророкот кажува: “Тогаш ќе дојдат 
Господ, Мојот Бог, и сите свети со Него.” “Во оној ден, Неговите нозе ќе 
застанат на Маслиновата Гора што е спроти Ерусалим, на исток. И ќе се 
распука Маслиновата Гора по средината... во голема долина.” “И Господ ќе 
биде цар над сета земја” (Захарија 14:5, 4, 9). Кога Новиот Ерусалим во сета 
своја величественост и блескав сјај ќе се спушти од небото, ќе биде поставен 
на место исчистено и подготвено за тоа, и Христос со Својот народ и ангелите 
ќе влезе во Светиот град.  

Сега сатаната се подготвува за последната и решавачка битка за превласт. 
Додека бил лишен од својата моќ, додека немал кого да измамува и заведува, 
кнезот на злото бил несреќен и депримиран; но штом непокајаните повторно ќе 
оживеат, и тој на своја страна ќе го види тоа безбројно мноштво, ќе оживеат и 
неговите надежи и тој ќе реши да не ја напушти големата борба. Тој под своето 
знаме ќе ги собере сите војски на изгубените и ќе се обиде со нивна помош да 
ги оствари дамнешните намери. Непокајаните се робови на сатаната. 
Отфрлувајќи го Христа, тие ја прифатиле власта на бунтовниот водач. Тие и 
сега се готови да ги прифатат неговите предлози и да ги извршат неговите 
заповеди. Но, верен на своето поранешно лукавство и препреденост, тој за 
себе не признава дека е сатана, туку тврди дека е законски господар на светот 
на кого наследството незаконски и насилно му е одземено. Тој на своите 
заведени поданици им се прикажува како спасител, уверувајќи ги дека неговата 
моќ ги подигнала од гробовите и дека има намера да ги ослободи од 
најсвирепата тиранија. Бидејќи Христовото присуство дефинитивно се 
оддалечило од непокајаните, сатаната прави чуда да го поддржи своето 
тврдење. Тој слабите ги прави силни и со својот дух и енергија ги инспирира 
сите. Тој предлага да ги поведе во борба против таборот на светите и да го 
освојат Божјиот град. Со пеколен триумф тој укажува на безбројните милиони 
разбудени од мртвите и тврди дека тој, како нивен водач е во состојба да го 



освои градот и повторно да го придобие својот престол и своето изгубено 
царство. 

Во ова огромно мноштво се наоѓаат многу од поколенијата на долговечните 
жители на претпотопниот свет, луѓе со висок телесен раст и силен разум кои, 
препуштајќи се на власта на злите ангели, ја посветиле целата своја вештина и 
знаење да се издигнат себеси; луѓе чиишто уметнички дела го навеле светот да 
ја обожува нивната генијалност, но чиишто страшни и зли пронајдоци валкајќи 
ја земјата и изопачувајќи ја Божјата слика му дале на Господа повод да ги 
избрише од лицето на земјата како Свои созданија. Овде се царевите и 
војсководците кои ги покорувале народите, храбри луѓе кои никогаш не ја 
губеле битката; горди, славољубливи војници од чиешто приближување се 
треселе царствата. Тие ни во смртта не се промениле. Излегувајќи од гробот, 
тие го продолжуваат текот на своите мисли токму таму каде што во часот на 
смртта тој бил пресечен. Истата желба за освојување со која се раководеле во 
часот кога паднале, и сега ги поттикнува. 

Сатаната се договара со своите ангели, а потоа и со тие цареви, освојувачи 
и силници од овој свет. Набљудувајќи ја силата и бројноста на својата страна, 
тие изјавуваат дека војската во градот е мала во споредба со нивната и дека 
лесно може да се совлада. Тие прават планови како најлесно да го зграпчат 
богатството и славата на Новиот Ерусалим. Сите веднаш почнуваат да се 
подготвуваат за борба. Вештите стручњаци изработуваат оружје и ги 
конструираат сите можни воени направи. Војсководците, славни и прочуени 
поради своите успеси, ја разделуваат оваа огромна маса во соодветни воени 
формации. 

Најпосле се дава заповед за тргнување, и безбројното мноштво трга 
напред,  војска каква што никогаш не собрале земните освојувачи, војска на која 
не и биле рамни соединетите сили на сите времиња откако на земјата почнала 
војната. Сатаната, најсилниот војник, ја води претходницата, а неговите ангели 
ги средуваат сите тие сили за последната битка. Царевите и војниците се во 
негова непосредна придружба, а мноштвото настапува зад нив во огромни 
формации, секоја предводена со својот одреден водач. Во строг војнички ред 
се движат збиените редови преку испуканите и нерамни површини кон Божјиот 
град. На Христовата заповед вратите на Новиот Ерусалим се затвораат, а 
сатанските војски го опколуваат градот и се подготвуваат за напад. 

Тогаш Христос повторно се покажува на видикот на Своите непријатели. 
Високо над градот на темел од блескаво злато стои Неговиот престол, висок и 
возвишен. На тој престол седи Божјиот Син, а околу Него поданиците на 
Неговото царство. Силата и величеството на Христа не може да се опише со 
ниеден јазик и со ниедно перо. Славата на вечниот Отец го опкружува Неговиот 
Син. Сјајот на Неговата присутност го исполнува Божјиот град и се разлева 
надвор од градот распространувајќи се во своите блескави зраци по целата 
земја. 

Најблиску до престолот се оние кои некогаш ревнувале за сатанското дело, 
но кои потоа како “гламји извлечени од огнот” го следеле Спасителот во својата 
длабока оданост. Веднаш до нив се оние кои и покрај лагите и безверието го 
усовршувале својот христијански карактер, потоа оние кои го почитувале 
Божјиот закон и тогаш кога христијанскиот свет го прогласил за безвреден и 
ништожен, и милиони верници од сите времиња кои поради својата вера 
умреле со маченичка смрт. А, зад нив е “множество народ, што никој не може 
да го изброи, од сите народности и племиња и народи и јазици... пред 
престолот и пред Јагнето, облечени во бели облеки, со палмини гранчиња во 
своите раце “ (Откровение 7:9). Нивната борба е завршена, победата е 
добиена. Палмовите гранчиња во нивните раце претставуваат симбол на 



нивниот триумф, а белите облеки се знак на Христовата правда која сега е и 
нивна. 

Откупените го подигаат својот глас во песна на благодарност која одѕвонува 
во небесниот свод: “Спасение на нашиот Бог, Кој седи на престолот, и на 
Јагнето!” (Откровение 7:10). На ова усрдно одавање слава на Бога, своите 
гласови ги придружуваат и сите небесни ангели. Бидејќи откупените лично ја 
почувствувале силата и злобата на сатаната, тие се свесни како никогаш  
порано, дека нема сила освен Христовата која би можела да ги направи 
победници. Во целото ова сјајно мноштво, нема ниеден кој своето спасение би 
го припишал на себе, како самиот да победил со своја сила и побожност. Ништо 
не се зборува за тоа што тие направиле или претрпеле, туку суштината на 
секоја песна и рефренот на секоја химна е: “Спасение на нашиот Бог и на 
Јагнето!” 

Во присуство на откупените жители на небото и Земјата се извршува 
конечното крунисување на Божјиот Син. И сега, облечен со знаци на врвно 
величество и сила, Царот над царевите ја изрекува пресудата над оние кои се 
побуниле против Неговото владеење и ја извршува правдата над оние кои го 
газеле Неговиот закон и го угнетувале Неговиот народ. “И видов”, кажува 
пророкот, “голем бел престол и Оној, Кој седеше на него, од чие лице побегнаа 
земјата и небото, и не се најде место за нив. И ги видов мртвите, големи и 
мали, како стојат пред престолот; и се отворија книгите и друга книга се отвори 
- книгата на животот; и на мртвите им беше судено според она што е запишано 
во книгите, според своите дела” (Откровение 20:11, 12). 

Штом записничките книги ќе се отворат и Христовото око ќе ги погледне 
непокајаните, тие ќе станат свесни за секој свој грев направен во животот. Тие 
конечно увидуваат до каде ги довело нивното отстапување од вистинскиот пат 
на чистотата и светоста и како во газењето на Божјиот закон горделивоста и 
буната далеку ги одвеле. Заведувањата на искушенијата со кои биле 
поттикнувани на грев, злоупотребените благослови, презрените Божји весници, 
отфрлените предупредувања, брановите на милосрдието упорно одбиени од 
срцето толку ненаклонето кон покајание - сето тоа сега се појавува пред 
нивните очи како да е испишано со пламени букви. 

 Над престолот се појавува крст; и како панорама се прикажуваат сцените 
на Адамовото искушение и пад, а потоа чекорите кои непрекинато се 
преземани во планот на откупувањето. Раѓањето на Спасителот во најголема 
скромност; Неговата јавна служба со која на луѓето им се откриени 
најдрагоцените благослови на небото; деновите исполнети со дела на љубов и 
милосрдие, а ноќите со молитва и бдеење во горската осаменост, заговорите 
од завист, омраза и пакост како возврат за сите Негови добри дела; страшната 
и таинствена агонија во Гетсиманија под страшното бреме на човечките 
гревови кои Му се заканувале да Го уништат; предавството и предавањето на 
убиствениот џган и страшните настани, онаа ноќ - кога како затвореник 
недавајќи никаков отпор бил напуштен од Своите најомилени ученици, насилно 
влечен по ерусалимските улици и доведен пред Ана, а потоа поради 
сослушување и судење воведен во палатата на свештеничкиот поглавар, во 
судницата на Пилат, пред кукавичкиот и свиреп Ирод, исмејуван, навредуван, 
мачен и осуден на смрт - сето тоа живо и највпечатливо се прикажува.  

А потоа пред мноштвото што трепери се прикажуваат и последните сцени: 
трпеливиот Маченик чекори кон Голгота; Господарот на небото виси на крстот, 
горделивите свештеници и злобниот џган се подигруваат со Неговата смртна 
борба; натприродната темнина и земјотресот, откорнатите карпи и отворените 
гробови го означуваат часот кога Откупителот на светот издивнал.  

Овие страшни сцени се појавуваат токму такви какви што навистина и биле. 
Сатаната, неговите ангели и неговите поданици, немаат сили да го свртат 



погледот од оваа страшна слика која толку верно ги прикажува нивните 
постапки. Секој незадржливо се присетува на улогата која ја одиграл. Ирод, кој 
наредил да се убијат невините витлеемски деца, за на тој начин да го убие и 
Израелскиот Цар, подлата и расипана Иродијада, чијашто душа ја товари 
вината за крвта на Јован Крстителот; Пилат, немоќниот роб на околностите; 
војниците кои му се подбивале на Христа; свештениците, старешините и 
подивената маса на оние кои викале: “Неговата крв на нас и нашите деца” 
(Матеј 27:25), сега сите го согледуваат ужасот на својата вина. Напразно се 
обидуваат да се скријат пред божественото величество на Неговото лице кое ја 
надминува сјајноста на Сонцето, додека откупените ги ставаат свите круни 
пред нозете на Спасителот, при што секој радосно извикува: “Тој умрел и за 
мене!” Во мноштвото на откупени се наоѓаат и Христовите апостоли: херојско 
храбриот Павле, огнено-ревниот Петар, возљубениот и полн со љубов Јован и 
нивните верни и искрени браќа, и со нив огромна војска на маченици, додека 
надвор од ѕидовите, заедно со сите расипани и одвратни, се наоѓаат оние кои 
ги прогонувале, фрлале во затвори и ги убивале. Тука е Нерон, чудовиште на 
свирепоста и злосторството, кој сега ја гледа радоста и возвишеноста на оние 
кои некогаш ги мачел и во нивните најстрашни маки наоѓал сатанско 
задоволство. Тука е и неговата мајка да ги види последиците на своето дело, 
да види каков жиг на зло пренела врз карактерот на својот син, како страстите, 
кои со своето влијание и пример ги поттикнувала, го донеле својот плод во 
злосторствата од кои целиот свет се грозел. 

Тука се папските свештеници и прелати кои, тврдејќи дека се Христови 
пратеници, истовремено употребувале направи за мачење, затвори и клади за 
да владеат со совеста на Неговиот народ. Тука се горделивите папи кои се 
издигале над Бога, осмелувајќи се да го менуваат законот на Севишниот. Овие 
таканаречени црковни отци мораат да дадат сметка пред Бога што толку би 
сакале да ја избегнат. Предоцна увидуваат дека Сезнајниот ревнува за Својот 
закон и никого не го ослободува од вината. Сега согледуваат дека Христос 
интересите на Својот прогонет и мачен народ ги изедначува со Своите 
интереси и ја чувствуваат силата на Неговите зборови: “Доколку му направивте 
на еден од овие Мои најмали браќа, Мене Ми направивте” (Матеј 25:40). 

Сите непокајани жители на светот сега стојат пред Божјиот суд обвинети за 
велепредавство против владеењето на небото. Тие немаат никого што на тој 
суд би се залагал за нив, ниту имаат било каков изговор, и затоа им се изрекува 
пресуда на вечна смрт. 

Сега на сите им е јасно дека платата за грев не е прочуената независност и 
вечен живот, туку ропство, пропаст и смрт. Непокајаните согледуваат што 
прокоцкале со својот живот на постојана буна против Бога. Тие “вечната и од сè 
попретежна слава” ја презреле кога им била понудена, а сега, колку сега им се 
чини посакувана! “Сето ова”, очајуваат изгубените, “можевме да го имаме и ние, 
но со сопствениот избор сето тоа го отфрливме далеку од себе. О, нечуена 
заблуденост! Вечниот мир, среќата и честа, ние ги заменивме за слабост, срам 
и очајание.” Сите увидуваат дека нивното исклучување од небото сосема е 
оправдано. Со својот живот тие рекле: “Не сакаме Тој да царува над нас” (Лука 
19,14). 

Како хипнотизирани, непокајаните го набљудуваат крунисувањето на 
Божјиот Син. Во Неговите раце тие ги гледаат плочите со Божјиот закон и 
прописите кои ги презреле и газеле. Тие ги набљудуваат изливите на 
восхитување, воодушевување и длабоко почитување кое спасените го 
укажуваат на Христа; и додека звуците на мелодиите како незадржливи 
бранови се разлеваат преку ѕидовите и допираат до безбројните милиони кои 
се наоѓаат надвор од градот, сите едногласно извикуваат: “Големи се и 
прекрасни Твоите дела, Господи Боже, Седржителу! Праведни и вистинити се 



Твоите патишта, Цару на народите.” (Откровение 15:3), и паѓајќи ничкум се 
поклонуваат на Кнезот на животот.  

Сатаната изгледа како парализиран додека ја набљудува славата на 
Христовото величество. Тој, кој некогаш бил херувим засолнувач пред Божјото 
лице, сега се потсетува од каде и поради што паднал. Сјајниот серафим, 
“ѕвездата Деница” и “синот на зората”, како се променил, како е деградиран! Од 
небесниот совет во кој некогаш бил толку почитуван, сега засекогаш е исклучен. 
Сега гледа како други стојат блиску до Отецот засолнувајќи ја Неговата слава. 
Тој гледа како круната на Христовата глава ја полага раката на ангел со висок 
став и величествен изглед, и знае дека на високата позиција, која сега ја зазема 
овој ангел, можел да биде самиот тој.  

Тој се потсетува на спомените од татковината на својата невиност и 
чистота, на мирот, задоволството и на сè во што уживал во изобилие, сè додека 
не почнал да негодува против Бога и да Му завидува на Христа. Неговите 
обвинувања, неговите побуни, неговите измами, пресметани со цел да ги 
придобие чувствата и поддршката на ангелите, неговото упорно одбивање да 
направи било што за своето спасение кога Бог бил толку расположен да му 
прости - сето тоа живо му излегува пред очите. Тој во мислите со критика се 
обѕрнува на својата работа меѓу луѓето и на нејзините последици - 
непријателството на човекот кон ближниот, страшното уништување на 
човечките животи, издигнувањето и пропаста на царствата, соборувањето на 
престолите, долгата низа на буни, судири и револуции. Се потсетува на своите 
постојани напори во спротивставувањето на Христовото дело, и на 
настојувањето човекот да тоне во зло сè подлабоко и подлабоко. Увидува дека 
неговите пеколни заговори биле немоќни да ги уништат оние кои својата надеж 
и сигурност ја ставиле на Исуса. Набљудувајќи го така во мислите своето 
царство, плодовите на својата работа, тој гледа само неуспех и пропаст. Тој ова 
безбројно мноштво на непокајани ги завел да веруваат дека Божјиот град може 
да стане нивен лесен плен, но тој самиот знае дека тоа е лага. Во големата 
борба со Христа тој доживувал пораз по пораз и секогаш бил присилен да се 
повлече. Тој и премногу добро ја познава моќта и величеството на Вечниот. 

Целта на големиот бунтовник отсекогаш била да се оправда себеси и 
целата одговорност за буната да ја припише на божественото владеење. За таа 
цел ги употребил сите свои сили на својот гигантски ум. Работел смислено, 
систематски и со чуден успех, заведувајќи ги огромните маси да ја прифатат 
неговата верзија на големата борба, која толку долго не престанувала. Илјади 
години овој водач на заговори ја подметнувал лагата на местото на вистината. 
Но дошло време конечно да и се стави крај на буната, а историјата и 
карактерот на сатаната да се разоткријат. Во својот последен голем напор да го 
симне Христа од престолот, да го уништи Неговиот народ, и да го запоседне 
Божјиот град, архиизмамникот целосно е демаскиран. Оние кои се здружиле со 
него, го увидуваат потполниот неуспех на неговиот потфат. Христовите 
следбеници и ангелите кои останале предани на Бога ја согледуваат целата 
длабочина на неговите интриги насочени против Божјото владеење. Тој станува 
предмет на сеопшт презир. 

Сатаната увидува дека неговата своеволна буна го направила недостоен за 
небото. Тој сите свои сили и способности ги увежбувал за војна против Бога; 
чистотата, мирот и хармонијата на небото сега за него би биле најголемо 
мачење. Неговите обвинувања против Божјата милост и правда сега се 
замолкнати. Вината која сакал да ја припише на Јехова, во потполност паднала 
врз него. И сега сатаната со наведната глава ја признава праведноста на 
својата осуда. 

“Кој нема да се исплаши од Тебе, Господи, и не ќе го прослави името Твое? 
Оти само Ти си свет; зашто сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе; 



бидејќи Твоите судови станаа јавни” (Откровение 15:4). Секое прашање за 
вистината и заблудата кое било предмет на толку долгата борба, сега е 
разјаснето. Последиците од бунтот, плодовите на отфрлувањето на 
божествените закони сега отворено се изложени на погледот на сите со разум 
надарени суштества. Исходот на сатанската власт на спротивставување на 
Божјото  владеење е прикажан пред очите на целата вселена. Сатаната го 
осудиле неговите сопствени дела. Божјата мудрост, Неговата праведност и 
добрина, сега потполно се оправдани. Јасно се гледа дека сите Негови 
постапки во големата вековна борба, секогаш биле насочени за вечното добро 
на Неговиот народ и за доброто на сите светови што ги создал. “Нека Те слават 
Господе, сите Твои дела, и твоите свети нека Те благословуваат” (Псалм 
145:10). Историјата на гревот низ целата вечност ќе претставува сведоштво 
дека среќата на сите созданија кои Бог ги создал, е неразделно поврзана со 
постоењето на Божјиот закон. Имајќи ги пред очите сите фактори во врска со 
оваа голема борба, жителите на целата вселена, и оние кои останале верни на 
Бога и оние кои се побуниле, едногласно изјавуваат: “Праведни се и вистинити 
Твоите патишта Царе на светите!” 

На вселената јасно и е прикажана големата жртва која Таткото и Синот ја 
поднеле поради човекот. Дошол часот кога Христос треба да го заземе местото 
кое со полно право Му припаѓа - да биде славен и возвишен “над секое 
поглаварство и власт, и над секое име.” Имајќи ја во предвид радоста која 
штотуку Му претстои, радост што многу синови ќе може да доведе во слава, Тој 
ги претрпел сите маки на распнувањето, немарејќи на срамот. Иако 
претрпената болка и срамот биле несфатливо големи, сепак славата и радоста 
на успехот се уште поголеми. Во откупените, кои Тој сега ги набљудува околу 
себе, е обновен Неговиот лик, секое срце носи обележје на божественото 
совршенство, секое лице ја одразува сличноста со својот Цар. Тој во нив го 
гледа успешниот резултат од трудот на Својата душа и е задоволен. Тогаш со 
глас кој допира до секое уво во безбројното мноштво на собрани праведници и 
непокајани, Тој изјавува: “Погледнете ги откупените со Мојата крв! За овие 
страдав и умрев да бидат со Мене каде што сум Јас, низ бескрајните векови на 
вечноста.” А од оние што се облечени во бели облеки собрани околу престолот, 
се издига песна на благодарност: “Достојно е Јагнето, Кое е заклано, да прими: 
сила и богатство, и премудрост и моќ, и чест и слава и благослов” (Откровение 
5:12). 

Иако сатаната е присилен да ја признае Божјата праведност и да се поклони 
пред Христовата надмоќност, неговиот карактер останува непроменет. Духот на 
бунтот, како незадржлива поплава, повторно избива; полн со бес и 
избезуменост тој решава да не отстапи од големата борба. Настапува мигот за 
неговиот последен очајнички потег во борбата со Царот на небото. Тој 
молскавично се пробива меѓу своите поданици, обидувајќи се да ги вдахне со 
сопствениот бес, без одложување да стапат во борба. Но меѓу безбројните 
милиони кои со измама ги вовлекол во побуна против Бога, нема повеќе ниеден 
кој ја признава неговата превласт. Неговата моќ е при крај. Омразата кон Бога 
што го обзема сатаната, ги исполнува и срцата на непокајаните, но тие 
увидуваат дека се во безнадежна ситуација и дека во борбата против Јехова не 
можат да надвладеат. Нивниот гнев се распалува против сатаната и оние кои 
биле негови агенти во делото на измамата, и со демонска разгневеност, сега се 
свртуваат против него.  

“Затоа Господ Бог зборува вака: Зашто своето срце го изедначи со Божјото, 
еве, ќе доведам против тебе туѓинци, најнасилни меѓу народите. Ќе ги извлечат 
мечевите против твојата прекрасна мудрост, и ќе ти ја помрачат убавината, ќе 
те фрлат во јама.” “Така те отфрлив од Божјата Гора, те истргав, херувиму 
заштитнику, од средината на огнените камења.” “...Те фрлив на земја и те 



предадов на земните цареви за да те гледаат презирно.” “... Те претворив во 
пепел на земјата пред очите на оние што те набљудуваат.” “Сите кои те 
познаваат меѓу народите, се згрозија над тебе! Зашто ти стана страшило, те 
снема засекогаш” (Езекиел  28:6-8; 16-19).  

“Да, сите воени обувки, секоја облека натопена во крв, ќе изгорат и ќе му 
бидат храна на огнот.” “Зашто Господ се разгневи на сите народи, се разјари на 
сета нивна војска. Ги отстапи на уништувањето, ги предаде на колеж” (Исаија 
9:5; 34,2). “Ќе излее жар и сулфур врз грешниците, огнен ветер ќе им биде дел 
од нивната чаша” (Псалм 11:6). Од небото, од Бога почнува да паѓа оган. 
Земјата просто се распаѓа. Скриеното оружје во нејзините длабочини се 
исфрлува на површината. Од настанатите процепи кои зјапаат на сите страни, 
избива пламен кој сè проголтува. И самите карпи почнуваат да горат. Дошол 
денот, “кој гори како печка” (Малахија 4:1). Елементите се распаѓаат од 
страшната вжештеност, а земјата и сè што е на неа ги проголтува оган (2. 
Петрово 3:10). Површината на земјата како да се претвора во растопена маса - 
бескрајно, зовриено огнено море. Време е за суд и пропаст за безбожните луѓе 
- “зашто за Господа ова е ден на одмазда, година на наплаќање, за да го 
одмазди Сион” (Исаија 34:8). 

Непокајаните најпосле ја примаат својата плата на земјата (Изреки 11:31). 
Тие ќе бидат како “слама и ќе ги изгори денот што иде, вели Господ над 
војските” (Малахија 4:1). Некои ќе бидат уништени за миг, додека некои со 
денови ќе бидат мачени. Сите ќе бидат казнети “според своите дела”. Бидејќи 
гревовите на праведниците се пренесени на сатаната, тој мора да пати  не 
само за своите гревови, туку и за сите оние гревови на кои го навел Божјиот 
народ. Неговата казна ќе биде неспоредливо поголема од казната на оние што 
ги измамил. И кога ќе бидат уништени сите оние кои подлегнале на неговите 
измами, тој сè уште ќе мора да живее и да се мачи. Со огнот со кој треба да се 
исчисти земјата, најпосле ќе бидат уништени и истребени сите непокајани, и 
коренот и гранките, сатаната како корен на гревот и неговите следбеници како 
гранки. Ќе биде применета полна казна за кршењето на Божјиот закон и 
правдата ќе биде задоволена, а небото и Земјата, набљудувајќи го сето тоа, ќе 
ја признаат и потврдат Божјата праведност. 

Сатанското дело на разорување најпосле засекогаш ќе биде завршено. 
Шест илјади години тој ја спроведувал својата волја, исполнувајќи ја земјата со 
страдања и несреќа и нанесувајќи болка на целата вселена. “Сите созданија” 
не престанале да “воздивнуваат и тажат досега” (Римјаните 8:22). Сега Божјите 
созданија засекогаш се ослободени од неговото присуство и искушенија. “Сета 
земја почива и мирува; триумфирајќи од радост” (Исаија 14:7). Радосните 
извици на благодарност и триумфот на верните се издигаат од целата вселена: 
“Глас како од многу народ, глас како од многу води, и глас како од силни 
грмотевици”, се слуша како зборува: “Алилуја, зашто се зацари Господ Бог, 
Седржителот!” (Откровение 19:6). 

Додека земјата е обвиткана од огнот на уништувањето, праведните ќе бидат 
сигурни во Светиот град. Над оние кои имале дел во првото воскресение, 
втората смрт нема власт (Откровение 20:6). Додека Бог за непокајаните е оган 
кој уништува, Тој за Својот народ е “сонце и штит” (Псалм 84:11).  

“И видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја 
поминаа” (Откровение 21:1). Со огнот што ги проголтува непокајаните, земјата 
потполно ќе биде исчистена. Секоја трага од проклетството ќе биде избришана. 
Никаков пламен на вечен пекол нема да ги потсетува откупените на страшните 
последици на гревот.  

Ќе остане само еден потсетник. Нашиот Спасител секогаш ќе ги носи 
лузните на Своето распнување. На Неговата ранета глава, на Неговите ребра, 
рацете и нозете, ќе се гледаат единствените траги на свирепоста кои ги 



предизвикал гревот. Гледајќи го Христа во Неговата слава, пророкот кажува: 
“Болскотот Му е како светлина, зраци светкаат од неговите раце, таму е 
скривалиштето на Неговата сила” (Авакум 3:4). Прободената страна на 
Христовото тело од којашто потекол црвен млаз кој човекот го измирил со Бога 
- ја претставува славата на Спасителот, “таму е скривалиштето на Неговата 
сила.” “Моќен да спаси”, со жртвата на откупувањето, Тој исто така ќе биде 
моќен да изрече пресуда и изврши суд над оние кои ја презираат Божјата 
милост. А овие знаци на Неговото понижување за Него претставуваат 
најголема чест. Раните добиени на Голгота ќе ја истакнуваат Неговата слава и 
Неговата сила низ бескрајните времиња на вечноста.  

“И ти Стражарнице на стадата, Тврдино на Сионската ќерка, пак ќе ти се 
врати тебе поранешната власт, царството на Ерусалимската ќерка” (Михеј 4:8). 
Времето на кое светите луѓе со најголем копнеж чекале од денот кога првиот 
човечки пар со пламенен меч бил протеран од Едем, дошло време “за 
откупување на оние кои станаа Божја сопственост” (Ефесјаните 1:14). Земјата 
која како првобитно човечко царство, со неговата вероломност, поминала во 
рацете на сатаната и толку долго држена под власта на моќниот непријател, со 
големиот план на откупувањето повторно е вратена на човекот. Сè, што со 
паѓањето во грев било изгубено, е вратено во првобитната положба. “Зашто 
вака вели Господ... Кој и даде облик на Земјата и Кој ја создаде, Кој ја зацврсти 
и не ја создаде пуста, туку ја создаде за  живеење...” (Исаија 45:18). Правејќи ја 
обновената Земја вечно живеалиште на откупените, Бог најпосле ќе ја оствари 
Својата првобитна намера што ја имал при создавањето на светот. 
“Праведните ќе ја наследат Земјата и ќе живеат довека на неа “ (Псалм 37:29).  

Плашејќи се дека идното наследство можеби ќе изгледа премногу 
материјално, многумина придаваат духовно значење токму на оние вистини кои 
ни овозможуваат на ова наследство да гледаме како на своја идна татковина. 
Христос ги уверувал Своите ученици дека Тој заминува за да им подготви 
станови во Татковата куќа (Јован 14:1-3). Оние кои го прифаќаат учењето на 
Божјото Слово, нема во врска со тие небесни “живеалишта”, да бидат сосема 
во незнаење. Но сепак, кажува апостолот: “Што окото не виде, што увото не 
слушнало, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготви за оние, кои Го 
љубат” (1. Коринтјаните 2:9). Со човечкиот јазик не е можно соодветно да се 
опише наградата на праведниците. Во целост ќе ја сфатат само оние кои ќе ја 
видат. Ограничениот ум на смртникот не е во состојба да ја долови сета 
убавина на Божјиот рај.  

Во Библијата наследството на спасените уште се нарекува и “родина” или 
татковина (Евреите 11:14-16). Таму небесниот Пастир ќе го води Своето стадо 
на извори со жива вода. Дрвото на животот ќе дава род секој месец, а 
листовите на тоа дрво ќе служат за здравје на народот. Таму се вечно 
жуборливите потоци, бистри како кристал, покрај кои лелеавите дрвја ги 
фрлаат своите пријатни сенки на патеките подготвени за Господовите 
откупеници. Таму, пространите рамнини постепено и благо прераснуваат во 
прекрасни брекчиња, а Божјите гори ги издигнуваат своите возвишени врвови. 
На овие тивки рамнини покрај тие потоци и реки со вечно живи води, Божјиот 
народ кој на овој свет толку долго бил само придојденик и патник во минување, 
најпосле ќе го најде својот дом. 

“Мојот народ ќе живее во мирни населби, во безгрижни одморалишта.” “Веќе 
не ќе се слуша за насилство во твојата земја, ни за запустување и разурнување 
на твое подрачје. Своите ѕидови ќе ги наречуваш Спасение, својата врата - 
Слава.” “Ќе градат куќи и ќе живеат во нив, ќе садат лозја и ќе го уживаат 
нивниот плод. Не ќе се гради веќе, за да живеат други, ниту ќе се сади за да 
уживаат други... Моите избраници ќе ги уживаат долго плодовите на своите 
раце” (Исаија 32:18; 60:18; 65:21, 22). 



“Нека се зарадува пустината, исушената земја, нека воскликнува степата, 
нека расцвета лилјанот.” “Место трње ќе растат чемпреси, место копривата ќе 
никнува мирта.” “Волкот ќе живее со јагнето, рисот ќе лежи со јарето, телето и 
лавчето ќе пасат заедно, а мало детенце ќе ги води.” (Исаија 35:1; 55:13; 11:6, 
9).  

Во небесната атмосфера не можат да постојат болка и страдање. Таму 
нема да има солзи, ниту погребни поворки, ниту било какви знаци на жалост “и 
смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач... зашто првото помина” (Откровение 
21:4). И ниеден од жителите нема да каже: “болен сум”; на народот што живее 
таму, ќе му  бидат простени гревовите” (Исаија 33:24). 

Тука е новиот Ерусалим, славната престолнина на новата земја, “прекрасен 
венец во Господовата рака, и царски венец на дланката на својот Бог” (Исаија 
62:3). “И имаше Божја слава, светлината негова прилегаше на најдрагоцен 
камен, како светол камен јаспис.” “И спасените народи ќе одат во неговата 
светлина, и земните цареви ќе ја донесат во него својата слава и чест” 
(Откровение 21:11, 24). Господ кажува: “Ќе се радувам за Ерусалим и ќе се 
веселам за Мојот народ” (Исаија 65:19). “Еве го Божјиот шатор меѓу луѓето; и 
Тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат Негов народ, и Самиот Бог ќе биде со нив” 
(Откровение 21:3). Во Божјиот град “ноќ нема да има.” Никој нема да чувствува 
потреба за одмор во извршувањето на Божјата волја, и во славењето на 
Неговото име нема да има умор. Постојано ќе ја чувствуваме животната 
свежина на утрото, која никогаш нема да престане. “И не ќе им биде потребна 
светлина од светилка, (ниту најсовремено вештачко осветлување), ни светлина 
од сонцето, зашто Господ Бог ќе ги осветлува” (Откровение 22:5). Светлината 
на сонцето ќе биде неутрализирана со блескотните зраци на божествената 
слава чијшто отсјај, иако неспоредливо го надминува сјајот на нашето пладне, 
нема заслепувачки да дејствува на очите. Божјата слава и славата на Јагнето 
го осветлува Светиот град со светлина која никогаш нема да ослабне. 
Откупените ќе живеат во славата на вечниот ден, во слава поблескава од 
сонцето.  

“А храм не видов во него; зашто негов храм е Господ Бог - Семоќниот, и 
Јагнето” (Откровение 21:22). Божјиот народ ќе ја има предноста со Отецот и 
Синот да одржува непосредна врска. “Зашто, сега гледаме како во огледало - 
нејасно; но тогаш: лице во лице” (1. Коринтјаните 13:12). Отсјајот на Божјиот 
лик, како во некое огледало, ние сега го гледаме во делата на природата и во 
Неговото постапување со луѓето; но тогаш, кога темната завеса на смртта 
засекогаш ќе биде отстранета, ќе Го гледаме лице в лице. Ќе стоиме во Негово 
присуство и ќе ја гледаме славата на Неговото лице.  

Таму откупените во меѓусебно дружење така ќе се запознаваат како што се 
познаваат себеси. Чувствата на љубов и сочувствата кои самиот Бог ги всадил 
во душата, таму ќе ја најдат својата највистинита и најубава примена. Чистите 
дружења со светите суштества, хармоничниот друштвен живот со возвишените 
ангели и со верните од сите времиња, кои своите облеки ги испрале и избелиле 
во крвта на Јагнето; светата врска која меѓусебно ги соединува “сите чеда на 
небесата и на Земјата” (Ефесјаните 3:15), сето тоа среќата на откупените ќе ја 
прави уште поцелосна. 

Таму бесмртниот ум на спасените со неуморен занес ќе ги разгледува 
чудата на создавачката моќ и тајната на љубовта која спасува. Таму нема да 
биде свирепиот и лукав непријател да заведе некого да заборави на Бога. 
Секоја способност ќе се развива, секој дар ќе се зголемува. Стекнувањето на 
знаење нема да го заморува умот, ниту ќе ја исцрпува животната енергија. Таму 
откупените ќе можат да извршат најголеми потфати, да ги достигнат и 
највозвишените стремежи, и да ги остварат најголемите желби, а сепак сè уште 
ќе постојат нови висини кои треба да се совладаат, нови чуда на кои треба да 



им се восхитува, нови вистини кои треба да се сфатат - нови предмети кои ќе ги 
обземаат силите на нивниот ум, душа и тело.  

На истражувачкиот ум на откупените, секогаш желен за нови сознанија, ќе 
му бидат отворени сите богатства на вселената. Ослободени од оковите на 
смртта, со неуморен лет ќе се вивнат во далечните светови - светови кои 
гледајќи ги човечките јадови биле обземени со болка, а одѕвонувале со песна 
на слава, на радосната вест дека некоја душа е спасена. Со неискажано 
уживање земните деца ќе ја запознаат радоста и животната мудрост на оние 
суштества кои никогаш не паднале, делејќи ги богатствата на науката и 
сознанијата кои овие суштества ги стекнувале со вековно проучување на 
Божјите дела. Со сетилата непомрачени од земната ограниченост, тие ќе ја 
набљудуваат убавината на создавањето - Сонцето и ѕвездите и нивните 
системи, како сето тоа според својот одреден ред кружи околу Божјиот престол. 
На сè што е создадено, од најголемо до најмало, е испишано името на 
Творецот, и на сè се гледа богатството на Неговата моќ и сила. 

И како што годините на вечноста ќе одминуваат, ќе им донесуваат сè 
побогати и повеличествени откритија за Бога и Христа. Паралелно со така 
стекнатите сознанија, ќе се зголемува и нивната љубов и стравопочитувањето 
кон Бога, како и нивната среќа. Доколку луѓето повеќе знаат за Бога - дотолку ќе 
биде поголемо нивното восхитување на Неговиот карактер. И додека Христос 
пред нив ќе ги отвора ризниците на новите сознанија, за делото на 
откупувањето и за восхитувачките подвизи во големата борба со сатаната, 
срцата на откупените ќе ги проникнува сè поусрдна побожност. Во сè 
поголемиот занес на радост и среќа, тие ги земаат своите златни харфи и 
безбројни илјадници гласови се соединуваат во силен хор на благодарност. 

“И го чув секое создание, кое е на небото и на земјата, и под земјата и во 
морето, и сè што е во нив, да зборуваат: На Оној, Кој седи на престолот, и на 
Јагнето, благослов и чест; и слава и власт, во сите векови!” (Откровение 5:13). 

Големата борба е завршена. Нема веќе грев и грешници. Целата вселена е 
чиста. Сè што создал Бог во бескрајната вселена, повторно чука со единствен 
пулс на хармонија и радост. Животот, светлината и радоста кои доаѓаат од Оној 
кој создал сè, незапирливо течат во сите делови на Неговото пространо и 
неограничено царство. Од најситниот атом до најголемиот свет во 
пространството на вселената, сè што живее и што постои, живата и неживата 
природа - сè во својата непоматена убавина и радост зборува дека Бог е 
љубов.      
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ОПШТИ ЗАБЕЛЕШКИ 
 
Константинов едикт. - Законот што го издал цар Константин во врска со 

празнувањето на неделата на седми март 321 година гласи:  
“Сите градски жители, судиите, трговците и занаетчиите, нека се одмораат 

во славниот ден на сонцето. Но оние што се занимаваат со земјоделие можат 
слободно да ги обработуваат своите полиња, зашто често се случува ниту еден 
друг ден да не е толку погоден за сеење на семето и за садење на виновата 
лоза; затоа не треба да се допушти поради неискористување на погодното 
време да се изгубат благословите дадени од небото.” - A. H. Lewis, History of the 
Sabath and, the Sunday (Историја за саботата и неделата) 2d. ed; rev., 1903, pp. 
123. 124. 



Оригинал (in the Codex of Justinijan, lil. 3, tit. 12, leg. 3). цитати Д-р Ј.А. во 
своите предавања за неделата (Bampton Lectures on "Sunday”). lecture 3, par. 1., 
i Dr. Philip Cehaff во својата “Историја на христјанската црква” (History of the 
Christijan Church) vol. 3, sec. 75, par. 5, note 1. Види исто така: Mosheim; Insitutes 
of Ecclestiastical History, (Историја на црковните институции) sen. 4, pt. 2, ch. 4. 
sec. 5; Chamberss, Encyclopedia, art. "Sabath", Encyclopedia Britanica 9th ed., art. 
"Sunday"; Petar Heylin, the History of the Sabath (Историја за саботата) 2nd rev., 
Лондон, 1636 pt, 2, ch.3, pp-66-67). 

 

Фалсификувани списи. - Меѓу најважните документи од тоа време кои 
воопшто се сметаат за фалсификат треба да се вбројат: Константиновата 
даровница и Псевдо - Исидоровите декрети. 

Наведувајќи ги фактите во врска со прашањата: “Кога и кој ја фалсификувал 
Константиновата даровница?” М. Госселин, директор на семинарот Ст. Сулпице 
(Париз), пишува:  

“Иако, сосема е сигурно дека овој документ е лажен, тешко е точно да се 
утврди датумот на неговото фабрикување. М. де Марца, Муратори и други 
учени критичари мислат дека е направен некаде во осмиот век, пред 
владетелството на Карло Велики. Муратори дури мисли дека токму тој 
документ и го навел монархот да биде толку великодушно дарежлив кон 
светата столица.” - The Power of the Pope During the middlle Ages, (Папската 
власт во текот на средниот век) tr. by the ev. Matthew Kelly. St. Patrich's College, 
Maunooth; J. Murphy and Company, baltimore, 1853, vol. 1, p.321. 

За датумот на Псевдо - Исидоровите декрети, види: Mocheim, Institutes of 
Ecclesiastical History, (Историја на црковните институции), b.3, cent. 9, pt. 2, ch.2, 
sec.8. Преведувач, Dr Murdock, укажува на забелешката на учениот католички 
историчар, M. L'Abbe Fleurs кој во својата “Црковна историја” (Eclesiasticical 
History) (diss.4, sec. 1), за овие декрети кажува: “Тие на светлината на денот 
излегле при крајот на осмиот век.” Пишувајќи го ова при крајот на 
седумнаесеттиот век, тој кажува дека на овие “лажни декрети се гледало како 
на потполно автентични во текот на осумстотини години и со тешка мака се 
отфрлени во овој последен век. Сега одвај, некој од малку упатените во ова не 
признава дека тие декрети се обични фалсификати.” - Ecclesiastical History, 
(Црковна историја), б. 44, пар. 54 (G. Adam's translation, London, 1732, vol. 5, p. 
196). Види исто така: Gibbon, History of  Decline and Fall of the Roman Empine, 
(Историја за паѓањето и пропаста на Римската империја), sh. 49, par. 16. 

 

За нaредбите на Гргур VII. (Dictates of Hildebrand Gregory VII) - Види 
Барониус, Eccelesiastical Annals, (Црковни анали) Ан. 1076 (Antwerp ed., 1608, 
vol. 1l, p. 479). Една копија од овие “Наредби” може да се најде во оригинал и во 
Гиеселер, А Compendium of Ecclesiastical History. (Преглед на црковната 
историја) period 3 sec. 47, note 4 (ed. 1836, trhy F. Cunninghem).  Англискиот 
превод е даден во Мосхеим, Institutes of Ecclesistical History (Историја на 
црковните институции), br. 3, cent. 11, pt. 2, sec. 9, note 8 (Soames'ed., tr. by 
Myrdock). 

 
Папски титули. - Во еден дел на Римското црковно право, папата Иноцентиj 

III тврди дека римскиот понтифекс (папата) е “намесник на Земјата не само на 
човекот, туку и на самиот Бог”; во едно објаснување на овој наод се истакнува 
дека тоа доаѓа оттаму што тој е намесник на Христа кој е “вистински Бог и 
вистински човек” (Види Decretal. D. Gregor, Pap. 9, lib 1. de translat. Episc. tit. 7. c. 
3. Corp. Jur. Sanon Ed. Paris, 1612; tom 2. Decretal col. 205). 

За титулата “Господ Бог папа” види објаснување во “Exstravagantes” 
(претерувања) на папата Јован XXII, title 14, ch 4, "declaramus". Во едно 



белгиско издание “Exstravagantes”, објавено во 1584 година зборовите: 
“Доминум Деум нострум папам” (Нашиот Господ Бог папа) се наоѓаат во 
одделот 153. Во париското издание од 1612 година тие зборови се наоѓаат во 
одделот 140. Во некои изданија објавени истата година зборот Деум (Бог) е 
изоставен. 

 

Чистилиште. - Дефиниција за чистилиштето Д-р Ј. Ф. Ди Бруно ја дава вака: 
“Чистилиштето претставува еден преоден период на мачење во кој по смртта 
за извесно време, душите на оние на кои им се простени смртните гревови се 
задржуваат, така што  се ослободени од вечното мачење во пеколот, но кои на 
сметката на тие простени  смртни гревови мораат да поднесат одредена 
временска казна; тука исто така се задржуваат и оние души кои од овој свет 
заминуваат со вина само на беззначајни и простливи гревови.” - Catholich Belief 
(Католичко верување) page. 196 (ed. 1884 imprimatur Archibishop of New York). 

Види исто така: K.P. Hagenbach, Compendium of the History of Doctrines, 
(Преглед на историјата на учењата)  T. and T. Clark ed, vol. 1 pp. 234-237, 405, 
408; vol. 2pp. 135-150; 308, 309, Chas. Elliot, Delinaetion of Roman Catolicism, 
(Опишување на римокатолицизмот), b2 ch.12; Catholich Encyclopedia, art 
"Pirgatory", (Католичка енциклопедија, чл. “Чистилиште”). 

 

Прошталница. (простување на гревот за пари) - За подетално изучување на 
историјата за прошталниците, види: Catholic Encyclopedia, art. "Indulgences" 
(contributed by W. H. Kent, O. S. C., of Bayswater, London; Carl Ulimaw, Raformes 
Before the Reformation, (Реформатори пред Реформацијата), vol. I, b. 2, pt. I, ch. 
2; M. Creighton, History of the Papacy, (Историја на папството) vol. 5, pp. 58-64, 
71; von Rabke, History of the Reformation in Germany, (Историја на 
Реформацијуата во Германија), b. 2, ch. 1, par. 131.132. 139-142, 153-155 (2-nd 
London  ed., 1845. tr. by. S. Austin. vol. 1, pp. 331, 335-337, 343-346); Chas Efliott, 
Delineation of Roman Catholicisim, (Опишување на римокатолицизмот), 6. 2, ch. 
13; H. C. Lea, A History of Awricular Confesion and Indulgences, G. P. Fisher, The 
Reformation ch. 4, par. 7.  

За примената на учењето за “Прошталниците” во периодот на 
Реформацијата, во земјите надвор од нејзиниот дофат, види: Расправа на Д-р 
Х.Ц. Леа под наслов: “Прошталници во Шпанија”, објавена во весниците Papers 
of the American Society of Church History, vol. 1, pp. 129-171. За придавање на 
важноста на оваа историски потполно непозната светлина, Д-р Леа во 
наведениот член кажува: “Неразнишана од борбата која беснеела помеѓу 
Лутер, д-р. Еки и Силвестер, Шпанија мирно продолжила по стариот и 
утврдениот пат и нè снабдила со службени документи кои ни овозможија да ја 
испитаме работата во чистата светлина на историјата.” 

 

Миса. - За учењето на мисата, види: Cardinal Eiseman's delo, the Real 
Presence of the Body and Blood of Our Jesus Christ in the Blessed Eucharist Proved 
From Scripture (Вистинско присуство на Христовото тело и крв во светата 
причест докажано со Библијата); како и Catholich Encuclopedia, (Католичка 
енциклопедија), art. "Euchartist” (Причест) contributed by J. Pohle. S.T.D., Breslau; 
Canons and Decres of the Concil of Trent (Канони и декрети на Трентскиот собор). 
sees 13, chs. 1-8 (London ed., 1851. tr. by T. A. Buckley, pp. 70-79; K. R. 
Hagenbach, Compendium of the History of Doctrines (Преглед на историјата на  
учењата), vol., 1, pp. 214-223, 393-398, and vol. 2 pp. 88-114; J. Kalvin, Institutes, 
b. 4, chs 17. 18; R. Hooker Ecclesiastical Polity (Цркoвно владетелство), b. 5, ch. 
67. chas. Elliott Delineation of Roman Catholicism (Опишување на 
римокатолицизмот), b. 2, chs. 45. 

 



Обожување на икони. - “Обожувањето на слики... била една од 
изопаченостите на христијанството, која во црквата се вовлекла тајно и речиси 
незабележано. Оваа изопаченост како и другите ереси, не се развивала 
одеднаш, зашто во тој случај би наишла на решителна осуда и прекор. Меѓутоа, 
успешно маскирани од самиот почеток, таквите обичаи се вовлекувале 
постепено едно по друго, така што црквата длабоко загазила во 
идолопоклонството, не само без успешно спротивставување на оваа 
изопаченост, туку речиси без никаков приговор или предупредување; и кога 
најпосле е направен напор да се застане на патот на тоа, злото се вкоренило 
веќе премногу длабоко за да може да се искорени... Идолопоклонската 
тенденција на човечкото срце и неговата наклоност повеќе да го почитува 
“созданието отколку Творецот” (Римјаните 1:25), на овој начин морала да се 
покаже... 

“Иконите и сликите во почетокот се воведени во црквата, не за да им се 
поклонува народот, туку со помош на нив наместо од книги да им се даваат 
упатства на оние што не знаеле да читаат, а писмените визуелно да се 
поттикнуваат на побожно размислување. До која мера послужиле тие во оваа 
цел не е извесно, но дури и ако како вистина прифатиме дека некое време тоа 
било случај, наскоро престанало да биде така. Се покажало дека сликите и 
иконите што се внесени во црквите повеќе го помрачуваат отколку што го 
просветлуваат умот на неупатените - ја понижуваат, а не ја издигнуваат 
вистинската побожност во срцата на поклониците. Така се востановило дека 
сликите, иако биле наменети мислите на луѓето да ги насочат кон Бога, 
всушност ги одвраќаат од Него и ги наведуваат да се поклонуваат на човечката 
ракотворба.” - J. Mendham, The Seventh Council, Second of Nicea, Introducction, 
pages 3-6.  

За записникот, за работата и за решенијата на Седмиот општо црковен 
собор во Никеја 787 година, свикан за да се утврди обожувањето на иконите и 
сликите, види: Bagonius, Ecclesiastical Annals, (Црковни анали) 1612. Antwerp sd. 
vol. 9, no. 391-407; J. Mendham, The Seventh General Counsil, Second of Nicea, 
(Седми општ собор во Никеја); Ed Stillingfleet, Defence of the Discourse Concering 
the Idolatru Practiced in the Church of Rome (Расправа за идолатријата во 
Римокатоличката црква Лондон 1686.); A select Library of Nicene and Post-Nicene 
fathers, second series; (Одбрани дела на црковните татковци од соборот во 
Никеја и по него) New York, 1900, vol. 14 pp 521-587; C.J. Hefele, History of the 
Councils of the Church, from the original documents. (Историја на црковните 
собори од оригинал документи) b.18 c.h. 1. secs 332-333; ch 2, secs 345-352 (T. 
and T. Slapcet, 1896, vol. -5, pp. 260-304, 342-372). 

 
Валденжански превод на Библијата. - За доказ дека Валденжаните меѓу 

првите превеле делови од Библијата на народен јазик, види: Townley, 
Illustrations of Biblical Literature (Разјаснување на Библиска литература), vol. 1, 
ch 10, pars. 1-13; E. Petave, Bible in France (Библијата во Франција), Paris, ed., 
1864, ch,2 pars. 3,4,8-10, 3,21 G. H. Putnam, The Censorship of the Church of 
Rome (Цензура на Римокатоличката црква) vol. 2, ch. 2.  

 

Едикт против Валденжаните. - Во врска со ова, вреден за внимание е 
текстот на папската була која против Валденжаните ја издал папата Иноцентиј 
VIII во 1487. година. Оригиналниот документ се чува во Универзитетската 
библиотека во Кембриџ, а превод на Англиски е даден во Dovlings History of 
Romanisam (Историја на римокатолицизмот), ed, 1871, b. 6. ch. 5, sec. 6l. 

 

Виклиф. - За оригиналниот текст на папската була против Виклиф со 
превод на англиски, види: J. Goxse, Acts and Monument (Дела и споменици), 



Pratt Townsend ed., London, 1870, vol. 3, pp. 4-13. Види исто така: J. Lewis, 
History of the Life and Suffering of J. Wicclif (Историја за животот и за страдањата 
на Џон Виклиф). ed. 1820, pp. 49-51, 305-314; Lechler, Johmn Wyclife and his 
English Precvrsors (Џон Виклиф и неговите претходници во Англија), ch. 5 sec. 2 
(London ed., 1884, tr. by Lorimer, pp. 162-164); A Neander, General History of the 
Chrisian Religion and Church (Општа историја на христијанската религија и 
црква), period 6, sec. 2, pt. 1, par. 8. 

 
Непогрешливост на папата. - За учењето за непогрешливоста на црквата и 

папата види: Catholic Encyclopedia, art., "Infalllibility" (Католичка енциклопедија, 
чл. “Непогрешивост”), contributed by P. J. Turner, S. T. D; Geo Salamon, The 
Infallibility of the Church (Непогрешливост на црквата); Chas. Elliot, Delineation 
Roman Catholicism (Опишување на римокатолицизмот), b. 1, ch. 4; Cardinal 
Gibons, The Faith of Our Fathers (Верата на нашите татковци) 49 th ed., 1897, ch. 
7. 

 

Собор во Констанца. - За свикување на соборот во Констанца кој на 
барање на императорот Сигисмунд, го спровел папата Јован XXIII, види: 
Mosheim, Institutes of Ecclesiastical History (Историја на црковните институции), 
b. 3, cent. 15, pt. 2, ch. 2, sec. 3; J. Dowing, The History of Romanism (Историја на 
римокатолицизмот), b. 6,  ch 2, par. 13; A Bower, History of the Popes (Историја на 
папството), London ed, 1766, vol. 7 pp. 141-143; Neander, General History of 
Christian and Church (Општа историја на христијанската религија и црква), period 
6, sec. 1. (1854, 5, vol. ed, tr. by Torrey, vol. 5, pp. 94-101). 

 
Езуитизам. - Преглед на фактите во врска со потеклото, начелата и целите 

на “Исусовото Друштво”, како што се нарекувале членовите на овој ред, е 
даден во делото на Џон Герард под наслов “За езуитите”, кое во Лондон, во 
1902 година, го објавило католичкото здружение “Вистина”. Во тој дел се кажува 
дека “иницијатор и главна побуда на целата организација на ова друштво е 
духот на апсолутната послушност.” “Нека секој поединец се увери”, пишува 
основачот на редот “свети” Игнациј Лојола, дека сите оние што живеат во 
послушност треба да се поттикнати со божественото провидение, да допуштат 
да бидат водени од своите претпоставени толку потполно и без противење, 
како да се мртво тело кое други можат да го носат каде и да посакаат и да 
прават со него што и да посакаат, или како старечки стап со кој оној кој го држи 
во раката може да се служи онака како што сака тој.” 

“Таквото потчинување е облагородено со самиот свој мотив и треба да 
биде”, продолжува основачот, “прифатено подготвено, радосно и постојано... 
Радосното и послушното извршување на верските должности што на некого му 
се доверени од страна на претпоставените за општо добро, е сигурен знак дека 
тој исто така одговара и на божествената волја.” - The Comtesse R. de Courson, 
in Concerning Jesuits p. 6. 

Види исто така: L. E. Dupin, A. Compendious History of the Church (Концизна 
историја на црквата), cent. 16, sh. 33 (London ed., 1713, vol. 4, pp. 132-135); 
Mosheim, Institute Ecclesiastical History (Историја на црковните институции), cent. 
16 sec. 3, pt. 1 ch. 1, par. 10 (including notes 5,6); Encyclopedia Britanica (9th ed.), 
art. "Jesuits"; C. Paroissien, Developed in a collection of Extract from treir own 
authors (начела на Езуитите собрани од делата на нивните автори) (London 
1860, an earlier edition appeared in 1839); W. C. Cartwiright, The Jesuits, treir 
Contitution and Teaching (Езуитите, нивното устројство и учење), (London 1876 E. 
L. Taunton, The History of the Jesuits in England (Историјата на Езуитите во 
Англија), 1580-1773 (London 1901).  



Од сите орудија, со кои папството се служело во својата борба против 
Реформацијата, најстрашни биле Езуитите. Главна цел им била со сите 
средства - според нивното познато правило: целта  го оправдува средството - 
да се борат против протестантизмот како свој најголем непријател. Особено 
настојувале да ги земат школите во свои раце, за да би можеле младите 
поколенија да ги воспитаат во духот на римокатолицизмот. 

 

Инквизиција. - Види: Catholoc Encyclopedia, art. "Inquisition" (Католичка 
енциклопедија, чл. “Инквизиција”) (Contributed by J. Blotzer, S. J., Munich); H. C. 
Lea, History of the Inquisition in the Middle Ages (Историја на инквизицијата во 
средниот век), Limborch, History of the Inquistion (Историја на инквизицијата), vol. 
1, b. 1, chs. 25, 27-31 London ed., 1731, tr by S. Chandler, vol. 1, pp.131-142; 144-
161; L. von Ranke, History of the Popes (Историја на папството), b. 2, ch. 6. 

 

Причини за Француската револуција. - За далекусежните последици од 
отфрлувањето на Библијата и за библиската религија во Франција види: H. von 
Sybel, History, of the French Revolution), b. 5, ch. 1, pars, 3-7; H. T. Buckle, History 
of Civilisation in England (Историја на цивилизацијата во Англија), chs. 8, 12 (New 
York ed. 1895, vol. 1, pp. 364-366, 369-371, 437, 540, 541, 550), Blakwood's 
Magazine, vol. 34, No, 215 (November 1833, p. 739), J. G. Lorimer, An Historical 
Sketch of the Protestant Church in France (Кратка историја на Протестантската 
црква во Франција), ch. 8 pars. 6,7. 

Повеќето историчари со право мислат дека причините за Француската 
револуција се наоѓаат во свирепото постапување на дворецот и католичкиот 
клер кон Словото Божјо. 

 

Напори, Библијата да се потисне и уништи. - Во врска со долготрајните 
напори што се преземени во Франција за да се потисне Библијата, особено на 
народниот јазик, Гасен кажува: “Декретот, издаден во Тулуз 1229 година со кој е 
воведен инквизицискиот суд против оние кои Библијата ја читаат на јазикот на 
простиот народ... бил едикт на кладата, на крвопролевањата и пустошењата. 
Во своето трето, четврто, петто и шесто поглавје, тој пропишува целосно 
уништување на куќите, најскромните места, па дури и на подземните 
скривалишта на оние кои се обвинети за поседување на Библијат. Тој наредува, 
дека таквите треба да се прогонуваат по шумите  и по земните пештери, па 
дури и за оние што ги кријат предвидува најстроги казни.” Како резултат на тоа 
што “Библијата насекаде била забранета, таа потполно исчезнала како да се 
спуштила во гроб.” Со овој декрет “настапиле петстотини години на тешко 
прогонство и безбројни казнувања во кои крвта на светите течела како вода.” - 
L. Gausen, The Canon of the Holy Scripture (Канон на Светите списи), pt, 2, ch 7, 
sec. 5, prop. 561; and ch. 13, sec. 2, prop. 641. par. 2. 

За посебните напори да се уништи Библијата во текот на владеењето на 
теророт, по 1793 година, Д-р Лоример кажува:” Секој кај кого би се пронашла 
Библијата, бил прогонуван и мачен до смрт, и тоа го имало толку многу што 
многу уважени коментатори погубувањето на двајцата сведоци пророчено во 
единаесеттото поглавје на Откровението го толкуваат како сеопшто 
отстранување, па дури и уништување на Стариот и Новиот завет во Франција 
во тоа време.” - J. G. Lorimer, Sketch of  the Protestant Church in France (Кратка 
историја на Протестантската црква во Франција), ch. 8, па Псалм 4:5. 

Види исто така: G. P. Ficher, The Reformation (Реформација), ch. 15, par. 16, 
Petavel, The Bible in France (Библијата во Франција), Paris, 1864; ch. 2, pars. 3, 8-
10; 3,21; G. H. Putnam, The Censorship of the Church of Rome (Цензура на 
Римокатоличката црква ) vol. 1, ch. 4 (1906 d. pp. 97, 99, 101, 102); vol. 2, ch 2pp. 
(15-19); S. miles, The Hugenots: Their Settlements, Churches, and Industries  



(Хугеноти: нивните населби, цркви и трудољубивост). ch. 1, pars. 32, 34; ch 2, 
par. 6; ch. 3 par. 14; ch. 18, par 5; S. Smiles, The Hugenots in France After 
Revolution (Хугенотите во Франција по Револуцијата), ch. 2, par 8; ch 10, par, 30; 
ch. 12 pars, 2-4; J. A. Wylie, The History of Protestantism (Историја на 
протестантизмот), b. 22, ch. 6. par. 3 

 

Владетелство на теророт. - За одговорноста на измамените водачи и на 
црквата и на државата, а особено на црквата за сцените кои можеле да се 
видат во Франција за време на Револуцијата, види: W. M. Sloane, The French 
Revolution and Religius Reform (Француската револуција и реформата на 
религијата), Предговор, ch. 2, pars. 1,2,10-14 (1901 ed. , pp. 7-9, 19, 20, 26-31, 
40); P. Schaff, in Papers of the American Society of Church History, vol. 1, pp. 38, 
44; S. Smiles, The Hugenots in France After the Revocation (Хугенотите во 
Франција по отповикувањето), ch. 18, pars. 4, 6, 9, 10, 12-16, 27; J. G. Lorimer, An 
Historical Sketch of the Protestant Church in France (Кратка историја на 
протестантските цркви во Франција), 1300-1907, London, ed. 1907, ch. 3, sec. 2; 
Sir. J. Stephen, Lectures on the History of France (Предавања за историјата на 
Франција), lecture 16, par. 60. 

 

Масите и привилегираните сталежи. - За состојбата во општеството што 
преовладувала во Франција во периодот пред Револуцијата, види: H. von Holst, 
Lowell Vectures on the French Revolution, lecture 1; види исто така: Taine, Ancient 
Regime (Стар режим); and A. Young, Travels in France (Патувања по Франција). 

 

Одмазда. - За повеќе детали за одмаздничкиот карактер на Француската 
револуција види: Тhos, H. Gill, Тhe Papal Drama (Драма на папството), b. 10; Е. 
Dе Pressense, Тhe Church and the Frech Revolution (Црквата и Француската 
револуција), b. 3, ch. 1. 

 

Ужасот на владетелството на теророт.  - Види: M. A. Thiers, History of The 
French Revolution (Историја на Француската револуција), New York, edl, 1890, tr. 
by F. Shoberi, vol. 3, pp. 42-44; 62-74, 106; E. A. Miqhet, Histiry of the French 
Revolution (Историја на Француската револуција), Bohn ed. 1894, ch. 9, par. 1; Sir 
Archibald Alison, History of Europe, From the Commencement of the French 
Revolution of the Bourbons (Историјата на Европа од почетокот на Француската 
револуција до повторното воспоставување на бурбонската династија), vol. 1, ch. 
14( New York ed. 1872, 1, pp. 293-312). 

 

Ширење на Светото писмо. - Според извештајот на Вилијам Кантон, 
претставник на Британското библиско здружение, 1804. година вкупниот број на 
“сите Библии во светот, пишувани со рака или печатени, сметајќи ги сите 
преводи во сите земји на светот, е проценет на нешто повеќе од четири 
милиони примероци... За некаде околу педесет примероци од тие четири 
милиони Библии е утврдено дека припаѓаат  на изумрените јазици како што се 
Мезо-Готски (преведувачот Вулфил живеел од 311 до 381; епископ на 
западното готско племе Мали Готи, во тоа време населени во денешна 
Бугарија и Србија; ја составил азбуката за готскиот јазик и го превел Светото 
писмо; неговиот превод, по Грците и Латините, претставува најстариот 
споменик на европската книжевност; сочуван во извадоци (Сребрен кодекс во 
Упсали, Рим и Милано), и англо-саксонскиот преведувач Беде, англиски 
научник и мудрец, писател на многу дела од верски карактер, живеел од 673 до 
735 година. 

Сто години подоцна, по повод својата прва стогодишнина, Британското и 
Странското библиско здружение можело да поднесе извештај за вкупниот број 



на испорачани Библии, Нови завети и негови делови. Тој број тогаш изнесувал 
186. 689 101, за да веќе во 1910 година се покачи на 220. 000 000 примероци, 
печатени речиси на четиристотини различни јазици. 

На овој збир треба да се додадат и милионите примероци на Светото писмо 
и неговите дела на многу јазици, кои ширум светот ги шират другите Библиски 
здруженија и разните комерцијални агенции. Американското библиско 
здружение - во текот на првите деведесет и четири години од својата работа 
испорачало 87. 296 182 примероци на Светите писма. Види: Bible Society 
Record, јуни 1910 година. Според умерената проценка, издавачките куќи 
годишно издаваат околу шест милиони примероци на Библијата, што значи 
дека Библиските здруженија заедно издаваат годишно преку петнаесет 
милиони примероци. 

Бројот од четиристотини јазици на кои Библијата во целина и делумно била 
преведена, бил точен  во времето кога оваа книга за првпат е објавена 1888 
година. Сега таа е преведена на многу повеќе од илјада јазици. 

 

Странски мисии. - Во својата Историја на христијанската црква, во врска со 
“Христијанските мисии”, д-р. Г. П. Фишер го опишува почетокот на 
мисионерското движење кое во “последните години на осумнаесеттиот век 
најавило брилијантна ера на мисионерски активности, ера каква во историјата 
на мисионерството е забележана само во првите векови на христијанството”. 
Во 1792 година е основано Баптистичкото мисионерско друштво на чело со 
Кареј, како прв мисионер. Кареј отпловил во Индија и таму со помош на 
останатите членови на истото друштво основал мисија во Сингапур, во 
провинцијата Бенгал. Во 1795 година формирана е организација која во 1812 
година станала Црковно мисионерско друштво. Наскоро потоа било основано и 
Веслиевото мисионерско друштво. 

“Мисионерската активност што растела во Велика Британија ги вдахновила 
со иста ревност и христијаните во Америка. Во 1912 година во Америка е 
основано Застапништво на странски мисии, а во 1914 година и Американско - 
баптистичка мисионерска унија. Адонирам Џадсон, еден од првите мисионери 
кој тргнал од Америка, пловел 1812 година кон Калкута и во јули 1813 година 
стасал до Бурма. Во 1837 година е формиран Презвитерјанскиот одбор - Види - 
Fisher History of the Christian Church (Историја на христијанска црква), per. 9 ch. 
7, par. 3-25. 

Д-р. А. Т. Пирсон во една статија објавена во списанието “Misionary review of 
the World” (Мисионерски преглед), за јануари 1910 година, кажува: “Пред 
половина век Кина и Манџурија, Јапонија и Кореја, Турција и Арабија и 
огромниот континет на Африка потполно спиеле - тие осамени народи со 
векови биле заклучени во ќелиите на одвоеност и исклученост. Централна 
Азија била релативно неистражена, како и Централна Африка. Во многу земји 
долгата сатанска окупација воопшто не била оспорувана и неговото 
владетелство со ништо не било вознемирувано. Папските земји покажале иста 
нетрпеливост кон Евангелието како и паганските; Италија и Шпанија го фрлале 
во темница секого кој би се осмелил да продаде некоја Библија или да го 
проповеда евангелието. Франција се оддала на неверувањето, а Германија ја 
проникнал рационализамот; и на големиот дел од полето, вратите за 
мисионерство помалку или повеќе биле затворени и заклучени со строгата 
исклучителност и со класниот систем. Сега на сите страни настанала 
забележителна и радикална промена, така што оној што одеднаш би дошол од 
средината на минатиот век, сега не би го препознал светот. Оној што ги држи 
клучевите од двокрилната врата ги отклучил и ги отворил сите земји за 
весниците на крстот. Дури и во самиот Рим на чијашто врата посетителот пред 



половина век не можел да ја внесе Библијата, сега постојат протестантски 
капели и Светото писмо слободно се шири.” 

 

Пророчки датуми. - Историските и хронолошките факти поврзани со 
пророчките периоди од осмото и деветтото поглавје на Даниеловата книга, 
вклучувајќи ги многуте очигледни докази кои сигурно укажуваат дека 457 година 
пред Христа е вистинското време од кога треба да почне пресметувањето на 
овие периоди, јасно ги изнеле многуте истражувачи на пророштвата. Види: 
Stanley Leathers, Old Testament Prophec (Предавања за пророштвата на 
Стариот завет), Lectures 10, 11 (Warbuton Lectures for 1876-1880), W. Gode, 
Fulfilled Prophecu (Исполнето пророштво), sermon 10, including Note A 
(Warburtion Lectures for 1854 - 1858); A. Thom, Chronology of Prophecy 
(Хронологија на пророштвата), London ed. 1848, pp. 26-106; Sir Isaac Newton, 
Observations Upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John 
(Забележувања од пророштвата на Даниел и од Јовановото Откровение), ch 10 
(London ed. 1733, pp. 128-143); Uriah Smit, Thoughts on Daniel and revelation 
(Мисли за Даниел и Откровението), pt l, chs. 8,9. 

За датумот на Христовото распнување, види: Wm, Hales, Analysis of 
Cgronologu (Анализа на хронологијата), 2d London ed. , 1830,vol. 1, pp. 94-
101;vol. 3, pp 164-258.  

 

Паѓањето на Отоманската империја. - За понатамошни детали во 
претскажувањето на паѓањето на Отоманската империја во текот на август 
1840 година, види: J.Litch, The probability of the Second Coming of Christ About 
A.D. 1843 (Веројатноста на второто Христово доаѓање околу 1843), published in 
June, 1838; J.Litch, An Adress to the Clergy (Повик на свештенството), published 
in the Spring of  1840; второ издание со историски датуми во прилог на точноста 
на поранешното пресметување на пророчкиот период кој се протега до 
паѓањето на Отоманската империја, објавено е 1841. година, the Advent Shield 
and Review (Адвентен штит и преглед), vol 1, (1844), No. 1, аpt 2, pp. 56,57,59-61; 

J. N Loughborough, The Great Second Advent Movement (Второто големо 
адвентно движење). 1905 ed., pp. 129-132; J.Litch, article in Sings of the Time and 
Ehpresitor of Prophecu (статија во списанието “Знаци на времето” и Објаснување 
на пророштвото) Aug. 1,1840. Види исто така: истото списание од 1. февруари 
1841. 

  
Забранување на Библијата на обичниот народ. - За ставот на 

Римокатоличката црква кон ширењето на Светото писмо на народен јазик и 
меѓу лаиците види: Catholic Enciclopedia, арт. “Библија” (Католичка 
енциклопедија, чл. “Библија”); G.P.Fisher, The Reformation (Реформација), ch.15, 
par 16 (1873 ed. pp. 530 - 532); J.Cardinal Giblons, Faith of Our Fathers (Вера на 
нашите татковци), ch.8, 49 th ed., 1897, pp. 98-117, J.Dowling, The History of 
Romanisam (Историја на римокатолицизмот) b. 7, ch,sec.14 and b.9, ch 3, sec 24-
27 (1871 ed., pp. 491-496, 621 - 625) L.F.Bungeher, Historu of the Council of Trent 
(Историја на Тридентскиот собор). 2d Edinburgh ed., 1853, tr. by D.D.Scott, pp. 
101-110; G.H.Putham, Books had Their Makers During the Middle Ages (Книгите  и 
нивните автори во текот на средниот век), vol.1, pt. 2,ch 2, pars.49,54-56. 

 

Облеки за вознесение. - Приказната дека адвентистите 1844 година 
подготвиле облека во кои ќе се вознесат “во средба на Господа на небото” (1. 
Солунјаните 4:17), ја измислиле оние што сакале да ги изложат на потсмев и на 
срам. Оваа приказна е ширена тoлку упорно што многумина поверувале во тоа, 
но внимателните истражувања покажале дека тоа било обично измислување. 
Со години е нудена голема награда на оној кој би нашол доказ дека такво 



нешто навистина се случило, но таков доказ никој не можел да даде. Никој од 
оние кои сакаат Спасителот да дојде не е толку неупатен во библиското учење 
за да би мислел дека облеките кои можат  да ги направат би можеле да бидат 
потребни за таква прилика. Единствените облеки кои ќе им бидат неопходни на 
светите за да би можеле да се сретнат со својот Господ при Неговото доаѓање, 
се облеките на Неговата праведност. Види: Откровение 19:8. 

 

Хронологија  на пророштвата. - Dr. Georges Buch, професор по Еврејски и 
по други ориентални јазици на Њујоршкиот универзитет, во писмото упатено до 
Вилијам Милер, дава значајни  признавања и го одобрува неговото 
пресметување на пророчките времиња. Тоа писмо е објавено во “Advent Herald, 
and Sings of The Times reporter” (Адвентен гласник и Знаци на времето), Boston, 
March 6 and 13.1844. Споментиот професор во тоа писмо пишува: 

“Според моето мислење, нема што да се забележи ниту на вас ниту на 
вашите пријатели што сте посветиле толку време и внимание за проучување на 
хронологијата на пророштвата и што сте биле толку решителни во своите 
напори да го пронајдете почетниот и завршниот датум на овој голем пророчки 
период. Ако тие периоди во пророчките книги навистина се дадени од Светиот 
Дух, тогаш без сомнение се дадени со цел луѓето да ги проучуваат, и најпосле 
во потполност и да ги сфатат, и на ниеден човек кој со полно почитување се 
посвети на ваквите напори не треба да му се припишува лудост на 
претпоставување... Земајќи го денот како пророчки термин за година, верувам 
дека имате поддршка  од најдоследните толкувачи на Светото Писмо, бидејќи 
тоа го потврдуваат истакнатите   коментатори  на Библијата како што се: Меде, 
Сир Исањ, Њутон, Кирби, Скот, Кеит, и многу други кои одамна дошле до 
цврсти заклучоци по тоа прашање. Сите тие се сложуваат дека водечките 
периоди споменати во Даниловите пророштва и во Откровението истекуваат во 
овој век на светска историја, и би било сосема  нелогично да ви се 
припишува ерес поради истакнување на некои погледи кои се толку истакнати 
во погледите на овие славни теолози. “Мене не ме трогна толку резултатот на 
вашето истражување на ова поле, колку начинот на кој предизвикавте толку 
големо интересирање за вистината и должноста.” “Вашата заблуда, според мое 
мислење е во нешто друго, а не во хронологијата”. “Вие сте згрешиле само во 
природата на настаните што треба да настапат по истекот на овој пророчки 
период. Поради тоа главно вашите толкувања се изложени на напади.” 

 

Тројната ангелска порака. - Во Откровението 14:6, 7 проречено е 
објавувањето на првата ангелска вест. Пророкот потоа продолжува: “И друг 
ангел иде по него, зборувајќи: Падна, падна Вавилон... И третиот ангел иде по 
него, зборувајќи: “Овде употребениот израз “иде по него” значи, како што од 
дадениот текст  произлегува “иде со, го следи”. Истиот израз е употребен и во 
Евангелието според Марко 5:24; “И појде со Него; и по Него идеше многу народ 
и Го туркаа”. Овој израз исто така е употребен и во Откровението кога станува 
збор за сто четириесет и четири илјади откупени, “тие одат по Јагнето каде и да 
појде” (Откровение 14:4). Од наведените цитати јасно се гледа дека да следиш 
некого значи да одиш заедно со него. Во Првото послание до Коринтјаните 10:4 
читаме дека Израелевите синови “пиеја од духовниот камен, што идеше по 
нив”. Од ова можеме да заклучиме дека   изразената мисла во Откровението 
14:8, 9 не значи само дека втората и третата  ангелска вест временски 
следуваат една по друга, туку и дека се надоврзуваат една со друга и одат 
заедно. Овие три пораки всушност се една тројна порака. Три се само по 
редоследот на своето настанување, се мисли на почетокот на нивното 
објавување. Меѓутоа, откако се објавени, тие одат заедно и се неразделни. 

 



Дрски барања на папството. - Некои од најистакнатите барања на 
папската дрскост во врска со менувањето на божествените прописи, се 
опишани во Moshein's Institute of Ecclesiastical Histori (Историја на црковните 
институции), cent.2, pt. 2, ch.4, secs 9-11. Види исто така: G.P.Fisher, Histori of 
the Christian Church (Историја на христијанската црква), per. 2, ch 2, pars. 11-17 
(1890 ed. pp. 56-58); Gieseler, A Compendium of Ecclesiastical History (Преглед на 
црковната историја), New York ed. , 1836, tr. by F. Cunningham, per. 1, div. 3, ch. 
4, sec. 66, par. 3, including note 8; J.N. Andrews, History of the Sabbath (Историја 
на саботата) 3d ed., rev. pp. 276-279. 

 

Црква во Абисанија. (Етиопија) - За празнување на библиската сабота во 
Етиопија, види Dean A.P. Stanley, Lectures on the History of the Eastern Church 
(Предавања за историјата на Источно - православните цркви), lecture 1, par. 15 
(New York ed., 1862, pp. 96,97); Michael Geddes, Church History of Ethiopia 
(црковна историја на Етиопија), pp. 87, 88. 311, 312; Gibbon, The History of the 
Decline and Fall of the Roman Empire (Историја на паѓањето и пропаѓањето на 
Римската империја), ch 47, pars. 37-39; Samuel Gobat, Journal of Three Years 
Residenal in Ahusinia (Дневник за тригодишното престојување во Абисанија), 
New York ed., 1850 pp. 55-58, 83, 93, 97, 98; A. H. Lewis, A Critical History of the 
Sabbath and the Sunday in the Christian Church (Критичка историја за саботата и 
неделата во христијанската црква), 2d., ed., rev., pp. 208-215. 
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