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Сабота, 3 октомври 2020
СРЕДБИ СО БОГА
„Но стани и застани на своите нозе; зашто затоа ти се
јавив, за да те назначам за служител и за сведок како за
ова што го виде, така и за она во кое ќе ти се Објавам“
(Дела 26,16).
Бог дејствувал во твојот живот многу пред ти да почнеш
да соработуваш со Него. Господ знаел за твоето постоење
уште пред да започне времето и знаел што сё можеш да на
правиш со твојот живот (Евреите 1,5, Псалм 139,13). Пред
апостол Павле да доживее преобратување на патот за Да
маск, Исус го познавал Павле и имал идеја за посебната
задача што треба да ја изврши. Но, Исус таа задача ја открил
дури по преобратувањето на Павле (Дела 9,15). Павле бил
толку погрешно насочен што во неговите искрени обиди
да му служи на Бога дури и се борел против христијаните.
Иако Бог знаел што сака Павле да направи за Него, тој чекал
да му го открие тоа кога го привлекол вниманието на Павле
и станал Негов Господ.
Тоа значи дека Господ не им пристапува на луѓето откри
вајќи им што тие можат да направат за Него. Тој ги пресрет
нува со цел да им ги открие своите активности и да ги по
вика да се вклучат во неговото дело. Средбата со Бога бара
луѓето да се усогласат со Божјата волја и со активностите
што им ги открива Тој. Бог никогаш не комуницира со
луѓето туку-така, без одредена цел, за да им пренесе само
некоја убава духовна порака за тој ден. Тој никогаш не ни
се обраќа само со цел да го зголемиме нашето библиско
знаење. Господ има многу поважни работи што треба да ни
ги открие, без оглед колку се важни и корисни работите што
ги споменавме. Кога Бог ни ги открива своите дела, тој нё
повикува да се вклучиме во работа што Тој веќе ја извршу
ва за доброто на луѓето.
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Дали си подготвен денес да се сретнеш со Бога? Не барај
да го чуеш, освен ако не си подготвен, како Павле, да пра
шаш: „Господи, што сакаш да направам?“
Сабота, 10 октомври 2020
БОЖЈИТЕ ВЕТУВАЊА СЕ „ДА!“
„Бидејќи Божјите ветувања, колку многу и да се, во
Него се ‘да.’ Затоа и ние велиме ‘Амин’, преку Него, за слава на Бога, преку нас“ (2. Коринќаните 1,20).
Бог го одржува секое ветување што го дава. Кога одиме
низ животот во тесна заедница со Христа, ја имаме таа си
гурност дека секое ветување што Бог го оставил во Светото
писмо е достапно за нас. Оваа вистина треба да нё поттикне
да ги истражуваме Божјите ветувања во Светото писмо и да
размислуваме за нивниот потенцијал за нашиот живот.
Исус ветил дека, кога ќе побараме нешто според Негова
волја, ќе ни го даде она што го бараме (Јован 16,23). Ова
ветување е достапно за секој христијанин. Ако го прашаш
Бога дали ова ветување важи за тебе, неговиот одговор е
да. Да! Ако не си го доживеал ова ветување, тоа не го ме
нува фактот дека Бог го изговорил. Можеби ќе треба да го
побараш Божјиот одговор на прашањето зошто Неговите
ветувања сё уште не се исполнети целосно во твоето ис
куство.
Павле тврди дека го испитал секое од овие ветувања во
својот живот и открил дека се точни. Затоа тој можел да
пишува за „ преголемото богатство на Својата благодат,
според Својата добрина кон нас во Христа Исуса“ (Ефешаните 2,7) и за „неистражливото Христово богатство“
(Ефешаните 3,8). Павле го открил богатството на Божјите
ветувања и уживал во нивното изобилство.
Не се обесхрабрувајте и не бидете нетрпеливи ако сё уш
те не сте ја доживеале полнотата на Божјите ветувања во
3

уводни зборови

вашиот живот. Бог може да ве подготви да примите некои
од големите искуства што ги подготвил за вас. Чекороте со
Господа и одржувајте блиска заедница со Него и со текот на
времето ќе видите како ќе се исполнат Неговите ветувања
во вашиот живот.
Сабота, 17 октомври 2020
ЉУБОВТА НОСИ ПОСЛУШНОСТ
„Кој ги има Моите заповеди и ги пази, тој Ме љуби; а
кој Ме љуби Мене, него ќе го љуби Мојот Татко, и Јас ќе го
љубам, и ќе му се јавам Сам“ (Јован 14,21).
Послушноста кон Божјите заповеди доаѓа од твоето ср
це. Кога ќе почнете да се борите околу тоа дали да му оста
нете послушни на Бога, тоа е јасен показател дека вашето
срце се оддалечува од Него. Некои тврдат: „Го сакам Бога,
но имам потешкотии да го послушам во некои области од
мојот живот“. Тоа е духовно невозможно. Ако те прашам:
„Дали го сакаш Бога?“ сигурно твојот одговор ќе биде брз
и позитивен. Но, ако те прашам: „Дали си му послушен на
Бога?“, дали исто толку брзо би одговорил позитивно? Ви
стинската љубов кон Бога води кон послушност од цело
срце. Ако треба да ў кажете на сопругата дека ја сакате во
одредени моменти, но дека имате проблем во други, ваша
та врска би била доведена во прашање. А сепак, претпоста
вуваме дека Бог е задоволен со делумна или повремена
послушност. Не, Тој не е задоволен со делумна послушност.
Послушноста без љубов е легализам. Послушноста само
за да се каже дека е послушност, може да биде само обид за
перфекционизам што води кон ароганција. Многу христи
јани што се совесни, се трудат да ја одржуваат дисциплина
та во својот живот и да му бидат попослушни на Христа.
Колку и да е голема каква било духовна пракса, таа никогаш
не може да ја замени љубовта кон Бога. Љубовта е дисци
4
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плина. Бог гледа подалеку од нашите побожни навики, над
нашиот морален животен стил и над црковниот живот и се
фокусира длабоко во суштината на нашето битие, во наше
то срце.
Дали вашето обожавање станало празно и рутинско? Ја
изгубивте ли волјата да го читате Божјиот збор? Дали твојот
молитвен живот е сведен на ритуал? Ова се симптомите на
срцето што се оддалечува од Бога. Врати се на твојата прва
љубов. Љубовта е најголемата мотивација за заедништвото
и поврзаноста со Бога како и за да му служите Нему.
Сабота, 24 октомври 2020
ГРЕВОТ Е БЕЗЗАКОНИЕ
„Секој кој врши грев, врши и беззаконие; и гревот е
беззаконие“ (1. Јованово 3,4).
Многу е опасно животот да го живееме без духовни
насоки и норми, кои ни помагаат да го разликуваме добро
то од лошото. Тој стандард е Божјата реч. Духовните зако
ни, како и физичките закони, служат за да нё заштитат а не
да нё ограничат. Својата слобода можеш да ја тестираш
предизвикувајќи ги законите на електрицитетот, но ако го
направиш тоа, можеш да доживееш и смрт. Слично на ова,
не можеш да го прекршиш Божјиот закон а да не се скр
шиш и самиот во исто време. Бог воспоставил апсолутни
морални и духовни закони коишто сме слободни да ги
игнорираме, но само на наша штета. Овие закони се вечни.
Културата не ги надминува. Околностите не ги отстрану
ваат. Божјите закони се вечни и, ако ги следите, тие ќе ве
спасат од смртта.
Некои луѓе ги доживуваат Божјите закони како огра
ничување и како рестрикција. Напротив, Божјиот збор те
штити од смрттта (Римјаните 6,23). На пример, кога Бог
вели да не правиш прељуба, тој сака да го доживееш нај
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комплетното искуство во брачната врска. Понатаму, Тој
знаел за болните разочарувања што би можеле да те снајдат
тебе, твојата сопруга, твоите деца, роднините, пријателите
и твоето црковно семејство доколку го прекршиш овој
закон. Затоа, Божјите закони се толку важни за твојот жи
вот! Без нив, ќе бидеш лишени од доброто што Бог го има
во своите богати ризници за секој што е послушен. Грев е
да се избере кој било друг стандард, освен Божјиот закон,
врз кој би се засновал твојот живот. Ако го оценуваш својот
живот според животот на твојот ближен или според вред
ностите на општеството како целина, тогаш го засноваш
на беззаконие, а беззаконието е грев.
Сабота, 31 октомври 2020
ЉУБОВТА ГО ПРЕТПОЧИТА НАЈДОБРОТО
„Љубовта... сё премолчува, сё верува, на сё се надева, сё
трпи“ (1. Коринќаните 13,7).
Љубовта нема граници. Љубовта никогаш не вели: „Пре
тера. Не можам повеќе да те сакам“. Во стихот што го чита
ме, „сё“ навистина значи сё што може да се замисли. Љубо
вта, како Христовата, не остава сомнеж во умот на другата
личност дека таа ќе престане. Дали оние што ти се блиски
знаат дека може да се случи да паднат, дека можат да напра
ват неразумни работи, но дека твојата љубов кон нив нема
да се промени? Дали другите се уверени, дури и кога ќе те
повредат, дека и понатаму ќе ги сакаш, дека нема да имаш
ништо против нив?
Љубовта го претпочита најдоброто во меѓусебните од
носи со другите. Ако некој те повреди ненамерно, ти од
лучуваш да веруваш дека тоа било ненамерно. Ако некој
сака да те повреди, ти „поднесуваш“ сё, простувајќи безус
ловно. Ако е можно да го осветлиш со позитивна светлина
нечиј тежок дел од личноста, ти си подготвен да ја искорис
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тиш таа можност. Ако некој продолжи да те предизвикува,
и тоа со љубов поднесува. Никогаш не ја губи надежта за
оние што ги сакаш. Ти ја практикуваш истата безусловна
љубов кон другите што ја покажува Христос кон тебе.
Павле рекол дека тој не би бил ништо посебно ако него
вата вера може да помести планини, ако има ангелски јазик
и дар на пророштво за да ги разбере сите тајни – но сето
тоа ќе биде бесполезно ако ја нема во себе Божјата љубов.
Неприфатливо е да се каже: „Па, не можам да ги сакам луѓе
то на тој начин!“ Кога Бог ги сака другите луѓе преку тебе,
ова е единствениот начин на кој Тој може да го направи тоа!
Прочитајте ја 13 глава од првото послание до Коринќаните,
со благодарност што Бог веќе ја изразил својата целосна и
несебична љубов кон тебе. Моли се и замоли го Бога да ја
изрази неговата несебеична љубов преку тебе, сега, на дру
гите луѓе.
Сабота, 7 ноември 2020
БЕЗУСЛОВНА ЉУБОВ
„Потоа Господ ми рече: ‘Оди пак, љуби ја жената која
љуби друг и прави прељуба, како што Господ ги љуби Израелевите деца, додека тие се свртуваат кон други богови
и копнеат по колачиња од грозје‘.” (Осија 3,1).
Ниту еден човек не може целосно да ја сфати Божјата
љубов кон Неговите деца! Нашето ограничено искуство на
човечката љубов нё спречува целосно да ја разбереме без
условната Божја љубов кон нас. Можеме да видиме слика на
таа љубов во животот на пророкот Осија.
Осија бил праведен човек, но Бог му рекол да се ожени
со грешна жена. Осија се покорил и ја зел Гомер за жена. Тој
се грижел за неа и се однесувал кон неа со почит и досто
инство. Гомер никогаш порано не доживеала таква љубов,
но набрзо станала незадоволна. Почнала да го посветува
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своето внимание на други мажи. Почнала да прави прељу
ба, за на крајот целосно да ја напушти Осија. Другите мажи
ја користеле сё додека таа немала што повеќе да понуди.
Потоа ја продале како робинка. Но, Бог му дал извонредна
заповед на Осија: „Оди, откупи ја и врати ја“. И покрај голе
мата болка што Гомер му ја нанела на Осија, Бог му рекол
да ў прости, да ја плати цената за нејзината слобода и да ја
врати назад во неговиот дом.
Божјата порака е јасна: Кога ќе го отфрлиме Бога и на
нешто или на некој друг ќе посветиме внимание што му
припаѓа само на Бога, тоа му ја нанесува на Бога истата
болка како во случајот со Гомер и Осија. По сето она што
Бог го сторил за нас, сосема е несфатливо ние да Го отфр
лиме. Уште понесфатливо и тешко разберливо е како Бог
може и понатаму да нё сака и тогаш кога ќе го одбиеме,
игнорираме и навредиме. Сепак, Божјата љубов е сосема
поинаква од човечката. Неговата љубов нё следи до сите
длабочини на нашата грешност додека не нё придобие и
врати назад кај Себе. Неговата љубове таква што и тогаш
кога ние бегаме од Него, Тој продолжува да нё следи. Тој
сака да ја имаме Неговата љубов. Колку прекрасна и голема
љубов ни покажува Бог преку овие примери!
Сабота, 14 ноември 2020
НАУЧЕТЕ ДА САКАТЕ
„А за братољубието нема потреба да ви пишувам, за
што Самиот Бог ве научи да се љубите еден друг“ (1. Солуњаните 4,9).
Бог е љубов (1. Јованово 4,16). Самата негова природа е
совршена љубов, но поради гревот, таа љубов не секогаш
стигнува до Неговите деца слободно и природно. Можеби
сте пораснале во дом каде што не се изразува љубовта. Мо
жеби некој ве повредил кога сте сакале многу и срцето ви
8

уводни зборови

се стврднало поради тоа, како одбрана од понатамошна
болка. Можеби можете да ги сакате другите, но не знаете
како да ја изразите својата љубов со зборови и дела. Може
би се чувствувате фрустрирани затоа што Бог ве повикува
да покажете љубов, но не знаете како да ги сакате другите.
Павле им напишал на верниците во Солун да ги охрабри
да не се уморат додека учат како да се сакаат едни со други.
На нив не им било потребно Павле да им објасни како да
покажат љубов, бидејќи самиот Бог ги научил како да се
сакаат едни со други. Бог би им ја дал Својата љубов и до
дека го следат, Тој ќе направи нивната љубов да се умножу
ва. Ако се сретнат со некој што се бори да сака, Бог би им
помогнал да го сакаат преку Неговиот Свет Дух.
Бог во својата благодат нашол начин да ни помогне во
нашите слабости и Тој е подготвен да нё научи како да се
сакаме едни со други. Нема исклучоци. Дали имаш проблем
да покажеш љубов кон некого? Бог може да ти помогне. Тој
ќе ти овозможи да ги сакаш своите родители, сопругата,
децата, пријателите,па дури и непријателите на многу по
целосен начин отколку што некогаш си можел да ги сакаш.
Ако не знаеш како да ја покажеш љубовта на вистински
начин, Бог ќе те научи како да го направиш тоа. Бог е глав
ниот авторитет кога станува збор за љубовта. Побарај не
говата љубов да протече низ твојот живот кон другите луѓе
околу тебе.
Сабота, 21 ноември 2020
ПРОСТЕТЕ ЗА ДА ВИ БИДЕ ПРОСТЕНО
„И прости ни ги нашите долгови, како што и ние им ги
проштаваме на нашите должници“ (Матеј 6,12).
Малку работи се поскапоцени и повредни во животот
од примањето проштавање. Кога долго време го носиме
товарот на гревот, прекрасно е чувството кога знаете дека
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оној што згрешил може да добие целосно проштавање од
Бога. Исус им рекол на своите ученици да бараат прошта
вање секогаш кога ќе се молат. Исус знаел дека ќе грешиме
на Бога на дневна основа, бидејќи нашата неизбежност да
ги достигнеме Божјите мерила е неизбежна без негова по
мош. Не поминува ден а да немаме потреба да се молиме на
Бога да ни ги прости нашите долгови.
Исус предупредил дека треба да очекуваме проштавање
од Бога само ако им простиме на оние што нам ни згреши
ле. Проштавањето е дел од Божјата природа (2. Мојсеева
34,6-7). Ако сакаме да бидеме негови следбеници, мора да
го следиме неговиот пример. Ако Бог им проштава на на
шите немилосрдни непријатели, ние не можеме да сториме
ништо помалку од тоа. И ние треба да простиме. Исус не
рекол дека одредени навреди не се достојни за да простиме.
Немаме библиско оправдување да не им проштаваме на
другите, дури ни во нашето срце.
Ако сепак одлучиш да не простиш некому, залудно е
твоето богослужение и молитвите (Матеј 5,23-24). Побарај
од Бога да те направи сличен на Христа, за да можеш, дури
и тогаш кога ќе бидеш прогонуван, да се молиш: „Оче, прос
ти им“.
Сабота, 28 ноември 2020
ОТКАЖИ СЕ
„Тогаш Исус им рече на Своите ученици: ‘Ако некој
сака да врви по Мене, нека се одрече од себеси и нека го
подигне својот крст и нека Ме следи’“ (Матеј 16,24).
Гревот нё тера да се фокусираме на себеси, да ги свртиме
нашите срца од Бога кон нас самите. Суштината на спасе
нието е промена на фокусот – од нас на Бога. Христијанинот
мора да помине низ искуството на самооткажување. Големо
е искушението да се истакнуваме себеси додека го следиме
10
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Христа. Jаков и Jован го правеле ова кога решиле да го сле
дат Исуса, но едновремено ги барале и најважните позиции
во Исусовото царство (Марко 10,35-37) Jаков и Јован поса
кувале такво учеништво што нема да им пречи на нивните
лични желби и планови. И ние денес знаеме да кажеме:
„Господи, сакам да ти угодам, но дозволи ми да останам
тука, каде што сум“.
Луѓе што се насочени кон себеси, се обидуваат да го одр
жат својот живот непопречено, без промени и себично. Ние
сме во искушение да го подариме нашето време и напори
на целите на овој свет. Потоа, кога сме успешни во очите на
светот, ние се трудиме да го внесеме Бога во нашиот свет,
чествувајќи го со нашиот успех. Можеме да кажеме: „Сега,
кога сум успешен во бизнисот, спортот, политиката, се
мејството, па дури и во христијанската служба, сакам да му
ја дадам целата слава на Бога“. Бог не е заинтересиран да
прими слава од втор ред од нашите себични активности.
Бог прима слава од своите активности што ги прави преку
нашиот живот.
Светот ќе нё мами да ги усвоиме неговите цели и да вло
жуваме во привремени и минливи работи, но Христијани
нот мора да го помине времето во самооткажување. Спро
тивстави се на ова искушение да ги следиш себичните цели
на овој свет, молејќи го Бога да ги благослови. Наместо тоа,
откажи се од себеси и своите цели и придружи се на Божје
то дело што Тој ти го открива, зашто тој знае што е за нас
најдобро.
Сабота , 5 декември 2020
ЗЕМИ ГО СВОЈОТ КРСТ
„Тогаш Исус им рече на Своите ученици: ‘Ако некој
сака да врви по Мене, нека се одрече од себеси и нека го
подигне својот крст и нека Ме следи’“ (Матеј 16,24).
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Твојот „крст“ е Божјата волја за тебе, без оглед на цената.
Да го земеш твојот крст, тоа е избор; тоа не е надвор од
нашата контрола. Може да се случи да имаш здравствени
проблеми, бунтовно дете или финансиски притисок, но не
мешај ги овие работи со повикот да го носиш својот крст.
Околностите со кои се соочуваш или последиците од тво
ите постапки не се твојот крст. Твојот крст е доброволно
учество во Христовите страдања, додека Тој го остварува
својот план на откупувањето. Апостол Павле вели: „Но тоа
што ми беше некогаш придобивка, тоа го сметав за загуба
поради Христа. Во суштина, јас и сега сметам сё за загуба
заради преважното познавање на Христа Исуса, Мојот Гос
под, заради Кого изгубив сё и сё сметам за отпад, за да Го
придобијам Христа... за да Го познавам Него, и силата на
Неговото воскресение, и учеството во Неговите страдања,
станувајќи сличен на Него во Неговата смрт“ (Филипјани
те 3,7-10). Павле вели дека се радува на своите страдања
затоа што знае дека преку нив му било овозможено да
учествува во страдањата што им помагаат на другите да
доживеат христијанска зрелост (Колошаните 1,24).
Ние имаме тенденција веднаш да преминеме од „само
откажување од себеси“ кон „следење на Исуса“. Но, невоз
можно е да го следиш Исуса ако најпрво не го земешсвојот
крст. Постојат аспекти на Божјото откупително дело што
можат да се постигнат само преку страдање. Исто како што
Христос морал да помине низ страдања за да ни донесе
спасение, така ќе има тешкотии што треба да ги издржиш
за Бог да им донесе спасение на оние околу тебе. Исус не им
зборувал на своите ученици за крстот сё додека не сфатиле
дека тој е Христос (Матеј 16,21). Никогаш нема да можеш
да ги поднесеш неволјите на крстот, освен ако најпрвин не
си уверен дека Исус е Месија. Откако ќе го решиш ова, от
како ќе ја средиш својата заедница со Христа, Тој ќе те за
познае со твојот крст. Нема христијанство без крст. Ако
чекаш на заедница со Бога која никогаш не бара страдање
или непријатности, тогаш Христос не е твој пример. Божја
та волја за тебе го вклучува и крстот. Исус ни упатува повик:
Прво, земи го својот крст, а потоа следи Ме!
12
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Сабота, 12 декември 2020
СЛЕДИ МЕ
„Тогаш Исус им рече на Своите ученици: ‘Ако некој
сака да врви по Мене, нека се одрече од себеси и нека го
подигне својот крст и нека Ме следи’“ (Матеј 16,24).
Ние можеме да го земеме Божјето присуство здраво за
готово. Можеме да го претпоставиме ова затоа што Исус
рекол дека ќе биде секогаш со нас, каде и да се наоѓаме (Ма
теј 28,20). Исус не нё следи нас; ние го следиме Него. Ти не
го повикуваш Бога да се придружи на твојата работа. Тој нё
повикува да се вклучиме во Неговите активности. Исус ре
кол: „Вие не Ме избравте Мене, но Јас ве избрав вас“ (Јован
15,16). Да го следиме Исуса, тоа бара апсолутна послушност.
Не му требаат наши совети за тоа во која насока треба да
одиме, бидејќи ние мислиме дека таа е најдобрата. Бог веќе
знае што е најдобро за нас, без да се консултира со нас.
Да го следиме Исуса, тоа е нешто посебно. Тоа може да
нё доведе до искуства за кои никогаш не сме ни сонувале.
Ќе бидеш со Исуса додека Тој плаче над оние кои се заплет
кани во гревот. Ќе ја почувствуваш болката што ја чувству
ва Исус. Ќе ги видиш оние кои биле духовно слепи како
доживуваат радост кога ќе се сретнат со Бога за прв пат. Ќе
видиш животи што биле скршени, но сега исцелени. Ќе
видиш обновени бракови; оние што биле во ропство, ос
лободени; и оние што плачеле, утешени. Ќе има моменти
кога ќе биде лесно и удобно да се следи Исус. А сепак, ќе има
и моменти кога ќе бидеш во искушение да го оставиш. Да
го следиш Исуса значи да одиш и низ бура или да стоиш на
врвот од планина.
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Сабота, 19 декември 2020
ВИЕ СТЕ СОЛТА
„Вие сте солта на земјата, но ако солта стане блуткава,
со што ќе се осоли? Веќе нема сила за ништо, освен да биде фрлена надвор и луѓето да ја изгазат“ (Матеј 5,13).
Божјиот народ треба да биде средство коешто ќе го со
чува светот од уништување и дегенерација поради гревот.
Бог планирал твојот живот да ја подобри заедницата каде
што живееш и да го зачува она што е добро и правилно.
Вистински побожниот живот којшто позитивно влијае на
околината, е од голема вредност. Христовото присуство во
вас прави сё што е Тој да биде достапно и за другите. Него
вото спасение може да го ослободи зависникот, да го попра
ви уништениот дом, да ја излечи болката од минатото, да го
врати изгубеното дете и да го утеши ранетото срце. Сево
ова е достапно за оние околу вас, ако Христос е постојано
присутен во твојот живот.
Ако не сме во добра заедница со Господа, Исус вели дека
сме како сол што ја изгубила својата соленост, својата на
мена и затоа немаме никаква вредност. Во таков случај,
ништо од Божјата спасоносна благодат и сила не може да се
сподели преку нас на другите. Како можеме да ја одредиме
нашата „соленост“? Погледнете го семејството. Дали сме
успеале да го сочуваме од деструктивните влијанија и нега
тивности што нё опкружуваат? Испитајте го вашето работ
но опкружување. Дали грешните влијанија во нашето ра
ботно опкружување се запрени затоа што сте таму? Погле
днете во заедницата во која живеете. Дали е подобро место
заради нашето постоење во него? Што е со црквата? Доказ
дека Бог нё употребил како свое орудие за да ги зачува еван
гелските вредности е дека работите околу нас стануваат
духовно подобри наместо полоши. Ако луѓето околу нас се
духовно слаби, треба да дојдеме кај Господа и да му дозво
лиме да го усогласи нашиот живот со Неговата волја, за да
може соодветно да нё употреби за Тој да се прослави преку
нас во полза на луѓето.
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Сабота, 26 декември 2020
ВИЕ СТЕ СВЕТЛИНАТА
„Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги
видат вашите добри дела и да Го прослават вашиот Татко,
Кој е во небесата”(Матеј 5,16).
Влијанието на светлината врз темнината не може да би
де незабележано. Светлината јасно и директно го објавува
своето присуство и енергично ја распрснува темнината.
Божја намера е да те направи Негова светлина. Тој сака ти
блескаш како извонреден аргумент во полза на Неговото
присуство и Неговата сила, а тогаш темнината во животот
на оние околу вас може да биде отстранета и заменета со
светлината на Божјата слава.
Ако, сепак, забележите дека светот околу вас станува сё
потемен и потемен, не обвинувај ја темнината! Едноставно,
тоа е нешто што е својствено за темнината. Единствениот
лек за тоа е светлината. Исус им рекол на своите ученици
дека тие треба да бидат „светлина на светот“ (Матеј 5,14).
Колку прекрасна одговорност – да бидеме тие преку кои
Бог ја спроведува својата божествена светлина и ја растеру
ва темнината околу другите. Објавувајќи го своето прво
доаѓање на оваа земја, Исус рекол: „Народот, кој седеше во
темнина, виде голема Светлина, и на оние, кои седеа во
пределот и сенката на смртта, на нив им изгреа Светлина“
(Матеј 4,16).
Кога Христос дошол на земјата, темнината била проте
рана. Каде и да одел Исус, Божјата вистина била јасно обја
вувана, луѓето биле исцелувани, лицемерието било разот
кривано, а грешниците примале проштавање. Светот ни
когаш не бил ист од моментот кога Отецот ја претставил
својата светлина преку својот Син. Може да се каже истото
тоа и за нас? Може ли Христовото присуството да зрачи од
нашиот дом во нашата заедница? Кога ќе ў дозволиме на
Божјата светлина непречено да свети од нашиот живот,
темнината околу нас ќе исчезне.
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