uvodni stihovi

УВОДНИ
СТИХОВИ

GRADIVO ZA SABOTNA [KOLA
април, мај, јуни 2020 година

1

uvodni stihovi

Сабота, 4 април 2020

1. СЕМE НА ПРАВЕДНОСТA
„На оној што сее правда, наградата му е вистинска“ (Мудри
изреки 11,18б).
Постојат многу насоки во кои можеме да го вложиме својот
живот, но ниту еден не носи поголема награда од тоа да се
посветиме на вложување во правдата. Секоја област од нашиот
живот треба да ја одразува Божјата светост, која е наша со
спасението:
• нашите мисли: она за што размислуваме, треба да биде
соодветно за Божјите деца;
• нашите дела: нашиот живот треба да укажува на тоа дека му
служиме на светиот Бог;     
• нашиот интегритет: треба да се издигнеме над укорите во
нашите односи.     
Постојат луѓе кои не ја ценат доволно Божјата праведност; дали
сте вие меѓу нив? Божјата праведност е нешто што треба да му
дозволите на Светиот Дух да го внесе во вашиот живот. Ако не
развиваме добри мисли, злите и грешни мисли бргу ќе навлезат
и ќе се всадат во нашиот ум. Затоа треба да се бориме неприја
телството, горчината, љубомората или непроштавањето да не
вкоренат во нашето искуство. Исус рекол дека, ако го бараме Бога
и Неговата праведност, сё друго ќе ни се додаде (Матеј 6,33).
Писмото ветува награда за сеење на праведноста. Што правиш
за да ў помогнеш на праведноста да расте во вашиот живот? На
кој начин праведноста ќе го исполни нашиот ум и нашите мисли
ќе ги сочува чисти? Како се развива праведноста во односите за
да можат да го одржат својот интегритет? Ако сакате да ја
пожнеете праведноста во вашиот живот во иднина, денеска е
време да го сеете семето на праведноста.
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Сабота, 11 април 2020
2. КЛУЧ НА МИСИЈАТА
„За да бидат сите едно, како што си Ти, Оче, во Мене, и Јас во
Тебе; па така и тие да бидат во Нас едно, и да поверува светот
дека Ти си Ме пратил.“ (Евангелие според Јован 17,21)
Бог често зборува за човечките односи дека се дело на Неговата
мисија со кое сака да го спаси светот (Јован 13,20). Причината
зошто Бог сака мажот и жената да живеат во единство е таа за
тие да можат да го донесат плодот на љубовта, односно деца кои
ќе го сакаат и почитуваат Бога, луѓе кои Бог ќе ги употреби за да
му ја пренесат пораката за откупувањето на паднатиот свет
(Малахија 2,14-15). Исто така, црквата е Христово тело. Црквата
не може да ја оствари Божјата мисија ако нејзините членови водат
војна едни со други (1. Коринќаните 12,12). Постои јасна и
директна врска помеѓу нашите односи со другите и спасението
на оние што нё окружуваат.
Претпоставуваме дека ноќта пред распнувањето, Исус се молел
Неговите ученици да бидат храбри, да останат верни или да
заборават што ги поучувал. Па сепак, тој се молел тие да бидат
обединети во љубовта едни кон други. Очигледно, Христос сметал
дека е невозможно да се сака Бог и да не се сакаат ближните.
Тестот на мојата и твојата љубов кон Бога се нашите меѓусебни
односи проникнати со љубов. Имаме тенденција да кажеме:
„Небесен Оче, нема проблем меѓу Тебе и мене. Те сакам со сето
мое срце. Но, работите се малку поинакви кога станува збор за
моите ближни“. И Бог одговара: „Тоа е невозможно. Не можеш да
ме сакаш ако не ги сакаш оние за кои умре Мојот Син“ (Јован
13,34-35). Твојот живот нема да ги убеди оние околу тебе за
реалноста на постоењето на Христос, ако не можеш да живееш
во заедница со твоите ближни.
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Сабота, 18 април 2020
3. СИЛАТА НА БОЖЈАТА РЕЧ
„Зашто, словото Божјо е живо и дејствува и е поостро од
секаков меч со две острици; и навлегува до разделување на
душата и духот, до зглобовите и мозокот, и ги проценува
мислите и намерите на срцето“ (Евреите 4,12).
Дали има моменти кога Божјата реч прави да се чувствуваш
непријатно? Кога ја читаш Библијата, дали знае да те погоди она
што го читаш? Дали чувствуваш како да ти се обраќа тебе лично?
Кога слушаш проповед, дали ти се чини дека текстовите на
Светото писмо те погодуваат директно тебе? Ако тоа се случува,
не е ништо чудно. Ти само ја доживуваш реалноста дека Божјата
реч е жива и дека може да ги чита твоите мисли и да им суди на
твоите намери.
Кога Божјата реч ќе ти проговори, тоа секогаш е со причина. Бог
го познава твоето срце и знае што е потребно за да го доведе
твојот живот во согласност со Христа. Ако имаш проблем со
грешен говор, зборот што ќе се појави ќе го допре прашањето за
твојот начин на зборување. Ако се бориш да простиш, Божјата
реч ќе те соочи со Неговиот стандард на проштавање. Ако горде
ливоста навлегла во твојот живот, Божјата реч ќе те повика на
понизност. Кој било грев да се појави, Божјата реч ќе го препоз
нае и ќе те соочи, ако ў дозволиш.
Се разбира, постои и начин да се избегнат овие непријатности. Сё
што треба да направиш е да избегнуваш да ја слушаш Божјата
реч кога таа директно ќе ти се обрати. Можеш да го пренебрегнеш
читањето на Библијата и да не одиш на места каде што таа се
проучува и проповеда. Можеш да тврдиш дека сето тоа се однесува
само на другите луѓе. Но сепак, најдобриот одговор ќе биде да ги
следиш зборовите на псалмистот. Тој се моли и бара: „Испитај ме,
Боже, и познај го срцето мое“ (Псалм 139,23). Дозволи ў на
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Божјата реч да те измие и да ги пронајде твоите гревови и
нечистота (Ефешаните 5,26). Секогаш барај ја врската меѓу она
што го кажува Бог во својата реч и твојот живот. Создади навика
сериозно да го сфаќаш секој Божји збор и дозволи ў на Библијата
да го проценува твојот ум и твоето срце.

Сабота, 25 април 2020
4. МОТИВИРАНИ ДА СЛУЖАТ
„Благословувајте Го Господа... народот покажа сесрдност.“
(Судии 5,2)
Една одлика на духовната будност, кога Бог може да дојде меѓу
својот народ во сила, е токму тогаш кога народот е поттикнат и
подготвен да го понуди својот живот во служба на Бога. Многу
цркви имаат недостиг од луѓе кои се подготвени да се вклучат во
проповедање за Божјата љубов и спасение. Многу места пекаат
по христијаните да одат и да го споделуваат евангелието со оние
што никогаш не слушнале за Него. Но, нам не ни требаат повеќе
повици за работници и волонтери; нам ни треба излевање на
Божјата сила. Кога Бог ќе дојде со својата сила меѓу Неговиот
народ, тогаш нема да има недостиг од доброволци ниту средства
за Неговото дело!
Кога денес ги прашувате христијаните кој аспект на духовноста
им е најважен, мисионството не се споменува меѓу нивните
приоритети. Можеби сме заборавиле зошто Бог нё повикал. Бог
не нё спасил од гревот ниту нё донел во црква само за да можеме
да живееме засекогаш. Тој нё повикал да оствариме заедништво
со Него преку кое Тој ќе допре до изгубениот свет.
Само Божјата сила може да нё ослободи од нашата природна
насоченост кон себеси и да нё пренасочи кон божествената
мисија. Нема потреба да се молиме Бог да дојде во сила, затоа што
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тоа е начинот на кој Тој секогаш доаѓа. Нашето срце треба да биде
подготвено да одговори позитивно со цел тој да избере да ја
пројави Неговата сила преку нас. Дали твоето срце е толку длабоко
исполнето со љубов кон Бога, што ја чекаш првата можност за
да кажеш како Исаија: „Еве ме, испрати ме мене!“

Сабота, 2 мај 2020
5. БОЖЈАТА ВЕЧНА ПЕРСПЕКТИВА
„А од тебе ќе направам голем народ, и ќе те благословам, и
името твое ќе го прославам и ти ќе бидеш благословен.“ (1.
Мојсеева 12,2).
Во библиско време, името на една личност го претставувало
неговиот карактер. Да се познава некој по име, значи да знаете
каква е таа личност. Затоа Бог го менувал името на лицата кои го
промениле својот карактер. На пример, Господ сакал да ги благо
слови сите народи на земјата преку Аврама, но неговиот карактер
бил премногу слаб за толку голема задача. Бог рекол дека ќе го
прослави името на Авраам, ќе го направи големо, за да може да го
направи благослов за идните генерации. И, затоа, во текот на
следните дваесет и пет години, Бог го развивал карактерот на
Авраам за да го сообрази со новото име што му го дал.
Бог го гледа твојот живот од Неговата вечна перспектива. Тој
ќе го земе сето време што му е неопходно за да работи на твојот
карактер и да го усогласи со задачата што ти ја доверува, ако ти
Му дозволиш. Ако долго време не си го почувствувал божествениот
повик за твојата задача, можеби на твојот карактер му треба
созревање. Дали си нетрпелив или нетрпелива да ја започнеш
работата пред Бог да го претопи твојот карактер? Таквиот
карактер ќе падне под товарот на големите обврски со текот на
времето. Немојте премногу бргу да трчате да се впрегнете на
работа. Поминале дваесет и пет години пред Бог да му го довери
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на Авраама првиот син и да започне со процесот на создавање на
еврејскиот народ. Но, Божјата реч е вистинита: илјадници години
подоцна, луѓето продолжуваат да бидат благословени преку
животот на Авраам и неговиот потомок Исус Христос.
Како работи Бог на твојот карактер? Чувствуваш ли дека Тој
има задача за тебе која бара поспособен маж или жена отколку
што ти изгледа во моментов? Дали си подготвен да му се предадеш
на Бога додека Тој работи во твојот живот за да те подготви за
следната задача?

Сабота, 9 мај 2020
6. СМИРИ СЕ!
„Тогаш остави го дарот таму, пред жртвеникот, па оди и
најнапред помири се со брата си, а потоа дојди и принеси го
дарот“ (Евангелие според Матеј 5,24)
Сосема е бескорисно да му давате дарови на Бога додека сте
во судир со својот ближен. Исус рекол дека Неговите следбеници
треба најпрво да се помират со секој оној што има нешто против
нив. Светот бара помирување во ограничени околнос ти.
Христијаните треба да се помират, без оглед колку тоа ќе ги чини.
Можеби ќе речете: „Но, вие не знаете колку длабоко тој ме
повреди! Не е правилно да барате од мене да го обновам нашето
заедништво“. Или, „се обидов, но не оди“. Исус не зборувал тука
за исклучоци, кога станува збор за нашето помирување. Дури и
кога одредена личност е ваш непријател, Исус предлага да ја сакате
(Матеј 5,44). Ако те прогонуваат, моли се за нив. Ако јавно те
понижуваат, не треба да им враќаме зло за зло (Матеј 5,39). Ако
некој сака да стекне некоја корист од вас, дајте му и повеќе од она
што го бара (Матеј 5,41). Светот има сосема поинакви предлози:
„Наметни се!“ Исус советува: „Откажи се од себеси!“ Сите преду
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предуваат дека во тој случај постојано ќе те искористат. Исус не
се грижел за тоа неговите ученици да бидат третирани правично,
туку да заземат став на безусловна љубов кон другите, без оглед
како другите се однесуваат кон нив. Луѓето плукале по Христа и
го приковале на крст. Неговиот одговор е исто така пример за
нас: „Оче, прости им, зашто не знаат што прават“ (Лука 23,34).
Ако постои некој библиски ред што постојано се крши, тогаш
тоа е повикот на Христос да се помириме со другите. Ние се
тешиме со мислата: „Бог знае дека се обидов да ги исправам
работите, но мојот непријател одбива“. Божјата реч не вели „Оби
дете се да се помирите“, туку „Помири се“. Дали има некој со кој
треба да се помирите? Тогаш направете го она што Бог ве пови
кува да го направите.
Сабота, 16 мај 2020
7. НОВ ЖИВОТ
„И така, кој е во Христос, тој е ново создание; старото помина,
и ете, се создаде новото“ (2. Коринќаните 5,17).
Едно лице не станува христијанин само со тоа што го повикува
Христа да влезе во неговото срце. Христијани станува кога пов
торно ќе се родиме. Исус рекол: „Вистина, вистина ти велам: ако
некој не се роди одозгора, не може да го види царството Божјо“
(Јован 3,3). Да се изговори молитва, да се посвети јавно или да се
потпише картичка, тоа нема да спаси никого. Само новото раѓање
нё оспособува за вечноста. Апостол Павле вели дека, кога сме во
Христа, старото помина. Кога Бог нё спасува, Тој ни ги простува
сите наши сторени гревови. Исцелување на сите повреди од ми
натото во овој момент ни е достапно. Љубовта и прифаќањето
се наши и покрај сите неуспеси што сме ги доживеале. Вашето
минато, колку и да е тешко или болно, се наоѓа целосно во рацете
на Бога.
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Ќе има и такви кои ќе се обидат да ја намалат чудесната реал
ност на вашето духовно раѓање. Некој ќе ви предложи, без оглед
на тоа што сега си христијанин, треба да поминеш низ годините
на советување за да го надминеш своето минато. Не сакаме да ја
омаловажиме помошта на експертите во одредени аспекти од
нашиот живот. Но, проблемот се јавува кога бараме промена со
нашата сопствена сила, потпирајќи се на луѓето наместо да го
насочуваме нашиот живот со вера во Оној што ни дал нов жи
вот. Извонредно е тврдењето на Писмото дека крвта на Исус Хри
стос нё чисти од сите гревови. Сатаната ќе го тврди спротивното
и ќе настојува да одиме постојано во синџирите на нашето ми
нато. Кому ќе му верувате?

Сабота, 23 мај 2020
8. УЧЕНИШТВОТО Е ХРИСТОС ВО ВАС
„На кои Бог пожела да им покаже какво богатство на слава
има во таа тајна за незнабошците, односно дека Христос,
надежта на славата, е во нас“ (Колошаните 1,27).
Планот на небесниот Отец од почетокот на времето бил да ги
стави на располагање Христовите заслуги на секој што верува во
Него. Ако сте христијанин, сета полнота на божеството е подгот
вена да живее во вас. Христовиот живот станува ваш живот. Кога
Христос е во вас, Тој ги носи со себе сите божествени сили. Секој
пат кога ќе се соочите со некоја потреба, таа може да се исполни
со присуството на распнатиот, воскреснатиот и прославениот
Господ на универзумот. Кога Бог ве повикува да се вклучите во
Неговото дело, Тој ве оспособува со присуството на Светиот Дух
во вас, да можете да ги исполните задачите што ви се доверени.
Ова има значајни импликации врз нашиот христијански
живот. Учеништвото е многу повеќе отколку само стекнување
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знаење и учење на библиски стихови наизуст. Тоа е учење со кое
му даваме на Христа целосен пристап до нашиот живот, за да може
тој да живее во нас и преку нас. Се чини како најголемата пречка
да се наоѓа во сфаќањето дека вашиот меѓусебен однос со Христа
треба да биде во центарот на вашето христијанско искуство. Кога
другите ве гледаат како се соочувате со кризата, дали го гледаат во
вас воскреснатиот Господ? Дали вашето семејство ја гледа разли
ката што ја прави Христос кога имате проблем? Каква разлика
прави присуството на Исус Христос во вашиот живот?
Бог сака да им се открие на оние околу вас, на тој начин што
моќно ќе дејствува преку вас. Тој сака вашето семејство да го гледа
Христа во вас секој ден. Бог сака да ја пренесе Неговата љубов
преку вашиот живот. Постои голема разлика помеѓу тоа „да
живеме христијански живот“ и да му дозволиме на Христа да го
живее својот живот во нас и преку нас.

Сабота, 30 мај 2020
9. ЦАРСКО СВЕШТЕНСТВО
„Но вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, луѓе
придобиени за да ги возвестите совршенствата на Оној Кој ве по
викал од темнина во Својата чудесна светлина“ (1. Петрово 2,9).
Ако сте христијанин, вие сте свештеник избран од Бога. Како
член на царското свештенство имате постојан пристап до
Царот. Ако постои некоја потреба во вашиот живот, не треба да
барате посредник или свештеник за Царот да ве сослуша. Вашиот
статус како царски свештеник ви овозможува директен
пристап. Оваа привилегија ја опишува вашата позиција како
свештеник.
Сепак, свештениците имаат и своја должност. Одговорноста
на свештеникот е да работи во рамките на свештенството. Библијата
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не знае за практика на одделни свештеници, каде што секој има
своја посебна служба независно од телото. Наместо тоа,
свештениците работат заедно (1. Мојсеева 9,1). Небиблискиот
пристап на индивидуализмот може да ве одвои од сотрудништво
со Божјето царско свештенство на начин и со намера каква што
Тој имал.
Свештеникот го претставува Бога пред луѓето, но тој исто така
ги носи и грижите на луѓето и ги насочува кон Бога. Дали има
некој во вашето окружение кому му е потребна помош од некој
од царското свештенство? Можеби некој ќе дојде кај Бога само
тогаш кога ќе Го видат во вашиот живот. Нашиот свет копнее да
го запознае Христа каков што навистина е и Тој да го живее
Својот живот преку Својот народ. Опасно е да ја ставиме нашата
работа над нашиот повик што ни го упатил Бога. Ние прво сме
повикани да бидеме свештеници, а потоа да се занимаваме со
нашата работа. Кога го нарушуваме овој однос и редослед, на
луѓето околу нас им го пресекуваме или прекинуваме пристапот
до Бога преку нас и можноста да го запознаат Него преку
нас. Можеби Бог ви доделил и световна работа како повик, но
поважно е дека Тој ве повикал да бидете дел од Неговото царско
свештенство.

Сабота, 6 јуни 2020
10. ПОСВЕТЕНА И ИСПРАТЕНА
„Посвети ги со Својата вистина. Твоето слово е вистина. Како
Ти Мене што Ме прати во светот, и Јас ги пратив во све
тот.“ (Евангелие според Јован 17,17-18)
Бог секогаш ќе ве посвети пред да ве испрати. Отецот ги пови
кал дванаесеттемина настрана и ги посветил со Вистината, неговиот
Син. Додека се поврзани со Исуса, кој е Вистината (Јован 14,6),
11
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учениците се прочистени со таа Вистина и подготвени да бидат
испратени да го проповедаат евангелието. Исус ги довел во пра
шање нивните амбиции (Лука 9,46-48), го укорувал нивниот не
достаток на вера (Матеј 17,19-20), го презрел влијанието на сатаната
(Матеј 16,23) и ја разобличил нивната гордост (Матеј 26,33-35). Кога
Исус ја завршил својата подготовка, учениците биле испратени во
таква сила што целосно го променило нивниот свет.
Сатаната се обидува да ве убеди дека вашите гревови ве прават
бескорисни за Бога. Тоа е лага што доаѓа од творецот и таткото
на лагата. Секогаш кога грешите, измамникот ви шепоти: „Ти си
пропаднат! Бог веќе не може да те искористи за ништо“. Ова може
да донесе длабоко чувство на пораз и безнадежност. Сепак, не
постои слобода што може да се спореди со избавувањето што го
прави Божјата благодат. Кога Божјиот народ ќе дозволи Божјата
вистина да го усогласи со Божјата волја, тогаш Божјата сила ќе се
покаже преку нив, исто како што се покажал преку првите
ученици.
Вистината ќе ве ослободи. Точно е тоа дека „ако ги исповедаме
нашите гревови, Тој е верен и праведен да ни ги прости нашите
гревови и да нё очисти од сета неправедност“ (1. Јованово 1,9), и
со тоа Бог ја извршува во нас нашата корисност за Неговата работа.

Сабота, 13 јуни 2020
11. МОТИВАЦИЈА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ СО ЉУБОВ
„И им го објавив името Твое, и ќе го известувам, та љубовта,
со која Ме возљуби Ти, да биде во нив, и Јас во нив“ (Eвангелие
според Јован 17,26).
Ние не го „организираме“ Божјето царството; ние го „агони
зираме“ царството Божјо. Не можеме да бидеме близу до Бога без
да се подложиме на влијанието на Неговата љубов. Небесниот
12
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Отец го сака својот Син со вечна љубов. Сё што имал Отецот му
дал на Синот: тие се едно! Додека Отецот ја изразил својата љубов
кон скршениот и грешен свет, оваа Негова страст се манифестирала
преку животот на неговиот Син. Таткото го започнал Своето
спасение за човештвото, и поради срцето полно со љубов, Синот
ја прифатил задачата која го однела до Голготскиот крст.
Кога Христос одел меѓу луѓето, Тој бил исполнет со љубов. Ние
признаваме дека Христос не бил мотивиран од обична љубов на
крстот. Ниту една човечка љубов не би успела во тоа. Само
божествената љубов била главниот мотив за делото на спасение.
Исус се молел Бог да им ја даде истата љубов на своите учени
ци. Тој знаел дека ниту една друга мотивација нема да биде до
волна за овие задачи што им ја доверил. Бог сака Христос да жи
вее во нас. Невозможно е христијанинот да биде исполнет со бо
жествената љубов а да не биде мотивиран за мисионерска работа.
Ние нема да бидеме способни да им служиме на оние што Бог
ни ги испраќа, освен ако ја немаме Неговата љубов. Вие не можете
да им простите на другите или да направите дополнителна жртва,
освен ако не бидеме исполнети со безусловната и неограничена
Божја љубов. Ваш стремеж нека биде да го запознаете Бога што
е можно повеќе, а потоа нека да му дозволите да ве исполни со
Неговата љубов кон сите.

Сабота, 20 јуни 2020
12. ВИСТИНАТА ЌЕ ВЕ ОСЛОБОДИ
„И ќе ја запознаете вистината, и вистината ќе ве ослобо
ди“. (Eвангелие според Јован 8,32)
Вистината на Бога никогаш не ограничува; таа секогаш нё
ослободува! Дали сте обесхрабрени? Дали постои чувство на
ропство во одреден аспект од вашиот живот? Или, недостаток на
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uvodni stihovi

победа над одредени гревови? Можеби некоја зависност која ве
повредува вас а и другите околу вас? Можно е сё уште да не сте
ја разбрале и доживеале вистината за Бога која може да ве осло
боди.
Ако се чувствувате немоќни да се соочите со предизвиците
пред вас, нека ве охрабри ветувањето во Филипјаните 4,13: „Сё
можам преку Исус Христос, Кој ме крепи“. Ако сте поразени од
околностите во вашиот живот, држете се за вистината запишана
во Римјаните 8,28 дека на оние што го сакаат Бога сё им оди на
добро. Ако му робувате на некој грев, дозволете ў на вистината
од 1. Јованово 1,9 да заживее во вашиот живот: ако ги исповедате
своите гревови, Бог е верен да ве очисти од секоја неправда. Сите
овие вистини чекаат Светиот Дух да ги спроведе во нашиот
живот.
Едно е да се познава вистината. Сосема друга работа е да се
доживее Божјата вистина во личното искуство. Божјата вистина
нема да има ефект врз нас ако не ја прифатиме, ако не поверуваме
во неа и ако не живееме според неа. Сите сме прочитале и сме
слушнале за моќните Божји дела во искуствата на другите. Да му
дозволиме на Бога да го оствари тоа и во нас самите. Кои вистини
за Бога би сакал ти лично да ги доживееш? Барај од него да го
започне ова дело во тебе уште денес.

Сабота, 27 јуни 2020
13. ДОЈДИ И ВИДИ
„Им рече: „Дојдете и видете!” Тие отидоа и видоа каде живее
и останаа тој ден кај Него. Беше околу десеттиот час.“ (Евангелие
според Јован 1,39а)
Постои време кога не е доволно само да се зборува за христи
јанскиот пат. Ние треба да го следиме тој пат! Можеме да поминеме
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многу часови во разговор и дискусија за христијанскиот живот,
но ова значи многу малку ако во реалноста не сте зачекориле и
не сте тргнале да го следите Христа.
Со генерации било пренесувано предвиденото доаѓање на
Месија и се повторувало меѓу еврејскиот народ. Можеби ниту
една друга тема меѓу Евреите не била толку важна како природата
и делото на Месија. Андреј го слушал Јован Крстител и од него
чул за доаѓањето на Месија. Сега, одеднаш, тој се сретнал лице в
лице со Оној што посакувал да го види! Неговиот ум бил исполнет
со прашања коишто сакал да му ги постави. Наместо да се вклучи
во теолошки дијалог со Андреј, Исус се свртел и почнал да
оди. Прашањата на Андреј не биле одговорени само преку дис
кусија, туку о одејќи со Него.
Христијанството не е список на учења што треба да се раз
берат. Тоа се однесува на една извонредна и посебна Личност која
сме повикани да ја следиме. Додека одел со Исуса, Андреј гледал
како Исус ги лекува болните, поучува за Божјата мудрост и ја
покаже Божјата моќ. Андреј не само што учел за Бога туку тој го
доживеал! Ќе има моменти кога ќе застанете на крстопат со Гос
пода. Можеби ќе имате илјадници прашања што сакате да му ги
поставите и одговори што очекувате да ги добиете. Наместо
одговор на прашањата, едно по едно, можеби Христос ќе рече:
„Земи ги своите обувки, излези на патот и следи ме“. Додека одиш
секојдневно со Него, Исус ќе одговара на твоите прашања и ќе ти
открие многу повеќе отколку што некогаш би можел да помислиш
да прашаш.
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