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ВОВЕД

Една од многуте придобивки кои ни се на распо-
лагање во нашето духовно наследство, како верни-
ци во Исус Христос, е слободата од страв. Но, дури и 
иако сме исплашени, знаеме дека можеме да чеко-
риме напред и да дејствуваме, бидејќи Бог ќе биде 
со нас за да не заштити. Тој ќе ни помогне, ќе оди 
пред нас за да ја издвојува битката и да не ослобо-
ди, за да не направи победници додека ние Му се 
покоруваме на Него.

Ако се чувствуваш како да си пропуштил некои 
работи во животот заради стравот, можеш да нау-
чиш како да се справиш со него, да го надминеш и 
конечно да го вкусиш изобилниот живот кој Господ 
го има испланирано за тебе. 



ПРВ ДЕЛ

Слобода од стравот
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Пораката: “не плаши се, зошто Јас, Господ, сум 
со тебе” е изразена на многу различни начини низ 
Библијата. Бог не сака ние да стравуваме бидејќи 
стравот не спречува во примање и извршување на 
сè што Тој има испланирано за нас. Тој не љуби и 
сака да не благослови, и има снабдено начини за нас 
за да не се плашиме. 

Можеме да видиме во наредниот дел дека ние 
кои веруваме во Исус Христос не мора да се плаши-
ме од нештата за кои неверниците - луѓето од “све-
тот” - се плашат. Бог не сака ние да се плашиме од 
тие нешта. 

Соочување со стравот 
,, ... Самиот Господ, твојот Бог, доаѓа со тебе; Тој 

не ќе те напушти ниту ќе те остави... " 

Второзаконие 31:6

1
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Зашто Господ, ми рече вака, кога ме фати 
со раката и кога ме опомена да не одам по 
патот по кој оди овој народ, велејќи: “Не 
наречувајте го завера [тешко, или свето] 
сето тоа што овој народ го вика завера 
[тешко, или свето]; не плашете се од тоа 
што се бои тој [не плашете ги другите] и 
немајте страв. Господ над Воинствата - 
единствено Тој нека ви биде свет [сметајќи 
го за ваша единствена надеж и сигурност]; 
бојте се единствено од Него, нека ве про-
никне стравот од Него [да не би Го навре-
диле стравувајќи од човек и не верувајќи во 
Него] ” 

Исаија 8:11-13 

Во Неговиот Збор, Бог ни кажува дека можеме 
да живееме победнички, цврсто во Него и во силата 
на Неговата моќ. Тој ни вети дека никогаш нема да 
не напушти ниту да не остави, без разлика што се 
случува. 

Без страв! 

Секој од нас има искусено како е да се зачеко-
рува во вера и дури на самата помисла, стравот се 
појавува. Ние треба да сфатиме дека изворот на 
страв е сатаната. Прва Јован 4:18 вели: 
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,, ... Во љубовта нема страв, туку соврше-
ната љубов го изгонува стравот зашто 
стравот вовлекува казна, а кој се бои, не до-
шол до совршенство во љубовта... "

Сатаната го праќа стравот обидувајќи се да не 
измачува за да бидеме исполнети со сомнеж и ми-
зерија, така што нема да можеме да го извршиме 
тоа што Бог го бара од нас и нема да можеме да го 
примиме тоа што Бог има да ни го даде. 

 Ние можеме да живееме без страв, со тоа што 
ќе ја изградиме нашата вера врз тоа што Бог го има 
кажано во Своето Слово. На пример: 

,,Зашто Бог не ни даде дух на страшливост 
(на кукавичност или обземачки страв), 
туку [Тој ни има дадено] дух на сила, љубов 
и себевладеење?"

(2Тимотеј 1:7)

,,Охрабрете се и бидете одлучни! Та Сами-
от Господ, твојот Бог, доаѓа со тебе; не ќе 
те напушти, ниту ќе те остави. " 

(Второзаконие 31:6)

 Римјани 10:17 ни вели: “Верата доаѓа од слу-
шање, а слушањето од Христовото слово.” Ние треба 
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да ги научиме и исповедаме на глас таквите стихови. 
Да ги пиеме како чаша вода кога сме жедни. Кога ја 
отвораме устата и го исповедаме тоа кое Господ го 
вели за нас, Божјото Слово ќе ни ја даде силата за да 
го надминеме стравот кој не измачува и спречува. 

И ова е смелоста (сигурноста, привилегијата на 
храброста) која ја имаме кон Него: дека Тој нас не 
слуша ако просиме (ако побараме) нешто по Него-
вата волја. (во согласност со Неговиот план) И кога 
(веќе) знаеме [со сигурност] дека Тој не слуша, што 
и да Го молиме, знаеме [со цврсто уверение] дека ги 
имаме добиено [ни ги има исполнето] молбите што 
ги побаравме од Него. (1Јован 5:14-15)

Има моќ во молење и исповедање на Божјото 
Слово, коешто е Неговата откриена волја. Јас веру-
вам дека една од најважните нешта кои можеме да 
ги направиме додека се молиме е да го исповедаме 
Словото. 

Кога одбиваме да се соочиме со некој проблем 
во животот заради страв, или сомнеж или премногу 
размислување, тоа што треба да го сториме е да се 
помолиме и да побараме од Бог да го стори за нас 
тоа кое го ветил во Својот Збор - да чекори пред нас 
и да ни го израмни патот. Јаков не учи дека немаме 
затоа што не бараме (види Јаков 4:2). Исус ни вели 
да молиме, да бараме и да тропаме (види Матеј 7:7).
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Кога се соочуваме со интервју за работа, на при-
мер, наместо да се плашиме дека ќе оставиме лош 
впечаток поради кој нема да ја добиеме функцијата, 
треба да побараме од Бог да биде со нас, да чекори 
пред нас и да го подготвува патот за да се претстави-
ме во најдобро светло. Потоа, можеме да веруваме 
дека што и да се случи, ќе биде за наше добро во 
согласност со Божјата совршена волја и план за нас. 

Дејствувај, иако си исплашен!

,, ... [Во Харан] Господ му рече на Аврама: “Из-
лези од својата земја, [за свое добро] од род-
ното место и од татковиот дом; и оди во 
земјата што Јас ќе ти ја покажам... ”

Битие 12:1

Како би се чувствувал ти ако Бог ти речеше да си 
заминеш од својот дом, своето семејство и од сè што 
ти е познато и удобно, и да се упатиш кон кој знае 
каде? Целосно исплашен? 

Со токму таков предизвик се соочуваше Аврам 
во овој дел - и тоа го исплаши. Затоа Бог повторно и 
повторно му велеше: “Не плаши се.”

Истата порака му ја испрати и на Исус Навин 
кога го повика да ги води децата на Израел за да ја 
придобијат земјата која им вети дека ќе ја наследат 
(види Исус Навин 1:6-9).
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Секој кој ќе прави нешто за Бог, редовно ќе го 
слуша Господ како вели: “Не плаши се.”

Елизабет Елиот, чиј сопруг бил убиен со четво-
рица други мисионери во Еквадор, вели дека нејзи-
ниот живот целосно бил управуван од страв. Секо-
гаш кога зачекорувала надвор, стравот ја спречувал. 
Една пријателка и кажала нешто што ја ослободило. 
Таа и рекла: “Зошто не го сториш тоа иако си испла-
шена?” Елизабет Елиот и Рејчел Сејнт, сестра на еден 
од убиените мисионери, отишле да проповедаат во 
Индијските племиња вклучувајќи ги и луѓето кои ги 
убиле нивните сопруг и брат. 

Многупати ние си мислиме дека не треба да сто-
риме нешто додека имаме страв. Ако го практикува-
ме тоа, веројатно ќе постигнеме многу малку за Бог, 
за другите, па дури и за себе. Аврам и Исус Навин 
мораа да истапат во вера и покорност кон Бог и да 
го сторат тоа кое Тој им го заповеда - иако беа испла-
шени. 

“Не бој се!” значи: “Не бегај!”

,, Не бојте се!" - му рече Мојсеј на народот. 
,, Стојте цврсто (храбро, самоуверено, не-
поколебливо) и ќе видите што ќе стори Го-
спод за да ве спаси денес." 

Излез 14:13
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Тоа што согледав дека Господ ми го зборува е 
дека фразата: “Не бој се!” едноставно значи: “не 
бегај!” Па така решението за стравот е толку едно-
ставно. Кога се соочуваме со страв, наместо да му 
потклекнеме, мораме да застанеме цврсто наспроти 
него и сепак да го направиме тоа од кое стравуваме. 

Токму тоа Господ ни вели да го направиме во Не-
говиот Збор. Дури и да ни се тресат колената, дури и 
да ни е сува устата или се чувствуваме дека ќе пад-
неме, мораме да продолжиме да велиме: “Господи, 
зајакни ме. Ти ми рече да го направам ова и со Твоја 
помош, јас ќе го направам, бидејќи тоа е Твојата 
објавена волја за мене. Јас сум одлучен дека мојот 
живот нема да биде воден од страв, туку од Твојот 
Збор.”

Спротивстави му се на стравот
со Божјиот Збор 
Стравот не е нешто за кое можеш да посакуваш 

или да се надеваш дека нема да го имаш. Со него 
мора да се соочиш и да се справиш преку Божјиот 
Збор. 

Има моменти кога луѓето се чудесно ослободени 
од страв преку молитва. Нема сомнеж во тоа бидејќи 
ние му служиме на Бог кој прави чуда. Јас се имам 
молено за луѓе да бидат ослободени од страв и тие 
се имаат вратено назад по некое време, кажувајќи 
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ми: “Откако се молеше за мене, никогаш повторно 
немав проблеми со стравот.” Но, во најголем број од 
случаевите, се соочуваме и справуваме со нашите 
стравови преку медитација и гласно објавување на 
Божјиот Збор, одбивајќи го стравот во силата на Све-
тиот Дух. 

Во мојот случај, јас имав големи проблеми како 
резултат на насилството кое го претрпев кога бев 
млада. Имаше многу работи во мојот живот од кои 
ми требаше ослободување. Но, со еден мал исклу-
чок, Бог ме ослободи од сите, како резултат на мо-
ето применување на Неговиот Збор. Бог не секогаш 
не ослободува од нештата; честопати Тој нас не води 
низ нив. 

Стравот е лага

,, ... Ѓаволот...беше човекоубиец од поче-
токот и не остана во вистината, зашто 
нема вистина во него. Кога зборува лага, 
зборува од своето, зашто е лажец и татко 
на лагата... "

Јован 8:44

Библијата не ни вели: “Не трепери! ” или “Не 
препотувај се! ” или “Не потресувај се! ” туку вели: 
“Не плаши се!”



Слобода од стравот 

19

Има разлика. 
Во овој контекст, да стравуваш значи да побег-

неш. Пријателката на Елизабет Елијот, предлагаше 
таа да почне да го прави тоа од кое се плаши наме-
сто да бега од него. 

Се вели дека зборот СТРАВ всушност значи: “Ла-
жен доказ кој изгледа вистинит.”

Исус рече дека ѓаволот е лажец и татко на лагата. 
Вистината не е во него. Тој се обидува да ја употреби 
лагата за да ги измами Божјите луѓе да стравуваат, 
за да не бидат доволно храбри за да би се покориле 
на Бог и да ги жнеат благословите кои Тој ги има за 
нив. 

Најчесто стравот од нешто е многу полош от-
колку самото нешто. Вообичаено, ако сме храбри и 
одлучни да го сториме тоа од кое се плашиме, от-
криваме дека не било ни приближно толку тешко 
како што сме мислеле. 

Низ Божјиот Збор, читаме како Бог им вели на 
своите луѓе, одново и одново: “Не бој се!” Јас веру-
вам дека причината заради која Тој го прави ова е да 
ги охрабри за да не би му дозволиле на сатаната да 
им го украде благословот. 

Во исто време, бидејќи Тој знае дека сме плашли-
ви, Господ продолжува да не поттикнува и охрабру-
ва да надминеме сè што е пред нас, да би можеле 



Отворен разговор за стравот

20

да го извршиме тоа кое Тој ни го заповеда. Зошто? 
Затоа што Тој знае дека големи благослови не чекаат 
на другата страна. 

Гледаме пример за ова во Аврам. 

Храброста и покорноста носат
големи награди 

,, ... По тие настани Бог му испрати слово 
на Аврама, во видение: “Не бој се, Авраме! Јас 
Сум твој штит, а твојата награда ќе биде 
многу голема...”

Битие 15:1

Како што видовме претходно, во Битие 12:1 Бог 
побара многу од Аврам. На многу начини, тој му 
рече: “Спакувај се и остави ги сите што ги познаваш, 
се што ти е удобно и оди во местото кое ќе ти го по-
кажам.”

Ако Аврам потклекнеше пред стравот, остатокот 
од случката немаше да биде. Тој никогаш немаше да 
го искуси Бог како свој Штит, како свој голем надо-
месток и никогаш не би ја примил својата преголема 
награда. 

На истиот начин, ако Исус Навин не го надмине-
ше својот страв и не се покореше пред Божјата запо-
вед да ги води Божјите луѓе во Ветената Земја, ниту 
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тој ниту тие немаше да уживаат во сè тоа кое Бог го 
испланира и подготви за нив. 

Има сила во Божјиот Збор да не оспособи да 
престанеме да потклекнуваме во страв на желбите 
на ѓаволот. Можеме да го направиме тоа кое Бог го 
бара од нас, дури и да треба да го направиме испла-
шени.
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Пред некое време Господ ми го кажа следново: 
“Моли се за сè и не плаши се од ништо.” Тој ми го 
рече ова кога малку се плашев дека една нова фри-
зерка кај која бев упатена, немаше добро да ми ја 
среди косата. 

Светиот Дух ми прозборе: “Не се плаши, туку 
моли се за тоа. Моли се Господ да и ги помаза раце-
те на таа жена за да може да го стори за тебе тоа што 
ти е потребно.”

Тогаш, во следните неколку недели, Тој продол-
жуваше да ми ги посочува различните нешта за мо-
литвата наспроти стравот. Многу од нив се справу-
ваа со мали области во кои стравот се обидуваше 

,, ... Делотворната (искрената, постојаната) 
молитва на праведникот има голема сила  

[динамика во акција]... "

Јаков 5:16

2

Моли се за сè и не бој се од ништо!
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да се прикраде во мојот живот и да ми предизвика 
проблеми. Тој ми покажа дека во секој случај, без 
разлика колку е големо и важно или мало и неваж-
но, решението беше во молитвата. 

,, ... Не бој се, [нема од што да се плашиш] за-
што Јас Сум со тебе; не врти се исплашено, 
зашто Јас Сум твој Бог. Јас те крепам и ти 
помагам, те потпирам со победничка дес-
ница…..
Зашто Јас, Господ, твојот Бог, ја крепам 
твојата десница и ти велам: ‘Не бој се, Јас 
ти помагам!

(Исаија 41:10,13) ... "

Во овој дел Господ му вели на својот народ да не 
се врти наоколу треперејќи, исплашени, затоа што 
Тој е нивен Бог. 

Понекогаш ние се заплашуваме од самиот по-
глед на нашите околности. Тоа, секогаш е грешка. 
Колку повеќе ги фокусираме очите и устата на про-
блемот, толку поплашливи стануваме. Наместо тоа, 
треба да ги задржиме погледот и говорот кон Господ. 
Тој е способен да се справи со сè што би можеле да 
се соочиме ние во овој живот. 

Господ ни има ветено дека ќе не зацврсти, да не 
зајакне наспроти тешкотии, да не издигне и таму да 
не задржи со својата победничка десница. Тој, исто 
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така, ни заповеда да не се плашиме. Но, запомни, 
Тој не ни заповеда никогаш да не чувствуваме страв 
туку да не дозволуваме стравот да не управува. 

Господ ни вели на мене и тебе лично: “Не бој се, 
Јас ќе ти помогнам!” Но, ние никогаш не ја вкусува-
ме Божјата помош се додека не ризикуваме сè што 
поседуваме и се додека не сме доволно покорни да 
истапиме во вера. 

Знаеш ли кога јас го искусувам Божјото помаза-
ние кога проповедам? Кога пристигнувам на бината 
и започнувам да зборувам - не претходно, но кога 
веќе имам истапено. 

Бог ни вели нам денес: “Престани да му дозво-
луваш на стравот да владее во твојот живот. Започни 
да го извршуваш тоа кое Јас ти велам да го сториш 
бидејќи сето тоа ти го велам за твое добро. Јас знам 
за благословите на другата страна, а знае и ѓаволот. 
Затоа тој доаѓа против тебе со страв и затоа Јас ти 
повторувам да не се плашиш.”

Не бој се, ти си мој/а! 

,, ... Сега вака зборува Господ, Кој те создаде, 
Јакове, Кој те створи, Израеле: “Не бој се зо-
што Јас те откупив; [ослободив, спасив, со 
тоа што ја платив цената за тебе, наме-
сто да те оставам во заробеништво] те 



Отворен разговор за стравот

26

повикав по име, ти си Мој! Кога премину-
ваш преку вода, со тебе Сум; или преку река, 
нема да те потопи. Ако тргнеш низ оган, не 
ќе изгориш, пламенот нема да те опали...”

Исаија 43:1-2

Овде Господ ни вели да не се плашиме кога ми-
нуваме низ искушенија и тешкотии. Тоа значи дека 
ќе искусиме победа во нашите животи, но само со 
минување низ нив. Ако веќе решиме да минуваме 
низ нив, не треба да бегаме од нив. 

Господ ни вети дека ќе биде со нас и ќе не зашти-
ти кога минуваме низ водата која нема да не потопи. 
И преку огнот, кој нема да не изгори, ниту опали. 

Се сеќаваш ли на случката за трите Еврејски мом-
чиња по име Седрах, Мисах и Авденаго? Тие беа фр-
лени во вжарена печка, но излегоа од неа, неповре-
дени, без ниту мирис на чад. (види Даниел 3:1-30)

Постојат големи стравови, слично како да си фр-
лен во вжарена печка, а постојат и мали стравови 
како на пример да се плашиш дека фризурата нема 
да ти изгледа добро!

Можеби се плашиме од нешто големо, на при-
мер: рак или срцев удар или смртта на некоја блиска 
личност. Или се плашиме од нешто мало, на пример: 
дали ќе врне на пикникот или дали ќе има место за 
паркинг. 
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Но, без разлика на големината или причината, 
стравот е ист и со него треба да се справи на ист на-
чин. Како што видовме, со стравот мора да се соочи-
ме преку молитва со Божјиот Збор. А кога се молиме 
мора да веруваме. Стравот е наш непријател и кон 
него треба да се однесуваме како таков. 

 Вера: Противотров на стравот 

,, ... Ако некому од вас му недостига му-
дрост, нека ја моли од Бога, Кој им дава на 
сите изобилно и без укор - и ќе му се даде. Но, 
да моли со вера, без никакво сомнение (без 
грижа); зашто тој кој се сомнева е сличен 
на морскиот бран кого ветерот го издига и 
го тера. Таквиот човек да не мисли дека ќе 
прими нешто [што го бара] од Господа... "

Јаков 1:5-7 

Верата е единствениот противотров на стравот. 
Ако јас или ти испиевме некаков отров, ќе мо-

равме и да голтнеме противотров, во спротивно от-
ровот би нанел голема штета на телото, а можеби и 
би предизвикал смрт. Истото важи и за смртоносни-
от токсин на стравот. Мора да постои негов проти-
вотров, а единствениот таков за стравот е верата. 
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Кога стравот зачукува на нашата врата, ние мо-
раме да му одговориме со вера бидејќи ништо дру-
го не е толку ефективно против него. А, молитвата е 
најмоќниот носител на верата. 

Верата мора да се донесе пред проблемот и на 
некој начин да биде ослободена. Можно е да се 
моли без вера (ние често го правиме ова), но невоз-
можно е да се има вистинска вера без молитва. 

Јаков ни вели дека кога ќе имаме потреба од 
нешто, треба да се молиме барајќи го тоа од Бог со 
едноставна молитва со вера. Тие два збора се многу 
важни. Начинот на којшто го правиме тоа едностав-
но е преку молитва и верување, имање вера дека 
тоа што го бараме од Бог, ќе го примиме во соглас-
ност со Неговата совршена волја и план. 

Значи клучот за совладување на стравот е едно-
ставна, исполнета со вера, постојана молитва. 

Моли се постојано! 

,, ... Со секаква просба и молитва, молете се 
во Духот во секое време (во секоја можност, 
во секоја доба) и заради тоа бдејте со сето 
постојанство и со [секој вид ] молба за сите 
свети (Божјите осветени луѓе)..." 

Ефесјани 6:18
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Во Ефесјаните 6:10-17 апостол Павле зборува за 
Божјиот оклоп и како да го употребуваме, за оружје-
то на Зборот за да завојуваме во духовна битка. От-
како секој дел е набројан, во осмиот стих Павле ја 
завршува својата порака со тоа што вели: “Молете 
се постојано!”

Колку често треба да се молиме? 
Постојано. 
Како треба да се молиме? 
Во Духот, со секаков вид молитва.
Во наредното поглавје ќе ги разгледаме различ-

ните типови молитва, но ајде сега да запомнеме да 
се молиме “во секое време.”

Што значи тоа? Дали значи дека кога сме изле-
зени во продавница и Бог ни стави на срце да се мо-
лиме, ние треба да клекнеме на колена токму таму 
сред полиците со храна? 

Јас често се молам клечејќи пред мојот кревет. 
Има други моменти кога се чувствувам водена од 
Бог да легнам на под, со лицето свртено надолу, 
пред Него молејќи се. Ние треба да сме внимателни 
да не ги збркаме физичката поставеност на телото со 
молитвата. Можеме да се молиме тивко дури и во 
маркетот, додека одиме низ полиците. 

Низ различните доба од животот, ние се молиме 
на различни начини. Млада мајка со три или четири 
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мали дечиња, на пример, различно ќе си го води мо-
литвениот живот од тој на една баба, чие семејство е 
зрело и веќе иселено надвор од семејната куќа. 

Ако станеме премногу “религиозни” во врска со 
молитвата мислејќи дека мора да се молиме на еден 
или друг начин бидејќи некој друг тоа го прави така, 
сами на себе ќе си донесеме осудување. Важната 
работа за молитвата не е физичката постава или вре-
мето и местото, туку учењето да се моли во вера - во 
секое време, непрестајно. Во кое било време кога 
желбата или потребата ќе се појават... моли се!

Моли се без престан! 

,, ... Молете постојано [истрајно]!... "
1 Солунјани 5:17 

Во верзијата од Кинг Џејмс на овој стих вели: 
“Moлете се без престан!”

Jaс ги читав тие стихови и се прашував: “Господи, 
како можам некогаш да дојдам до состојба да се мо-
лам без престан?” За мене, фразата: “без престан” 
значеше деноноќно, без откажување. Не можев да 
разберам како е тоа можно. 

Сега имам подобро разбирање за тоа што Павле 
го зборуваше. Тој сакаше да каже дека молитвата е 
како дишењето, нешто што го правиме постојано, но 
најчесто несвесно. 
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Ти и јас живееме преку дишењето. Тоа им е по-
требно на нашите физички тела. На ист начин, наши-
те духовни тела се создадени да бидат негувани и 
одржувани преку молитвата. 

Проблемот е во тоа што преку религиозното раз-
мислување, ние сме добиле погрешна идеја дека 
ако не одржуваме одреден молитвен распоред, не 
ја достигаме замислената цел. Сме почнале да раз-
мислуваме за молитвата во рамки на часовникот. 

Господ ми го даде овој пример за да го илустри-
рам начинот на кој ние размислуваме за молитвата. 
Исто како што ние дишиме преку целиот ден, но не 
броиме колку воздишки земаме, така треба и да се 
молиме цел ден без да ги броиме молитвите. 

Јас никогаш не сум носела часовник со мене за 
да ме потсеќа дека треба да земам воздух во одре-
дени времиња. Никогаш не сум седнала по работа 
за да запишам колкупати земав здив тој ден. Едно-
ставно, дишев кога ми беше потребно, постојано и 
непрестајно, без многу да размислувам за тоа. 

На тој начин треба да се однесуваме и кон мо-
литвата. 

Не знам колкупати се молам на ден; се молам 
по цел ден. Започнувам да се молам кога ќе станам 
наутро и се молам се додека не си легнам навечер. 
Уживам во посебно - одделените моменти за молит-
ва исто колку и во целодневната молитва. 
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Дали сето ова значи дека јас не правам ништо 
друго? Не, има моменти кога треба да се посветам 
на други нешта. Но, мислам дека како што ќе ги зе-
маме во предвид различните видови молитва, ќе 
видиме дека можеме да се молиме во секое време, 
во која било доба, во секоја можност, секое место и 
дека Бог ќе ги чуе тие молитви - кои се исто толку ду-
ховни и моќни како кои било други кои ги молиме. 

Знаеш ли зошто ѓаволот сака да не натера да се 
чувствуваме лошо за нашиот молитвен живот? Затоа 
што знае дека ако може да не натера да се чувству-
ваме дека не го правиме тоа правилно, тогаш тоа ќе 
го правиме само како обврска, но нема да ослобо-
дуваме вера додека се молиме; па затоа и нема да 
ни користи. 

Принципите на молитвата

,, ... Петар и Јован одеа во Храмот во девет-
тиот молитвен час... "

Дела Апостолски 3:1

Многу луѓе главно се чувствуваат виновни зара-
ди нивниот молитвен живот. Нема потреба од тоа 
бидејќи секоја личност треба да има свој сопствен 
молитвен живот и тој не треба да наликува на туѓите. 

Да, постојат основни принципи на молитвата кои 
треба да се почитуваат. Добро е, на пример, да се 
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дисциплинираме себе си да имаме одредено време 
и место за молитва. 

Дури и во Новиот Завет, како што читаме во 
книгата на Дела, првичните апостоли одделувале 
неколку часа од денот кога би оделе на назначени 
места за да се молат. Тоа е добра самодисциплина и 
нема ништо погрешно во неа. Но, тоа треба да биде 
почеток на молитвата, а не нејзин крај. 

Поентата е дека ние треба да се дисциплинира-
ме себе си да основаме еден молитвен распоред кој 
ни одговара само на себе и да се придржуваме кон 
него се додека не ни стане толку познат во секојд-
невниот живот, што ќе го следиме дури и без да раз-
мислуваме. 

Имаше време во кое јас морав да се дисципли-
нирам за да си ги измијам забите. Но, тоа го правам 
толку долго време што веќе не ни размислувам за 
постапката, туку само ја извршувам. Си ги мијам за-
бите пред да си легнам навечер, кога се будам нау-
тро и по секој оброк. Миењето на забите едноставно 
е вообичаен дел од мојот секојдневен живот. 

Истото е вистина и кога го започнуваме нашиот 
одд со Бог. Најпрво можеби ќе треба да се дисци-
плинираме себе си во некои области бидејќи ја не-
маме стекнато навиката. Но, по некое време тие тре-
ба да станат толку вообичаен дел од нашиот живот 
што ќе ги извршуваме без да размислуваме. 
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Јас верувам дека ако Му дозволиме, Светиот Дух 
ќе не води во молитва без престан која ќе ни стане 
како дишењето. Кога тоа ќе се случи, ние постојано 
ќе принесуваме молитви. 

Можеме да се будиме секој ден велејќи: “Добро 
утро, Боже. Те сакам.” Можеме да тргнеме кон поја-
докот велејќи: “Татко, Ти си толку добар кон мене.” 
Можеме да возиме кон работа велејќи: “ Ти благода-
рам Боже, за сите добри нешта кои ќе ги сториш за 
мене денес.”

Преку денот и вечерта, можеме да продолжеме 
да разговараме со Господ, славејќи и обожавајќи 
Го, благодарејќи Му за Неговото присуство со нас и 
барајќи ја Неговата помош за сите наши проблеми. 
Тогаш, токму пред да си легнеме, можеме да при-
несеме една завршна молитва на благодарност за 
благословите низ денот и да побараме мирен и ос-
вежувачки сон. 

Е сега, ѓаволот ќе се обиде да ни каже дека ова 
не е молитва бидејќи не сме во правилниот став на 
телото или бидејќи не се молиме во формален “цр-
ковен јазик.” Тоа е време кога треба да му треснете 
тупаница на ѓаволот! Бидејќи, молитвата не е нешто 
што произлегува од телото, ниту од усните; таа е од 
духот, умот и срцето. 

А каде што е молитвата таму има моќ! 



35

Моли се за сè и не бој се од ништо!

Молитвата е моќна!

,, ... Делотворната (постојаната, искрена-
та) молитва на праведникот има голема 
сила [таа делува]..." 

Јаков 5:16

Едноставна молитва исполнета со вера е моќна! 
Всушност, нема ништо помоќно од искрена, постоја-
на молитва! 

Причината зошто ѓаволот не измачува во врска 
со нашиот молитвен живот и не спречува да се при-
држуваме до него е бидејќи сака да сме во заслабе-
на форма. Тој знае дека постојаната молитва со вера 
му ги руши делата и придонесува за Божјата волја на 
оваа земја. 

Кога и да се почувствуваме виновни за нашиот 
молитвен живот, јас и ти почнуваме и да ја губиме 
способноста да ја ослободиме нашата вера преку 
тоа. 

За да можеме да го извршиме тоа за кое Бог не 
поставил на земјата, ние мораме да сме сигурни 
дека Тој ги слуша нашите молитви и им одговара. Тоа 
ги прави да бидат толку моќни и ефективни. 

Затоа мораме да престанеме да стравуваме и да 
почнеме постојано да се молиме, во вера и со секак-
ви молитви!
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Како што можеме да видиме во овој дел треба 
да молиме секакви молитви за себе и другите. 

Ајде да ги разгледаме различните видови мо-
литва.

Молитва на посветеност 

,, ... Предај Му ги на Господа своите па-
тишта, [искажи Му ги своите грижи] на-
девај се (потпри се, сметај) на Него и Тој ќе 
води сè... "

Псалм 37:5

3

Видови  молитва 
,, ... Така, пред сè, да се прават просби, молитви, 

молби, благодарности за сите луѓе, за царевите 
и за сите кои се на власт  за да можеме [надво-

решно] да проживееме тивок и мирен живот 
[внатрешно] во сета побожност и чесност. Оваа  

[молитва] е добра и угодна пред Бога, нашиот Спа-
сител..." 

1Тимотеј 2:1-3
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Најпрво, постои молитва на заветување, во која 
се посветуваме себеси и нашите животи на Господа. 
Го правиме тоа преку предавање на нашите грижи 
на Господ, како што ни е кажано во 1 Петар 5:7: “И 
секоја грижа [сите проблеми и тешкотии, еднаш и 
засекогаш] фрлете ја на Него, зашто Тој се грижи за 
вас.” 

Кога се соочуваме со страв и проблеми кои ни се 
заколнуваат дека ќе не срушат, треба да се молиме 
вака: “Господи, јас нема да го носам овој товар на 
грижа наоколу со мене и нема да дозволам да ме 
измачува или да ме спречи да Ти служам."

“Јас се молам сега, Татко, Ти зацврсти ме и оспо-
соби ме да можам да го извршам тоа за кое ме 
имаш повикано, дури и да треба да го направам ис-
плашен.”

 “Ја предавам оваа ситуација на Тебе, Боже. Без 
разлика во каква ужасна, злобна, испревртена лага 
ѓаволот ме тера да верувам, тоа е Твој проблем, а не 
мој, затоа што јас ќе го сторам тоа кое Ти ми велиш 
да го сторам, а останатото ќе Ти го оставам Тебе.”

Ако јас и ти се молиме, во моментот кога стравот 
се јавува, евентуално ќе го видиме како е поразен 
од Божјата сила. 

Проблемот е во тоа што најчесто не се големи-
те стравови тие кои ни носат најмногу неволји. Исто 
како малите лисици кои го оштетуваат лозјето (види 
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Песна над Песните 2:15), често тие малечки здодев-
ни стравови кои не напаѓаат деноноќно, се тие кои 
го исцрпуваат животот од нас и ни ја крадат радост-
та. 

Затоа, на најпрвото чувство на страв, без разлика 
колку малечко е, ние мораме да се соочиме со него 
и да се помолиме: “Господи, јас нема да живеам во 
страв. Наместо тоа, јас го предавам мојот план на 
Тебе и барам со Твоја помош да го надминам ова 
кое ме измачува и спречува да го живеам изобил-
ниот живот кој Ти ми го посакуваш, и да ја исполнам 
Твојата совршена волја за мене.”

Ако тоа го направиме во искрена, од срце, рев-
носна молитва, Господ ќе ги испочитува нашето ба-
рање и посветеност и ќе го сработи Неговиот дел за 
да останеме слободни. 

Молитва на осветување и предаденост 

,, ... Затоа ве молам, браќа, заради Божја-
та милост, да ги принесете вашите тела 
[сите членови и функции] во жива, света 
(предадена, посветена) и угодна жртва на 
Бога, тоа да биде ваша разумна (рационал-
на,промислена) служба... "

Римјани 12:1
Кога ние предаваме нешто на Бог во молит-

ва, тоа е молитва на осветување и предавање. Во 
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суштина велиме: “Еве, Господи, Ти ги давам моите 
пари, време, мојот ум - што и да е." 

Апостол Павле во овој дел ни вели дека треба да 
ги дадеме, посветиме, одвоиме за Бог нашите тела, 
сите наши членови и функции за Негова слава, што 
би била наша разумна служба и славење. 

Истата молитва на осветување и предавање ја 
молиме кога ги посветуваме нашите деца на Госпо-
да, ветувајќи дека “ќе ги израснеме во науката и 
опомената на Господа.” (Ефесјани 6:4)

Исто како што ги осветуваме и предаваме наши-
те животи, нашите пари и поседувања, нашите умо-
ви и тела, себеси и децата пред Бог, така треба да ги 
осветиме и предадеме нашите усни пред Бог - коеш-
то не води до наредниот тип молитва. 

Молитва на славење и обожавање
,, ... И така, преку Него да Му принесуваме 
постојано жртва на Бога пофална жртва, 
односно: плод на усните, кои го исповедува-
ат Неговото име..." 

Евреи 13:15
Мислам дека на сите ни е јасно славењето и 

обожавањето. 
Славењето едноставно е пребројување на Божја-

та добрина. Раскажување на случките за сите добри 
нешта кои Бог ги има сторено за нас. 
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Обожавањето е восхитување на Бог. Спозна-
вање и оддавање признание на Неговата “вред-
ност.” Осознавање на тоа Кој и Каков е Тој. 

Затоа авторот на книгата „Евреи" ни вели дека 
ние треба да го славиме и обожаваме Бог постојано, 
цело време. 

Како што видовме, молитвата на славење и обо-
жавање треба да биде како дишењето. Вдишување 
и издишување, преку денот и ноќта, миг по миг. 

Ние треба секогаш да Му бидеме благодарни на 
Бог, постојано осознавајќи, исповедајќи и прославу-
вајќи го Неговото Име во молитвено славење и обо-
жавање. 

Молитва на благодарност 

,, ... Благодарете [на Бог] за сè, [без разлика 
какви се околностите, оддајте благодар-
ност] зашто тоа е Божјата волја за вас 
[ваш идентитет] во Христа Исуса! [Откро-
вителот и Посредникот на таа волја]... "

1 Солунјани 5:18 

Веднаш откако ни е кажано во 1 Солунјани 5:17 
да се молиме без престан, апостол Павле ни вели 
да Му бидеме благодарни на Бог во сè, без разли-
ка какви се нашите околности објавувајќи дека тоа е 
Божјата волја за нас. 
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Исто како што молитвата треба да ни е животен 
стил така треба да ни е и заблагодарувањето. 

Оддавањето благодарност кон Бог не е нешто 
што треба да го направиме само еднаш во денот, 
кога сме седнати удобно и размислуваме за сите до-
бри нешта кои Тој ги има направено за нас и само да 
речеме: “Благодарам, Господи.”

Тоа е религија, го правиме само затоа што мис-
лиме дека Бог го бара од нас. 

Вистинското заблагодарување постојано изви-
ра од срце кое е полно со сознание и слава кон Бог 
за тоа Кој е Тој, исто колку и за што Тој прави. Не е 
нешто кое е направено само за да се исполни нечие 
барање или за да се придобие наклонетост или по-
беда или да се квалификува за благослов. 

Типот на заблагодарување кој Бог Таткото го по-
сакува е тоа кое е инспирирано од присуството на 
Светиот Дух во нас, Кој се движи над нас за вербал-
но да го искаже на Господа тоа кое ние го чувствува-
ме и искусуваме духовно. 

Вистинското заблагодарување е тоа кое е иска-
жано од псалмистот, кога тој пишува: “Благодарете 
Му на Господарот над господарите: зошто Неговата 
милост и добрина владее вечно!” (Псалм 136:3)!
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Молитва во Духот

,, ... А вие, возљубени, изградувајте се себе-
си [заосновани] врз вашата пресвета вера, 
[напредувајте, како зграда: се повисоко] и 
молете се во Светиот Дух... "

Јуда 1:20

Веќе видовме во Ефесјани 6:18 дека треба не 
само да се молиме постојано со секаков вид молит-
ва, туку како што ни вели овде Јуда, нашите молитви 
треба да се “во Светиот Дух.”

Божјиот Свет Дух во нас е Тој Кој не инспирира и 
води да се молиме. Наместо тоа да го одложуваме, 
ние треба да се научиме да се покориме на водство-
то од Светиот Дух веднаш штом го почувствуваме. 
Тоа е дел од учењето на молење секакви молитви во 
кој било момент, каде и да сме и што и да правиме. 

Нашето мото треба да биде исто како од онаа 
стара духовна песна: “Секогаш кога ќе го почувству-
вам Духот како се движи во моето срце, јас ќе се мо-
лам.” 

Ако знаеме дека можеме да се молиме во кое 
било време, каде и да е, нема да се чувствуваме 
дека треба да чекаме се до вистинскиот момент или 
место за да почнеме со молитва. 
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Молитва на согласност

“ ... Повторно, ви велам: ако двајца од вас 
се согласат (создаваат заедно) на земјата 
околу која било работа каква и да посака-
ат, ќе им биде дадено од Мојот Татко, Кој е 
во небесата. Зашто каде се двајца или трој-
ца собрани (заедно како Мои следбеници) во 
Мое Име, таму Сум и Јас среде нив... ”

Матеј 18:19-20

Има моќ во согласноста. 
Библијата ни вели дека ако Бог е со нив, еден 

може да прогони илјада, а двајца можат да гонат де-
сет илјади. (Види Второзаконие 32:30) Но, таа моќ 
им е на располагање само на тие кои се во соглас-
ност еден со друг - и со Бог. 

Се разбира дека ние не можеме да се расправа-
ме еден со друг постојано, а потоа да се согласуваме 
во молитвите за некаква потреба и да очекуваме таа 
“молитва на согласност” да биде ефективна. Како 
што ни е кажано во 1Петар 3:7: “Така и вие, мажите, 
живејте благоразумно со [вашите сопруги] жените 
[почитувајќи го брачниот завет] како со [физички] 
послаб сад, искажувајќи им почитување како на со-
наследнички на благодатта на животот, (Божјата не-
заслужена наклонетост) за да бидат вашите молитви 
без пречка. [Во спротива, не би се молеле исправ-
но]”



45

Видови  молитва

На истиот начин не можеме да озборуваме и да 
се жалиме од проповедникот цела недела, а потоа 
да му пристапиме со потреба за молитва за некаков 
сериозен, личен проблем, истовремено очекувајќи 
дека тој ќе ја моли молитвата на согласност со нас. 

Зошто не? Бидејќи ние веќе сме во несогласност 
- еден со друг, па и со Бог. 

Знаеш ли зошто Бог ги почитува молитвите на 
согласност? Затоа што Тој знае каков предизвик е да 
се чекори и да се живее во согласност. Тој го почиту-
ва секој кој ќе го стори тоа. 

Ако јас и ти се согласиме еден со друг и со Бог, 
тогаш ќе постои дополнителна моќ во нашите мо-
литви за да ги направи уште посилни и ефективни. 

Обединета или еднодушна молитва 

,, ... Сите овие еднодушно и постојано беа во 
молитва, заедно со некои жени и со Марија, 
Исусовата мајка, и со Неговите браќа... " 

Дела 1:14

Постои голема моќ во обединетата или едно-
душна молитва, која, како што гледаме овде во овој 
стих, е вид на согласна молитва. 

Низ книгата на Дела Апостолски, читаме дека 
Божјите луѓе биле “едно во духот” (види Дела на 
Апостолите 2:1, 46; 4:24; 5:12; 15:25).



Отворен разговор за стравот

46

Потоа во Филипјани 2:2, Апостол Павле ни вели: 
“Исполнете ја мојата радост и мислете исто, имајќи 
ја истата љубов, еднодушни со мисли насочени кон 
едно.”

Ако внимаваме на овие зборови и стапиме во 
согласност еден со друг и со Бог, ние ќе ги искусиме 
истите неверојатни резултати кои првите ученици ги 
доживеале и запишале во Дела Апостолски. 

Молитва на застапништво
,, ... Така, пред сè да се прават просби, мо-
литви, молби, благодарности за сите 
луѓе..."

1 Тимотеј 2:1
Да се застапува за некого значи да се “потполни 

дупката” помеѓу таа личност и Бог молејќи пред Не-
говиот трон за конкретниот случај. 

Во Римјани 8:27, Апостол Павле ни вели дека 
Светиот Дух се застапува за нас во согласност со 
Божјата волја. 

Во Евери 7:25, читаме дека Исус “секогаш живее 
за да посредува и интервенира кон Бог за нас.”

Конечно, Павле нагласува овде во 1Тимотеј 2:1 
дека треба да се застапува за “сите луѓе,” што значи 
дека ние треба да се молиме за сите луѓе, секаде. 

Застапничката молитва е еден од најважните на-
чини на кои ја продолжуваме службата на Исус Хри-
стос, која Тој ја започна на оваа земја. 
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Молитва на тишина

 ,, ... Господ е во Својот свет храм: сета 
земја нека замолчи пред Него!... "

Авакум 2:20
Оваа молитва може да се нарече и “чекајќи на 

Господа.” 
 Давид знаеше многу за чекањето на Господа, 

како што можеме да видиме во Псалм 27:4 во кој 
тој напиша: “За едно Му се молам на Господа, само 
тоа [упорно] го барам: Да живеам во Господовиот 
дом, [во Неговото присуство] во текот на сите дни 
од мојот живот; да уживам во Господовата убавина, 
[прекрасната добрина] и да истражувам во Неговиот 
Храм.”

 Многу е важно да се научи како да се чека на 
Господа бидејќи многумина не сфаќаат дека чекање-
то на Господа е витален дел од молитвата. 

 Молитвата не значи само да се прави нешто 
туку таа е став на чекање. Молитвата не значи само 
зборување на Бог туку и слушање на Неговиот глас. 
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Moлитва на барање 

,, ... Не грижете се за ништо, туку во сè преку 
молитва и молба со благодарност искажу-
вајте ги своите просби пред Бога!... " 

Филипјани 4:6
Едноставно кажано, барањето значи да се бара 

нешто, односно замолување Бог да ги снабди наши-
те потреби. 

Јас секогаш велам дека најголемата молитва со 
која некој може да се помоли е молитвата “помогни 
ми” која изгледа вака: “Помогни ми Боже, помогни 
ми, помогни ми! О, Господи, помогни ми!”

Јас често се молам со оваа молитва. 
Понекогаш се будам среде ноќта за да отидам 

до тоалет, и покрај тоа што во тој момент се е во ред, 
почнувам да се молам: “О Боже, помогни ми, помо-
гни ми!”

Јас верувам дека сум водена од Светиот Дух да 
се молам на тој начин. 

“Помогни ми, Господи!” е моќна молитва. Ако 
јас и ти не можеме да сториме ништо друго, барем 
можеме да се молиме на овој начин. 

Друга важна молитва на барање е: “Боже, ми 
требаш.”

Јас и ти ќе видиме големи промени како зазе-
маат дел од нашиот живот кога ќе престанеме да се 
обидуваме се сами да постигнеме. 
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Изреки 3:5-7 ни вели: “Надевај се на Господа 
со сето свое срце и не се потпирај врз сопствениот 
разум. Мисли на Него на сите свои патишта и Тој ќе 
ги исправи твоите патеки. Не се замислувај дека си 
мудар: бој се и обожавај Го Господа и отстранувај се 
[целосно] од злото.” 

Не чекај се до моментот кога целосно ќе се рас-
паднеш докажувајќи дека не можеш сам да се гри-
жиш за нештата, да дотрчаш до Бог за помош. Знај 
предвреме дека не можеш уште пред да се обидеш. 
Потпри се целосно на Бог. 

Научи се да се молиш со: “Господи, јас не можам 
да го сторам ова, но Ти можеш. Направи го ова преку 
мене. Јас се потпирам на Тебе и целосно Ти верувам, 
со сето мое срце и разум. Помогни ми, Господи, би-
дејќи Ти си Ми потребен.”

Таа мала молитва на барање е доволна да те 
спроведе низ најтешките моменти во животот. 

Само неколку моменти се потребни да му се од-
даде почит на Бог, а токму тие можат да ни помогнат 
да избегнеме многу промашувања во секојдневниот 
живот особено кога ќе сфатиме дека без Бог не мо-
жеме ништо. 

Кога велиме: “Господи, јас сметам на Тебе ... Те 
молам помогни ми,” ние се молиме со молитва на 
барање - и таа е моќна. 



Отворен разговор за стравот

50

Молитвите на барања, исто така, се и молби 
за услишување на нашите потреби, желби, посаку-
вања. Нам треба да ни е удобно да зборуваме со Бог 
за што и да не измачува. Запомни, Тој нас не сака 
толку многу и е загрижен за истите нешта за кои ние 
се грижиме.

Стави ги првите работи, најпрви! 

,, ... И кога одеа, влезе во едно село, некоја 
жена, по име Марта, го прими во својот 
дом. А таа имаше сестра, по име Марија, 
која седна при нозете на Господа и го слуша-
ше Неговото слово. А Марта [презафатена 
и окупирана] се трудеше многу да Му служи 
што подобро. Таа пристапи и рече: “Госпо-
ди! Зар не Ти е грижа дека мојата сестра ме 
остави да служам сама? Кажи и да ми помо-
гне! [да си го одработи својот дел]” А Господ 
и одговори и рече: “Марта! Марта! Ти се 
грижиш и се вознемируваш за многу нешта, 
а потребно е едно. Марија го избра добриот 
дел, [тоа што е за нејзина полза] што нема 
да и се одземе...”

Лука 10:38-42

До сега најверојатно почна да разбираш дека 
можеби имаш подобар молитвен живот отколку што 
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претпоставуваше. Имаш видено дека, иако е добро 
да се има одделно време и специфично место за да 
Му се помолиш на Господа, особено на почетокот од 
секој ден, има голема сила во тоа да останеш во по-
стојана молитва. 

Начинот на кој се гради моќен, ефективен, мо-
литвен живот едноставно е времето поминато во 
Божјото присуство. Како Христови следбеници, на-
шиот живот треба да се движи околу тоа. 

Ако ти и јас само седиме во Божјото присуство 
за одреден период, пред да го започнеме денот, а 
потоа останеме свесни за Неговото присуство преку 
остатокот од денот, ќе видиме неверојатни резулта-
ти во нашите секојдневни животи.

Ако мислиш дека немаш време, запомни го ова 
правило: “Колку позафатен станувам, толку повеќе 
време треба да поминам со Бог.” Покрај сè, колку 
повеќе работи треба да извршам толку повеќе ми е 
потребна Неговата помош. 

Ако, како Марта, ти си презафатен за да поми-
неш време со Бог, тогаш едноставно си презафатен. 
Треба повеќе да бидеш како Марија и да научиш да 
се ослободиш од не толку важните нешта за некое 
време, за да можеш да седнеш до нозете на Исус и 
да учиш од Него. 

Ако го сториш тоа, ќе ги добиеш од Него клуче-
вите на царството! 
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Клучевите од царството 

,, ... И ќе ти ги дадам клучевите на царството не-
бесно... " 

Матеј 16:19

А кога Исус дојде во околината на Кесарија Филипо-
ва, ги праша Своите ученици и рече: “Што велат 

луѓето, Кој е Синот Човечки?” А тие рекоа: “Едни ве-
лат дека е Јован Крстител; други Илија, а други пак 
Еремија или еден од пророците.” Тој им рече: “А вие 
што велите, Кој Сум Јас?” Симон Петар одговори и 

рече: “Ти си Христос, син на живиот Бог...”

Матеј 16:13-16
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Кога Петар ја даде таа изјава дека Исус е Хри-
стос, Син на Живиот Бог, тој ја објавуваше со своите 
усни верата која ја имаше во своето срце. 

Ние мора да разбереме дека ја зацврстуваме ве-
рата која ни е во срцата, преку зборовите кои ги из-
говараме со нашата уста како што читаме во Римја-
ни10:10: “Зашто со срцето се верува за праведност, а 
со устата се исповедува за спасение...”

Затоа молитвата е толку важна. Бидејќи ние ги 
зацврстуваме нештата кои ги веруваме внатрешно, 
кога почнуваме да зборуваме за нив надворешно. 

Ова е, исто така, причината зошто исповедање 
на Словото во молитва е толку важно. 

Кога го правиме тоа ние ги втемелуваме нештата 
во духовната сфера преку зборовите кои ги изгова-
раме во физичката сфера. А во свое време, тоа што е 
духовно заосновано, ќе се објави и физички. 

Јас и ти, постојано треба да го објавуваме Божји-
от Збор. Треба да зборуваме вака: 

“Татко, јас верувам во Тебе. Верувам дека Ти ме 
сакаш толку многу, што го испрати Својот Син Исус, 
да умре за мене на крстот. ”

“Верувам дека си ме исполнил со Својот Свети 
Дух. Верувам дека Ти имаш добар план за мојот жи-
вот и дека ме опремуваш за да го исполнам.”

“Јас верувам дека Твоето помазание е врз мене 
за да можам да полагам раце врз болните за тие да 
оздрават и за да изгонувам демони кои ќе побегнат.”
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“Јас верувам дека во согласност со Твојот Збор, 
сето тоа врз кое ќе ги положам моите раце, ќе успее 
и просперира.”

Продолжувајќи во молитва, ние треба да веру-
ваме со срцето и исповедајќи го со нашите усни тоа 
кое Бог го има кажано за нас во Неговото Слово. 

Едно нешто кое Тој го има кажано е дека Тој не 
ни даде дух на страв, туку дух на сила, љубов и здрав 
разум. Затоа ние треба постојано да исповедаме: 
“Јас нема да се плашам!”

 
Верата ќе опстане 

,, ... Исус одговори и му рече: “Блажен си, 
(среќен, радосен) Симоне, сине Јонин, зашто 
тело и крв [човек] не ти го открија тоа, 
туку Мојот Татко, Кој е во небесата. И Јас 
ти велам, дека ти си Петар, [на Грчи – Пе-
трос - голем камен] и на тој Камен [на Грчки 
– петра - голема карпа] ќе ја изградам Моја-
та Црква, и портите на пеколот нема да 
надвладеат наспроти неа...”

Матеј 16:17-18 

За каков камен зборува овде Исус? Тој зборува 
за каменот на верата. Тој му вели на Симон Петар 
дека врз верата која штотуку ја покажа, Исус ќе ја 
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изгради Својата Црква, и дека “портите на пеколот 
нема да ја надвладеат” (стих 18).

Тоа значи дека портите на пеколот нема да го 
надвладеат тој кој чекори во вера. 

Стравот доаѓа од пеколот. Затоа Јован ни вели 
дека “стравот вовлекува казна” (1Јован 4:18). Но, 
кога стравот е соочен со верата, пеколот не може да 
надвладее наспроти неа. 

Клучевите од Царството 

,, ... И ќе ти ги дадам клучевите на Царство-
то Небесно, и што и да сврзеш на земјата, 
(што ќе декларираш за неисправно и неза-
конско) ќе се појави веќе сврзано во небото; 
и што и да разврзеш (тоа кое ќе го декла-
рираш како угодно) на земјата ќе биде веќе 
разврзано во небото... "

Матеј 16:19 

Тоа што Исус го вели овде е: “Се што има на не-
бесата, Јас ти ја давам силата и авторитетот да го ис-
полниш тоа и на земјата.”

 Ова е исполнување на молитвата кон Таткото 
која Исус ги научи учениците да ја молат во Матеј 
6:10: “Нека дојде Твоето царство, нека биде Твојата 
волја, како на небото, така и на земјата.”
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Подоцна во Матеј 18:18 Исус ја даде истата оваа 
сила на сврзување и разврзување на сите ученици 
кога им рече: “Вистина ви велам, што и да сврзете на 
земјата, ќе се појави веќе сврзано на небото; и што 
и да разврзете на земјата, ќе биде веќе разврзано и 
на небото.”

Тоа кое Исус им го велеше е дека Тој им ја преда-
ваше силата и авторитетот да ги употребуваат клуче-
вите кои Тој им ги даде, за да ја исполнат на земјата, 
Божјата волја која пребива во небото. 

Јас верувам дека клучевите кој Тој им ги даде на 
Петар и на другите ученици - и нам - веројатно се 
различните типови молитва кои ги проучивме. 

Искрената молитва е ефикасна 

,, ... И така, исповедајте си ги гревовите 
еден на друг и молете се еден за друг, за да 
оздравите! Делотворната молитва на 
праведникот има голема сила. Илија беше 
човек по природа ист како и ние, и се помо-
ли со молитва да нема дожд и не падна дожд 
на земјата за три години и шест месеци. И 
пак се помоли, па небото даде дожд, и земја-
та го произведе својот плод... " 

Јаков 5:16-18
Во која било организација, кој ја има моќта и 

власта? Нели е тоа личноста која ги поседува клу-
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чевите? А што прават клучевите? Тие заклучуваат и 
отклучуваат. Тоа значи да се сврзи и разврзи - да се 
заклучи и отклучи. 

Кога јас и ти се застапуваме за некого, на при-
мер, ние отклучуваме благослов врз животот на таа 
личност. Ние ја отклучуваме вратата од пеколот која 
ја задржувала таа личност во заробеништво. 

На истиот начин, кога принесуваме молитва на 
заблагодарување пред Бог, ние отклучуваме благо-
слов во нашиот сопствен живот. 

Значи на мене и на тебе ни се дадени клучеви-
те од Божјото Царство. Со тие молитвени клучеви 
ние ја имаме моќта и авторитетот да ја исполниме 
Божјата волја на земјата како што е на небесата. 

Каква привилегија! 
Не е ни чудно зошто ѓаволот се обидува да не 

излаже во мислата дека нашиот молитвен живот 
не е ефективен - за ние да се откажеме, наместо да 
продолжиме да ги употребуваме клучевите на мо-
литвата за да го надвладееме неговото царство на 
темнина. 

Не дозволувај ѓаволот да те омаловажува во 
твојот молитвен живот. Почни да му оддаваш при-
знание на Бог, повикувајќи Го во молитва - преку сите 
видови молитва - верувајќи дека твоите искрени мо-
литви се ефективни заради твојата вера во Него, а 
не во својата способност да живееш свето или да се 
молиш слаткоречиво. 
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Молитва како просба 

,, ... Не плашете се и не грижете се за ништо, 
туку во сè преку молитва и молба со благо-
дарност продолжете да ги искажувате сво-
ите просби пред Бога! ... "

Филипјани 4:6 

Овој стих го проучивме и во претходниот дел 
кога зборувавме за молитвата на барање. 

Што претставува барањето? Според овој стих, 
тоа е специфична молба. Друг збор за тоа е просба. 

Што е просба? Тоа е наредба или барање напра-
вено за нешто врз кое одредена личност има право, 
но сеуште не го поседува. Како например, во војска-
та кога офицерот бара опрема за војниците кои ги 
води. Тој има потполно право на тоа, бидејќи е про-
писно поставен член на војската, но за да го прими 
треба да поднесе соодветно барање. 

Господ ми покажа дека кога ние се молиме, ние 
всушност го бараме од Него тоа кое Тој веќе го под-
готвил за нас за кога ќе ни биде потребно. 

Ќе ти дадам пример од секојдневниот живот. Јас 
и ти веројатно имаме пари во банката. Но, за ние 
да имаме полза од тие пари, треба да поднесеме 
барање во форма на чек, кој бара од банката да ни 
дозволи нам или на друга личност да земеме одре-
дена сума пари за некаква цел. 
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Истото се случува кога мојот сопруг ќе се сретне 
со менаџери. Бидејќи тој е финансискиот директор 
на нашата служба, тие бараат пари од него за своите 
оддели. Пред да им се овозможи пристап до фондо-
вите, иако за тоа се наменети парите, менаџерите 
мора да поднесат писмена просба каде што ја пишу-
ва бараната сума и целта на користење. 

Тоа е и молитвата - небесна просба која ние ја 
принесуваме пред Бог за сè што ни е потребно во 
секојдневниот живот и служба. 

Барај во Името на Исус 

,, ... Така и вие сега сте нажалени; (тагувате 
и сте депримирани), но пак ќе се зарадува 
вашето срце, и [тогаш] таа ваша радост 
никој не ќе може да ја ви ја одземе. Во тој 
ден нема да Ме прашате за ништо [нема да 
барате ништо]. Вистина, вистина ви ве-
лам: што и да молите од Мојот Татко, во 
Мое име, ќе ви даде [покажувајќи се што ЈАС 
СУМ]..."

Јован 16:22-23
 
Библијата поучува дека Бог знае сè за нас (види 

Псалм 139:1-6). Тој знае што ни е потребно уште 
пред да го побараме од Него (види Матеј 6:8,32). А 
сепак, Тој ни заповеда да бараме (види Матеј 7:7).
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Јас и ти не ги добиваме работите кои ни се по-
требни со тоа што ги посакуваме. Со тоа што ќе чеко-
риме наоколу велејќи: “посакувам да имам повеќе 
пари” или “посакувам да ми помине главоболката” 
или “посакувам да живеам без страв” не искажува-
ме небесно барање. 

Според тоа кое го читаме во Јаков 1:5-8, ние тре-
ба да го побараме тоа кое ни е потребно во вера, 
верувајќи дека ќе го добиеме бараното, тоа кое не 
чека во Божјото складиште на благослови. 

Овде во овој дел од Јован 16, во кој Исус им се 
обраќа на своите ученици токму пред да биде расп-
нат, Тој појаснува дека кога се молиме треба не само 
да веруваме, туку и да бараме во Негово име. 

Сега, тоа не значи само да ја нафрлиме фразата: 
“во името на Исус” на крајот од сè што ќе кажеме. 
Ако не сме претпазливи, можеме да станеме толку 
религиозни што секоја наша реченица ќе завршува 
со “алелуја,” ”слава на Бог,” или “во името на Исус.” 
Кога тоа се случува, тие зборови го имаат изгубено 
своето значење. 

Тоа не е тоа за кое Исус зборуваше. Тој збору-
ваше за употреба на авторитетот во Неговото име, 
како што Му беше заповедано да направи, за да ја 
исполни Божјата волја на земјата, онака како што е и 
на небесата. Тој зборуваше за принесување барање 
пред Бог Таткото преку потписот на Неговиот Син за 
тоа кое ние треба да го внесеме во Неговото цар-
ство. 
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Во нашата служба, нашите вработени си го зара-
ботуваат одморот. Тоа е нивно законско право. Но, 
иако со право им припаѓа ним, тие не можат да до-
бијат ни еден ден за одмор освен ако не поднесат 
барање за него. 

Јас и ти имаме наследство кое не чека во небото, 
откупено и платено со пролеаната крв на Исус Хри-
стос (види Ефесјани 1:11,12). Тоа е законски наше. 
Но, проблемот е во тоа што не сме принеле доволно 
барања. 

Ако некој од вработените поднесе барање до 
Дејв, нашиот финансиски менаџер, и таа личност не 
добие дозвола за да земе платен одмор, личноста 
доаѓа при Дејв и прашува: “Дали го изгуби моето ба-
рање? Кога ќе го добијам тоа што ми припаѓа?”

Кога ти и јас принесуваме барања пред Бог во 
името на Исус, а не го добиваме тоа кое сме го поба-
рале во вера, тогаш го имаме секое право да приста-
пиме пред Бог и да го запрашаме: “Татко, немаш за-
боравено за моето барање, нели?” Тоа не е дрскост 
туку вера. Со тоа всушност ние Му искажуваме почит 
на Бог бидејќи Му покажуваме дека очекуваме Тој 
да си го оддржи Неговиот Збор, затоа што Тој е ве-
рен. 
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Повикај го Името на Исус! 

 ,, ... Досега ништо не баравте во Мое име; 
[искажувајќи се што ЈАС СУМ], но сега барај-
те и продолжете да барате и ќе добиете, за 
да биде вашата радост полна и целосна..."

Јован 16:24 

Исус ни заповеда да бараме во Негово име за да 
примиме и нашата радост да биде полна. 

Јас сум убедена дека една од причините за не-
достиг на радост во животите на верниците е немо-
лењето. А една од причините за недостиг на молит-
ва е фактот што Божјите луѓе се обидуваат да го на-
прават телесно тоа за кое би требало да се молат и 
бараат од Бог да го направи преку нив и за нив. 

Исус им кажа на своите ученици дека откако ќе 
биде воскреснат од мртвите, нештата ќе бидат по-
различни. Тој им кажа дека ќе добијат нова сила и 
авторитет кои ги немаа пред неговата смрт и воскре-
сение. 

“Кога ќе дојде тоа време,” им рече Тој, “нема да 
мора ништо да барате од Мене, туку ќе можете да 
застанете пред Таткото и Тој ќе ви даде што и да по-
барате - во Мое име.”

Што значи да бараме во името на Исус? 
Според дваесет и четвртиот стих, да се бара во 

името на Исус значи да Му се објави на Таткото сè 
што Исус е.
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Една од причините зошто ние немаме молитвена 
сила е бидејќи пристапуваме пред Бог обидувајќи се 
да презентираме се што ние сме. Проблемот е дека 
ако на каков било начин Му имаме згрешено, ние 
мислиме дека немаме ништо што да Му покажеме 
за Тој да би делувал во наша полза. 

Библијата вели дека во Божјите очи сета наша 
праведност е како извалкана облека (види Исаија 
64:6). Со други зборови, нема ништо што ти и јас мо-
жеме да го покажеме пред Бог, освен крвта на Исус. 

Затоа сум толку возбудена за мојата книга на-
словена: „Зборот, Името, Крвта". Во неа зборувам 
токму за овој проблем. 

Како што јас и ти доаѓаме пред тронот на Божја-
та благодат, покриени со крвта на Исус, барајќи во 
вера, според Неговото Слово и во името на Неговиот 
Син Исус Христос, можеме да бидеме сигурни дека 
ќе го добиеме тое кое го бараме. 

Не затоа што ние сме совршени или достојни 
сами по себе, или затоа што Бог нешто ни должи, но 
затоа што Тој не љуби и сака да ни го даде тоа кое 
ни е потребно за да ја завршиме работата која Тој не 
повикал да ја извршиме. 

Има сила во името на Исус. На самото спомену-
вање, секое колено треба да се поклони, во небото, 
на земјата и под земјата (види Филипјани 2:10). Пре-
ку силата на тоа име, јас и ти треба да полагаме раце 
врз болните и тие ќе бидат исцелени, да изгонуваме 
демони и тие ќе бегаат и да ги правиме тие дела кои 
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Клучевите од царството

Исус ги правеше, па дури и поголеми од нив за слава 
на Бог (види Марко 16:17-18; Јован 14:12).

Исус има откупено величествено наследство за 
нас преку пролевање на Својата крв. Ние сега сме 
сонаследници со Него (види Римјаните 8:17). Сè што 
Тој има заработено преку Својата жртва стои во не-
бесата, зачувано за нас. Ние ги имаме клучевите од 
тоа складиште, а клучевите се молитвите. 

Не мора да живееме во страв и недостиг. Ајде да 
почнеме да ги употребуваме тие клучеви и да ги от-
вориме вратите за да можат небесните благослови 
да наврнат врз нас за Божјата слава, за да биде ис-
полнета Неговата Божествена волја на земјата како 
што е на небото и за да се исполни нашата радост. 

Заклучок 

Стравот не е од Бог. Стравот е од ѓаволот. 
Единствениот прифатлив став (и исповедање) 

кој еден Христијанин треба да го има кон стравот е 
следново: “Ова не е од Бог и јас нема да го поднесу-
вам или дозволам да ми го управува животот! Јас ќе 
се соочам со стравот, затоа што тој е дух испратен од 
пеколот за да ме измачува.”

Јас често велам дека стравот е духот кој сатаната 
го употребува, обидувајќи се да ги спречи Божјите 
луѓе да дојдат под водството на вистинскиот Госпо-
дар, Исус Христос. 
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Јас верувам дека Господ работи нежно со нас во 
различни области за да не ослободи од ропство и да 
не донесе на слобода. Библијата е полна со инструк-
ции како да “Не се плашиме.” Како што спомнав 
претходно, настани во мојот личен живот ме научија 
дека: “Не плаши се!” значи:  “Не бегај!”

Јас те охрабрувам да чекориш напред и ако тре-
ба дури и да го “сториш тоа исплашен.” Не бегај од 
стравот; наместо, соочи го преку молитва и вера. 

Запомни, Бог сака да те ослободи од сите твои 
стравови. 

СТРАВ = ЛАЖЕН ДОКАЗ КОЈ ИЗГЛЕДА ВИСТИНСКИ



ВТОР ДЕЛ

Стихови за совладување  страв
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Стихови за совладување  страв

Не се плаши; остани смирен (цврст, уверен, 
непоколеблив) и гледај го спасението од 
Господа кое Тој ќе го донесе за тебе денес.

(Излез 14:13)

Ете Господ, вашиот Бог ви ја предаде оваа 
земја пред вас; одете и заземете ја, како 
што Господ, Бог на вашите татковци, рече на 
вас. Не плашете се ниту се бојте. 

(Повторени Закони 1:21)

Бидете цврсти и храбри; не се плашете, 
не ужасувајте се пред нив, зошто Господ 
вашиот Бог е Тој Кој оди со вас; Тој нема да 
отстапи ниту да ве заборави. 

(Повторени Закони 31:6) 

Нели ти заповедав? Биди цврст и храбар. 
Не се плаши ниту се ужасувај, зошто Господ 
твојот Бог е со тебе каде и да одиш. 

(Исус Навин 1:9)
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Не бој се (нема од што да се плашиш), 
зошто Јас Сум со тебе; не гледај околу себе 
исплашено, зошто Јас Сум твој Бог. Јас ќе те 
крепам и зајакнам преку тешкотиите, да, 
Јас ќе ти помогнам; да Јас ќе те држам и 
потпирам со Мојата (победничка) праведна 
десница ... Зошто Јас Господ твојот Бог ја 
држам твојата десница; Јас Сум Господ Кој 
ти вели, Не бој се; Јас ќе ти помогнам! 

(Исаија 41:10, 13) 

Сега вака зборува Господ, Тој  Кој те 
создаде, О Јакове, и Тој  Кој те створи, О 
Израеле: Не бој се зошто Јас те откупив 
(преку плаќање  цена наместо да ве оставам 
заробеници); Јас те повикав по име; ти си 
Мој. Кога преминуваш преку води, Јас ќе 
бидам со тебе, и преку реки, тие нема да 
те потопат. Кога ќе тргнеш преку оган, ти 
нема да изгориш, ниту пламенот нема да те 
опали.

(Исаија 43:1-2) 
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Стихови за совладување  страв

Зошто (Духот Кој) сега го примивте, не е 
дух на ропство за да бидете пак во ропство 
на страв, но вие Го примивте Духот на 
посинувањето, со кој викаме, Ава Татко! 

(Римјани 8:15)

И немојте (ниту за момент) да бидете 
исплашени од ништо од вашите 
противници, за нив тоа е јасен знак 
(доказ, печат) за погибел, но за вас тоа е 
ослободување и спасение, и тоа од Бога.

 (Филипјани 1:28)

Не плашете се и не грижете се за ништо, но 
во секоја околност и во сè, преку молитва и 
просби (конечни барања), со благодарност, 
продолжете да ги искажувате вашите 
барања пред Бог. И Божјиот мир што го 
надвишува секој ум, ќе ги запази вашите 
срца и вашите мисли во Христа Исуса.

 (Филипјани 4:6-7)
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Зашто Бог не ни даде дух на страшливост 
(кукавичлук, страшливост, страв кој 
измачува), но (Бог ни даде) дух на сила, 
љубов, себевладеење, балансиран ум и 
самоконтрола. 

(2Тимотеј 1:7) 

Нека вашиот карактер или моралност биде 
слободен од среброљубие (вклучувајќи 
алчност, сладострастие  и желба за земни 
богатства) и бидете задоволни со вашите 
сегашни околности и со тоа  што го имате; 
зошто Тој (Бог) Самиот рече, Јас никогаш 
нема да те напуштам ниту ќе те оставам 
без поддршка. Јас нема, Јас нема, Јас нема 
никогаш да те оставам беспомошен, ниту 
ќе те заборавам, ниту ќе те разочарам! 
(Сигурно не!) Затоа ние можеме сигурно и 
смело да речеме, Господ е мој Помошник; 
(Јас нема да се плашам и ужасувам). Што 
може да ми направи човек? 

(Евреи 13:5-6)
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Стихови за совладување  страв

Во љубовта нема страв (ужас не постои), 
но совршената (целосна, порасната) љубов 
го изгонува стравот и отрга секаков траг на 
ужас! Зошто стравот донесува казна и така 
тој кој е исплашен сеуште не ја достигнал 
полната зрелост на љубов (сеуште не е 
израснат во комплетната совршена љубов). 

(1Јован 4:18)
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Молитва за совладување на стравот

,,... О, Боже ослободи ме од страв. 
Помогни ми да бидам храбар и да имам 
света смелост.

Помогни ми да не се плашам, но да 
продолжам и да ги достигнам сите Твои 
желби за мене.

Помогни ми да знам колку Ти ме 
љубиш, бидејќи совршената љубов (Твојата 
љубов за мене) ќе го изгони секој страв во 
името на Исус, амин... "
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Стихови за совладување  страв

Молитва за спасение
Бог те љуби и сака да има лична врска со тебе. Ако 

не си го прифатил Исус Христос како твој Спасител, 
можеш да го сториш тоа токму сега. Отвори го твоето 
срце за Него и моли ја оваа молитва...

“Татко, знам дека грешев против Тебе. Те молам 
прости ми. Измиј ме и очисти ме. Ветувам дека ќе ве-
рувам во Исус, Твојот Син. Јас верувам дека Тој умре за 
мене - Тој ги зеде врз Себе моите гревови кога умре на 
крстот. Јас верувам дека Тој воскресна од мртвите. Му 
го предавам мојот живот на Исус токму сега. 

Ти благодарам, Татко за Твојот дар на простување 
и вечен живот. Те молам помогни ми да живеам за 
Тебе. Те молам  во  Името на Господ Исус, Амин.“

Како што ја молеше од срце оваа молитва, Бог те 
прими, те очисти и те ослободи од ропството на ду-
ховната смрт. Посвети време за да ги читаш и проучиш 
овие стихови и побарај од Бог да ти зборува додека си 
на ова патување со Него во твојот нов живот.
 Јован 3:16   1 Коринтјани 15:3-4
 Ефесјани 1:4   Ефесјани 2:8-9
 1 Јованово 1:9  1 Јованово 4:14-15
 1 Јованово5:1   1 Јованово 5:12-13

Моли се и барај од Него да ти помогне да најдеш 
добра црква која верува во Библијата, каде ќе бидеш 
охрабрен да растеш во твојата врска со Христос. Бог е 
секогаш со тебе. Тој ќе те води ден по ден и ќе ти по-
каже како да живееш изобилен живот што Тој го има 
за тебе!
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