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ОТСЕК I

Домот, првата школа за 
детето





Г Л А  В А  1

вАЖНОСТАНАДОМОТКАКОвОСПИТНАшКОЛА

воспитувањетопочнуваводомот. – До мот е ме сто ка де што 
тре ба да за поч не вос пи ту ва ње то на де те то и тој прет ста ву ва не-
го ва пр ва шко ла. Крај сво и те ро ди те ли ка ко ин стру кто ри, де те то 
тре ба да ги на у чи лек ци и те кои ќе го во дат низ це ли от не гов жи вот 
– лек ции за по чит, пос луш ност, стра во по чит и са мо кон тро ла. Вос-
пит ни те вли ја ни ја во до мот прет ста ву ва ат си ла ко ја ќе го во ди де-
те то да се опре де ли за до бро или за зло. Во мно гу слу чаи тие вли-
ја ни ја дејс тву ва ат ти вко и по сте пе но, но до кол ку се до бро на со-
че ни, тие ста ну ва ат да ле ку сеж на си ла за ви сти на та и пра вед но-
ста. До кол ку де те то во до мот не е пра вил но на со че но, са та на та ќе 
го вос пи та пре ку средс тва кои са ми от тој ќе ги од бе ре. Кол ку е то-
гаш важ но до маш но то вос пи ту ва ње! 

Тукасепоставувааттемелите.– Врз си те ро ди те ли по чи ва 
об вр ска та на сво е то де те да му да дат по у ки во те ле сен, ин те ле кту-
а лен и ду хо вен пог лед. Ос нов на цел на се кој ро ди тел тре ба да 
би де на сво е то де те да му обез бе ди раз вој на до бро урам но те жен, 
хар мо ни чен ка ра ктер. Ова е за да ча ко ја има го ле ма важ ност – ра-
бо та, ко ја ба ра се срд но раз мис лу ва ње и мо ли тва, ка ко и тр пе ли во 
и истрај но вло жу ва ње на не у мор ни на по ри. Мо ра да се по ста ви 
до бар и здрав те мел, да се по диг не си лен и цврст ске лет; и то гаш 
од ден на ден да се про дол жи со де ло то на из гра ду ва ње, до те ру-
ва ње и усо вр шу ва ње на град ба та. 

Дететоданебиделишеноодтоа. – Ро ди те ли, за па ме те те 
де ка ва ши от дом е вос пит на шко ла во ко ја ва ши те де ца тре ба да 
се под го тват за не бес ни от дом. По пр во ли ше те ги од сè дру го, са мо 
не од вос пи ту ва ње то што тие тре ба да го при мат од нај ма ли но зе. 
Не доз во лу вај те им ни ту еден раз драз лив збор. Уче те ги ва ши те 
де ца да би дат љу без ни и тр пе ли ви. Уче те ги да има ат об ѕир кон 
дру ги те. На тој на чин вие ги под го тву ва те за по воз ви ше на служ ба 
во не шта та по вр за ни со ве ра та. 

До мот тре ба да би де под го тви тел на шко ла ка де што де ца та и 
мла ди те ќе се под го тват да му слу жат на Учи те лот, при го тву ва ли-
ште за по воз ви ше на та шко ла во Бож је то царс тво. 
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Данемавторостепенаважност. – До маш но то вос пи ту ва ње 
не тре ба да се сме та за не што што е од вто ро сте пе на важ ност. Тоа 
го за зе ма пр во то ме сто во се кое ви стин ско обра зо ва ние. На та тков-
ци те и мај ки те им е до ве ре но об ли ку ва ње то на умот на сво и те 
де ца.

Кол ку е по трес на по го вор ка та: „Ка де е сви тка но гран че то, кон 
та му е нак ло не то и др во то.“ Иста та тре ба да би де упо тре бе на во 
вос пи ту ва ње то на на ши те де ца. Ро ди те ли, да ли ќе за па ме ти те 
де ка вам ви е до ве ре на све та об вр ска ва ши те де ца да ги вос пи ту-
ва те уште од нив ни те нај ра ни го ди ни? За да мо жат да би дат пре-
са де ни во Гос по до ва та гра ди на, тие мла ди дрв ја тре ба да би дат 
неж но вос пи та ни. До маш но то вос пи ту ва ње во ни кој слу чај не тре ба 
да би де за не ма ре но. Оние, што го пра ват тоа, за не ма ру ва ат ед на 
ре ли ги оз на долж ност. 

Домашнотовоспитувањеимаголемдосег. – Важ но ста на до-
маш но то вос пи ту ва ње е мош не го ле ма. Тоа по драз би ра де ка не го-
ви те до стре ли се го ле ми. Авра ам бил на ре чен та тко на си те вер ни. 
Она што го пра ви тој да би де еден од нај до бри те при ме ри за по-
бож ност, е ток му тоа што во не го ви от дом би ле по чи ту ва ни Бож-
ји те за по ве ди. Тој не гу вал ре ли ги ја во до мот. Оној што гле да ка кво 
вос пи ту ва ње се по ка жу ва во се кој дом, и кој ги ме ри вли ја ни ја та 
на тоа вос пи ту ва ње, ре кол: „Оти Јас го поз на вам не го де ка тој ќе 
им за по ве да на сво и те де ца, и на до мот свој по се бе, да одат по 
па тот Гос по ден и да из вр шу ва ат прав да и суд.“ 

Бог им за по ве дал на Евре и те сво и те де ца да ги по у чу ва ат за 
сè она што Тој ба рал од нив, и да доз на ат ка ко Тој по ста пу вал со 
нив ни от на род. До мот и шко ла та би ле ед но. Ме сто ус ни те на ту ѓи-
нец, љу бов ни те ср ца на та тко то и мај ка та им да ва ле по у ки на сво-
и те де ца. Бож ји те мис ли ги по вр зу ва ле со сè она што со се бе го 
но си се којд нев ни от жи вот во до мот. Ре чи то и со стра во по чит им 
рас ка жу ва ле за моќ ни те де ла што ги на пра вил Бог ко га го ос ло бо-
дил Сво јот на род. Во умот на мла ди те би ле втис ну ва ни го ле ми те 
ви сти ни за Бож јо то про ви де ние и за ид ни от жи вот. Тие би ле за поз-
на е ни со сè што е ви сти ни то, до бро и уба во.

По у ки те би ле прет ста ву ва ни со упо тре ба на илу стра ции и сим-
бо ли, и на тој на чин по сил но вре жа ни во умот. Со та ка ожи ве а на та 
по у ка, уште од сво е то ра но дет ство, де те то нав ле гу ва ло во тај ни те, 
му дро ста и на деж та на не го ви те прет ци. Тоа би ло во де но да раз-
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мис лу ва, да чув ству ва и да учес тву ва во до стиг ну ва ња та на вид-
ли ви те и по мин ли ви не шта, кои пак, ќе го во дат кон не вид ли во то 
и веч но то. 

Образованиетостекнатовоназаретскиотдом.– Сво е то обра-
зо ва ние Исус го при мил во до мот. Не гов прв учи тел би ла не го ва та 
мај ка. За не бес ни те ви сти ни Тој учел лич но од неа и од сви то ци те 
на про ро ци те. Жи ве ел во сел ски дом и вер но и хра бро го но сел 
Сво јот дел од до маш ни от то вар. Не ко гаш За по вед ник на не бо то, 
а се га до бро во лен слу га и пос лу шен син, полн со љу бов. Со свои 
ра це ра бо тел и на у чил за на ет во др во дел ска та ра бо тил ни ца, за-
ед но со сво јот та тко Јо сиф. 
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Г Л А  В А  2

ПРвИТеучИТеЛИ

Родителитетребадајаразбератсвојатаодговорност. – Тат-
ко то и мај ка та тре ба да би дат пр ви те учи те ли на сво и те де ца. 

Ро ди те ли те тре ба да ја сфа тат сво ја та од го вор ност. Све тот е 
пре полн со ста пи ци кои го дем нат се кој че кор на мла ди те. Мно-
зи на ги прив ле ку ва жи во тот ис пол нет со се бич ни и те лес ни за до-
волс тва. Тие не мо жат да ги осоз на ат скри е ни те опас но сти ни ту 
страш ни от за вр ше ток на па тот, за кој се га сме та ат де ка е пат на 
сре ќа та. Би деј ќи им уго ду ва ат на апе ти тот и стра сти те, тие за луд но 
ја тро шат сво ја та енер ги ја, и та ка ми ли о ни се упро па сту ва ат, не 
са мо за се гаш ни от, ту ку и за ид ни от свет. Ро ди те ли те тре ба да за-
пом нат де ка нив ни те де ца мо ра да се со о чат со та кви те иску ше-
ни ја. Ду ри и пред да се ро ди де те то, тре ба да за поч не та ква под го-
то вка ко ја ќе ги ос по со би за ус пеш но во ју ва ње про тив зло то. 

За да сфа тат ка ко нај до бро да ги вос пи та ат сво и те де ца за ко-
ри сен и сре ќен жи вот на оваа зем ја, и за по воз ви ше на служ ба и 
по го ле ма ра дост во ид ни от свет, на ро ди те ли те на се кој че кор им 
е по треб на по ве ќе од чо веч ка му дрост. 

воспитувањетонадетето,важенделодбожјиотплан. - Вос-
пи ту ва ње то на де те то за зе ма зна ча ен дел во Бож ји от план а ту ка 
се откри ва и си ла та на хри сти јанс тво то. Пред ро ди те ли те стои све-
че на од го вор ност сво и те де ца да ги вос пи ту ва ат на на чин спо ред 
кој, отка ко ќе се оса мо сто јат, ќе им пра ват до бро, а не зло на оние 
со кои ќе би дат по вр за ни. 

Ро ди те ли те не тре ба да го пот це ну ва ат вос пит но то де ло за сво-
е то де те, ни ту да го за не ма ру ва ат за сме тка на не што дру го. Тие 
тре ба да од во јат до ста вре ме и вни ма тел но да се по све тат да ги 
про у чат за ко ни те кои упра ву ва ат со чо веч ко то те ло. Нај пр во што 
тре ба да на пра ват е да на у чат ка ко пра вил но да се од не су ва ат 
кон сво и те де ца, а со тоа да мо жат да им обез бе дат здрав дух во 
здра во те ло... 

За жал, мно зи на кои ве лат де ка се Хри сто ви след бе ни ци ги за-
не ма ру ва ат до маш ни те долж но сти; тие не ја сог ле ду ва ат важ но-
ста на све та та долж ност ко ја Бог ја по ста вил пред нив - да го об ли-
ку ва ат ка ра кте рот на сво е то де те за тоа да има мо рал на си ла да 
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им се спро тив ста ви на при мам ли ви те иску ше ни ја кои ги фа ќа ат 
мла ди те во ста пи ца. 

Неопходнаесоработкасобога. – Хри стос не го мо лел Сво јот 
Отец да ги зе ме уче ни ци те од све тот, ту ку да ги со чу ва од зло то 
кое вла дее во све тот; да ги чу ва да не им се пре пу шта ат на иску-
ше ни ја та со кои ќе тре ба да се со о чат на се кој че кор. И та тко то и 
мај ка та тре ба да при ло жат иста та ква мо ли тва за сво и те де ца. Но 
да ли тие са мо ќе се мо лат на Бо га за по тоа да ги пре пу штат сво-
и те де ца да пра ват она што им е угод но? Бог не мо же да ги чу ва 
де ца та од зло то до кол ку ро ди те ли те не со ра бо ту ва ат со не го. Вло-
жу вај ќи не у мор ни на по ри, ро ди те ли те тре ба хра бро и бо дро да ја 
за поч нат сво ја та ра бо та. 

До кол ку ро ди те ли те се свес ни де ка во ни е ден миг не се ос ло бо-
де ни од вос пит но то бре ме и од од го вор но ста да ги обра зу ва ат сво-
и те де ца за Бо га, и ако го из вр шу ва ат сво е то де ло со ве ра, со ра бо-
ту вај ќи со Бо га пре ку се срд на мо ли тва и ра бо та, тие ќе има ат ус-
пех во сво и те на ме ри да ги до не сат сво и те де ца кај Спа си те лот. 

Какоеднабрачнадвојкасесоочиласоодговорноста – Од 
не бо то до шол ан гел кој ги упа тил За ха ри ја и Ели са ве та ка ко тре ба 
да го вос пи та ат и да го обра зу ва ат сво е то де те, ра бо теј ќи во хар-
мо ни ја со Бо га, за да го под го тват глас ни кот кој ќе тре ба да го об-
ја ви Хри сто во то до а ѓа ње. Ка ко ро ди те ли тие тре ба ле вер но да со-
ра бо ту ва ат со Бо га и да об ли ку ва ат та ков ка ра ктер кај Јо ва на кој 
би го ос по со бил да ја из вр ши за да ча та што му ја одре дил Бог ка ко 
Свој со од ве тен ра бот ник.

Сво јот син Јо ван тие го до би ле на ста ри го ди ни. Тој бил де те 
про из ле зе но од чу до. За тоа мо же би ро ди те ли те има ле пра во да 
мис лат де ка Гос под ќе се по гри жи за не го, би деј ќи тој тре ба ло да 
из вр ши ед но по себ но де ло за Не го. Ме ѓу тоа, ро ди те ли те не раз мис-
лу ва ле та ка; тие се пре се ли ле на оса ме но ме сто во при ро да, ка де 
што нив ни от син не ма да би де из ло жен на иску ше ни ја та кои ги по-
ста ву ва град ски от жи вот, или да би де на ве ден да се од да ле чи од 
со ве тот и упат ства та кои би му ги да ле не го ви те ро ди те ли. Тие го 
из вр ши ле сво јот дел во раз ви ва ње то на ка ра кте рот кај де те то, кое 
во се кој пог лед ја ис пол ни ло цел та ко ја што Бог ја одре дил за не го-
ви от жи вот... Сво ја та долж ност тие ја из вр ши ле на свет на чин. 
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Сметајнатоадекадететотиедоверено.– Ро ди те ли те тре ба 
да гле да ат на сво и те де ца ка ко на до ве ре ни од Бог со цел тие да 
би дат вос пи та ни за не бес но то се мејс тво. Вос пи ту вај ги со Бож ји 
страв и љу бов; би деј ќи „стра вот од Гос по да е по че ток на му дро-
ста.“ 

Родителитедабидатобученикакохристијанскиучители. 
– Иа ко ра бо та та на ро ди те ли те има го ле мо зна че ње, таа е мош не 
за не ма ре на. Ро ди те ли, раз бу де те се од ва ши от ду хо вен дре меж 
и раз бе ре те де ка вие тре ба на де те то да му ги да де те пр ви те по-
у ки. Вие тре ба ма леч ки те да ги по у чу ва те да го поз на ва ат Хри ста. 
Тоа де ло мо ра да би де за вр ше но пред са та на та да по сее свои се-
ми ња во нив ни те ср ца. Хри стос ги по ви ку ва де ца та и вие тре ба да 
ги во ди те кај не го, фор ми рај ќи кај нив на ви ки на ра бот ли вост, уред-
ност и ред. Та ква дис цип ли на Хри стос са ка тие да при мат. 

Неопходноеединствомеѓуродителите. – Во из вр шу ва ње то 
на сво е то вос пит но де ло во до мот ма жот и же на та тре ба да би дат 
тес но по вр за ни. Тие тре ба да би дат мно гу неж ни и мно гу да вни-
ма ва ат на сво јот го вор, за да не му отво рат на са та на та вра та за 
иску ше ние низ ко ја тој мо же да оди од по бе да во по бе да. Тие тре ба 
да би дат љу без ни и уч ти ви еден кон друг, и да се од не су ва ат на 
на чин кој по ка жу ва де ка ме ѓу себ но се по чи ту ва ат. За да се вне се 
во до мот при јат на и здра ва ат мо сфе ра, ро ди те ли те тре ба да си 
по ма га ат еден на друг. Нив но то од не су ва ње не тре ба да би де по-
и на кво ко га се на о ѓа ат во при сус тво на сво и те де ца. Хри сти јан-
ско то до сто инс тво тре ба да се за др жи во се кое вре ме. 

Насекоедетемуедоделенопосебенвоспитувач. – Вос пит-
но то де ло на мај ка та се ко гаш ќе има до ми нант но зна че ње; иа ко 
врз та тко то по чи ва ат се ри оз ни и важ ни долж но сти, мај ка та, по ра ди 
ре чи си по сто ја но то дру же ње со сво и те де ца, осо бе но во пер и о дот 
на пр ви те го ди ни, мо ра се ко гаш да би де ни вен по се бен ин стру ктор 
и при друж ник. 

воспитувањетоимапоширокозначење,анесамоупату-
вање. – Ро ди те ли те мо ра да ја на у чат онаа лек ци ја ко ја на ла га це-
лос на пос луш ност на Бож ји от глас, кој им се обра ќа пре ку Сво ја та 
Реч; и отка ко ќе ја на у чат таа лек ци ја, то гаш мо жат да ги по у чу ва ат 
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сво и те де ца ка ко да по чи ту ва ат и да би дат пос луш ни на збор и на 
де ло. Та кво де ло тре ба да се из вр ши во до мот. Оние кои та ка пра-
ват и са ми те ќе до жи ве ат раст и ќе сфа тат де ка мо ра да ги воз диг-
нат сво и те де ца. Ова вос пи ту ва ње зна чи мно гу по ве ќе откол ку 
са мо ед но став но да ва ње упат ства. 

Случајнатаработаенеприфатлива. – Слу чај на та ра бо та во 
до мот не ма да ја по ми не истра га та на су дот. Ве ра та и де ла та тре ба 
да би дат ком би ни ра ни од стра на на хри сти јан ски те ро ди те ли. Ка ко 
што Авра ам му за по ве дал на сво јот дом, та ка и тие тре ба да им 
за по ве да ат на сво и те до мо ви. Стан дар дот што се кој ро ди тел мо ра 
да го до стиг не е да ден: „Тие ќе се др жат до па тот Гос по дов.“ Се кој 
друг пат е па те ка ко ја во ди, не кон Бож ји от град, ту ку кон ре до ви те 
на уни шту ва чот. 

Родителитетребадагопрегледаатсвоетодело. – Да ли ро-
ди те ли те ќе го прег ле да ат сво е то де ло на обра зу ва ње и вос пи ту-
ва ње на сво и те де ца, и ќе раз мис лат да ли сво ја та це ло куп на долж-
ност ја из вр ши ле со на деж и ве ра де ка тие де ца мо жат да би дат 
кру на на нив на та ра дост во де нот ко га ќе се срет нат со Гос по да 
Ису са Хри ста? Да ли тие ра бо те ле за до бро то на сво и те де ца на 
на чин спо ред кој Исус мо жел да пог лед не од не бо то и пре ку да рот 
на Сво јот Дух да ги по све ти нив ни те на по ри? Ро ди те ли, вам ви при-
па ѓа долж но ста да ги под го тви те сво и те де ца за да би дат од нај го-
ле ма пол за во овој жи вот и нај пос ле да учес тву ва ат во сла ва та 
што тре ба да дој де. 
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Г Л А  В А  3

КОгАДАСеПОчНеСОвОСПИТувАњеТОНА
ДеТеТО

Образованиетопочнуваодмалинозе. – Зна че ње то на збо-
рот „обра зо ва ние“ по драз би ра да ле ку по ве ќе откол ку са мо сту ди-
ра ње во не ко ја школ ска уста но ва. Обра зо ва ни е то поч ну ва уште 
ко га ма ло то де те се на о ѓа во ра це те на не го ва та мај ка. До де ка мај-
ка та го фор ми ра и го об ли ку ва ка ра кте рот на сво и те де ца, таа им 
да ва обра зо ва ние. 

Ко га ро ди те ли те ги ис пра ќа ат сво и те де ца на учи ли ште, тие мис-
лат де ка тоа е до вол но за нив но то обра зо ва ние. Ме ѓу тоа, обра зо-
ва ни е то до пи ра мно гу по ши ро ко откол ку што мно зи на го сфа ќа ат 
тоа; тоа во се бе го со др жи це ло куп ни от про цес во кој де те то се по-
у чу ва уште од сво ја та нај ра на во зраст до дет ство то, од дет ство то 
до мла до ста, од мла до ста па сè до де ка не ста не во зра сен. То гаш 
ко га де те то ќе поч не да раз мис лу ва, то гаш тре ба да за поч не и не-
го во то вос пи ту ва ње. 

Започнетекогаумотенајприемлив. – Обра зов но то и вос пит-
но то де ло тре ба да за поч не уште од нај ра но то дет ство на де те то; 
умот то гаш е нај при ем лив, и да де ни те по у ки лес но се па ме тат. 

Де те то во су шти на тре ба да до бие вос пи ту ва ње во до маш на та 
шко ла, од јас ли до пол на зре лост. И, ка ко што е тоа слу чај во до-
бро ор га ни зи ра ни те шко ли, по треб но то зна е ње го стек ну ва ат и са-
ми те учи те ли; осо бе но мај ка та, ко ја е гла вен учи тел во до мот, ту ка 
тре ба да ги на у чи нај важ ни те по у ки за неј зи ни от жи вот.

Ро ди те ли те ја има ат таа долж ност да из го ва ра ат пра вил ни збо-
ро ви... Ро ди те ли те тре ба од ден на ден да учат во Хри сто ва та 
шко ла, да учат по у ки од Оној што без мер но ги са ка. На тој на чин, 
сто ри ја та за Бож ја та веч на љу бов, ќе му би де пре не се на на неж-
но то ста до во до маш на та шко ла. Спо ред тоа, уште пред раз у мот 
це лос но да се раз вие, де ца та мо жат да го при мат пра ви от дух од 
сво и те ро ди те ли.

Проучувајзаранотовоспитување. – Пред мет, кој си те ро ди-
те ли тре ба вни ма тел но да го про у чат, е ток му вос пи ту ва ње то на 
де те то од ма ли но зе. Ние тре ба вос пи ту ва ње то на де те то да го 
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сфа ти ме ка ко за ни ма ње, за што нив но то спа се ние во го ле ма мер ка 
за ви си од вос пи ту ва ње то што ќе им се да де во дет ство то. До кол ку 
ро ди те ли те и ста ра те ли те коп не ат нив ни те де ца да би дат чи сти, 
и са ми те мо ра ат да одр жу ва ат чи сто та на ср це то и жи во тот. Се кој 
ро ди тел тре ба да се вос пи ту ва и да се дис цип ли ни ра са ми от се-
бе си. По тоа, ка ко учи те ли во до мот, ние мо же ме да ги вос пи ту ва ме 
на ши те де ца и да ги под го тви ме да го при мат бес мрт но то нас ледс-
тво. 

важностанавоспитувањетонапрвотодете. – Пр во то де те 
тре ба по себ но да би де вос пи ту ва но со го ле ма гри жа, зо што тоа 
ќе вли јае врз вос пи ту ва ње то на оста на ти те. Де ца та рас тат спо ред 
вли ја ни е то на оние со кои се оп кру же ни. До кол ку се упра ву ва ни 
од оние кои се буч ни и не мир ни, тие и са ми те ќе ста нат буч ни и 
ре чи си не под нос ли ви. 

Започнетеправилно. – Ва ши те де ца се Бож ја сопс тве ност и 
Тој пла тил со ви со ка це на. О, та тков ци и мај ки, од не су вај те се кон 
нив на хри сти јан ски на чин.

Мла ди те тре ба да би дат вни ма тел но и про мис ле но вос пи та ни, 
би деј ќи по греш ни те на ви ки офор ме ни во дет ство то и мла до ста, 
че сто па ти се при сут ни во те кот на це ло куп но то жи вот но искус тво. 
Бог не ка ни по мог не да ја сог ле да ме не оп ход но ста да има ме пра-
ви лен по че ток во вос пи ту ва ње то на де те то. 
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ОТСЕК II

Методи и учебници





Г Л А  В А  4

МеТОДИНАПОучувАње

Требадабидепроучуванородителскотоустројство.– Де-
ло то на ро ди те лот ре тко се из вр шу ва на на чин на кој би тре ба ло 
да би де из вр ше но... Ро ди те ли, да ли сте про у чи ле ка ко да би де те 
ви стин ски упра ви те ли за му дро да ја на со чу ва те вол ја та на ва ши те 
де ца и нив ни те на го ни? Уче те ги ва ши те мла ди да се ис преп ле тат 
око лу Бо га кој ќе им да де под др шка. Не е до вол но да ка же те, из-
вр ши го ова или она, а по тоа да сте со се ма без об ѕир ни и да за бо-
ра ви те што сте по ба ра ле од нив, би деј ќи тие си гур но не ма да обра-
тат до вол но вни ма ние за да ги из вр шат ва ши те за по ве ди. Под го-
тве те го па тот за ва ше то де те да ги из вр шу ва ва ши те за по ве ди бо-
дро; уче те ги ла ста ри те да се при ле пат за Ису са... Уче те ги за се-
ко ја ед на ма леч ка ра бо та во жи во тот да ба ра ат по мош од Бо га; да 
би дат крај но буд ни да ги пре поз на ат ма ли те долж но сти кои тре ба 
да ги из вр шат и да би дат под го тве ни се ко гаш да по ма га ат во до-
мот. До кол ку вие не ги вос пи та те, по стои друг што ќе ги вос пи та, 
за што са та на та буд но че ка на се ко ја мож ност да по сее ка кол во 
ср це то. 

Пристапетеконзадачатасосмирендухисрцеполносољу-
бов. – Се стро мо ја, да ли Бог ти ја до ве рил таа од го вор ност да би-
деш мај ка?... Ти тре ба да на у чиш одре де ни пра вил ни ме то ди и да 
стек неш та ктич ност во вос пи ту ва ње то на сво и те ма леч ки, за тие 
да мо жат цврстo да го сле дат Гос по до ви от пат. Ти тре ба по сто ја но 
да на пре ду ваш во нај воз ви ше на та кул ту ра на умот и ду ша та, а во 
обра зо ва ни е то и вос пи ту ва ње то на сво и те де ца да вне сеш спо-
ко ен дух и ср це пол но со љу бов; на тој на чин ќе мо жеш сво и те 
де ца да ги ис пол ниш со чи сти стре ме жи, и во нив да не гу ваш љу-
бов кон оние ра бо ти кои се чес ни, чи сти и све ти. Ка ко по низ но 
Бож јо де те, учи во Хри сто ва та шко ла; по сто ја но на сто ју вај да ги 
усо вр шу ваш сво и те си ли со цел нај со вр ше но да ја из вр шу ваш сво-
ја та ра бо та во до мот, и пре ку упат ства и со при мер. 

влијаниетонативката,внимателнапостапка.– Мал ку ми на 
го сфа ќа ат вли ја ни е то на неж но то, но цвр сто од не су ва ње, по ка-
жа но ду ри и во гри жа та за ма леч ко то де те. Ако е мај ка та или не гу-
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ва тел ка та за гри же на и не тр пе ли ва, соз да ва раз драз ли вост кај де-
те то во сво и те ра це, до де ка вни ма тел ни от став теж нее да ги сми ри 
нер ви те кај ма леч ко то де те.

Теориикоитребадасеиспробаат.–Ако са мо се про у чу ва ат 
кни ги, пол за та ќе би де ма ла до кол ку здо би е ни те идеи не се при-
ме нат во пра ктич ни от жи вот. Се пак, ни нај вред ни от пред лог упа-
тен од стра на на дру ги те не тре ба да би де при фа тен без раз мис-
лу ва ње и без спо соб ност за раз ли ку ва ње. Тие мо же би не од го ва-
ра ат ед на кво на окол но сти те во кои се на о ѓа се ко ја мај ка, или на 
по е ди неч на та при ро да или тем пе ра мент на се кое де те во се мејс-
тво то. За да ја за бе ле жи раз ли ка та по ме ѓу нив ни те ме то ди и неј зи-
ни те, мај ка та тре ба вни ма тел но да ги про у чу ва искус тва та на дру-
ги те и, исто та ка, вни ма тел но да ги ис про ба оние за кои сме та де ка 
има ат ви стин ска вред ност. 

Методикористенивостаритевремиња. – Уште во по че то кот 
вер ни те во Изра е лот при да ва ле го ле мо вни ма ние на са ма та обра-
зов на ма те ри ја. Гос под по со чил де ка де ца та тре ба за Не го ва та до-
бри на и за Не го во то ве ли чие да би дат по у чу ва ни уште од ма ли 
но зе, ток му она ка ка ко што е откри е но во Не го ви от за кон и по ка-
жа но во исто ри ја та на Изра ел. Пре ку пес на, мо ли тва и по у ки од 
Спи си те, прис по со бе ни за отво ре ни от ум, та тко то и мај ка та тре ба 
да им да дат упат ства на сво и те де ца де ка Бож ји от за кон е израз 
на Не го ви от ка ра ктер, и де ка, ко га ќе ги при мат на че ла та на за ко-
нот во ср це то, Бож ји от лик се вре жу ва во умот и ду ша та. Во по го-
лем дел по у чу ва ње то во учи ли ште то и до мот би ло ус но, ме ѓу тоа, 
мла ди те на у чи ле да ги чи та ат и евреј ски те спи си; на тој на чин сви-
то ци те на спи си те од Ста ри от За вет им би ле до стап ни за про у чу-
ва ње.

Поучувајтесољубезностичувстваполнисољубов. – Та-
тко то и мај ка та има ат по себ но де ло спо ред кое тре ба сво и те де ца 
да ги по у чу ва ат со љу без ност и чув ство на љу бов. Ка ко ро ди те ли, 
тие тре ба да по ка жат де ка ги др жат кон ци те во свои ра це, де ка 
тие упра ву ва ат, а не да би дат упра ву ва ни од нив ни те де ца. Тие 
тре ба да ги по у чу ва ат де ца та де ка од нив се ба ра пос луш ност.

Не мир ни от дух при род но е нак ло нет кон зло; актив ни от ум, до-
кол ку се оста ви да не се за ни ма ва со по до бри не шта, ќе се свр ти 
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кон со ве ти те да де ни од са та на та. Де ца та тре ба... да би дат по у чу-
ва ни, да би дат во де ни на без бед ни па те ки, да би дат чу ва ни од 
зло то, да би дат при до би е ни пре ку љу без ност и да се утвр дат да 
тво рат до бро.

Та тков ци и мај ки, пред вас стои све че на ра бо та ко ја тре ба да 
ја из вр ши те. Од ва ши от на чин на дејс тву ва ње за ви си и веч но то 
спа се ние на ва ши те де ца. Ка ко ус пеш но ќе ги обра зу ва те сво и те 
де ца? Не со ка ра ње, зо што со тоа не ма да се по стиг не ни ка кво до-
бро. Збо ру вај те им на сво и те де ца де ка има те до вер ба во нив на та 
ин те ли ген ци ја. По ста пу вај те со нив љу без но, неж но, со љу бов. Ка-
же те им што са ка Бог тие да пра ват. Ка же те им де ка Бог са ка да 
има ат та кво обра зо ва ние и вос пи ту ва ње, со цел да би дат ра бот-
ни ци за ед но со не го. Ко га вие го вр ши те сво јот дел од ра бо та та, 
то гаш мо же те да има те до вер ба де ка Бог ќе го из вр ши Сво јот 
дел.

Одвојтевремезарезонирање.– Се ко ја мај ка тре ба да од вои 
вре ме да ре зо ни ра со сво и те де ца, да ги ис пра ва нив ни те гре шки 
и тр пе ли во да ги по у чу ва за ви стин ски от пат.

Првителекцииучетегивоприрода. – Мај ки, ва ши те ма леч ки 
не ка си игра ат на отво рен воз дух; не ка ги слу ша ат пес ни те на пти-
ци те и за Бож ја та љу бов не ка учат од Не го ви те пре крас ни де ла. 
По у чу вај те ги за ед но став ни те лек ции од кни га та на при ро да та и 
за не шта та што ги оп кру жу ва ат; и до де ка нив ни те мис ли се раз ви-
ва ат, тие ќе мо жат да при мат и по у ки од кни ги, кои цвр сто ќе се 
втис нат во па ме те ње то.

Обра бо ту ва ње то на зем ја та прет ста ву ва до бро за ни ма ње за де-
ца та и мла ди те. Тоа ги до ве ду ва во не по сре ден до пир со при ро-
да та и со Соз да те лот на иста та. За да им се овоз мо жи та ква та 
пред ност, кол ку што е тоа воз мож но, по крај на ши те учи ли шта, 
тре ба да по сто јат го ле ми гра ди ни со цве ќи ња и до вол но зем ја за 
обра бо ту ва ње.

Обра зо ва ни е то стек на то сре де та кво оп кру жу ва ње е во сог лас-
ност со упат ства та да де ни од Бо га за по у чу ва ње на мла ди те... 

Тоа ќе би де од го ле ма вред ност за нер воз ни те де ца или мла-
дин ци кои стек ну ва ат по у ки од кни ги кои ис цр пу ва ат и те шко се па-
ме тат. Во про у чу ва ње то на при ро да та тие ќе нај дат здрав је и сре ќа; 
и впе ча то ци те ко и што ќе би дат стек на ти на та ков на чин, не ма да 
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изб ле дат од мис ли те, за што тие ќе би дат по вр за ни со не шта та кои 
по сто ја но се на о ѓа ат пред нив ни те очи.

„Зборувајтеедноставно;Зборувајтепочесто.“ – Оние ко и-
што ги по у чу ва ат де ца та тре ба да од бег ну ва ат за мор ни из ла га ња. 
Го ле мо дејс тво ќе има ат кра тки те и до бро од бра ни из ла га ња. До-
кол ку тре ба мно гу да се збо ру ва, за ра ди кра тко ста, ма те ри ја лот 
не ка би де по де лен. Ако се ка жат се га не кол ку ин те рес ни збо ро ви, 
а мал ку и след ни от пат, ќе има по го ле ма пол за откол ку си те да се 
из ло жат одед наш. Дол ги те го во ри ќе го обре ме нат ма ли от ум на 
де те то. Мно гу збо ру ва ње ќе го на ве де да по чус тву ва од бив ност 
кон ду хов но то по у чу ва ње, исто ка ко што пре ја ду ва ње то го обре ме-
ну ва же луд ни кот и го на ма лу ва апе ти тот, во деј ќи ду ри и до од врат-
ност кон хра на та.

Поттикнетенезависноразмислување. – До де ка де ца та и мла-
ди те се за поз на ва ат со фа кти од стра на на учи те ли те и од учеб ни-
ци те, са ми те тре ба да на у чат да изв ле ку ва ат по у ки и да ја рас поз-
на ат ви сти на та. Пра шу вај те ги, на при мер, до де ка ја обра бо ту ва ат 
гра ди на та, што на у чи ле од гри жа та за сво и те рас те ни ја. До де ка ја 
наб љу ду ва ат пре крас на та гле тка, пра шај те ги зо што Бог ги об ле-
кол по ли ња та и шу ми те со тол ку пре крас ни и раз но вид ни бои. Зо-
што се то тоа не би ло обо е но са мо со тем на ка фе на бо ја? До де ка 
бе рат цве ќи ња, пот тик не те ги да раз мис лу ва ат зо што Бог ни ја оста-
вил уба ви на та на овие пат ни ци од Еден. До де ка ја пос ма тра ат при-
ро да та, на у че те ги да ги за бе ле жу ва ат си те до ка зи за Бож ја та 
гри жа кон нас, кои се пре крас но при ла го де ни кон на ши те по тре би 
и на ша та сре ќа.

Насочувајтејаактивностанадецата. – Ро ди те ли те не тре ба 
да мис лат де ка тре ба да ја по тис нат актив но ста на сво и те де ца, 
ме ѓу тоа, тре ба да раз бе рат де ка тоа е не оп ход но за да ги во дат 
де ца та во пра вил на и со од вет на на со ка. Тие актив ни им пул си се 
ка ко ло зи те, кои, до кол ку не се на со чат, ќе се ис преп ле тат око лу 
се ко ја пе ну шка и гр му шка, и ќе ги вр зат сво и те ла ста ри за ни ски те 
пот пи ра чи. До кол ку ло зи те не се на со чу ва ат да се об ви тка ат кон 
со од ве тен пот пи рач, тие бес цел но ги тро шат сво и те си ли. Та ка е 
и со де ца та. Нив на та актив ност мо ра да би де на со че на во пра-
вил на на со ка. На нив ни те умо ви и ра це дај те им да пра ват не што, 
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што ќе при до не се да се зго ле ми нив ни от фи зич ки и мен та лен раз-
ви ток. 

Поучувајгидецатадабидаткорисниуштеодмалинозе. – 
Де те то тре ба мно гу ра но да се на у чи да по ма га. Штом си ла та и 
раз у мот ќе би дат до вол но раз ви е ни, тре ба да му се одре дат не кои 
до маш ни об вр ски што ќе ги из вр шу ва. Тре ба да се охра брат си те 
не го ви оби ди да им по ма га на та тко то и мај ка та, да се на у чи на са-
мо о тка жу ва ње и ка ко да се кон тро ли ра се бе си, сре ќа та и удоб но-
ста на дру ги те да ги ста ви пред сво ја та, да не про пу шта мож но сти 
да ги раз ве се ли и да им по мог не на бра ќа та, се стри те и дру га ри те 
во игра, ка ко и да би де љу бе зен кон ста ри те, бол ни те и не среќ-
ни те. Кол ку е по це лос но про тка ен ду хот на ви стин ска служ ба во 
до мот, тол ку по ве ќе ќе се раз вие во жи во тот на де ца та. Тие ќе на-
у чат да нај дат за до волс тво во служ ба та и по жр тву ва но ста за до-
бро то на дру ги те.

Ро ди те ли, по мог не те им на сво и те де ца да ја из вр шу ва ат Бож-
ја та вол ја на тој на чин што, ка ко чле но ви на се мејс тво то, вер но ќе 
ги из вр шу ва ат по ста ве ни те долж но сти. Со ова ќе стек нат вред но 
искус тво. Тоа ќе ги на у чи да не би дат со сре до то че ни кон са ми те 
се бе, да не го пра ват са мо она што им при чи ну ва ним за до волс-
тво, или да се за ба ву ва ат се бе си. Ро ди те ли, вос пи тај те ги де ца та 
да ги из вр шу ва ат сво и те долж но сти во се меј ни от круг.

Оформувањенакарактеротсомали,честоповторувани
вниманија. – Ро ди те ли, во вос пи ту ва ње то на ва ши те де ца вклу-
че те го и про у чу ва ње то на оние лек ции ко и што Бог ги дал во при-
ро да та. До кол ку би одг ле ду ва ле ка ран фил, ру жа или лил јан што 
би на пра ви ле? За пра шај те го гра ди на рот што е тоа што пра ви се-
ко ја гран ка и се кој лист да цу ти тол ку пре крас но и да раз вие си ме-
трич ност и уба ви на. Тој ќе ви ка же де ка тоа не се пра ви со груб 
до пир, или на си лен обид, би деј ќи, тоа са мо би ги скр ши ло тие 
неж ни стеб лен ца. Тоа се пра ви со ма ли, по че сто по вто ре ни вни ма-
ни ја. Тој ги нав лаж ну ва поч ва та и рас те ни ја та што рас тат, ги за шти-
ту ва од су ро ви ве три шта и од сон це то кое пе че, а Бог пра ви тие 
да цве та ат и мил но да цу тат. Во од не су ва ње то со сво и те де ца, сле-
де те ги ме то ди те на гра ди на рот. Пре ку неж ни до пи ри и слу же ње 
со љу бов, спо ред мо де лот на Хри сто ви от ка ра ктер, на сто ју вај те 
да го офор му ва ње и нив ни от ка ра ктер.
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Обратетевниманиенамалитенешта. – Во вос пи ту ва ње то на 
де ца та и мла ди те, ро ди те ли те пра ват го ле ма гре шка ко га се од не-
су ва ат кон нив при страс но, ко га ги раз ма зу ва ат и ги га лат! Тие ста-
ну ва ат се бич ни и не де ло твор ни при што им не до сти га енер ги ја за 
из вр шу ва ње на се којд не ви те ма ли об вр ски. Тие не се упа те ни да 
се за поз на ат со си ла та на ка ра кте рот пре ку из вр шу ва ње на се којд-
нев ни те долж но сти, кол ку и да се тие ма ли... 

Талентиранитедецаимаатпотребаодпоголеманега. – Во 
умот на на ши те де ца тре ба да би де вре жа но де ка тие не си при па-
ѓа ат се бе си, де ка не мо жат да из ле гу ва ат и да до а ѓа ат, да се об ле-
ку ва ат и да по ста пу ва ат ка ко што им е ним угод но... До кол ку по се-
ду ва ат лич ни прив леч но сти и ре тко при род ни спо соб но сти, во нив-
но то обра зо ва ние тре ба да се вло жат по го ле ми на по ри, со цел, 
тие дар би да не се пре тво рат во прок лет ство, и да не ги онес по со-
бат за трез ве ни те не шта на ре ал ни от жи вот, а со ла ска ње, су ет-
ност и љу бов кон по ка жу ва ње, да ги на пра ват нес по соб ни за по-
до бри от жи вот.

воздржувајтесеоднесоодветназабелешкаилиласкање. 
– По ка же те ма ло вни ма ние кон де ца та. На у че те ги са ми да се за-
ба ву ва ат. Не ста вај те ги на при зор пред по се ти те ли те ка ко гра ма ди 
на ум или му дрост, ту ку, кол ку што е мож но, овоз мо же те им да 
има ат ед но став но дет ство. Ед на од нај го ле ми те при чи ни зо што 
тол ку мно гу де ца се др ски, бе срам ни и без о браз ни, ле жи во пре те-
ра но то вни ма ние и пре ку мер ни те по фал би, та ка што нив ни те ум ни 
и би стри раз мис лу ва ња се по вто ру ва ат во нив но при сус тво. Тру-
де те се не со од вет но то да не ги кри ти ку ва те пре ку мер но, ни ту пак 
да ги за тру па те со по фал би и ла ска ња. То гаш са та на та пре ра но 
ќе го по сее сво е то ло шо се ме во нив но то мла до ср це, а вие не 
тре ба да му по мог не те во та ква та не го ва ра бо та.

читајтеимнасвоитедеца. – Та тков ци и мај ки, иско ри сте те ја 
се та по мош ко ја ви ја овоз мо жу ва ат на ши те кни ги и пуб ли ка ции. 
Од вој те вре ме за да им чи та те на сво и те де ца... Обра зу вај те до-
ма шен чи тач ки круг, во кој се кој член на се мејс тво то ќе ги ста ви на-
стра на се којд нев ни те гри жи и ќе се со е ди ни во за ед нич ко про у чу-
ва ње. Осо бе но оние мла ди кои би ле на у че ни да чи та ат ро ма ни и 
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ефти ни кни ги со при каз ни, ќе има ат пол за од за ед нич ко то ве чер но 
про у чу ва ње во се мејс тво то.

„воспитувај“,ане„Кажувај.“ – На ро ди те лот му е до ве ре но 
из во нред но то де ло да го обра зу ва и да го вос пи та сво е то де те за 
ид ни от, ве чен жи вот. Мно гу ро ди те ли сме та ат де ка ја ис пол ни ле 
сво ја та долж ност ако са мо ги на хра нат, ги об ле чат сво и те де ца, и 
ги обра зу ва ат спо ред стан дар ди те на све тот. Тие се пре за фа те ни 
со ра бо та или за до волс тва, за да оста ват про стор вос пи ту ва ње то 
на нив ни те де ца да ста не нив но жи вот но про у чу ва ње. Тие не на-
сто ју ва ат да ги вос пи та ат сво и те де ца да ги упо тре бат сво и те та-
лен ти во чест на сво јот Отку пи тел. Со ло мон не ре кол: „Ка жи му на 
де те то за па тот по кој што тре ба да оди, а ко га ќе оста ри, не ма да 
скрш не од не го.“ Ту ку тој ре кол: „Вос пи тај го де те то за па тот по кој-
што тре ба да оди, и ко га ќе оста ри не ма да скрш не од не го.“

воспитајтегидаимаатсамоконтрола. – Ни ту ед на ра бо та 
што не ко гаш ја пре зе мал чо век не ба ра по го ле ма гри жа и ве шти на 
ка ко пра вил но то вос пи ту ва ње и обра зу ва ње на мла ди те и де ца та. 
Ни ед но вли ја ние не е тол ку моќ но ка ко она со кое сме оп кру же ни 
во на ши те пр ви го ди ни... При ро да та на чо ве кот е трој на, и вос пи-
ту ва ње то, за кое збо ру ва Со ло мон, по драз би ра пра ви лен раз вој 
на фи зич ки те, ин те ле кту ал ни те и мо рал ни те си ли. За пра вил но 
да се из вр ши ова де ло, ро ди те ли те и учи те ли те тре ба са ми те да 
го раз бе рат „па тот“ по кој де те то тре ба да оди. Ту ка не се вклу че ни 
са мо поз на ва ња та стек на ти од кни ги или на у че ни те ра бо ти на учи-
ли ште. Тоа по драз би ра при ме на на уме ре но ста, брат ска та љу без-
ност и по бож ност, из вр шу ва ње на долж но сти те кон са ми от се бе, 
сво и те ближ ни и Бо га. 

Вос пи ту ва ње то на де те то мо ра да би де по и на кво од оние прин-
ци пи кои вла де ат при тре ни ра ње на не кое не ра зум но жи вот но. Жи-
вот но то тре ба са мо да се на вик не да му се по ко ру ва на сво јот гос-
по дар, ме ѓу тоа, де те то мо ра да би де по у че но да се кон тро ли ра се-
бе си. Вол ја та мо ра да би де вос пи та на да ги слу ша про пи си те на 
раз у мот и со ве ста. Ед но де те мо же да би де вос пи та но на исти от 
на чин ка ко и жи вот но то, да не ма сво ја вол ја, а не го ва та лич ност 
да се пре то пи во лич но ста на сво јот учи тел. Та кво то вос пи ту ва ње 
не е му дро и не го ви те вли ја ни ја се ка та стро фал ни. На та ка вос пи-
та ни те де ца ќе им не до ста су ва цвр сти на и ре ши тел ност. Тие не ма 
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да на у чат да дејс тву ва ат спо ред прин цип; по ра ди тоа што не се 
упо тре бу ва ат, си ли те на рас у ду ва ње не ма да би дат зац вр сте ни. 
Кол ку што е мож но, се кое де те не ка се вос пи ту ва да би де са мо-
стој но. Му дри от учи тел ќе им по све ти по себ но вни ма ние на раз во-
јот на пос ла би те ка ра ктер ни цр ти, за де те то да мо же да офор ми 
до бро ба лан си ран, хар мо ни чен ка ра ктер.
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Г Л А  В А  5

бИбЛИјАТАКАКОучебНИК

Првиотучебникнадетето. – Биб ли ја та тре ба да би де пр ви от 
учеб ник на де те то. Од оваа кни га ро ди те ли те тре ба да му да дат 
му дри по у ки. Бож ја та реч тре ба да би де пра вил ник на жи во тот. Од 
неа де ца та тре ба да на у чат де ка Бог е нив ни от не бе сен Та тко, и 
од пре крас ни те лек ции во не го ва та Реч, тие тре ба да го за поз на ат 
Не го ви от ка ра ктер. 

Книгаполнасоветувања,благословииукори. – Мај ка та 
мо ра сво јот ум да го осве жу ва и да го снаб ду ва со ве ту ва ња та и 
бла гос ло ви те од Бож ја та реч, ка ко и за за бра не ти те не шта, та ка 
што, ко га неј зи ни те де ца ќе на пра ват не што по греш но, таа да мо же 
да ги уко ри со Бож ји те збо ро ви и да им ука же на тоа де ка го жа ло-
стат Бож ји от Дух. Уче те ги де ка Хри сто во то одо бру ва ње и не го ва та 
нас ме вка има ат по го ле ма вред ност откол ку по фал ба та или ла ска-
ње то на нај бо га ти те, нај воз ви ше ни те и нај у че ни те на оваа зем ја. 
Од ден во ден, во де те ги кон Хри ста со љу бов, неж но и ср деч но. 
Вие не сме е те да доз во ли те не што да ве по пре чи во ос тва ру ва-
ње то на ова го ле мо де ло.

Таајапретставувабожјатаљубовкакоугоднатема. – Де-
ца та во се кое се мејс тво тре ба да би дат одг ле да ни под вли ја ни е то 
на гри жа та и на у ка та Гос по до ва. Ло ши те осо би ни тре ба да би дат 
кон тро ли ра ни, а ло ши от тем пе ра мент по ко рен. Де ца та тре ба да 
се по у чат де ка се Бож ја сопс тве ност, ку пе ни со Не го ва та ска по-
це на крв, де ка не мо жат во жи во тот да им се пре да дат на за до волс-
тво то и су е та та, да не гу ва ат са мо во лие и да ги спро ве ду ва ат са мо 
лич ни те идеи, а се пак да се вбро јат ме ѓу Бож ји те де ца. Де ца та 
тре ба да би дат по у че ни со љу без ност и тр пе ние... Ро ди те ли те не ка 
им ја пре не сат Бож ја та љу бов на та ков на чин што таа да би де 
ми ла те ма во до мот, а цр ква та не ка ја пре зе ме врз се бе од го вор-
но ста да ги хра ни јаг ни ња та и ов ци те од ста до то.

Нејзинитесториимувлеваатсугурностнаплашливото
дете. – Единс тве но све ста за Бож јо то при сус тво мо же да го исте ра 
стра вот, кој го обре ме ну ва жи во тот на плаш ли во то де те. Во сво јот 
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ум не ка го вре же ве ту ва ње то: „Гос по дов ан гел се на ста ну ва око лу 
оние што се бо јат од не го, и ги из ба ву ва“ (Псалм 34:7). Де те то не ка 
ја чи та пре крас на та сто ри ја за Ели сеј во пла нин ски от град, ка де 
мнош тво не бес ни ан ге ли сто е ле по ме ѓу не го и вој ски те на во о ру-
же ни те не при ја те ли. Не ка чи та ка ко пред Пе тар, за тво рен и осу-
ден на смрт, се по ја вил Гос по дов ан гел; кој, по ми ну вај ќи ги во о ру-
же ни те стра жа ри, огром ни те пор ти и го ле ма та же лез на вра та со 
шар ки и шип ки, го од вел Бож ји от слу га на без бед но ме сто.

Би де те сил ни во ве ра та и уче те ги сво и те де ца де ка си те ние 
за ви си ме од Бо га. Чи тај те им ја сто ри ја та за че ти ри те евреј ски 
де ца, и пот тик не те го нив ни от ум да сфа ти кол ку би ло важ но до-
бро то вли ја ние по ка жа но во вре ме то на Да ни ел, за ра ди не го во то 
стро го др же ње на прин ци пи те.

Поедноставетегипоукитеодбиблијата. – Ро ди те ли те тре ба 
да ги по у чу ва ат сво и те де ца од Биб ли ја та и по у ки те да ги по ед но-
ста ват, со цел, де ца та по лес но да ги раз бе рат.

Уче те ги сво и те де ца де ка Бож ји те за по ве ди мо ра да ста нат пра-
ви ло во нив ни от жи вот. Окол но сти те мо жат да ги од во јат од ро ди-
те ли те и од нив ни от дом, ме ѓу тоа, лек ци и те при ме ни во дет ство то 
и мла до ста, ќе би дат бла гос лов за нив во те кот на це ли от жи вот.
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Г Л А  В А  6

ПРИРОДАТАКАКОучебНИК

Неисцрпенизворнапоуки. – По крај Биб ли ја та, на ша нај го-
ле ма кни га за по у ки тре ба да би де при ро да та.

За ма ло то де те, кое сè уште не е спо соб но да учи од пе ча тен 
збор или да се вклу чи во ре дов ни от тек на учи лиш на та на ста ва, 
при ро да та прет ста ву ва не ис цр пен из вор на по у ки и во о ду ше ву-
ва ње. Ср це то кое сè уште не за тврд на ло од до пи рот со зло то, бр гу 
мо же во се то соз да де но да го пре поз нае Бож је то при сус тво. Сè 
уште не ота пе но од вре ва та на све тот, уво то е при ем чи во за Гла-
сот кој збо ру ва пре ку при ро да та.

Природатагиилустрирапоукитеодбиблијата. – Де ца та 
тре ба да би дат охра бре ни во при ро да та да ба ра ат илустрaции за 
биб ли ски те уче ња, а во Биб ли ја та да на о ѓа ат спо ред би изв ле че ни 
од при ро да та. Се то она што го прет ста ву ва Хри ста, ка ко и она што 
Тој го упо тре бил опи шу вај ќи ја ви сти на та, тие тре ба да го истра жу-
ва ат и во при ро да та и во Све то то Пис мо. На тој на чин ќе мо жат да 
на у чат да го пре поз на ат Не го во др во то и ло за та, во лил ја нот и ро-
за та, во сон це то и ѕвез да та. Тие мо жат да на у чат да го слу ша ат 
не го ви от глас во пес на та на пти ци те, во шу мот на дрв ја та, во тат-
не жот на гро мот и во му зи ка та на мо ре то. Се кое не што во при ро-
да та ќе им ги по вто ру ва не го ви те ска по це ни по у ки.

библијатагитолкуватајнитенаприродата. – Ко га ќе дој де 
во до пир со при ро да та де те то ќе би де збу не то. Тоа не из беж но ќе 
го за бе ле жи дејс тву ва ње то на со пер нич ки те си ли. И ток му ту ка му 
е по тре бен тол ку вач на тие про це си во при ро да та. Гле дај ќи ка ко 
зло то се по ка жу ва ду ри и во све тот на при ро да та, си те мо ра ат да 
ја на у чат иста та жал на по у ка – „Чо век не при ја тел го на пра ви тоа“ 
(Ма теј 13:28). 

По у ки те на при ро да та мо жат пра вил но да се про чи та ат са мо 
во свет ли на та што сјае од Гол го та. Пре ку сто ри ја та за Вит ле ем и 
кр стот не ка се по ка же ка ко до бро то тре ба да го надв ла дее зло то 
и де ка се кој бла гос лов што го при ма ме е дар на отку пу ва ње то.

Зло то кое рас и пу ва и уни шту ва е прет ста ве но со боц ки и тр ње, 
со пле вел и тро скот. Во пти ца та што пее и цве тот кој се отво ра, во 
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дож дот и сја јот на сон це то, во лет но то ве трен це и неж на та ро са, 
во де се ти ци ил ја ди не шта во при ро да та, од да бот во шу ма та до 
тем ја ну шка та што цу ти при не го ви от ко рен, се гле да љу бо вта ко ја 
об но ву ва. И при ро да та сè уште ни збо ру ва за Бож ја та до бри на.

Негувајтељубовконприродата. – Не ка мај ка та... нај де вре ме 
да ја не гу ва љу бо вта кон уба ви те не шта во при ро да та во се бе и 
кај сво и те де ца. Нив ни от пог лед не ка го по со чи кон слав ни те не-
шта во ши ро чи ни те на не бе са та, до ил јад ни ци те об ли ци на уба-
ви на што ја кра сат зем ја та, и то гаш збо ру вај те им за Оној кој го соз-
дал се то тоа. На тој на чин таа ќе го во ди умот на мла ди те кон Соз-
да те лот и во ср це то ќе раз бу ди стра во по чит и љу бов кон Да ри те-
лот на си те бла гос ло ви. По ли ња та и рит чи ња та – ау ди то ри у мот 
на при ро да та – тре ба да би де учил ни ца за ма ли те де ца. Неј зи ни те 
риз ни ци тре ба да би дат нив ни учеб ни ци. Лек ци и те пре да де ни на 
та ков на чин, де те то ни ко гаш не ма да ги за бо ра ви.

Ро ди те ли те мо жат да на пра ват мно гу за да ги по вр зат сво и те 
де ца со при ро да та. Тие мо жат да ги охра брат да ги са ка ат уба ви-
ни те на при ро да та кои сам Бог ги по ста вил за нив и да ја пре поз-
на ат ра ка та на Да ри те лот во сè она што го при ма ат од не го. Со 
тоа, поч ва та на ср це то мо же ра но да би де под го тве на за дра го це-
но то се ме на ви сти на та, кое во свое вре ме ќе ник не и ќе до не се 
бо га та же тва.

Придруженисоптицитевопеснинапофалба.– Ма ли те де ца 
тре ба че сто да се из ве ду ва ат во при ро да. На ме сто да ги ста ва ат 
врз нив око ви те на мо да та, не ка би дат сло бод ни ка ко јаг ни ња и 
не ка си игра ат под при јат на та све жи на на сон че ва та свет ли на. По-
ка жу вај те кон гр му шки те и цве ќи ња та, по низ на та тре ва и ви со ки те 
дрв ја, и тие не ка ста нат бли ски со нив ни те уба ви, раз но вид ни и 
неж ни об ли ци. Уче те ги во си те соз да де ни де ла да ја пре поз на ат 
Бож ја та му дрост и љу бов; и ко га нив ни те ср ца се раз и гра ни од ра-
дост и бла го дар на љу бов, не ка им се при дру жат на пти ци те во нив-
ни те пес ни на бла го дар ност.

Природатаибиблијатабилехристовиучебници. – Сво е то 
обра зо ва ние Исус го стек нал од из во ри што ги одре ди ло Не бо то, 
од ко рис на та ра бо та, од про у чу ва ње то на Спи си те, од при ро да та 
и од искус тво то на жи во тот – Бож ји учеб ни ци пол ни со ин струк ции 
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за си те оние што до бро вол но по да ва ат ра ка кон нив со отво ре ни 
очи и ср це кое раз би ра.

Не го во то до бро поз на ва ње на Пис мо то по ка жу ва кол ку вни ма-
тел но не го ви те ра ни го ди ни би ле по све те ни на про у чу ва ње на Бож-
ји от Збор. Зго ра на тоа, пред не го би ла отво ре на и го ле ма та биб-
ли о те ка на Бож ји те соз да де ни де ла. Оној, кој ги соз дал си те не-
шта, ги про у чу вал лек ци и те кои не го ва та ра ка ги за пи ша ла на зем-
ја та, во мо ре то и на не бо то. Од во ен од не све ти те па ти шта на све-
тот, Тој стек ну вал на уч ни поз на ва ња од при ро да та. Го про у чу вал 
жи во тот на рас те ни ја та, на жи вот ни те и жи во тот на чо ве кот. Уште 
од не го ви те нај ра ни го ди ни Тој пред се бе имал ед на цел, да жи вее 
на бла гос лов на дру ги те. Из во ри за таа цел на о ѓал во при ро да та; 
до де ка го про у чу вал жи во тот на рас те ни ја та и на жи вот ни те, во не-
го ви от ум би се ро ди ле но ви идеи за нив ни те па ти шта и зна-
че ња... 

Спо ред тоа, до де ка се оби ду вал да ја раз бе ре су шти на та на 
соз да де но то, пред Ису са се отво ра ло зна че ње то на Реч та и на Бож-
ји те де ла. Не бес ни те су штес тва би ле Не го ви по сто ја ни при друж-
ни ци, а Тој не гу вал све ти мис ли и за ед ни ца со Бо га. Од ми гот ко га 
ста нал све сен за око ли на та, Тој по сто ја но рас тел и ду хов но се из-
диг ну вал во поз на ва ње то на ви сти на та.

Се кое де те мо же да се здо бие со зна е ње ка кво што стек нал 
Исус. До де ка се оби ду ва ме да се за поз на е ме со на ши от не бе сен 
Та тко пре ку Не го ва та Реч, ан ге ли те ќе ни се при дру жат, на ши от ум 
ќе би де за си лен, на ши от ка ра ктер воз ви шен и пре фи нет.
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Г Л А  В А  7

ПРАКТИчНИПОуКИОДКНИгАТАНАПРИРОДАТА

божјиотгласвоНеговитесозданија. – Ка де и да се свр ти ме, 
го слу ша ме Бож ји от глас и ги гле да ме Не го ви те соз да ни ја. Од све-
че ни от тре скот на гро мот и не пре ки на ти от ек на оке а нот, до ми лоз-
вуч ни те пес ни на пти ци те кои со сво и те ме ло дии ги ис пол ну ва ат 
шу ми те, при ро да та со без број гла со ви му од да ва сла ва на сво јот 
Соз да тел. На зем ја та, во мо ре то и во воз ду хот со сво и те чу дес ни 
ни јан си и бои, во рас кош ни от кон траст или во раз но вид на та хар-
мо ни ја ние ја гле да ме Не го ва та сла ва. И веч ни те рит чи ња збо ру-
ва ат за Не го ва та сла ва. Дрв ја та со сво и те зе ле ни ба јра ци под сон-
че ва та свет ли на, и цве ќи ња та со нив на та неж на уба ви на, збо ру-
ва ат за сво јот Соз да тел. Жи во пис но то зе ле ни ло рас по сте ле но врз 
ка фе на та зем ја, збо ру ва кол ку Бог се гри жи и за нај сит ни те свои 
соз да ни ја. Дла бо чи ни те на мо ре то и зем ја та ги откри ва ат не го ви те 
бо гат ства. Оној, кој ги по ста вил би се ри те во оке а нот, и аме ти стот 
и хри зо ли тот по ме ѓу кар пи те, е љу би тел на сè што е уба во. Сон-
це то, кое се из ди га на не бе са та, го прет ста ву ва Оној кој е жи вот и 
свет ли на за сè она што го соз дал со Сво и те ра це. За Бо га збо ру ва 
и си от сјај и уба ви на што ја кра сат зем ја та и ги освет лу ва ат не бе-
са та.

Да ли то гаш ние, кои ги ужи ва ме не го ви те да ро ви, тре ба да го 
за бо ра ви ме Да ри те лот? Се то тоа не ка нè пот тик не да раз мис лу-
ва ме за Не го ва та до бри на и за Не го ва та љу бов. Се та уба ви на на 
на ши от зе мен дом не ка нè по тсе ту ва на кри стал на та ре ка и зе ле-
ни те по ли ња, дрв ја та кои се ве јат и жи ви те из во ри, бле ска ви от 
град и хо рот во бе ла об ле ка, на на ши от не бе сен дом – тој пре кра-
сен свет што ни е ден умет ник не мо же да го на цр та и ни ту пак смр-
тен ја зик да го опи ше. „Што око то не ви де, што уво то не чу, што во 
чо веч ко то ср це не дој де, тоа Бог го при го тви за оние кои го љу бат.“ 
(1. Ко ринт ја ни те 2:9).

ЗабожјатаљубовиНеговиоткарактер. – Мај ки те... не тре ба 
да би дат пре о ку пи ра ни со ве штач ко то и обре ме не ти со гри жи, и 
да не ма ат вре ме да ги вос пи ту ва ат сво и те де ца од го ле ма та Бож ја 
кни га на при ро да та, втис ну вај ќи ја во нив ни от млад ум уба ви на та 
на отво ра ње то на пуп ка та и цве тот. Ви со ки те дрв ја и уба ви те пти ци, 
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кои му пе ат ра дос ни пес ни на сво јот Соз да тел, на дет ски те чув ства 
им збо ру ва ат за до бри на та, ми ло ста и Бож ја та до бро де тел. Се кој 
лист и се кој цвет со сво и те раз но вид ни ни јан си, кои го ис пол ну ва ат 
воз ду хот со при ја тен ми рис, ги учат де ка Бог е љу бов. Сè она што 
е уба во и ми ло во овој свет им збо ру ва за љу бо вта на на ши от не-
бе сен Та тко. Тие мо жат Бож ји от ка ра ктер да го за бе ле жат во Не го-
ви те соз да де ни де ла.

Забожјотосовршенство. – Ка ко што при ро да та откри ва де ка 
го це ни Го ле ми от Ра бот ник со тоа што пра ви нај до бро што мо же 
за да го прет ста ви Бож јо то со вр шенс тво, та ка и чо веч ки те су штес-
тва тре ба да се тру дат во сво ја та сфе ра да го прет ста ву ва ат Бож-
јо то со вр шенс тво, доз во лу вај ќи му на Бо га пре ку нив да ги ос тва ри 
Сво и те це ли за пра вед ност, ми лост и до бри на.

ЗаСоздателотисаботата. – Кој ни го дал сон це то кое пра ви 
зем ја та да до не се пло до ви и кој ги из ле ва пло до нос ни те дож до ви? 
Кој ги по ста вил не бе са та над нас, сон це то и ѕвез ди те? Кој ти дал 
раз ум, и од ден во ден, кој вни ма ва над те бе?... Се ко гаш ко га ќе 
пог лед не ме кон соз да де ни от свет, се по тсе ту ва ме де ка нè соз да ла 
Бож ја та моќ на ра ка. Не бес ни от свод над на ши те гла ви и зем ја та 
по кри е на со зе ле ни от те пих, по ви ку ва ат да се се ти ме на Бож ја та 
си ла и на Не го ва та љу бов и љу без ност. Тој мо жел да на пра ви тре-
ва та да би де ка фе на или цр на, ме ѓу тоа Бог е љу би тел на уба во то 
и за ра ди тоа, Тој нам ни дал пре крас ни не шта кои мо же ме да ги 
гле да ме. Би мо жел ли не кој друг да ги обои цве ќи ња та со тол ку 
неж ни ни јан си со ка кви што ги об ле кол Бог?...

Ние не ма ме по до бар учеб ник од при ро да та. „Пог лед не те ги пол-
ски те кри но ви;... ни ту ра бо тат, ни ту пре дат: но Јас ви ве лам, де ка 
ду ри ни Со ло мон, во се та сво ја сла ва, не се об ле че ка ко еден од 
нив.“ Умот на на ши те де ца не ка би де по со чен кон Бо га. За ра ди 
тоа, Тој ни го дал сед ми от ден и го оста вил ка ко спо мен за Не го-
ви те соз да де ни де ла.

Послушностконзаконот. – Иста та си ла што ја одр жу ва при ро-
да та дејс тву ва и во чо ве кот. Исти те го ле ми за ко ни што ги во дат па-
те ки те и на ѕвез да та и на ато мот, го надг ле ду ва ат и чо ве ко ви от жи-
вот. За ко ни те кои упра ву ва ат со ра бо та та на ср це то усог ла су вај ќи 
го про то кот на стру ја та на жи во тот спо ред за ко ни те на те ло то, се 
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за ко ни на моќ ни от Ум кој има власт над ду ша та. Од Не го про из ле-
гу ва це ли от жи вот. Са мо во сог лас ност со Не го мо же да се утвр ди 
ви стин ско то по драч је на актив ност на жи во тот. Си те соз да де ни су-
штес тва сто јат пред ист ус лов – нив ни от жи во тот се одр жу ва на 
тој на чин што го при ма ат од Бо га и тре ба да го упо тре бат та ка што 
ќе жи ве е ат во сог лас ност со вол ја та на Соз да те лот. Ако го пре кр-
шу ва Бож ји от за кон - фи зич ки от, мен тал ни от или мо рал ни от, чо ве-
кот сам се изд во ју ва од хар мо ни ја со все ле на та и вне су ва дис хар-
мо ни ја, анар хи ја и про паст.

Оној кој ќе на у чи на ва ков на чин да ги тол ку ва неј зи ни те уче ња, 
ќе до бие по јас на прет ста ва за при ро да та; све тот е учеб ник, а жи-
во тот учи ли ште. Единс тво то на чо ве кот со при ро да та и со Бо га, 
уни вер зал на та власт на за ко нот, пос ле ди ци те од пре ста пу ва ње то, 
вли ја ат врз умот и го об ли ку ва ат ка ра кте рот. Тоа се лек ци и те кои 
на ши те де ца тре ба да ги на у чат. 

Другилекцииодзаконитенаприродата. – Обра бо ту вај ќи ја 
зем ја та, вни ма тел ни от ра бот ник ќе сог ле да де ка пред не го се отво-
ра ат та кви бо гат ства ка кви што не ни со ну вал. Ни кој не мо же ус-
пеш но да се за ни ма ва со зем јо де лие или со гра ди нарс тво ако не 
ги по чи ту ва за ко ни те на таа ра бо та. Мо ра ат да се про у чу ва ат по-
себ ни те по тре би на се кој рас ти те лен вид. Раз лич ни ви до ви ба ра ат 
раз лич на поч ва и со од вет на не га, а по ко ру ва ње то на за ко ни те кои 
упра ву ва ат со се кое од нив е ус лов за ус пех.

Вни ма ни е то што го ба ра пре са ду ва ње то, да не се при тес ни или 
по греш но да се по ста ви ма кар и ед на жи ла од ко ре нот, гри жа та за 
мла ди те рас те ни ја, нив но то кро е ње и на вод ну ва ње, за шти ту ва-
ње то од мра зот но ќе и од сон це то де ње, бор ба та про тив пле ве лот, 
бо ле сти те и штет ни те ин се кти, се вкуп но то не гу ва ње и уре ду ва ње, 
не са мо што овоз мо жу ва ат важ ни по у ки за раз ви ва ње на ка ра кте-
рот, ту ку по ка жу ва ат де ка са мо со ра бо та мо же да се по стиг не раз-
вој. Учеј ќи се да би де ме гриж ли ви, тр пе ли ви, те мел ни, пос луш ни 
на за ко нот, ние го стек ну ва ме нај важ но то вос пи ту ва ње. 

По сто ја ни от до пир со тај ни те на жи во тот и уба ви на та на при ро-
да та, ка ко и неж но ста ко ја е по треб на за гри жа та око лу овие пре-
крас ни де ла на Бож јо то соз да ва ње, при до не су ва ат за ожи ву ва ње 
на умот и об ла го ро ду ва ње и воз диг ну ва ње на ка ра кте рот; а на у че-
ни те по у ки му по ма га ат на ра бот ни кот ус пеш но да се со о чу ва со 
лу ѓе то.
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Лекцииодпосеанотосеме. – Па ра бо ла та за се ја чот и се ме то 
ни да ва дла бо ка ду хов на по ра ка. Се ме то ги прет ста ву ва на че ла та 
по се а ни во ср це то, а не го ви от раст, раз ви то кот на ка ра кте рот. На-
пра ве те по у чу ва ње то на оваа точ ка да се при ме ни во пра кса. Де-
ца та мо жат да ја под го тват поч ва та и да го се јат се ме то; и до де ка 
ра бо тат, ро ди те лот или учи те лот мо жат да им об јас нат за гра ди-
на та на ср це то, за до бро то или ло шо то се ме по се а но та му; ка ко 
што гра ди на та тре ба да би де под го тве на за при род но то се ме, исто 
та ка и ср це то мо ра да би де под го тве но за се ме то на ви сти на та. 
Ка ко што рас те ни е то рас те, слич но ста по ме ѓу при род но то и ду хов-
но то се е ње мо же да про дол жи.

До де ка го фр ла ат се ме то во зем ја та, тие мо жат да им ја пре не-
сат по у ка та за Хри сто ва та смрт; а ко га тре вка та ќе из ник не, не ка 
ги упа тат на ви сти на та за во скре се ни е то.

градинатанасрцетотребадасеодгледува. – Од обра бо ту-
ва ње то на поч ва та по сто ја но мо жат да се изв ле ку ва ат одре де ни 
лек ции. Ни кој не мо же да до не се зак лу чок де ка не о бра бо те но 
пар че поч ва ќе до не се же тва одед наш. Во под го то вка та на поч ва та, 
во се е ње то на се ме то и во не гу ва ње то на рас те ни е то, мо ра да 
би де вло же на вред на и истрај на ра бо та. Та ка мо ра да би де и со 
ду хов но то се е ње. Гра ди на та на ср це то мо ра да се обра бо ту ва. 
Поч ва та мо ра да би де изо ра на пре ку по ка ја ние. Мо ра да се искор не 
ло ши от пле вел што го за ду шу ва до бро то зр но. Ка ко што мо же, 
са мо со вред на ра бо та поч ва та пре кри е на со тр ња да би де вра-
те на во неј зи на та пр во бит на со стој ба, та ка и зли те тен ден ции на 
ср це то мо жат да би дат по бе де ни са мо со истрај ни на по ри, во Хри-
сто во то име и со Не го ва та си ла.

Растењевоблагодатта. – Збо ру вај те им на де ца та за чу до-
твор на та Бож ја си ла. До де ка го про у чу ва ат го ле ми от учеб ник на 
при ро да та, Бог ќе вли јае врз нив ни от ум. Зем јо де ле цот ја ора сво-
ја та зем ја и ги сее сво и те се ми ња, ме ѓу тоа, тој не мо же да на пра ви 
се ме то да рас те. Тој мо ра да за ви си од Бо га кој ќе го на пра ви она 
што чо веч ка си ла не мо же да го сто ри. Гос под ја сме сту ва Сво ја та 
жи во то дав на си ла во се ме то, ко ја по тоа пра ви тоа да ник не и да 
жи вее. Бла го да ре ние на Не го ва та гри жа ни ку ле цот на жи во тот ја 
про би ва твр да та ко ра во кое е за тво ре но, и из ник ну ва за да го да де 
сво јот плод. Нај пр во се по ја ву ва тре вка та, по тоа кла сот, па ду ри 
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то гаш кла сот се ис пол ну ва со зр на. Ко га на де ца та ќе им се об јас ни 
де ло то кое Бог го пра ви за се ме то, тие мо жат да ја сфа тат и тај-
на та на рас те ње то во бла го дат та.

Издигнувањенаднештатаоколунас. – Во Аме ри ка ние 
има ме све жи вод ни кри но ви. Тие пре крас ни кри но ви из ник ну ва ат 
чи сти, не из вал ка ни, со вр ше ни, без ни ту ед на ма на. Тие се про би-
ва ат низ гу сти ур на ти ни. Јас му ре ков на мо јот син: „Са кам да се 
оби деш да ми ски неш еден крин со стеб ло што е мож но поб ли ску 
до ко ре нот. Са кам да раз бе реш не што во вр ска со тоа.“

Тој изв ле че ед на ра ка кри но ви и јас ги пос ма трав. Це ли те беа 
пол ни со отво ре ни ка на ли, а стеб лен ца та впи ваа ма те рии од чи-
сти от пе сок под по вр ши на та и беа раз ви е ни во чи сти и не из вал-
ка ни кри но ви. Тие ги отфр ли ле си те от па до ци. Тие ги отфр ли ле 
си те не при јат ни не шта, но еве, тие се раз ви ле во сво ја та уба-
ви на.

Ток му та ка ние тре ба да ги вос пи ту ва ме на ши те мла ди во овој 
свет. Нив ни от ум не ка би де по у чен за тоа кој е Бог, кој е Исус Хри-
стос, и за жр тва та што Тој ја на пра ви во на ша пол за. Не ка цр пат 
од чи сто та та, доб ле ста, бла го дат та, уч ти во ста, љу бо вта, воз др жу-
ва ње то; не ка ги цр пат од Из во рот на се та си ла.

Поукизадовербаиистрајност.– „За пра шај ги ѕве ро ви те, и 
тие ќе те по у чат; и пти ци те не бес ни, и тие ќе ти ка жат:... и мор ски те 
ри би ќе ти об ја ват те бе.“ „Оди кај мра вка та; раз мис лу вај за неј зи-
ни те па ти шта.“ „Пог лед не те ги пти ци те.“ „Раз мис ле те за га вра ни те.“ 
Јов 12:7,8; Изре ки 6:6; Ма теј 6:26; Лу ка 12:24.

Ние не тре ба са мо да му рас ка жу ва ме на де те то за овие Бож ји 
соз да ни ја. Са ми те жи вот ни тре ба да би дат не го ви учи те ли. Мра в-
ки те да ва ат по у ка за тр пе ли ва тру до љу би вост, за истрај ност во 
сов ла ду ва ње на преч ки те, за под го тву ва ње за ид ни на та. Пти ци те 
се учи те ли на ми лоз вуч на та по у ка за до вер ба та. На ши от не бе сен 
Отец се гри жи за нив; но тие мо ра ат да ја со би ра ат хра на та, мо-
ра ат да ги гра дат сво и те гнез да и да ги по ди га ат сво и те мла ди. 
Тие се кој миг се из ло же ни на не при ја те ли кои на сто ју ва ат да ги 
уни штат. А се пак, кол ку ра дос но се за фа те ни со сво ја та ра бо та! 
Кол ку се нив ни те пес ни пол ни со ве сел ба!

Псал ми стот да ва пре кра сен опис за тоа кол ку Бог се гри жи за 
шум ски те соз да ни ја –

40



„Ви со ки те пла ни ни им да ва ат за сол ни ште на ди ви те ко зи,
 и пе ште ри те на ја зов ци те.“ Псалм 104:18. 

Тој ис пра ќа по то ци да те чат ме ѓу ри до ви те, ка де и пти ци те 
има ат свои ста но ви, и „пе јат сре де гран ки те“ (Псалм 104:12). Си те 
соз да ни ја по шу ми те и го ри те се дел од не го во то го ле мо до ма ќинс-
тво. Тој ја отво ра сво ја та ра ка и обил но на си ту ва „сè што е жи во“ 
(Псалм 145:16).

Инсектитедаваатпоуказаработливоста. – Ра бот ли ва та 
пче ла на ин те ли гент ни от чо век му да ва при мер на кој тре ба да се 
уг ле да. Овие ин се кти жи ве ат во со вр шен ред и на ни ту еден без-
ра бот ник не му е доз во ле но ме сто во кош ни ца та. Тие сво ја та одре-
де на ра бо та ја из вр шу ва ат со та ква раз ум ност и рев ност што ја 
пре ми ну ва мо ќта на на ше то сфа ќа ње... Му дри от Со ло мон го на со-
чу ва на ше то вни ма ние кон тие ма леч ки соз да ни ја на зем ја та: „Оди 
при мра вка та, о мрз ли ве цу; наб љу ду вај ги неј зи ни те па ти шта и 
би ди му дар; таа не ма во дич, над зор ник ни на стој ник, се гри жи за 
хра на та ле те и при би ра ја де ње во вре ме на же тва та.“ „Мра вки те 
во кои не ма си ла, се пак сво ја та хра на ја под го тву ва ат во те кот на 
ле то то.“ Од тие ма леч ки учи те ли мо же ме да изв ле че ме лек ци ја за 
вер но ста. До кол ку вред но ги усо вр шу ва ме спо соб но сти те со кои 
нè об да рил пре му дри от Соз да тел, тол ку по ве ќе ќе се зго ле ми на-
ша та ко рис ност. Бож јо то око за пи ра и врз нај ма ли те Не го ви соз да-
ни ја; да ли Тој то гаш не ма да пог лед не кон чо ве кот, кој е соз да ден 
спо ред Не го ви от лик, и да ба ра од не го со од ве тен на до ме сток за 
си те по да ре ни пред но сти?

41



42



ОТСЕК III

Соодветно обучени учители





Г Л А  В А  8

ПОТРебНАеПОДгОТОвКА

Подготовкатанамајкатаезанемарена.– Пр ви от учи тел на 
де те то е не го ва та мај ка. Во оној пер и од ко га не го ви от ум е нај при-
ем чив и нај бр зо се раз ви ва, не го во то вос пи ту ва ње во го ле ма мер ка 
за ви си од неа. Таа пр ва има мож ност да го об ли ку ва ка ра кте рот 
на де те то за до бро или ло шо. Таа мо ра да ја раз бе ре вред но ста 
на мож но ста што £ е да де на и по ве ќе од се кој друг учи тел да се 
ос по со би да ја пол зу ва на нај до бар на чин. Ме ѓу тоа, неј зи на та под-
го то вка е да ле ку по ма ла од си те оста на ти. Мно гу мал ку си сте мат-
ски на по ри се вло же ни со цел да £ се по мог не на мај ка та, чие вос-
пит но вли ја ние е нај сил но и нај да ле ку сеж но.

Итноепотребнавнимателнаицелоснаподготовка. – Прем-
но гу че сто се слу чу ва оние, на кои им е до ве ре на гри жа та за ма ло 
де те, да не ги поз на ва ат не го ви те фи зич ки по тре би; тие зна ат 
мал ку за за ко ни те на здрав је то или за прин ци пи те на раз во јот. Не 
се ни што по до бро под го тве ни да се гри жат ни ту за не го ви от мен-
та лен и ду хо вен раст. Тие се мо же би ос по со бе ни да упра ву ва ат 
со де лов ни здел ки или да бле ска ат во оп штес тво то; мо же би по стиг-
ну ва ат во нред ни ус пе си во ли те ра ту ра та и на у ка та; но има ат мал ку 
зна е ње во вр ска со вос пи ту ва ње то на де те то... 

Врз та тко то, исто ка ко и врз мај ка та, по чи ва од го вор но ста за ра-
но то и по доц неж но вос пи ту ва ње на де те то и за тоа е не оп ход но и 
двај ца та ро ди те ли вни ма тел но и те мел но да се под го тват за таа 
долж ност. Ма жот и же на та, уште пред да од лу чат да ја пре зе мат 
долж но ста на та тков ство то и мај чинс тво то, мо ра ат да се за поз на ат 
со за ко ни те на фи зич ки от раз вој – со фи зи о ло ги ја та и со хи ги е-
на та, со важ но ста на вли ја ни е то врз де те то уште пред не го во то ра-
ѓа ње, со нас лед ни те за ко ни, со са ни тар но ста, об ле ку ва ње то, веж-
би те на те ло то и ле ку ва ње то бо ле сти. Исто та ка, тие би мо ра ле 
да ги раз бе рат и за ко ни те на мен тал ни от раз вој и мо рал но то вос-
пи ту ва ње... 

Ро ди те ли те тре ба да ги про у чу ва ат за ко ни те на при ро да та. Тие 
тре ба да би дат за поз на е ни со ор га низ мот на чо веч ко то те ло. Тие 
тре ба да ги раз бе рат функ ци и те на раз лич ни те ор га ни и нив на та 
по вр за ност и за вис ност. Тие тре ба да ја про у чу ва ат по вр за но ста 
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на умс тве ни те со фи зич ки те си ли, и ус ло ви те по треб ни за здра ва 
актив ност на се кој по е ди не чен дел. Да се пре зе мат од го вор но сти те 
на ро ди телс тво то, без та ква под го то вка, прет ста ву ва грев.

„Којеспособен?“ – Ро ди те ли те мо же би ќе се за пра ша ат: „Кој 
е спо со бен за та кво не што?“ Единс тве но Бог мо же да им по мог не. 
До кол ку го за бо ра ват Не го, ако не ба ра ат по мош и со вет од Не го, 
нив ни те на по ри ќе би дат за луд ни. Ме ѓу тоа, пре ку мо ли тва, про у-
чу ва ње на Биб ли ја та и се срд на рев ност од нив на стра на, тие мо-
жат да ус пе ат во оваа важ на об вр ска и да до би јат сто крат на на-
гра да за вло же но то вре ме и се та нив на гри жа... Из во рот на му дро-
ста е отво рен и тие мо жат од не го да го цр пат се то не оп ход но зна-
е ње.

Не ко гаш ср це то ќе се за мо ри; ме ѓу тоа, жи во то чув ство на опас-
ност ко ја им се за ка ну ва на се гаш на та и ид на та сре ќа на нив ни те 
са ка ни, тре ба да ги пот тик не хри сти јан ски те ро ди те ли да ба ра ат 
уште по се срд на по мош од Из во рот на се ко ја си ла и му дрост. Тоа 
тре ба да ги на пра ви по прет паз ли ви, по ре ши тел ни, пос ми ре ни, но 
се пак цвр сти, до де ка бде ат над тие ду ши, за кои ќе мо ра да да дат 
сме тка.

воспитувањетонадететобараразбирањенабожјатаволја. 
– Ро ди те ли те не ма ат из го вор до кол ку за не ма рат да стек нат јас но 
раз би ра ње на Бож ја та вол ја, за да мо жат да ги по чи ту ва ат за ко-
ни те на Не го во то царс тво. Са мо на та ков на чин тие ќе мо жат сво-
и те де ца да ги во дат кон не бо то. Мои бра ќа и се стри, ва ша об вр-
ска е да ги раз бе ре те Бож ји те ба ра ња. Ка ко мо же те да ги вос пи-
та те де ца та за Гос по до ви те па ти шта, до кол ку нај пр во вие не доз-
на е те за се бе лич но што е пра вич но, а што по греш но, до де ка не 
сфа ти те де ка пос луш но ста зна чи ве чен жи вот, а не пос луш но ста 
веч на смрт?

На ше жи вот но де ло мо ра да би де да ја раз бе ре ме Бож ја та 
вол ја. Са мо до кол ку пра ви ме та ка, ние мо же ме пра вил но да ги вос-
пи ту ва ме сво и те де ца.

божјеупатствосоцелосниинструкции. – Ро ди те ли те не мо-
жат пра вил но да ги ис пол нат сво и те од го вор но сти сè до де ка со 
нив ни от жи вот не поч не да упра ву ва Бож ја та Реч, сè до де ка не 
сфа тат де ка тие тре ба та ка да го вос пи та ат и об ли ку ва ат ка ра кте-
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рот на се кое дра го це но чо веч ко су штес тво, за на кра јот да се здо-
би јат со веч ни от жи вот.

Биб ли ја та, кни га бо га та со ин струк ции, тре ба да би де ни вен 
учеб ник. До кол ку ги вос пи ту ва ат сво и те де ца спо ред неј зи ни те на-
че ла, тие, не са мо што ги по ста ву ва ат нив ни те мла ди ста па ла на 
си гур на па те ка, ту ку и се бе си се вос пи ту ва ат за сво и те нај све ти 
долж но сти.

Де ло то на ро ди те ли те е важ но, све че но де ло; тие има ат го ле ми 
об вр ски. Но до кол ку вни ма тел но ја про у чу ва ат Бож ја та Реч, та му 
ќе нај дат комп лет ни ин струк ции и мно гу дра го це ни ве ту ва ња, под 
ус лов, тие сво ја та ра бо та да ја из вр шу ва ат вер но и до бро.

Правилазародителитеидецата. – Бог одре дил пра ви ла спо-
ред кои тре ба да се ра ко во дат и ро ди те ли те и де ца та. Овие пра-
ви ла тре ба да би дат стро го по чи ту ва ни. На де ца та не тре ба да им 
се уго ду ва и да им се доз во ли да мис лат де ка тие мо жат да ги сле-
дат сво и те жел би без да ба ра ат со вет од сво и те ро ди те ли... 

Бог дал пра ви ла спо ред кои тре ба да се ра ко во дат ро ди те ли те 
и де ца та и тие не тре ба од нив да за стра нат. Бог оче ку ва ро ди те-
ли те на сво и те де ца да им да дат вос пи ту ва ње спо ред прин ци пи те 
на Не го ва та Реч. Ве ра та и де ла та тре ба да би дат ком би ни ра ни. 
Се то она што тре ба да би де на пра ве но во до маш ни от и учи лиш-
ни от жи вот, мо ра да би де из вр ше но при стој но и во ред.

Зазаконотисведоштвото. – Вос пит но то де ло во до мот, из вр-
ше но она ка ка ко што би ла Бож ја за мис ла, по ба ру ва ро ди те ли те 
да би дат гриж ли ви про у чу ва чи на Биб ли ја та. Тие мо ра да учат од 
Го ле ми от Учи тел. Од ден во ден, на нив ни те ус ни мо ра да се гле да 
за ко нот на љу бо вта и љу без но ста. Во нив ни от жи вот мо ра да се 
откри ва иста та бла го дат и ви сти на кои се ог ле ду ва ле во жи во тот 
на нив ни от При мер. То гаш по све те на та љу бов ќе ги вр зе за ед но 
ср ца та на ро ди те ли те и де ца та, и мла ди те ќе рас тат зац вр сте ни 
во ве ра та и вко ре не ти и вте ме ле ни во Бож ја та љу бов.

Ко га вол ја та и па ти шта та на ро ди те ли те ад вен ти сти на сед ми от 
ден ќе се усог ла сат со Бож ја та вол ја и Не го ви те па ти шта, нив ни те 
де ца ќе израс нат и во сво јот жи вот ќе го љу бат, ќе му од да ва ат 
чест и ќе му би дат пос луш ни на Бо га. Са та на та не ма да мо же да 
се здо бие со кон тро ла над нив ни от ум, за тоа што тие би ле вос пи-
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та ни Бож ја та Реч да ја сме та ат ка ко вр хов на и се кое искус тво, кое 
до а ѓа до нив, тие ќе го ис пи та ат со за ко нот и све дош тво то.

Доколкустебиленевнимателни,откупетеговремето.– Ро-
ди те ли те тре ба да ја про у чу ва ат Бож ја та Реч за се бе и за сво и те 
се мејс тва. Но на ме сто тоа, мно гу де ца се оста ве ни да рас тат не-
по у че ни, не у пра ву ва ни, не о гра ни че ни. Ро ди те ли те уште се га тре ба 
да на пра ват сè од се бе да го отку пат сво е то за не ма ру ва ње на де-
ца та и да ги по ста ват та му ка де што тие ќе би дат под нај до бри вли-
ја ни ја.

Ро ди те ли, про у чу вај те го Пис мо то. Не би де те са мо слу ша те ли; 
би де те из вр ши те ли на Реч та. До стиг не те го Бож ји от стан дард во 
вос пи ту ва ње то на ва ши те де ца.

водечкоправило:штовелигоспод? – Си те ро ди те ли тре ба 
да ги вос пи ту ва ат сво и те де ца да го сле дат Гос по до ви от пат. Ова 
не тре ба да се сфа ти ле ко мис ле но или да оста не на стра на, а да 
не пре диз ви ка не за до волс тво кај Гос по да. Не сме по ви ка ни да ре-
ша ва ме во ко ја на со ка тре ба дру ги те да трг нат, или ка ко мо же ме 
нај лес но да по ми не ме, ту ку, ка ко ве ли Гос под? Ни ро ди те ли те ни 
де ца та не ќе има ат мир, сре ќа или од мор на ду хот ако трг нат по 
ко ја и да е по греш на па те ка. Но ко га Гос по до ви от страв ќе зав ла-
дее со ср це то, со е ди не то со љу бо вта кон Ису са, ду ша та ќе се ис-
пол ни со чув ства на мир и ра дост.

Ро ди те ли, отво ре те ја Бож ја та реч пред Оној кој го чи та ва ше то 
ср це и ја поз на ва се ко ја тај на, и за пра шај те се: Што ве ли Пис мо то? 
Ова мо ра да би де пра ви ло на ва ши от жи вот. Оние, кои има ат љу-
бов кон ду ши те не ма да мол чат ко га ќе за бе ле жат де ка тие се на-
о ѓа ат во опас ност. Ние сме уве ре ни де ка ни што дру го, освен Бож-
ја та ви сти на, не мо же да им да де на ро ди те ли те му дрост ко ја го 
има во об ѕир спа се ни е то, ко га е во пра ша ње об ли ку ва ње то на 
умот на нив ни те де ца, и да ги одр жи да оста нат та кви.

Личнаподготовка. – До кол ку по стои не ко ја долж ност ко ја по-
ба ру ва не га на умот, ка де што ин те ле кту ал ни те и фи зич ки те си ли 
ба ра ат здрав тон и си ла, тоа е на по драч је то на вос пи ту ва ње на 
де ца та.

Во пог лед на ин ди ви ду ал на та од го вор ност на мај ки те, се ко ја 
же на тре ба да раз вие до бро из ба лан си ран ум и чист ка ра ктер, кој 
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го одб лес ну ва са мо она што е ви стин ско, до бро и пре крас но. Же-
на та и мај ка та мо же да ги вр зе за сво е то ср це со пру гот и де ца та 
пре ку не по пуст ли ва та љу бов по ка жа на со неј зи ни те бла ги збо ро ви 
и со сво е то уч ти во од не су ва ње, кое, ка ко пра ви ло, ќе би де ко пи-
ра но од неј зи ни те де ца.

Мајко,оваетвоесветодело. – Мо ја се стро, Хри стос ти го до-
ве рил ова све то де ло сво и те де ца да ги по у чу ваш да ги из вр шу-
ва ат Не го ви те за по ве ди. Со цел да се под го твиш за оваа ра бо та, 
са ма та мо раш да жи ве еш во пос луш ност на си те Не го ви на че ла. 
Гриж ли во вни ма вај на се кој збор и на се кое свое де ло. Вни ма вај 
нај гриж ли во на тво и те збо ро ви. По бе ди го сво јот из був лив тем пе-
ра мент; би деј ќи, до кол ку по ка жеш не тр пе ли вост, ќе му по мог неш 
на не при ја те лот до маш ни от жи вот да го на пра ви не при ја тен и не-
у го ден за тво и те де ца.

Работавопартнерствособожественото. – Мај ко, тво е то ср це 
не ка би де отво ре но да ги при ма Бож ји те ин струк ции, се ко гаш 
имај ќи го на ум фа ктот де ка мо ра да го из вр шу ваш сво јот дел во 
сог лас ност со Бож ја та вол ја. Мо раш са ма та да се ста виш под вли-
ја ни е то на свет ли на та и да ба раш му дрост од Бо га, за да зна еш 
ка ко да дејс тву ваш, за да мо жеш да го приз на еш Бо га ка ко твој 
гла вен со ра бот ник, и да сфа тиш де ка ти си ра бот ник за ед но со 
Не го. Тво е то ср це не ка раз мис лу ва за не бес ни те не шта. Упо тре би 
ги сво и те од Бо га да де ни та лен ти во из вр шу ва ње то на долж но-
сти те кои Тој ги по ста вил пред те бе ка ко мај ка, и ра бо ти во парт-
нерс тво со бо жес тве на та си ла. Ра бо те те про мис ле но, и „што и да 
ја де те, пи е те или што и да пра ви те, чи не те го тоа на сла ва 
Бож ја.“

Мај ка та тре ба гри жа та за се бе си и сво и те де ца да му ја пре пу-
шти на со чув стви тел ни от Отку пи тел. За да мо же во вос пи ту ва ње то 
на сво и те де ца да ги упо тре бу ва пра вил но воз ви ше ни те си ли на 
умот, таа тре ба се срд но, тр пе ли во и хра бро да на сто ју ва да ги усо-
вр ши сво и те спо соб но сти. Да му да де на сво е то де те вос пи ту ва ње, 
кое ќе би де при фа те но од Бо га, тре ба да би де неј зи на нај воз ви-
ше на цел. Ко га ќе ја пре зе ме сво ја та ра бо та со раз би ра ње, ќе 
при ми си ла за да го из вр ши сво јот дел.

Мај ка та тре ба да чув ству ва по тре ба да би де во де на од Све ти от 
Дух, за са ма та да стек не ви стин ско искус тво во пог лед на тоа сво-
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јот жи вот да го пот чи ни на Бож ја та вол ја и Не го ви от пат. То гаш 
пре ку Хри сто ва та бла го дат, таа мо же да би де му дар и благ учи тел 
на сво и те де ца, полн со љу бов.

Доколкустезапочналепогрешно. – На ро ди те ли те кои по-
греш но ја за поч на ле сво ја та ра бо та, јас би им рек ла: Не оча ју вај те. 
Вие тре ба ви стин ски да би де те обра те ни кон Бо га. Вам ви е по тре-
бен ви стин ски дух на пос луш ност кон Бож ја та Реч. Вие мо ра да на-
пра ви те те мел ни ре фор ми во сво и те на ви ки и по стап ки, усог ла су-
вај ќи го сво јот жи вот со спа со нос ни те прин ци пи на Бож ји от за кон. 
Ко га ќе го пра ви те ова, вие ќе ја има те Хри сто ва та пра вед ност ко ја 
го про ник ну ва за ко нот, за што вие го са ка те Бо га и го при фа ќа те 
Не го ви от за кон ка ко пре пис на Не го ви от ка ра ктер. Ви стин ска та 
ве ра во Хри сто ви те зас лу ги не прет ста ву ва фан та зи ја. Од нај го-
ле ма важ ност е Хри сто ви те атри бу ти да ги вне се те во сво јот жи-
вот, во сво јот ка ра ктер и да ги обра зу ва те и вос пи та те сво и те де ца 
со истрај ни на по ри кон пос луш ност на Бож ји те за по ве ди. „Та ка 
ве ли Гос под“, тре ба да ве во ди во си те ва ши пла но ви на вос пи ту-
ва ње... 

Не ка дој де до дла бо ко и це лос но по ка ја ние пред Бо га. За поч-
не те ја го ди на та... та ка што се срд но ќе ја ба ра те Бож ја та бла го дат, 
за ду хов но рас поз на ва ње, со цел да ги откри е те гре шки те на пра-
ве ни во ми на то то. По кај те се пред Бо га за ра бо та та што сте ја за-
не ма ри ле ка ко ми си о не ри во до мот.

Ова е ваш ден на до вер ба, ден на од го вор ност и мож ност. На-
ско ро ќе дој де де нот на су дот. За поч не те ја сво ја та ра бо та со се-
срд на мо ли тва и вер но за ла га ње. Уче те ги сво и те де ца де ка нив на 
при ви ле ги ја е се кој ден да се кр шта ва ат со Све ти от Дух. Ко га Хри-
стос ќе дој де не ка ве за те че ка ко Не го ва по мош нич ка ра ка во из-
вр шу ва ње то на Не го ви те на ме ри. Пре ку мо ли тва та мо же те да стек-
не те искус тво кое ќе на пра ви ва ша та служ ба за ва ши те де ца да 
до жи вее со вр шен ус пех.
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Г Л А  В А  9

ПОвИКЗАЛИчеННАПРеДОК

Неопходноепостојанонапредување. – Ра бо та та на мај ка та 
на ла га таа по сто ја но да на пре ду ва, со цел сво и те де ца да ги во ди 
кон сè по ви со ки и по ви со ки до стиг ну ва ња. Ме ѓу тоа, са та на та пра ви 
пла но ви ка ко да ја за ро би ду ша та и на ро ди те лот и на де те то. Мај-
ки те, одв ле че ни од об вр ски те во до мот и од вни ма тел но то вос пи-
ту ва ње на сво и те де ца, си слу жат се бе си и на све тот.

За ра ди сво и те де ца, ако не од дру га при чи на, мај ки те тре ба да 
го не гу ва ат сво јот ум, зо што од го вор но ста на нив на та ра бо та е по-
го ле ма откол ку ра бо та та на еден цар на не го ви от пре стол. Мал ку 
мај ки го чув ству ва ат бре ме то на до вер ба ко е што им е да де но и 
мал ку се оние кои раз би ра ат кол ка ва ефе ктив ност мо жат да до-
стиг нат во нив но то по себ но де ло пре ку тр пе ли ви, те мел ни на по ри 
во пол за на сво ја та пре фи не тост. 

Мај ка та нај пр во тре ба стро го да ги дис цип ли ни ра и да ги не гу ва 
си те ка па ци те ти и чув ства на љу бов на сво јот ум и на сво е то ср це, 
за да не по се ду ва искри вен или ед но ли чен ка ра ктер и да не ги пре-
не се обе леж ја та на неј зи ни те не до ста то ци и екс цен трич ност врз 
сво е то по томс тво. Мно гу мај ки тре ба да се раз бу дат и да ја сог ле-
да ат по тре ба та од про ме на на сво јот ка ра ктер и на сво и те це ли, 
за да мо жат да ги ис пол нат об вр ски те ко и што тие до бро вол но ги 
при фа ти ле ко га ста пи ле во брак. До кол ку таа вло жи со од вет но вни-
ма ние кон овие не шта, кои што вли ја ат врз суд би на та на чо веч ка та 
рас а, ко рис но ста на же на та мо же да би де зго ле ме на и неј зи но то 
вли ја ние про ши ре но до ско ро не о гра ни чен сте пен.

Постојанорастивомудростаиделотворноста. – До кол ку са-
ка ат да рас тат во му дро ста и де ло твор но ста, мај ки те тре ба, по ве ќе 
од си те дру ги, да се при вик нат се бе си да раз мис лу ва ат и да истра-
жу ва ат. Оние ко и што ќе оп сто јат во ва кви от на чин на жи вот, на-
ско ро ќе доз на ат де ка ја стек на ле ток му онаа спо соб ност ко ја сме-
та ле де ка им не до ста су ва; тие учат ка ко пра вил но да го фор ми-
ра ат ка ра кте рот кај сво и те де ца. Пос ле ди ци те на та кви те на по ри 
и мис ли те по све те ни на оваа ра бо та ќе се ви дат во нив на та пос-
луш ност, во нив на та ед но став ност, скром ност и мо рал на чи сто та. 
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Овие ре зул та ти ќе би дат бо га та на гра да за си те вло же ни на-
по ри.

Бог са ка мај ки те по сто ја но да на сто ју ва ат да го уна пре дат сво-
јот ум и сво е то ср це. Тие тре ба да чув ству ва ат де ка пред нив стои 
ед но обра зов но и вос пит но де ло за сво и те де ца, кое тре ба да го 
из вр шат за Не го и кол ку по ве ќе ги усо вр шу ва ат сво и те си ли, тол ку 
по ко рис ни ќе би дат во сво ја та ра бо та ка ко ро ди те ли.

восхитувачкатасиланахристијанскатапрефинетост. – Ро-
ди те ли те сè уште не се раз бу ди ле за да ја раз бе рат вос хи ту вач-
ка та си ла на хри сти јан ска та пре фи не тост. По сто јат руд ни ци на ви-
сти на та ко и што тре баа да би дат обра бо те ни, но кои се за не ма-
ре ни. Оваа без гриж на рам но душ ност не е одо бре на од Бо га. Ро ди-
те ли, Бог ве по ви ку ва оваа важ на ра бо та да ја пос ма тра те со по-
ма за ни очи. Вие са мо сте пре ми на ле по врш но. За фа те те се за сво-
е то дол го за не ма ре но де ло и Бог ќе со ра бо ту ва со вас. Ра бо те те 
ја сво ја та ра бо та со це ло ср це, и Бог ќе ви по мог не да на пре ду-
ва те. Поч не те со тоа што ќе го вне се те еван ге ли е то во до маш ни от 
жи вот.

Ние се га се на о ѓа ме во Бож ја та ра бо тил ни ца. Мно гу ми на од нас 
се слич ни на гру би ка ме ња до не се ни од ка ме но лом. Ме ѓу тоа, под 
вос пит но то дејс тво на ви сти на та врз на ше то ср це, ќе ис чез не се-
ко ја не со вр ше ност и ние, ка ко жи ви ка ме ња, ќе би де ме под го тве ни 
за не бес ни от храм, ка де што ќе ни би де овоз мо же но да при ста-
пи ме во друш тво то, не са мо на не бес ни те ан ге ли, ту ку и на Са ми от 
Цар на не бо то.

Конечнацел–совршенство. – Не ма ли да ја отфр ли те се ко ја 
не ко рис на, не важ на ра бо та, ко ја мо ра да се от стра ни за сме тка на 
она што е ко рис но? Не ма ли да на сто ју ва те да му се приб ли жи те 
на Бо га, за да ве во ди Не го ва та му дрост и Не го ва та бла го дат да 
ви по ма га во де ло то кое ќе би де трај но кол ку и веч но ста? По ста-
ве те си цел сво и те де ца да ги во ди те до со вр шенс тво на ка ра кте-
рот. Имај те на ум де ка са мо та кви те ќе го ви дат Бо га... 

Мно гу ро ди те ли го за не ма ру ва ат сво е то од Бо га да де но де ло. 
Са ми те тие се мош не да ле ку од чи сто та та и све то ста и не ги гле-
да ат не до ста то ци те кај сво и те де ца кои би ги сог ле да ле ко га со 
сопс тве ни те очи би го пос ма тра ле Хри сто ви от ка ра ктер и би се 
вос хи ту ва ле на не го ва та со вр ше ност.
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Какодасестанеидеалнамајка. – Ме сто да се за ду ши во из-
вр шу ва ње то на те шки те до маш ни об вр ски, мај ка та тре ба да има 
вре ме да чи та, да би де до бро ин фор ми ра на, да му би де дру гар 
на сво јот со пруг и да би де во че кор со умс тве ни от раз вој на неј зи-
ни те де ца. Тре ба му дро да ги пол зу ва мож но сти те да вли јае на неј-
зи ни те нај ми ли да се раз ви ва ат кон по воз ви шен жи вот. Не ка нај де 
вре ме Спа си те лот да ста не неј зин се којд не вен со пат ник и бли зок 
при ја тел. Не ка нај де вре ме за про у чу ва ње на Не го ва та Реч, да оди 
со сво и те де ца во по ли ња та и да учи за Бо га пре ку уба ви ни те на 
Не го ви те де ла.

Не ка би де бо дра и ве се ла. На ме сто да го по ми ну ва се кој миг 
во бе скрај но ши е ње, ве че ри те не ка ги по све ти на при јат но за ед-
нич ко вре ме, се ме ен со бир по днев ни те об вр ски. За тоа, мно гу 
ма жи по ве ќе ќе са ка ат да оста нат во сво е то до маш но друш тво, 
откол ку да одат во клу бо ви те и ка фе а ни те. Мно гу мом чи ња ќе би-
дат со чу ва ни од ули ци те и про дав нич ки те. Мно гу де вој ки ќе би дат 
по ште де ни од лес но ум но и за вод ли во друш тво. На тој на чин, и за 
де ца та и за ро ди те ли те, до мот ќе би де она што Бог пред ви дел да 
би де – до жи во тен бла гос лов.

Родителикоисепремногузафатени. – Мно гу ро ди те ли ве лат 
де ка има ат мно гу не шта да на пра ват и не од во ју ва ат вре ме кул-
тур но да се из диг нат, да ги вос пи та ат сво и те де ца за пра ктич ни от 
жи вот или да ги учат ка ко да ста нат јаг ни ња на Хри сто во то 
ста до.

Родителитетребадаприматсовет. – До де ка тие спи јат во 
без бож на рам но душ ност, са та на та сее се ме во ср ца та на нив ни те 
де ца кое по доц на ќе до не се же тва за смрт. Но се пак, та кви те ро-
ди те ли се на вре де ни ко га ќе им се ука же на нив ни те гре шки. Тие 
по ста пу ва ат ка ко да са ка ат да ги за пра ша ат оние кои ну дат со вет: 
„Ка кво пра во има те вие да ни се ме ша те во вр ска со на ши те де ца?“ 
Но, да ли и нив ни те де ца не се Бож ји де ца? Ка ко Тој гле да на нив-
но то за не ма ру ва ње на об вр ска та? Ка кво оправ ду ва ње ќе по ну дат 
ко га Тој ќе ги пра ша зо што до не ле де ца на свет а по тоа ги оста-
ви ле да би дат за ни ма ци ја за иску ше ни ја та на са та на та.

Би де те под го тве ни да слу ша те со вет од дру ги те. Не мис ле те 
де ка ва ши те бра ќа или се стри тре ба да би дат ре зер ви ра ни око лу 
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тоа ка ко вие се од не су ва те кон сво и те де ца, или за тоа ка ко се од-
не су ва ат ва ши те де ца.

Ползаодсостаноцизазаедничкосоветување. – Со бо ри те 
мо жат да ни по мог нат по до бро да ги раз бе ре ме на ши те до маш ни 
об вр ски. Ту ка мо жат да се на у чат лек ции во вр ска со де ло то кое 
Бог би са кал на ши те се стри да го вр шат во сво и те до мо ви. Тие 
тре ба да на у чат да не гу ва ат уч ти вост на го во рот ко га раз го ва ра ат 
со сво јот со пруг или со сво и те де ца. Тие тре ба да про у чу ва ат ка ко 
да му по мог нат на се кој член од се мејс тво то да се ста ви се бе си 
под Бож ја дис цип ли на. Та тко то и мај ка та тре ба да сфа тат де ка 
нив на об вр ска е до мот да го на пра ват уго ден и прив ле чен и де ка 
пос луш но ста не тре ба да се при до бие со ка ра ње и за ка ну ва ње. 
Мно гу ро ди те ли до пр ва тре ба да на у чат де ка со из ли ви на ка ра ње 
не се по стиг ну ва ни ка кво до бро. Мно зи на не ја зе ма ат пред вид по-
тре ба та да збо ру ва ат љу без но со сво и те де ца. Тие за бо ра ва ат 
де ка тие ма леч ки се ска по ку пе ни и де ка се сопс тве ност на Гос-
по да Ису са.

54



ОТСЕК IV

Послушноста, најважна 
лекција





Г Л А  В А  1 0

КЛучЗАСРеЌеНИуСПешеНЖИвОТ

Среќатазависнаодпослушноста. – Та тко то, мај ка та и обра-
зов ни те ра бот ни ци во на ши те учи ли шта тре ба да за па ме тат де ка 
по воз ви ше на гран ка на обра зо ва ни е то е де ца та да се по у чат да 
би дат пос луш ни. Се вкуп но зе ме но, мно гу мал ку важ ност се при-
да ва на оваа точ ка од вос пи ту ва ње то.

Де ца та ќе би дат по среќ ни, да ле ку по среќ ни, ако до би јат пра-
вил на дис цип ли на, откол ку да би дат пре пу ште ни да го пра ват она 
на што ги пот тик ну ва ат нив ни те не вос пи та ни на го ни.

Не од лож на та и по сто ја на пос луш ност кон му дро то ро ди тел ско 
упра ву ва ње ќе ја зго ле ми сре ќа та на са ми те де ца, ка ко и по чит та 
кон Бо га и до бро то на оп штес тво то. Де ца та тре ба да на у чат де ка 
ток му во пот чи ну ва ње то на за ко ни те на до мот се на о ѓа нив на та 
со вр ше на сло бо да. Хри сти ја ни те ќе ја на у чат иста та лек ци ја – де ка 
нив на та це лос на сло бо да се на о ѓа во пос луш но ста на Бож ји от за-
кон.

Бож ја та вол ја е за ко нот на не бо то. До де ка тој за кон упра ву вал 
со жи во тот, си те Бож ји се мејс тва би ле све ти и среќ ни. Но, ко га бо-
жес тве ни от за кон бил пре кр шен, то гаш на ста пи ле љу бо мо ра та, 
за ви ста и су ди рот, и еден дел од не бес ни те жи те ли пад на ле. Сè 
до де ка во на ши те ово зем ни до мо ви се по чи ту ва Бож ји от за кон, се-
мејс тво то ќе би де среќ но.

Непослушноста,причинаштоедемезагубен. – Исто ри ја та 
за не пос луш но ста на Адам и Ева, це лос но е при ка жа на уште на 
са ми от по че ток од исто ри ја та на оваа зем ја. Са мо со тој еден чин 
на не пос луш ност на ши те пра ро ди те ли го за гу би ја уба ви от Едем-
ски дом. А тоа бе ше тол ку ма ла ра бо та! Ние има ме при чи на да би-
де ме бла го дар ни што тоа не би ла не ко ја по го ле ма ра бо та, би деј ќи, 
ако тоа се слу че ло, би се нам но жи ле ма ли те нев ни ма ни ја ко га е 
во пра ша ње не пос луш но ста. Тоа бил нај ма ли от тест што Бог мо-
жел да го ста ви пред све та та едем ска двој ка.

Не пос луш но ста и пре ста пот се ко гаш се го ле ма на вре да за Бо га. 
Не вер но ста кон не што нај ма ло, до кол ку бр гу не би де ко ре ги ра на, 
ќе во ди кон по го лем пре стап. Не е зло го ле ми на та на не пос луш но-
ста, ту ку са ма та не пос луш ност.
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водетегидецатанапатотнапослушноста. – Све та об вр ска 
по чи ва врз ро ди те ли те да ги во дат сво и те де ца кон па ти шта та на 
стро га пос луш ност. Ви стин ска та сре ќа не са мо во овој жи вот, ту ку 
и во ид ни от, за ви си од пос луш но ста кон „та ка ве ли Гос под.“ Ро ди-
те ли, Хри сто ви от жи вот не ка ви би де обра зец. Са та на та ќе из-
мис ли се ка кви мож ни средс тва за да го сру ши овој ви сок стан дард 
на по бож ност и да го прет ста ви ка ко прем но гу строг. Ва ша за да ча 
е да ја втис не те мис ла та кај ва ши те де ца, уште до де ка се ма ли, 
де ка тие се соз да де ни спо ред Бож ји от лик. Хри стос дој де во овој 
свет да им да де жив при мер за тоа ка кви мо ра да би дат, и ро ди те-
ли те кои твр дат де ка ве ру ва ат во ви сти на та за ова вре ме, тре ба 
да ги учат сво и те де ца да го љу бат Бо га и да се пос луш ни на Не-
го ви от за кон. Ова е нај го ле ма та и нај важ на ра бо та ко ја што та тко то 
и мај ка та мо жат да ја вр шат... Бож ја за мис ла е си те, и де ца та и 
мла ди те да раз бе рат што ба ра Бог, за да мо жат да пра ват раз ли ка 
ме ѓу пра вед но ста и гре вот, ме ѓу пос луш но ста и не пос луш но ста.

Послушностадастанезадоволство. – Ро ди те ли те тре ба да 
ги вос пи ту ва ат сво и те де ца за по вед по за по вед, пра ви ло по пра-
ви ло, ту ка мал ку и та му мал ку, не доз во лу вај ќи ни ту нај ма ло за по-
ста ву ва ње на Бож ји от свет за кон. Тие тре ба да се пот прат врз бо-
жес тве на та си ла, ба рај ќи од Бо га по мош нив ни те де ца да му би-
дат вер ни на Оној кој го да де Сво јот еди но ро ден Син за да ги вра ти 
не ло јал ни те и не пос луш ни те кон нив на та вер ност.
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Г Л А  В А  1 1

ДАСеПОучАТушТеОДНАјРАНОТОДеТСТвО

Дасепочнесоучењеоднајранотодетство.– По чит та кон 
ро ди тел ски от авто ри тет тре ба да би де вса де на уште од нај ра но то 
дет ство и по доц на не гу ва но во мла до ста. Не кои ро ди те ли мис лат 
де ка тие мо жат на сво и те мла ди да им доз во лат свој на чин на од-
не су ва ње во нај ра но то дет ство, мис леј ќи де ка ко га тие ќе би дат 
по во зрас ни, ќе ре зо ни ра ат со нив, но тоа е го ле ма гре шка. Поч-
не те уште од бе бе шки от жи вот да ги по у чу ва те на пос луш ност... 
Ба рај те пос луш ност во ва ше то до маш но учи ли ште.

Од нив но то нај ра но дет ство де ца та тре ба да би дат вос пи ту ва ни 
да би дат пос луш ни на сво и те ро ди те ли, да го по чи ту ва ат нив ни от 
збор и да има ат стра во по чит кон нив ни от авто ри тет.

Предразумотдабидеразвиен. – Пос луш но ста е ед на од пр-
ви те лек ции што де те то тре ба да ги на у чи. Пред тоа да ста не до-
вол но во зрас но да ре зо ни ра, тре ба да би де на у че но да би де пос-
луш но.

Ра бо та та на мај ка та тре ба да поч не ко га де те то е уште до ен че. 
Таа тре ба да ја сов ла да вол ја та и тем пе ра мен тот на де те то и да 
ја до ве де не го ва та нак ло не тост во по кор ност. По у чу вај го на пос-
луш ност и ка ко што де те то рас не, не се опу штај.

Предсвоеглавостадасеразвие. – Мал ку ми на ро ди те ли поч-
ну ва ат до вол но ра но да ги учат сво и те де ца на пос луш ност. Обич но 
де те то се оста ва две или три го ди ни од сво и те ро ди те ли, кои се 
воз др жу ва ат да го дис цип ли ни ра ат, мис леј ќи де ка е прем но гу ма ло 
за да се на у чи на пос луш ност. Но це ло ова вре ме не го во то јас се 
за си лу ва во не го и се кој ден за да ча та на ро ди те ли те да стек нат 
кон тро ла врз де те то ста ну ва сè по те шка.

Од нај ра ни те го ди ни де ца та мо жат да го сфа тат она што им е 
раз бир ли во и ед но став но ка жа но и со љу без но и раз ум но упра ву-
ва ње, мо жат да би дат на у че ни на пос луш ност... Мај ка та не тре ба 
да му доз во ли на сво е то де те да стек не пред ност над неа ни ту во 
еден слу чај, и со цел да го одр жи сво јот авто ри тет, не е не оп ход но 
да се при бег не кон остри мер ки; цвр ста, по сто ја на ра ка и љу без-
ност, ко ја ќе го убе ди де те то за ва ша та љу бов ќе ја по стиг не цел та. 
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Но ако се доз во ли се бич ност, гнев и сво ег ла вост во пр ви те три го-
ди ни жи во тот на де те то, ќе би де прем но гу те шко да се по стиг не 
по кор ност кон ко рис на та дис цип ли на. Не го ви от ка ра ктер ста ну ва 
не под нос лив и тоа на о ѓа за до волс тво во сво јот сопс твен на чин на 
од не су ва ње, при што ро ди тел ска та кон тро ла за не го е не под нос-
ли ва. Ка ко што де те то рас те, рас тат и овие зли тен ден ции, сè до 
не го ва та пол на зре лост, ко га крај на та се бич ност и не до ста ток на 
са мо кон тро ла го пре пу шта ат на ми ло ста и не ми ло ста на зло дејс-
тва та кои вла де ат во на ша та зем ја.

Ни ко гаш не тре ба (на де ца та) да им се доз во ли да по ка жат не-
по чи ту ва ње кон сво и те ро ди те ли. Сво ег ла во ста не тре ба да по-
ми не не у ко ре на. Ид на та бла го со стој ба на де ца та изи ску ва љу-
без на, пол на со љу бов, но цвр ста дис цип ли на.

Послушностаконродителитеводиконпослушностнабога. 
– Мла ди те и де ца та кои има ат ро ди те ли кои се мо лат има ат го-
ле ма при ви ле ги ја, за тоа што има ат мож ност да го поз на ва ат и љу-
бат Бо га. Во по чи ту ва ње то и пос луш но ста кон нив ни те ро ди те ли, 
тие мо жат да на у чат ка ко да го по чи ту ва ат и му би дат пос луш ни 
на нив ни от не бе сен Отец.

Самопослушнитевлегуваатворајот. – Ро ди те ли те и учи те-
ли те не ка оста ват си лен впе ча ток врз умот на де ца та де ка Бог ги 
ис пи ту ва во овој жи вот, за да се ви ди да ли тие кон Не го ќе по ка-
жат пос луш ност со љу бов и стра во по чит. Оние кои не ма да му се 
пот чи нат на Хри ста на оваа зем ја, не ма да му би дат пос луш ни 
ни ту во веч ни от жи вот. Ако ро ди те ли те или де ца та не ко гаш би дат 
до бре дој де ни во не бес ни те до мо ви, тоа ќе би де са мо за ра ди тоа 
што тие уште во овој свет на у чи ле ка ко да би дат пос луш ни на Бож-
ји те за по ве ди.
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Г Л А  В А  1 2

ПОСЛушНОСТАМОРАДАСТАНеНАвИКА

Приложетеблаги,ноупорнинапори. – Де ца та тре ба да би-
дат по у чу ва ни де ка нив ни те спо соб но сти им се да де ни за да ги 
упо тре бат во чест и сла ва на Бо га. Кон таа цел тие мо ра да ја на-
у чат лек ци ја та на пос луш ност... Таа на ви ка тре ба да би де вос по-
ста ве на пре ку бла ги и истрај ни на по ри. Та ка во го ле ма ме ра мо-
жат да би дат спре че ни ид ни те конф ли кти по ме ѓу вол ја та и авто ри-
те тот кои во умот на мла ди те че сто во дат кон од во ју ва ње и огор-
че ност кон ро ди те ли те и учи те ли те, и прем но гу че сто про ти ве ње 
на се кој авто ри тет, ка ко чо веч ки, та ка и бо жес твен.

Недозволувајтенитуаргументинитуизбегнувања. – Пр ва 
гри жа на ро ди те ли те тре ба да би де да вос по ста ват до бро устројс-
тво во се мејс тво то. Збо рот на ро ди те ли те тре ба да би де за кон, не-
до пу штај ќи ги си те ви до ви на ар гу мен ти или из бег ну ва ња. Де ца та 
од сво ја та нај ра на во зраст тре ба да би дат уче ни без пра ша ње да 
им би дат пос луш ни на сво и те ро ди те ли.

Стро га та дис цип ли на по не ко гаш мо же да при чи ни не за до волс-
тво и де ца та ќе са ка ат да им би де уго де но; но оние ко и што ја на у-
чи ле лек ци ја та на пос луш ност кон сво и те ро ди те ли, се по до бро 
под го тве ни да се пре да дат на ба ра ња та Бож ји. Та ка вос пи ту ва-
ње то кое е при ме но во дет ство то вли јае врз вер ско то искус тво и 
го обра зу ва ка ра кте рот на чо ве кот.

Недозволувајтеисклучоци. – Ка ко учи те ли во сво е то се мејс-
тво, ро ди те ли те тре ба да на сто ју ва ат пра ви ла та да би дат по чи ту-
ва ни... Доз во лу вај ќи им на сво и те де ца да про дол жат во не пос луш-
но ста, тие за не ма ру ва ат да пра кти ку ва ат со од вет на дис цип ли на. 
Де ца та мо ра да би дат до не се ни до точ ка на пот чи не тост и пос луш-
ност. Не пос луш но ста не смее да би де доз во ле на. Гре вот ле жи 
пред вра та та на ро ди те ли те кои на сво и те де ца им доз во лу ва ат 
да би дат не пос луш ни... Де ца та тре ба да раз бе рат де ка тре ба да 
би дат пос луш ни.

барајтенеодложна,совршенапослушност. – Ко га ро ди те-
ли те за не ма ру ва ат да ба ра ат не од лож на и со вр ше на пос луш ност 
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од сво и те де ца, тие за не ма ру ва ат да по ста ват пра ви лен те мел во 
ка ра кте рот кај нив ни те ма леч ки. Тие ги под го тву ва ат сво и те де ца 
да по ка жат не по чи ту ва ње кон нив ко га ќе по рас нат и да им до не-
сат жа лост ко га тие се приб ли жу ва ат кон гро бот.

барањататребадабидатразумни. – Ба ра ња та на ро ди те ли те 
тре ба се ко гаш да би дат раз ум ни; љу без но ста тре ба да се изра-
зу ва, но не со не ра зум но по пу шта ње, ту ку пре ку му дро на со чу-
ва ње. Ро ди те ли те тре ба да ги по у чу ва ат де ца та на при ја тен и уго-
ден на чин, без уко ру ва ње или на о ѓа ње на ма ни, на сто ју вај ќи да ги 
вр зат ср ца та на ма леч ки те со се бе си пре ку сви ле ни те вр вки на љу-
бо вта. 

Во сво е то вос пи ту ва ње на де ца та и во вос пи ту ва ње то на ту ѓи те 
де ца, до ка жа но е де ка тие ни ко гаш не ги са ка ле сво и те ро ди те ли 
и ста ра те ли по мал ку за тоа што тие ги огра ни чу ва ле во чи не ње то 
на зло то.

Требадасекажатпричинитезапослушност. – Де ца та тре ба 
да на у чат да би дат пос луш ни во до мот. Тие тре ба да об ли ку ва ат 
си ме три чен ка ра ктер кој Бог мо же да го одо бри, др жеј ќи го за ко-
нот во до маш ни от жи вот. Ро ди те ли те – хри сти ја ни тре ба да ги вос-
пи та ат сво и те де ца да би дат пос луш ни на за ко нот Бож ји... При чи-
ни те за оваа пос луш ност и по чит кон Бож ји от за кон тре ба да би-
дат втис на ти во де ца та то гаш ко га тие ќе мо жат да ја раз бе рат не-
го ва та при ро да, за што та ка ќе зна ат што тре ба да чи нат и од кои 
не шта тре ба да се воз др жу ва ат.

Зборотнародителоттребадабидезакон. – Ва ши те де ца, 
кои се под ва ша кон тро ла, тре ба да би дат на у че ни да ви би дат пос-
луш ни. Ва ши от збор тре ба да би де ни вен за кон.

Мно гу ро ди те ли хри сти ја ни не им за по ве да ат на сво и те де ца и 
по тоа се чу дат зо што нив ни те де ца се пер верз ни, не пос луш ни, неб-
ла го дар ни и не све ти. Та кви те ро ди те ли се на о ѓа ат под Бож ји укор. 
Тие за не ма ри ле сво и те де ца да ги по диг нат во гри жа та и на у ка та 
Гос по до ва. Тие про пу шти ле да ги на у чат на пр ва та лек ци ја на хри-
сти јанс тво то: „Стра вот од Гос по да е по че ток на му дро ста.“ „Бе зум-
но ста,“ ве ли му дри от чо век, „е вр за на во ср це то на де те то.“ Љу бо-
вта кон без ум но ста, жел ба та да се чи ни зло, омра за та кон све ти те 
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не шта, се не кои од по те шко ти те со кои ро ди те ли те ќе мо ра да се 
со о чат во до маш но то ми си он ско по ле...

Со Бож ја та си ла, ро ди те ли те мо ра да се по диг нат и да им за по-
ве да ат на сво и те до мо ви. Тие мо ра да на у чат цвр сто да го по тис-
нат зло то, но се пак без не тр пе ли вост или страст. Тие не тре ба да 
ги оста ват де ца та да прет по ста ву ва ат што е пра вич но, ту ку тре ба 
да го по со чат па тот со не по греш ли ви збо ро ви и да ги по у чат да 
одат по не го.

влијаниетонаеднонепослушнодете. – Ед но не пос луш но 
де те ќе им при чи ни го ле ма ште та на оние со кои се дру жи, за тоа 
што тоа ќе ги об ли ку ва дру ги те де ца спо ред сво јот при мер.

Замижувањепредгревот. – Уче те ги сво и те де ца да ве по чи-
ту ва ат, за тоа што Бож ји от за кон ја по ста ву ва оваа об вр ска врз де-
ца та. До кол ку им доз во ли те на ва ши те де ца да не ги вред ну ва ат 
ва ши те жел би и да не ги по чи ту ва ат за ко ни те на се мејс тво то, вие 
за ми жу ва те пред гре вот; вие му доз во лу ва те на ѓа во лот да пра ви 
што са ка; и иста та не пот чи не тост, не до сти гот на стра во по чит и љу-
бо вта кон се бе си ќе би де но се на со нив ду ри и во вер ски от жи вот 
и во цр ква та. И при чи на та за се то ова зло е за пи ша на во не бес-
ни те кни ги ка ко ре зул тат на за не ма ре но ста на ро ди те ли те.

Навикатанапослушностевоспоставенапрекуповтору-
вање. – По у ки те на пос луш ност и по чит на авто ри те тот, тре ба че-
сто па ти да би дат по вто ру ва ни. Ова де ло из вр ше но во се мејс тво то 
ќе би де си ла за до бро, и не са мо што де ца та ќе би дат огра ни че ни 
од зло то и на те ра ни да ја љу бат ви сти на та и пра вед но ста, ту ку и 
ро ди те ли те ед на кво ќе има ат пол за. Ова де ло кое што Гос под го 
ба ра не мо же да би де из вр ше но без мно гу се ри оз но раз мис лу ва ње 
и мно гу про у чу ва ње на Збо рот Бож ји, со цел тие да мо жат да би-
дат по у че ни спо ред Не го ви те по ду чу ва ња.
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ОТСЕК V

Други основни лекции





Г Л А  В А  1 3

САМОКОНТРОЛА

Подготвигидецатазаживототиживотнитеобрвски. – Мај-
ка та има до бра при чи на да се за пра ша со дла бо ка за гри же ност 
ко га ги гле да де ца та што £ се до ве ре ни: Ко ја е го ле ма та цел и пред-
мет на нив но то вос пи ту ва ње? За рем не е да ги под го тви за жи во-
тот и жи вот ни те об вр ски, да ги ква ли фи ку ва да за зе мат чес на по-
лож ба во све тот, да чи нат до бро, да им би дат од пол за на ни ви те 
со гра ѓа ни и на крај да се здо би јат со на гра да та на пра вед ни те? 
До кол ку е тоа та ка, то гаш пр ва та лек ци ја на ко ја тре ба да би дат 
по у чу ва ни е са мо кон тро ла та; за тоа што ни ту ед на не дис цип ли ни-
ра на, твр дог ла ва лич ност не мо же да се на де ва на ус пех во овој 
свет или за на гра да во след ни от.

воспитувајтегодететодасепредава. – Ма леч ки те, пред да 
на пол нат ед на го ди на, го слу ша ат и го раз би ра ат она што се збо-
ру ва во вр ска со нив и зна ат до кој сте пен мо же да им се уго ду ва. 
Мај ки, вие тре ба да ги вос пи ту ва те сво и те де ца да им се пре да-
ва ат на ва ши те жел би. Ова мо ра да би де по стиг на то до кол ку са-
ка те да има те кон тро ла над ва ши те де ца и да го за чу ва те ва ше то 
до сто инс тво ка ко мај ка. Ва ши те де ца бр зо го учат она што го оче-
ку ва те вие од нив, тие зна ат ко га нив на та вол ја ја надв ла ду ва ва-
ша та вол ја и тие ма кси мал но ќе ја иско ри стат сво ја та по бе да.

Нај го ле ма су ро вост прет ста ву ва да се доз во ли ло ши те на ви ки 
да би дат раз ви е ни, за ко нот да се да де во ра це те на де те то и не му 
да му се доз во ли да вла дее.

Негизадоволувајтесебичнитежелби. – До кол ку ро ди те ли те 
не се вни ма тел ни, тие ќе се од не су ва ат кон сво и те де ца на та ков 
на чин кој ќе ги во ди де ца та да ба ра ат вни ма ние и при ви ле гии кои 
од ро ди те ли те ќе ба ра ат да се ли шу ва ат се бе си со цел да им уго-
ду ва ат на сво и те де ца. Де ца та ќе ба ра ат од ро ди те ли те да на пра-
ват не кои ра бо ти за нив, да ги за до во лу ва ат нив ни те жел би, и ро-
ди те ли те ќе ги при фа тат нив ни те жел би без ог лед на фа ктот де ка 
тоа раз ви ва се бич ност кај нив ни те де ца. Но чи неј ќи та ка ро ди те-
ли те им ште тат на сво и те де ца, и по доц на ќе откри јат кол ку е те-
шко да се дејс тву ва про тив вли ја ни е то на обра зо ва ни е то во пр ви те 
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не кол ку го ди ни од жи во тот на де те то. Де ца та тре ба ра но да на у-
чат де ка не мо же да им се уго ду ва ко га нив ни те жел би се во де ни 
од се бич ност.

Недавајтеимгонадецатаонапокоештоплачат. – Ед на дра-
го це на лек ци ја ко ја мај ка та ќе тре ба да ја по вто ру ва по втор но и по-
втор но е де ка де те то не тре ба да вла дее; тоа не е гос по да рот, ту ку 
неј зи на та вол ја и неј зи ни те жел би тре ба да би дат вр хов ни. Та ка 
таа нив ги по у чу ва на са мо кон тро ла. Не им го да вај те она по ко е-
што пла чат, ду ри и до кол ку ва ше то ср це тоа тол ку мно гу го по са-
ку ва; би деј ќи ако тие ед наш до би јат по бе да со нив ни от плач, тие 
ќе оче ку ва ат исто то да го сто рат по втор но. След ни от пат бор ба та 
ќе би де по же сто ка.

Никогашнедозволувајизразувањенагневнистрасти. – 
Ме ѓу пр ви те за да чи на мај ка та е да ги за уз да стра сти те на сво и те 
де ца. На де ца та не тре ба да им се доз во ли да ма ни фе сти ра ат 
гнев, ним не тре ба да им се доз во ли да се фр лат на по дот, уди рај ќи 
и пла чеј ќи за тоа што не им би ло да де но она кое не би ло за нив но 
до бро. Јас бев рас та же на ко га ви дов кол ку мно гу ро ди те ли им уго-
ду ва ат на сво и те де ца со тоа што им доз во лу ва ат да изра зу ва ат 
гнев ни стра сти. Се чи ни де ка мај ки те гле да ат на тие из ли ви на 
гнев ка ко на не што кое мо ра да се пре тр пи и изг ле да ат ин ди фе-
рент ни кон од не су ва ње то на де те то. Но до кол ку на зло то му се по-
пу шти ед наш, тоа ќе би де по вто ре но и не го во то по вто ру ва ње ќе 
ре зул ти ра во на ви ка, та ка што ка ра кте рот на де те то ќе при ми лош 
об лик.

Когадасеукорилошиотдух. – Јас че сто па ти имам ви де но 
ка ко ма леч ки де ца се фр ла ат се бе си на под и вре ска ат до кол ку 
нив на та вол ја е пре че ко ре на на би ло кој на чин. То гаш е вре ме да 
се уко ри ло ши от дух. Не при ја те лот ќе се оби де да го кон тро ли ра 
умот на на ши те де ца, но да ли ние ќе му доз во ли ме да ги обра зу ва 
спо ред не го ва та вол ја? Ма леч ки те не мо жат да го пре поз на ат ду-
хот кој вли јае врз нив и ро ди те ли те се долж ни да рас у ду ва ат и да 
ре ша ва ат на ме сто нив. Нив ни те на ви ки мо ра вни ма тел но да се 
надг ле ду ва ат. Зли те тен ден ции мо ра да би дат за уз да ни и умот сти-
му ли ран во пол за на пра вич но ста. Кај де те то тре ба да би де охра-
брен се кој на пор да вла дее со се бе си.
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Почнетесо„витлеемскитепесни.“ – Мај ки те тре ба да ги вос-
пи та ат сво и те бе би ња во сво и те ра це спо ред пра вил ни на че ла и 
на ви ки. Тие не тре ба да им доз во лат со гла ва та да уди ра ат по по-
дот... Не ка мај ки те ги вос пи та ат од нив но то нај ра но дет ство. За поч-
не те со Вит ле ем ски те пес ни. Тие неж ни то но ви ќе има ат сми ру-
вач ко вли ја ние. Пеј те им ги тие ти вки пес ни за Хри ста и Не го ва та 
љу бов.

безколебањеилинеопределеност. – Изо па че ни от тем пе ра-
мент кај де те то тре ба да би де спре чен кол ку што е мож но по ско ро; 
за што кол ку по ве ќе се од ло жу ва со таа об вр ска, по те шко ќе би де 
да се из вр ши тоа. Ро ди те ли те тре ба да по ка жат по себ на гри жа кон 
де ца та кои има ат бр зи, страс тве ни скло но сти. Со нив тре ба да се 
по ста пу ва на осо бе но љу бе зен но на цврст на чин; не тре ба да по-
стои ко леб ли вост или не о пре де ле ност од стра на на ро ди те ли те 
во та кви от слу чај. Цр ти те на ка ра кте рот ко и што при род но ќе го 
спре чат раз ви то кот на нив ни те по себ ни сла бо сти тре ба да би дат 
вни ма тел но хра не ти и за јак ну ва ни. Уго ду ва ње то на де те то кое по-
се ду ва страс тве на и изо па че на нак ло не тост ќе ре зул ти ра во не-
го ва про паст. Не го ви те сла бо сти ќе за јак нат со те кот на го ди ни те, 
ќе го ре тар ди ра ат раз во јот на не го ви от ум и ќе пре ов ла де ат над 
си те до бри и бла го род ни цр ти на не го ви от ка ра ктер.

Примеротнародителскасамоконтролаевитален. – До кол ку 
ро ди те ли те са ка ат да ги учат сво и те де ца на са мо кон тро ла, тие 
пр во мо ра ат са ми те да се здо би јат со таа на ви ка. Уко ру ва ње то и 
на о ѓа ње то ма ни од стра на на ро ди те ли те пот тик ну ва брз, страс-
твен тем пе ра мент кај нив ни те де ца. 

Неуморнивочинењедобро. – Отка ко ќе се раз бу дат мо рал-
ни те чус тва на ро ди те ли те и со об но ве на енер ги ја ќе фа тат за сво-
ја та ра бо та, не ма да се обес хра брат или да си доз во лат се бе си 
да би дат по пре че ни во иста та. Мно зи на ста ну ва ат умор ни во чи-
не ње до бро. Ко га ќе откри јат де ка тоа ба ра те шки на по ри и по сто-
ја на са мо кон тро ла и до пол ни тел на бла го дат, ка ко и зна е ње, за да 
се со о чат со не о че ку ва ни те ит но сти кои се по ја ву ва ат, тие ста ну-
ва ат обес хра бре ни и се пре да ва ат во бор ба та, доз во лу вај ќи му на 
не при ја те лот на ду ши те да чи ни ка ко што са ка. Од ден за ден, од 
ме сец во ме сец, од го ди на во го ди на, ра бо та та се од ви ва, сè до-
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де ка ка ра кте рот на де те то не се фор ми ра, и на ви ки те не се вос по-
ста ват на пра ви лен на чин. Вие не тре ба да се пре да де те и да ги 
оста ви те сво и те се мејс тва да би дат рас пу ште ни и да не би дат упра-
ву ва ни.

Никогашнегубетеконтроланадсебеси. – Ние ни ко гаш не 
тре ба да гу би ме кон тро ла над се бе си. Да го има ме пред се бе си 
се ко гаш со вр ше ни от При мер. Грев е да се збо ру ва не тр пе ли во и 
за гри же но или да се чув ству ва гнев – и по крај тоа што не ма да из-
го во ри ме ни што. Ние тре ба да жи ве е ме до стој но, да вај ќи пра вил на 
прет ста ва за Хри ста. Збо ру ва ње то на еден гне вен збор е ка ко кре-
мен ко га уди ра од кре мен; тоа вед наш за па лу ва гнев ни чув ства.

Ни ко гаш не би де те ка ко боц ка од ко стен. Не си доз во лу вај те во 
до мот да ко ри сти те гру би, ра па ви збо ро ви. Вие тре ба да го по ка-
ни те не бес ни от Го стин да дој де во ва ши от дом, исто вре ме но овоз-
мо жу вај ќи му Не му и на не бес ни те ан ге ли да пре би ва ат со вас. 
Вие тре ба да ја при ми те Хри сто ва та пра вед ност, по све ту ва ње од 
Бож ји от Дух и уба ви на та на све то ста, за да им ја откри е те Свет ли-
на та на жи во тот на оние око лу вас.
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Г Л А  В А  1 4

ТИвКОСТ,ПОчИТувАњеИСТРАвОПОчИТ

Потиснетејапретеранатавреваинемирот. – Не ка мај ка та 
не му доз во ли на сво јот ум да би де пре о ку пи ран со прем но гу не-
шта... Со нај го ле ма ра бот ли вост и најв ни ма тел на буд ност таа мо ра 
да се гри жи за ма леч ки те на кои, ако им се доз во ли, ќе го сле дат 
се кој им пулс кој из ви ра од пол но та та на нив ни те не и скус ни, не у па-
те ни ср ца. Во нив на та буј ност на ду хот тие ќе пра ват вре ва и тур-
бу лен ци ја во до мот. Тоа тре ба да би де от стра не то. Де ца та ќе би-
дат исто тол ку среќ ни ко га би би ле вос пи та ни да не ги чи нат тие 
не шта. Тие тре ба да би дат по у чу ва ни де ка ко га ќе дој дат по се ти-
те ли тие тре ба да би дат ти вки и пол ни со по чит.

Некавладеемирводомот. – Та тков ци и мај ки,... уче те ги сво-
и те де ца де ка тие мо ра да би дат пот чи не ти на за кон. Не им доз во-
лу вај те да мис лат де ка за ра ди тоа што се де ца мо жат да би дат 
кол ку са ка ат буч ни во до мот. Му дри пра ви ла и ре гу ла ции мо ра да 
би дат на пра ве ни и при си ле ни, за уба ви на та на до маш ни от жи вот 
да не би де рас и па на.

Ро ди те ли те на сво и те де ца им чи нат го ле ма ште та ко га им доз-
во лу ва ат да вре ска ат и пла чат. Нив не тре ба да им би де доз во ле но 
да би дат без гриж ни и буч ни. До кол ку тие не по жел ни цр ти на ка ра-
кте рот не се спре чат во нив ни те ра ни го ди ни, де ца та исти те ќе ги 
по не сат со се бе, за си ле ни и раз ви е ни во вер ски от и де лов ни от жи-
вот. Де ца та ќе би дат исто тол ку среќ ни ако би дат по у чу ва ни да би-
дат ти вки во до мот.

Поучувајпочитувањеконсудотнаискусните. – Де ца та тре ба 
да би дат по у чу ва ни да го по чи ту ва ат рас у ду ва ње то стек на то врз 
ос но ва на лич но искус тво. Тие тре ба да би дат та ка вос пи та ни што 
сво е то мис ле ње и вол ја та ја уск ла ду ва ат со мис ле ње то на сво и те 
ро ди те ли и учи те ли, и та ка по у че ни да ја сог ле да ат ис прав но ста 
и умеш но ста во при фа ќа ње то на нив ни от со вет. То гаш нив ни от ка-
ра ктер, и ко га ве ќе не ма да би де под кон тро ла и ра ко водс тво на 
по ста ри те, не ма да би де сли чен на тр ска ко ја се вее на ве трот.
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Млитавостанародителитепоттикнувананепочитување. – 
До кол ку во нив ни те до мо ви на де ца та им е доз во ле но да би дат не-
уч ти ви, не пос луш ни, неб ла го дар ни и раз драз ли ви, нив ни те гре-
во ви ле жат пред вра та та на нив ни те ро ди те ли.

Мај ка та... тре ба да упра ву ва со сво е то до ма ќинс тво му дро, во 
до сто инс тво то на неј зи но то мај чинс тво. Неј зи но то вли ја ние во до-
мот тре ба да би де нај ви со ко; неј зи ни от збор, за кон. До кол ку таа е 
хри сти јан ка, ко ја Бог ја во ди, таа ќе ужи ва по чит од неј зи ни те де ца. 
Ка же те им на сво и те де ца што точ но ба ра те од нив.

Ко га ро ди те ли те не го одр жу ва ат сво јот авто ри тет, ко га де те то 
ќе пој де на учи ли ште, тие не ма ат по себ на по чит кон учи те ли те или 
упра ви те ли те на учи ли шта та. Рес пе ктот и по чит та ко ја тре ба да ја 
има ат, тие ни ко гаш не би ле по у че ни да ја по се ду ва ат во до мот. Та-
тко то и мај ка та би ле на исто ни во ка ко и де ца та. 

По ка же те по чит кон ва ши те де ца и не им доз во лу вај те да ви ка-
жат ни ту еден не уч тив збор.

Стравопочиттадабидевнимателнонегувана. – Ние тре ба 
да ги учи ме (де ца та) да би дат уч ти ви еден кон друг и уч ти ви кон 
Бо га. „Што мис лиш“ мо же би ќе се за пра ша те, „со тоа што ве лиш 
де ка тре ба да ги учи ме да би дат уч ти ви кон Бо га?“ Јас мис лев на 
тоа де ка тие тре ба да би дат уче ни на стра во по чит кон на ши от не-
бе сен Та тко и да ја вред ну ва ат го ле ма та и бе ско неч на жр тва ко ја 
што Хри стос ја на пра ви во на ша пол за... Ро ди те ли те и де ца та 
тре ба да има ат тол ку бли ска вр ска со Бо га та ка што не бес ни те ан-
ге ли да мо жат да ко му ни ци ра ат со нив. Овие глас ни ци се исте ра ни 
од мно гу до мо ви ка де што безз а ко ни е то и не уч ти во ста кон Бо га 
изо би лу ва. Да се по тру ди ме од Не го ви от Збор да се здо би е ме со 
ду хот на не бо то и исти от да го вне се ме во на ши от жи вот на оваа 
зем ја.

Какодасепоучувадететонастравопочит. – Ро ди те ли те мо-
жат и тре ба да ги за ин те ре си ра ат сво и те де ца на раз ни на чи ни да 
го ба ра ат зна е ње то кое се на о ѓа во све ти те стра ни ци. Но, ако са-
ка ат сво и те си но ви и ќер ки да ги за ин те ре си ра ат за Бож ја та реч, 
мо ра ат и са ми да се за ин те ре си ра ат за неа. Тие мо ра да се за поз-
на ат со неј зи но то уче ње и за тоа да збо ру ва ат, ка ко што Бог му за-
по ве дал на Изра ел: „Ко га се диш до ма и ко га одиш на пат, ко га лег-
ну ваш и ко га ста ну ваш.“ Вто ро за ко ние 11:19. Си те кои коп не ат нив-
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ни те де ца да има ат љу бов и стра во по чит кон Бо га, мо рал да збо-
ру ва ат за Не го ва та до бри на, за Не го ва та ве ли чес тве ност и за Не-
го ва та си ла она ка ка ко што е откри е но во Не го ва та Реч и во де ла та 
на соз да ва ње то.

Стравопочитасеоткривапрекупослушноста. – На де ца та 
тре ба да им би де по ка жа но де ка ви стин ска та стра во по чит се 
откри ва пре ку пос луш но ста. Бог не за по ве дал ни што што не е не-
оп ход но и не по стои друг на чин за ма ни фе сти ра ње на стра во по-
чит тол ку уго ден за Не го ка ко што е пос луш но ста кон она што Тој 
го ка жал.
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Г Л А  В А  1 5

РАКувАњеСОТуЃАСОПСТвеНОСТ

Потиснетегитенденциитекоиводатконуништување. – Вос-
пи ту ва ње то мо ра да би де це ло куп но и из ба лан си ра но. Се ко ја мај ка 
тре ба да би де ра бот ли ва. Таа не смее да доз во ли ни што да го 
свр ти неј зи но то вни ма ние. Таа не смее да им доз во ли на сво и те 
де ца да ја сле дат нив на та не вос пи та на вол ја во нив но то ра ку ва ње 
со не шта та во до мот. Тие тре ба да на у чат де ка не тре ба да го оста-
ват до мот во по сто јан не ред со тоа што ќе ра ку ва ат со не шта та за-
ра ди сво ја за ба ва. Мај ки, по у че те ги сво и те де ца уште од ма ли 
де ка не тре ба да сме та ат де ка си те ра бо ти што се во до мот се 
играч ки. Пре ку овие ма леч ки не шта тие учат ка ко да го по чи ту ва ат 
ре дот во до мот. Без ог лед на тоа ка кво воз бу ду ва ње де ца та мо жат 
да пре диз ви ка ат, ро ди те лот не тре ба да му доз во ли на „ор га нот“ 
за уни шту ва ње, кој е го лем во бе бе шки те и дет ски те го ди ни, да 
би де за си лен и не гу ван. „Ти мо жеш,“ и „Не мој“ ве ли Бог. Без да го 
за гу бат тем пе ра мен тот, но ре ши тел но, ро ди те ли те тре ба да им ре-
чат - Не! на сво и те де ца, и на ви сти на да го мис лат тоа. 

Тие цвр сто тре ба да од би јат си те ра бо ти во до мот де ца та сло-
бод но да ги до пи ра ат и да ги фр ла ат на по дот или во пра вта. Оние 
што ќе им доз во лат на сво и те де ца да по ста пу ва ат та ка, им на не-
су ва ат го ле ма ште та. Тоа мо же да не е ло шо де те, но не го во то вос-
пи ту ва ње ќе на пра ви тоа да ста не не у доб но и раз ур ну вач ко.

Поучувајтегидецатадаимаатпочитконсопственостана
другите. – Не кои ро ди те ли им доз во лу ва ат на сво и те де ца да рас-
фр лу ва ат, и не кои од ра бо ти те, кои не ма ат пра во да ги до пи ра ат, 
да ги пра ват свои играч ки. Де ца та тре ба да би дат упа те ни де ка не 
тре ба да го до пи ра ат она што им при па ѓа на дру ги те лу ѓе. За ра ди 
удоб ност и сре ќа на се мејс тво то, тие мо ра да на у чат да се при др-
жу ва ат кон пра ви ла та за при стој но од не су ва ње. Де ца та не се по-
среќ ни ко га им се доз во лу ва да го до прат сè она што го гле да ат. 
До кол ку не се вос пи та ни да би дат гриж ли ви, тие ќе по рас нат со 
не мил ни, де стру ктив ни цр ти на ка ра кте рот.

Силниитрајнииграчки. – Не им да вај те на де ца та играч ки 
кои се лес но крш ли ви. Да се чи ни та ка зна чи ка ко да се да ва ат лек-
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ции за уни шту ва ње. Не ка има ат не кол ку играч ки и тие не ка би дат 
сил ни и трај ни. Овој пред лог, и по крај тоа што мо же би се чи ни безз-
на ча ен, има го ле ма вред ност во вос пи ту ва ње то на де те то.
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Г Л А  В А  1 6

ЗДРАвСТвеНИНАчеЛА

Започнетераносоздравственотовоспитување. – Од пр ви те 
му гри на рас у ду ва ње то, чо веч ки от ум тре ба да се за поз нае во пог-
лед на фи зич ка та стру кту ра. Ту ка Је хо ва дал обра зец за Се бе си, 
за тоа што чо ве кот е соз да ден спо ред Бож ји от лик.

Пр во не што што мла ди те тре ба да го на у чат е да го за поз на ат 
сво е то те ло и да зна ат ка ко да го одр жу ва ат во здра ва со стој ба. 

Лекциисонајголемаважност. – Во ра но то вос пи ту ва ње на де-
ца та, мно гу ро ди те ли и учи те ли за не ма ру ва ат да раз бе рат де ка, 
за да се обез бе ди здра ва со стој ба на те ло то и мо зо кот, нај го ле мо 
вни ма ние тре ба да се по све ти ток му на те лес на та кон сти ту ци ја.

Ид на та сре ќа на ва ши те се мејс тва и бла го со стој ба та во оп штес-
тво то, во го ле ма мер ка за ви си од фи зич ко то и мо рал но то вос пи ту-
ва ње ко е што ва ши те де ца го при ма ат во пр ви те го ди ни од сво јот 
жи вот.

Родителитетребадајаразбератфизиологијатаидагипо-
учуваатдецатавотаанасока. – Уче те ги ва ши те де ца да раз мис-
лу ва ат за при чи ни те и пос ле ди ци те; по ка же те им де ка, до кол ку ги 
пре кр шу ва ат за ко ни те на сво е то би тие, тие мо ра да ја пла тат каз-
на та со тоа што ќе стра да ат од не ко ја бо лест. До кол ку, и по крај ва-
ши те оби ди, не мо же те да за бе ле жи те не кое по до бру ва ње, не се 
обес хра бру вај те; тр пе ли во упа ту вај те ги, за по вед по за по вед, на-
че ло по на че ло, ов де мал ку, он де мал ку... Не мој те да по пу шти те 
сè до де ка не из во ју ва те по бе да. Про дол же те да ги учи те сво и те 
де ца да го поз на ва ат сво е то те ло и ка ко да се гри жат за не го. Не-
за ин те ре си ра но ста во пог лед на здрав је то на нив но то те ло ќе теж-
нее кон не за ин те ре си ра ност за нив ни от мо ра лен ка ра ктер.

Прашањетозаздравјетотребадабидезначајнопрашање
нацелотосемејство.– Пра ша ње то во вр ска со здрав је то тре ба 
да би де зна чај но пра ша ње за це ло то се мејс тво. Ро ди те ли те тре ба 
да ста нат свес ни за сво и те од Бо га да де ни од го вор но сти. Тие тре ба 
да ги изу чу ва ат на че ла та на здрав стве на та ре фор ма, да ги учат 
сво и те де ца де ка па тот на са мо о тка жу ва ње то е единс тве ни от си-
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гу рен пат. Со не по чи ту ва ње на фи зич ки те за ко ни, по го ле ми от број 
жи те ли на овој свет, ста ну ва ат нес по соб ни да вла де ат со се бе и 
пра вил но да ја це нат веч на та ствар ност. Тие сво е вол но оста ну ва ат 
без поз на ва ње во пог лед на сво јот ор га ни зам; тие ги во дат сво и те 
де ца на па тот на са мо у го ду ва ње то и на тој на чин ги под го тву ва ат 
за стра да ња та кои ќе ги снај дат по ра ди пре ста пу ва ње то на за ко-
ни те на при ро да та.

Требадасепружифизичковоспитување. – Фи зич ко то вос-
пи ту ва ње, кое мно гу по лес но мо же да се пру жи откол ку ду хов но то 
вос пи ту ва ње, е на ме не то за раз вој и здрав је на те ло то. Ра сад ни-
кот, игра ли ште то, ра бо тил ни ца та, се е ње то на се ме то, бер ба та и 
же тва та – се то тоа спа ѓа во фи зич ко вос пи ту ва ње. Под по вол ни те 
окол но сти на се којд нев ни от жи вот, де те то при род но стек ну ва здрав-
стве на си ла и пра вил но ги раз ви ва те лес ни те ор га ни. Се пак, и во 
фи зич ки пог лед, де те то тре ба гриж ли во да се вос пи ту ва.

Послушностаконзаконитенаприродатадонесуваздравје
исреќа. – На ши те де ца тре ба да се по у чат да стек нат поз на ва ња 
во вр ска со нив ни от ор га ни зам. Уште од ма ли но зе, пре ку тр пе ли ви 
упат ства, мо же да се сто ри да раз бе рат де ка, до кол ку са ка ат да 
ги од бег нат бол ки те и бо ле сти те, тие тре ба да ги по чи ту ва ат за ко-
ни те на сво е то би тие. Тие тре ба да раз бе рат де ка нив ни от жи вот 
не мо же да би де од пол за до кол ку е по го ден со не ко ја бо лест. Ни ту 
пак мо жат да му уго дат на Бо га ако си на не сат бо лест по ра ди не-
по чи ту ва ње на при род ни те за ко ни.
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Г Л А  В А  1 7

чИСТОТАНАТеЛОТО

боггледаинанајмалитеработи. – На изра ел ски те де ца Бог 
им за по ве дал да ги ис пе рат сво и те об ле ки и да ја отфр лат се та не-
чи сто ти ја од нив ни от камп, за до де ка Тој по ми ну вал, да не ја гле да 
нив на та не чи сто ти ја. Бог и де не ска го по се ту ва на ши от дом. Тој ја 
гле да не хи ги ен ска та со стој ба во на ши те се мејс тва и тро ми те на-
ви ки. Зар не е по до бро да на пра ви ме ре фор ма и тоа без од ло жу-
ва ње?

Ро ди те ли, Бог ве по ста вил ка ко свои прет став ни ци со цел да 
вгра ди те пра вил ни прин ци пи во умот на ва ши те де ца. Вам ви се 
до ве ре ни Бож ји те ма леч ки, и Бог, кој тол ку мно гу ба рал од изра ил-
ски те де ца да по рас нат во на ви ки те на чи сто та, и де не ска не ма 
да доз во ли ни ту ед на не чи сто ти ја. Во тој пог лед, Бог вам ви го до-
ве рил вос пит но то де ло во тој пог лед, и до де ка ги вос пи ту ва те де-
ца та во на ви ки те на чи сто та, исто вре ме но вие им да ва те и ду хов ни 
по у ки. Тие ќе ви дат де ка Бог оче ку ва од нив да би дат чи сти, ка ко 
во ср це то, та ка и те лес но. Тоа ќе ги во ди да ги раз бе рат ви стин-
ски те на че ла ко и што Бог са ка да ги не гу ва ат во се ко ја по стап ка во 
нив ни от жи вот.

Ко га Бог јас но на ло жил чи сто та кај оние кои па ту ва ле низ пу сти-
на та и кои би ле ско ро за це ло вре ме на отво рен про стор, Тој не 
ба ра по мал ку од оние кои жи ве ат во по кри е ни ку ќи, ка де не чи сто-
ти и те се по за бе леж ли ви и има ат по го ле мо вли ја ние врз здрав-
је то.

чистотататребадастанеделоднашатаприрода. – Не чи сто-
ти ја та во до мот е го ле ма гре шка. Таа де лу ва вос пит но со сво и те 
пос ле ди ци и сво е то вли ја ни е то го ши ри на да ле ку. Уште од бе бе 
де те то тре ба да при ми пра вил ни на ви ки и ин струк ции во сво јот 
ум... По ка же те им де ка не чи сто ти ја та на те ло то или на об ле ка та е 
не при фат ли ва за Бо га. Уче те ги да ја дат без да рас фр ла ат око лу 
се бе. Ро ди те лот мо ра по сто ја но да би де гриж ли во бу ден за овие 
на ви ки да ста нат дел од при ро да та на де те то... Не чи сто ти ја та 
тре ба да би де пре зре на... 

О, ко га си те би раз бра ле де ка овие ма леч ки об вр ски не тре ба 
да би дат за не ма ре ни. Це ли от по на та мо шен жи вот на де те то ќе 
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би де об ли ку ван од на ви ки те и по стап ки те во не го во то дет ство. Де-
ца та се осо бе но вос при ем ли ви за впе ча то ци те, и не доз во лу вај ќи 
им да пра ват не ред, тие мо жат да се здо би јат со зна е ње за хи ги е-
на та.

Поттикнувајтељубовкончистотатаиомразаконнечисто-
тијата.– Вие тре ба да не гу ва те љу бов кон уред но ста и стро га та 
чи сто та.

Об ле ку вај те ги ва ши те де ца ед но став но и про сто. Нив ни те об-
ле ки не ка би дат на пра ве ни од тра ен ма те ри јал. Одр жу вај те ги ми-
риз ли ви и чи сти. Уче те ги да мра зат сè што на ли ку ва на не чи сто-
ти ја.

Си ла та ко ја се га не по треб но ја тро ши те, пла ни рај ќи што ќе ја-
де те и пи е те, или об ле че те, упо тре бе те ја та ка што ќе на сто ју ва те 
сво и те де ца да ги др жи те чи сти и уред но об ле че ни. Не мој те по-
греш но да ме раз бе ре те во вр ска со ова. Не ве лам де ка мо ра те 
да ги др жи те за тво ре ни до ма, ка ко кук ли. Во чи сти от пе сок и су-
ва та зем ја не ма ни што вал ка но; она што нив ги вал ка се на о ѓа во 
пот та и ис па ру ва ња та од нив ни те те ла и за тоа це ло то те ло мо ра 
да се мие, а об ле ка та да се ме ну ва. 

Одржувајтејавашатаоколиначиста. – Мом чи ња та и де вој-
чи ња та тре ба да чув ству ва ат де ка се дел од се меј на та ор га ни за-
ци ја. Тие тре ба да на сто ју ва ат око ли на та да ја др жат чи ста од сè 
она што е не у ред но. Тре ба да им би дат да де ни ин струк ции во пог-
лед на тоа.

Се кој вид не чи сто ти ја во ди кон бо лест. Ми кро ор га низ ми те на 
смрт та пре о би лу ва ат во тем ни те, за по ста ве ни ќо ши ња, во оста то-
ци те што се рас па ѓа ат, во вла га та, мув ла та и мув ло са но ста. Не 
сме е ме да доз во ли ме от па до ци те од овош је и зе лен чук, ни ту пак 
пад на ти те лис ја да се рас па ѓа ат бли ску до ку ќа та и да го за га ду-
ва ат воз ду хот. Во до мот не смее да се то ле ри ра ни што не чи сто 
или рас пад ли во. Ка ко ре зул тат на рас пад ли ви те ма те рии око лу до-
мо ви те на не кои не бреж ни до ма ќи ни, во не кои гра до ви кои би ле 
сме та ни за со вр ше но здра ви, се по ја ви ле мно гу епи де мии на тре-
ска. Со вр ше на та хи ги е на, изо бил на та сон че ва свет ли на, гриж ли-
во то одр жу ва ње на се кој дел од ку ќа та, има ат су штес тве на важ-
ност за ос ло бо ду ва ње од бо ле сти те и за рас по ло же ни е то и ви тал-
но ста на се кој член во до мот.
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Личнатачистотаимасуштественаважностзаздравјето. – 
Со вес на та хи ги е на има су штес тве на важ ност, не са мо за фи зич-
ко то ту ку и за мен тал но то здрав је. Од те ло то, пре ку ко жа та, по сто-
ја но се исфр ла ат не чи сто тии. До кол ку не се одр жу ва чи ста со че-
сто ка пе ње, неј зи ни те ми ли о ни по ри бр гу ќе се зат нат; на тој на-
чин не чи сто ти ја та ко ја тре ба ла да из ле зе пре ку ко жа та ста ну ва до-
пол ни те лен то вар за дру ги те ор га ни за неј зи но ели ми ни ра ње.

По ве ќе то лу ѓе ќе има ат пол за од сту де на или уме ре но топ ла 
ба ња се кој ден, на у тро или на ве чер. На ме сто да ја на ма лу ва от-
пор но ста кон на стин ки, до бра та ба ња нè за шти ту ва од нив, би деј ќи 
ја по до бру ва цир ку ла ци ја та на кр вта; кр вта из ле гу ва до по вр ши-
на та и неј зи ни от про ток ста ну ва по ле сен и по до бар. При тоа за жи-
ву ва ат и умот и те ло то. Му ску ли те ста ну ва ат по е ла стич ни, а раз у-
мот по би стар. Ба ња та ги сми ру ва нер ви те, ја пот по ма га ра бо та та 
на цре ва та, сто ма кот и цр ни от дроб, да вај ќи им здрав је и енер ги ја; 
а го по до бру ва и ва ре ње то.

Исто тол ку е важ на и хи ги е на та на али шта та. Об ле ка та што ја 
но си ме ги впи ва от пад ни те ма те рии кои из ле гу ва ат пре ку по ри те; 
ако таа не се ме ну ва и не се пер е до вол но че сто, не чи сто ти и те по-
втор но ќе се ап сор би ра ат.

чистатаоколинапомагазачистотавопогледнаморално-
ста. – Че сто па ти дет ски те по сте ли ги гле дав во та ква со стој ба што 
од нив се ши ре ше не под нос ли ва и отров на реа. Сè што го за др-
жу ва пог ле дот на де ца та и што до а ѓа во до пир со нив но то те ло, 
би ло де ње или но ќе, тре ба да би де чи сто и здра во. Тоа ќе де лу ва 
вос пит но тие да го од бе рат она што е не из вал ка но и она што е мо-
рал но чи сто. Кол ку и да би де си ро маш но на ме сте на, спал на та на 
ва ши те де ца не ка би де чи ста и уред на.

Одржувајтеправилнарамнотежа. – Чи сто та та и уред но ста 
спа ѓа ат во хри сти јан ски те долж но сти, се пак, во тоа мо же да се пре-
те ру ва и мо же са мо тоа да се сме та за нај важ но, а да се за не ма-
рат мно гу по важ ни долж но сти. Оние кои по ра ди тоа ги за по ста ву-
ва ат ин те ре си те на сво и те де ца, по ста пу ва ат ка ко оние што да-
ва ле де се ток од на не, смир на и ко пар, а го за не ма ри ле она што е 
по важ но во за ко нот – прав да та, ми ло ста и бо жес тве на та љу бов.
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уРеДНОСТ,РеДИРеДОвНОСТ

Негувајтередивкус. – Ка ко ста ра тел и учи тел на ва ши те де ца, 
долж но ста ве об вр зу ва си те ма ли ра бо ти во до мот да ги из вр шу-
ва те точ но и уред но. По у че те ги де ца та на не про цен ли ва та лек ци ја 
сво ја та об ле ка да ја чу ва ат уред но. Одр жу вај те ја ва ша та об ле ка 
чи ста, све жа и до стој на за по чит... 

Вие има те об вр ска пред Бо га се ко гаш да би де те при мер за при-
стој ност во ва ши от дом... Имај те на ум де ка на не бо то не по стои 
не ред и де ка ва ши от дом тре ба да би де не бо на зем ја та. Имај те 
на ум де ка, из вр шу вај ќи ги вер но се којд нев ни те ма ли не шта во до-
мот, вие ра бо ти те за ед но со Бо га и го усо вр шу ва те хри сти јан ски от 
ка ра ктер.

воспитувајтегидецатадастекнатнавикинауредност. – Љу-
бо вта кон Бо га ќе се изра зи во се мејс тво то пре ку љу бо вта кон на-
ши те де ца. Ви стин ска та љу бов не ма да им доз во ли тие да ста нат 
не бреж ни и не у ред ни, би деј ќи тоа е по лес но; но, по ка жу вај ќи им 
ли чен при мер во чи сто та та, нив ни те ро ди те ли, со љу бов и со по-
сто ја на цвр сти на во не гу ва ње то на ра бот ни те на ви ки, ќе мо жат да 
ги вос пи та ат сво и те де ца спо ред исти от ред.

учетегидецатадасегрижатзаоблеката. – Уште од нај ра-
но то дет ство поч не те ва ши те ма леч ки да ги на вик ну ва те да вни ма-
ва ат на сво ја та об ле ка. Не ка има ат по себ но ме сто за сво и те ра-
бо ти и се кој пред мет тре ба да го ста ва ат на не го во то ме сто. Ако 
не сте во мож ност да ку пи те ни нај е фтин ре гал, зе ме те оби чен сан-
дак за ам ба ла жа, ста ве те во не го со од вет ни пре гра ди, а по тоа, и 
од над вор и од на тре, об ло же те го со уба во де ко ри ра но плат но со 
при јат на бо ја. На сто ју ва ње то ва ши те де ца да ги на вик не те на чи-
сто та и уред ност, се кој ден ќе ви од зе ма мал ку вре ме, но тоа ќе 
би де на гра де но во нив на та ид ни на и на кра јот, ќе ви за ште ди мно гу 
вре ме и гри жа. 

Сопственатасобадасеодржувауредно. – Ако де ца та има ат 
со ба ко ја ја сме та ат за нив на и ако се на у че ни да ја одр жу ва ат 
уред на и да ја на пра ват при јат на, тие ќе има ат чув ство за сопс тве-
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ност - тие ќе чув ству ва ат де ка во до мот има ат свој дом и ќе им при-
чи ну ва за до волс тво да на пра ват тоа кат че да им би де уред но и 
вкус но на ме сте но. Мај ка та ќе тре ба са мо да ја надг ле ду ва нив на та 
ра бо та и да да ва пред ло зи и упат ства. Во тоа се со стои за да ча та 
на мај ка та.

Даимаатредовновремезаспиење. – Не кои мла ди мно гу се 
про ти ват на ре дот и дис цип ли на та. Тие не го по чи ту ва ат пра ви ло то 
во до мот да ста ну ва ат во ре до вен вре мен ски пер и од. Тие ле жат 
во сво ја та по сте ла не кол ку ча са по из ле гу ва ње то на сон це то, ко га 
се кој би тре ба ло да би де на но зе. Тие оста ну ва ат мно гу доц на во 
но ќта и за ви сат од ве штач ка свет ли на ко ја го за ме ну ва ме сто то на 
свет ли на та ко ја при ро да та ја обез бе ди ла за нив во раз ум ни те ча-
со ви. Пра веј ќи та ка, не са мо што за луд но ги тро шат дра го це ни те 
мож но сти, ту ку тие при чи ну ва ат и до пол ни те лен тро шок. Но ско ро 
во се кој по е ди не чен слу чај се слу ша из го во рот: „Јас не мо жам да 
ја за вр шам мо ја та ра бо та; Имам не што да до вр шам и не мо жам 
да си лег нам ра но.“.. Дра го це ни те на ви ки на ред се на ру ше ни, и 
та ка не и ско ри сте ни те мо мен ти во ра но то утро, ги по ре ме ту ва ат 
си те дру ги ра бо ти во те кот на це ли от ден.

На ши от Бог е Бог на ре дот и Тој коп нее си те Не го ви де ца се-
бе си да се ста ват во ред и под Не го ва дис цип ли на. За тоа, зар не 
би би ло по до бро, да се отфр ли таа на ви ка но ќта да се про ме ни 
во ден и све жи те утрин ски ча со ви во ноќ? До кол ку мла ди те фор-
ми ра ат на ви ки на ре дов ност и ред, тие ќе го по до брат сво е то 
здрав је, сво е то рас по ло же ние, пом не ње то и сво е то рас по ло же-
ние.

Си те има ат об вр ска да ги по чи ту ва ат стрикт ни те пра ви ла во 
сво и те на ви ки во жи во тот. Дра ги мла ди, тоа е за ва ше до бро, ка ко 
за те лес но то та ка и за мо рал но то. Ко га на у тро ќе се раз бу ди те, 
кол ку што е тоа мож но, зе ме те ја пред вид ра бо та та ко ја мо же те 
да ја за вр ши те во те кот на де нот. До кол ку е не оп ход но, имај те 
ма ло те фтер че во кое ќе ги за пи ше те си те ра бо ти кои тре ба да би-
дат за вр ше ни, и за се бе по ста ве те вре ме во чии рам ки ќе ја из вр-
шу ва те сво ја та ра бо та.
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МОРАЛНАчИСТОТА

Практикувајтепостојанабудност. – До кол ку са ка ат нив ни те 
де ца да би дат мо рал но чи сти, ро ди те ли те и ста ра те ли те тре ба да 
одр жу ва ат чи сто та на ср це то и жи во тот. Тие мо ра да им ги пре не-
сат не оп ход ни те ин струк ции и, ка ко до да ток на тоа, тие мо ра да 
би дат по сто ја но буд ни. Се кој ден се по ја ву ва ат но ви мис ли во умот 
на мла ди те и но ви впе ча то ци се втис ну ва ат врз нив ни те ср ца. 
Друш тво то што го од би ра ат, кни ги те ко и што ги чи та ат, на ви ки те 
што ги не гу ва ат – ро ди те ли те мо ра на се то тоа да вни ма ва ат.

Одржувајтегодомотчистипривлечен. – До мот мо ра да се 
одр жу ва чист и уре ден. Вал ка ни те и за по ста ве ни ќо ши ња низ ку-
ќа та на ве ду ва ат кон тоа и во ду ша та да се нај дат та кви вал ка ни 
ќо ши ња. Мај ки, вие сте вос пи ту ва чи на ва ши те де ца и мо же те да 
сто ри те мно гу. Уште од са мо то дет ство поч не те да ја одр жу ва те 
хи ги е на та во нив на та со ба на вку сен и прив ле чен на чин. Уре ду-
вај ќи ги нив ни те со би на чист, вку сен и прив ле чен на чин, во умот 
и ду ша та на де ца та вле ва те чи сти и бла го род ни мис ли.

Заштитетегонивнотодруштво. – До кол ку ро ди те ли те има ат 
жел ба нив ни те де ца да има ат мо рал на чи сто та, тие мо ра да ги оп-
кру жат со чи сто друш тво кое мо же да би де одо бре но од Бо га.

Со ка ква ли са мо гри жа ро ди те ли те тре ба да ги за шти тат сво-
и те де ца од без гриж ни те, ла ба ви на ви ки кои де мо ра ли зи ра ат! Та-
тков ци и мај ки, да ли сфа ќа те кол ку е го ле ма важ но ста на од го вор-
но ста ко ја по чи ва врз вас? Да ли на ва ши те де ца им доз во лу ва те 
да се дру жат со дру ги де ца во ва ше отсус тво без да зна е те ка кво 
вос пи ту ва ње тие при ма ат? Не им доз во лу вај те да би дат на са мо 
со дру ги де ца. По да ре те им по себ на гри жа. Вие тре ба да зна е те 
ка де се на о ѓа ат се ко ја ве чер и што пра ват. Да ли се тие мо рал но 
чи сти во си те свои на ви ки? Да ли вие сте ги по у чи ле за прин ци пи те 
на мо рал на чи сто та? До кол ку сте за не ма ри ле да ги по у чу ва те за-
по вед по за по вед, пра ви ло по пра ви ло, мал ку ту ка мал ку та му, 
не ка не по ми не ни ту еден ден, а да не им ка же те де ка жа ли те што 
тоа сте го за не ма ри ле. То гаш ка же те им де ка отсе га са ка те да ја 
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из вр шу ва те сво ја та од Бо га одре де на ра бо та. За мо ле те ги да би-
дат дел од таа ре фор ма.

Со се ди те мо же би ќе им доз во лат на нив ни те де ца да дој дат во 
ва ши от дом и да ја по ми нат ве чер та и но ќта со ва ши те де ца. Тоа 
е тест и из бор за вас, или да ги на вре ди те сво и те со се ди со тоа 
што ќе ги ис пра ти те нив ни те де ца до ма, или да им уго ди те и да 
им доз во ли те да прес пи јат со ва ши те де ца и на тој на чин да доз-
во ли те да при мат зна е ње кое за нив ќе би де до жи вот но прок лет-
ство. За да ги за па зам мо и те де ца да не ста нат рас и па ни, јас не 
им доз во лу вав да спи јат во ист кре вет ни ту во иста со ба со дру ги 
мом чи ња, и во одре де ни слу чаи ко га па ту вав и ко га тоа бе ше по-
треб но, јас по пр во пра вев ед но ста вен кре вет на по дот, откол ку да 
им доз во лу вам да спи јат за ед но со дру ги мом чи ња. Се оби ду вав 
да ги за па зам од друш тво на гру би, не при стој ни мом чи ња и по ста-
ву вав мо ти ва ции пред нив со цел да има ат за ни ма ње во до мот кое 
ќе ги на пра ви ве се ли и среќ ни. Со тоа што нив ни от ум и нив ни те 
ра це ги одр жу вав за фа те ни, тие имаа мно гу мал ку вре ме или нак-
ло не тост да си игра ат на ули ца со дру ги мом чи ња и та му да стек-
нат улич но вос пи ту ва ње.

Подигнетебариерипротивсензуалноста. – Оние ко и што 
има ат над леж ност над Бож ја та сво и на, над ду ши те и те ла та на де-
ца та соз да де ни спо ред Не го ви от лик, тре ба да по ста ват ба ри е ри 
про тив по хот но то уго ду ва ње на овој век, кој што на ил јад ни ци им 
го уни шту ва фи зич ко то и мо рал но то здрав је. До кол ку би се сог ле-
да ла ви стин ска та при чи на за мно гу те зла на ова вре ме, ќе сфа-
ти ме де ка при чи на та е во нез на е ње то на та тков ци те и мај ки те кои 
се рам но душ ни во вр ска со овој пред мет. Жр тва на ова жал но 
незна  е ње се здрав је то и жи во тот. 

Ро ди те ли, до кол ку за не ма ри те на сво и те де ца да им го да де те 
она вос пи ту ва ње ко е што Бог го по ста вил пред вас ка ко ва ша долж-
ност, мо ра да да де те од го вор пред Не го за пос ле ди ци те. Овие пос-
ле ди ци не ма да би дат огра ни че ни са мо на ва ши те де ца. И на ед но 
ко рен че ка кол ако му се доз во ли да рас те во по ле то тоа ќе до не се 
плод спо ред сво јот род, Исто та ка, и гре во ви те кои се ре зул тат на 
ва ше то за не ма ру ва ње, ќе би дат при чи на за про па ста на си те оние 
ко и што ќе се нај дат во сфе ра та на нив но то вли ја ние.
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Исполнетегоумотсосликинаморалначистота.– Хри сти-
јан ски от жи вот е жи вот на по сто ја но са мо о дре ку ва ње и са мо кон-
тро ла. Та кви те по у ки де ца та тре ба да ги при мат и да ги учат уште 
од нај ра но то дет ство. Уче те ги де ка тие мо ра да пра кти ку ва ат уме-
ре ност, чи сто та на мис ли те, ср це то и по стап ки те, де ка тие му при-
па ѓа ат на Бо га, би деј ќи се ку пе ни по ви со ка це на – со дра го це на та 
крв на Не го ви от драг Син.

До кол ку уште од ма ли но зе умот на де ца та е ис пол нет со при-
јат ни сли ки на ви сти на та, на мо рал на та чи сто та и до бри на, тие ќе 
фор ми ра ат вкус за она што е чи сто и воз ви ше но и нив на та има ги-
на ци ја не ма да мо же лес но да се рас и пе или ос квер ни. Сè до де ка 
се по ста пу ва спро тив но, до кол ку умот на ро ди те ли те по сто ја но се 
за др жу ва на ни ски не шта, до кол ку нив ни те раз го во ри се те ме лат 
врз не по жел ни ка ра ктер ни цр ти, до кол ку тие фор ми ра ат на ви ка 
да збо ру ва ат жа леј ќи се на жи во тот кои дру ги те го од бра ле, ма леч-
ки те ќе ги при мат лек ци и те од нив ни те збо ро ви и изра зи на пре зир 
и ќе го сле дат нив ни от мно гу ште тен при мер. Ка ко и ле проз на та 
дам ка, до кол ку зло то се втис не, ќе се при ле пи за нив во те кот на 
по на та мош ни от жи вот.

Се ме то по се а но кај бе бе то од стра на на вни ма тел на та, бо го бо-
јаз ли ва мај ка, ќе се раз вие во др во на пра вед ност, кое ќе проц ве та 
и ќе до не се плод; лек ци и те од бо го бо јаз ли ви от та тко да де ни пре ку 
на че ла и при мер, ка ко во слу ча јот на Јо сиф, ќе до не сат изо бил на 
же тва во те кот на жи во тот.
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ОТСЕК VI

Поуки за практичните 
доблести





Г Л А  В А  2 0

КОРИСНОСТ

учетегодететодабидекорисно. – Во до маш но то учи ли ште 
де ца та тре ба да на у чат ка ко да ги из вр шу ва ат пра ктич ни те долж-
но сти на се којд нев ни от жи вот. До де ка се сè уште мла ди, мај ка та 
тре ба се кој ден да им да ва по не ко ја ед но став на за да ча. На сто ју-
ва ње то да ги упа ти ка ко да ја из вр шат таа ра бо та ќе £ од зе ме по-
ве ќе вре ме откол ку тоа са ма та да го на пра ви тоа, но таа тре ба да 
има на ум де ка со тоа го по ло жу ва те ме лот во из град ба та на нив-
ни от ка ра ктер, ос по со бу вај ќи ги да би дат ко рис ни во жи во тот. Не ка 
таа има на ум де ка до мот прет ста ву ва учи ли ште во кое таа е глав-
ни от учи тел. Неј зи на за да ча е да ги на у чи де ца та ка ко до маш ни те 
долж но сти и за да чи се из вр шу ва ат бр зо и ве што. Де ца та од сво-
е то ра но дет ство тре ба да се на вик ну ва ат да учес тву ва ат во но се-
ње то на до маш ни те бре ми ња. Од сво е то дет ство мом чи ња та и де-
вој чи ња та тре ба да се по у чат да пре зе ма ат по го ле ми и сè по го-
ле ми од го вор но сти, раз ум но по ма гај ќи во ра бо та та на се меј на та 
ор га ни за ци ја.

Прогледајтегидетинскитегрешки. – Ил јад ни ци во сво и те до-
мо ви се оста ве ни ско ро це лос но не вос пи та ни. „Пре ста ву ва го ле ма 
те шко ти ја,“ ве ли мај ка та. „Јас по пр во би ги из вр ши ла тие не шта 
са ма та; тоа прет ста ву ва та ква по те шко ти ја; ти ми до де ваш.“

Да ли мај ка та има на ум де ка са ма та тре ба ше да ги на у чи ма-
леч ки те не шта пред да мо же да би де ко рис на? По греш но е ко га 
де ца та не се учат на мал ку по мал ку. Не ка де ца та би дат бли зу до 
вас. Не ка по ста ву ва ат пра ша ња, и во тр пе ли вост од го ва рај те им. 
На сво и те ма леч ки де ца дај те им не што да пра ват и не ка би дат 
среќ ни мис леј ќи де ка ви по ма га ат.

Де ца та не тре ба да се од би ва ат ко га се оби ду ва ат да чи нат ко-
рис ни не шта. До кол ку тие пра ват гре шки, до кол ку се слу чу ва ат 
нез го ди и не кои не шта се кр шат, не ги пре ко ру вај те.

Некадецатаносатделоддомашнитебремиња. – На пра ве те 
го жи во тот на ва ши те ма леч ки уго ден и во исто вре ме уче те ги да 
би дат пос луш ни и ко рис ни, но сеј ќи ма ли бре ми ња до де ка вие но-
си те по го ле ми. Вос пи тај те ги да стек нат на ви ки на ра бот ли вост, за 
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да не мо же не при ја те лот од нив ни от да на пра ви ра бо тил ни ца. На 
сво и те де ца дај те им не шта за кои мо жат да раз мис лу ва ат, не што 
да ра бо тат, за да би дат ко рис ни во овој и во ид ни от жи вот.

Од нај ра ни те го ди ни тие тре ба да би дат вос пи та ни да но сат дел 
од до маш ни те бре ми ња. Тие тре ба да би дат по у че ни де ка об вр-
ски те се обо стра ни. Ова вос пи ту ва ње ќе би де за нив од нај го ле ма 
вред ност во нив ни те по доц неж ни го ди ни.

Се кој член на се мејс тво то би тре ба ло да сфа ти што се ба ра и 
оче ку ва од не го да из вр ши во за ед ниш тво со дру ги те. Си те, од шес-
тго диш но то де те па на го ре, би тре ба ло да сфа тат де ка од нив се 
ба ра да но сат дел од жи вот ни те бре ми ња.

Изворнаискуствоизадоволство. – Ка ко што рас тат де ца та 
тре ба да ја вред ну ва ат гри жа та ко ја што нив ни те ро ди те ли им ја 
пру жи ле. Во по ма га ње то на сво јот та тко и сво ја та мај ка тие тре ба 
да на о ѓа ат нај го ле мо за до волс тво.

Секојапонизнаработаможедабидепроследенасоуба-
вина. – До кол ку де ца та би би ле по у че ни да има ат об ѕир кон по-
низ ни от дел од се којд нев ни те долж но сти кои пред нив ги по ста вил 
Гос под, ка ко учи ли ште во кое тие тре ба да би дат вос пи ту ва ни за 
пру жа ње на вер на и ефи кас на служ ба, кол ку то гаш по у год на и по-
до стој на за по чит би им изг ле да ла нив на та ра бо та.
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РАбОТЛИвОСТ

Заштитникзамладите. – Ед на од нај си гур ни те за штит ни мер ки 
за мла ди те прет ста ву ва ко рис но то за ни ма ње. Де ца та кои што на-
вик на ле да ра бо тат ко рис но, по ми ну вај ќи ги ча со ви те во не кое ко-
рис но и при јат но за ни ма ње, не се скло ни да се жа лат на сво ја та 
си ту а ци ја ни ту има ат вре ме за без дел нич ко меч та е ње. Та кви те 
де ца по мал ку се из ло же ни на опас но сти те од ло шо то друш тво и 
по роч ни те на ви ки.

Одредетезадачисоодветнинагодинитеиспособноста. – 
Од нај ра но то дет ство де ца та тре ба да би дат вос пи ту ва ни да ги чи-
нат оние не шта кои од го ва ра ат за нив на та во зраст и спо соб ност. 
Ро ди те ли те тре ба да ги пот тик нат де ца та да би дат по ве ќе не за-
вис ни. На ско ро ќе дој дат се ри оз ни не вол ји врз зем ја та и де ца та 
тре ба да би дат вос пи та ни на та ков на чин кој ќе им по мог не да би-
дат под го тве ни да се со о чат со нив.

Уче те ги ва ши те де ца да би дат ко рис ни, да но сат бре ми ња сог-
лас но со нив ни те го ди ни; и то гаш на ви ка та за ра бо та ќе ста не дел 
од при ро да та, а ко рис на та ра бо та ни ко гаш не ма да им изг ле да 
ка ко не што те шко и не под нос ли во.

Плодовиодбезделничењето. – Ро ди те ли те не мо жат да из-
вр шат по го лем грев откол ку да ја за не ма рат од Бо га да де на та од-
го вор ност со тоа што ќе ги оста ват де ца та ни што да не ра бо тат; 
за тоа тие де ца на ско ро ќе го за са ка ат без дел ни че ње то и ќе по рас-
нат во не ста бил ни, бе ско рис ни ма жи и же ни. Ко га ќе по рас нат до-
вол но за да за ра бо тат за сво ја та жи ве ач ка и до би јат ра бо та, тие 
ќе ра бо тат на мрз лив, влеч кав на чин и ќе мис лат де ка тре ба да би-
дат исто пла те ни ако го без дел ни чат сво е то вре ме ка ко да ра бо-
те ле вер но. По стои го ле ма раз ли ка по ме ѓу оваа кла са на ра бот-
ни ци и онаа ко ја сфа ќа де ка мо ра да би де ве рен до ве ри тел. Ка де 
и да се ан га жи ра ни, мла ди те ќе би дат „вред ни во ра бо та та, ог не ни 
по ду хот, слу жеј ќи му на Бо га“; за тоа што оној кој не е ве рен во 
мал ку не ма исто та ка да би де ве рен ни во мно гу.

Ако де ца та при мат до бро вос пи ту ва ње во се мејс тво то, тие не ма 
да го ба ра ат на ули ца, при мај ќи слу чај но вос пи ту ва ње кое мно гу-
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ми на го при ма ат. Ро ди те ли те кои сво и те де ца ги са ка ат на раз у мен 
на чин не ма да доз во лат тие да по рас нат во мр зе ли во ста, нез на-
еј ќи ка ко да ги из вр шу ва ат до маш ни те об вр ски. Не у ко ста е не при-
фат ли ва за Бо га и та кви от е не по го ден за Бож јо то де ло.

Мудрокористењенавремето. – Та му ка де што по стои изо би-
лие на без дел ни че ње, са та на та ра бо ти со сво и те иску ше ни ја да 
го упро па сти жи во тот и ка ра кте рот. До кол ку мла ди те не се вос пи-
та ни на ко рис на ра бо та, без ог лед на тоа да ли се бо га ти или си ро-
маш ни, тие се во опас ност; за тоа што ѓа во лот ќе нај де вра бо ту-
ва ње за нив спо ред не го ва та жел ба. Мла ди те кои не се ба ри ка ди-
ра ни од на че ло то не го сме та ат вре ме то ка ко дра го це но бо гат ство, 
ка ко до вер ба од Бо га, за ко е што се кое чо веч ко би тие ќе мо ра да 
да де от чит.

Де ца та тре ба да би дат вос пи та ни на нај до бар мо жен на чин да 
го ко ри стат сво е то вре ме, да би дат од ко рист на сво јот та тко и 
мај ка, да би дат са мо у ве ре ни. Ним не тре ба да им се доз во ли да 
сме та ат де ка не тре ба да вр шат ни ту ед на од онаа ра бо та ко ја е 
не оп ход на.

Победетејасекојанавиканамрзеливост. – Во Сво ја та Реч 
Бог има за цр та но план за вос пи ту ва ње на де ца та и тој план ро ди-
те ли те тре ба да го сле дат. Тие тре ба да ги учат сво и те де ца да ја 
по бе дат се ко ја на ви ка на мр зе ли вост. Се кое де те тре ба да би де 
уче но де ка за не го по стои ед но одре де но де ло во све тот.

Зоштодасеработипреддасеигра? – Мо ја та мај ка ме уче ше 
да ра бо там. Јас не ко гаш ја пра шу вав: „Зо што мо рам се ко гаш да 
ра бо там тол ку мно гу пред да си играм?“ „Тоа е та ка за тво јот ум 
да би де вос пи тан за ко рис на ра бо та, и дру го не што, да те чу ва од 
бел ја; и ко га ќе по рас неш, ти ќе ми би деш бла го дар на за тоа.“ Ко га 
ед но од мо и те де вој чи ња (ед на вну ка) ми ре че: „Зо што мо рам да 
пле там? Ба би те пле тат,“ јас од го во рив „Да ли зна еш ка ко ба би те 
на у чи ја да пле тат?“ „Тие за поч наа ко га беа ма ли де вој чи ња.“

вредностанадневниотплан. – Кол ку што е мож но, до бро е 
да се зе ме во пред вид што тре ба да би де за вр ше но во те кот на 
де нот. На пра ве те бе ле шка за раз лич ни те об вр ски кои тре ба да ги 
из вр ши те и за нив од вој те вре ме за из вр шу ва ње. Не ка си те не шта 
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би дат на пра ве ни це лос но, уред но и бр зо. До кол ку вам ви се пад не 
да ги ис чи сти те со би те, гле дај те тие да би дат до бро про ве тре ни 
и по сте ла та да би де из ло же на на сон че ва свет ли на. Од вој те не-
кол ку ми ну ти да ја из вр ши те таа ра бо та и не за пи рај те да чи та те 
вес ни ци и кни ги кои го фа ќа ат ва ше то око, ту ку ре че те си се бе си: 
„Не, јас имам тол ку ми ну ти да ја из вр шам сво ја та ра бо та и мо рам 
таа за да ча да ја из вр шам таа за да ча во да де но то вре ме.“ 

Оние кои по при ро да се спо ри не ка на сто ју ва ат да ста нат 
актив ни, бр зи, енер гич ни, имај ќи ги на ум збо ро ви те на апо сто лот: 
„вред ни во ра бо та та, ог не ни по ду хот, слу жеј ќи му на Бо га.“

До кол ку те бе ти се пад не да ги при го твиш обро ци те, на пра ви 
вни ма тел ни прес ме тки и од вој онол ку вре ме кол ку што ти е не оп-
ход но за под го то вка на хра на та, и иста та по ста ви ја на тр пе за та 
во до бар ред и точ но на вре ме. По до бро е обро кот да би де под го-
твен пет ми ну ти по ра но од тво е то пред ви де но вре ме откол ку тоа 
да би де пет ми ну ти по доц на. Но до кол ку си под кон тро ла на спо ри, 
влеч ка ви дви же ња, до кол ку има те мр зе ли ви на ви ки, за ед на ра-
бо та ко ја не по ба ру ва мно гу вре ме, вие ќе по тро ши те по ве ќе 
вре ме; оние кои што се спо ри има ат долж ност да се ре фор ми ра ат 
и да ста нат по бр зи. До кол ку са ка ат тие мо жат да ги по бе дат сво-
и те на ви ки на по све ту ва ње прем но гу вре ме на не тол ку важ ни не-
шта и на ви ки те на влеч ка ње. Ко га ги ми јат са до ви те тие мо жат да 
би дат вни ма тел ни, а во исто вре ме и бр зо да ја за вр шат ра бо та та. 
Веж бај те ја вол ја та кон таа цел и ра це те тоа бр зо ќе го сра бо ту-
ва ат.

Спојувајтегофизичкотосоумственото. – Ко га не кои де ца, 
кои беа ис пра те ни во мо е то се мејс тво за да пре сто ју ва ат, ќе ре чеа: 
„Мо ја та мај ка не ме те ра да ми јам са до ви,“ јас им од го ва рав: „То-
гаш, да ли ние да го на пра ви ме тоа за те бе и да ти нап ла ти ме по-
ло ви на до лар по ве ќе за тво јот пре стој?“ „О, не! Мо ја та мај ка не 
са ка да пла ти ни ту мал ку по ве ќе за ме не.“ „До бро, то гаш,“ јас би 
рек ла: „На у тро ко га ќе ста неш из миј ги са до ви те. Бог ни ко гаш не 
за мис лил ти да би деш опс лу жу ван од нас. На ме сто тво ја та мај ка 
да ста ну ва ра но на у тро и да под го тву ва по ја док за те бе до де ка ти 
ле жиш во кре вет, ти тре ба да би деш оној кој ќе ка же: ‘Мај ко, не ста-
ну вај тол ку ра но. Ние ќе се за фа ти ме за таа ра бо та и ќе ги из вр-
ши ме тие долж но сти.’ Ти тре ба да им доз во лиш на оние кои се со 
се да ко са да си от по чи нат на у тро.“
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Зо што тоа не е та ка? Ка де е проб ле мот? Проб ле мот е кај ро ди-
те ли те кои им доз во лу ва ат на де ца та да по рас нат без да но сат ни-
ка кви бре ми ња во се мејс тво то. Ко га овие де ца одат на учи ли ште 
тие ве лат: „Ма ма ве ли де ка таа не са ка јас да ра бо там.“ Та кви те 
мај ки се не ра зум ни. Тие ги рас и пу ва ат де ца та и ги ис пра ќа ат на 
учи ли ште за да ги рас и пат и дру ги те де ца... Ра бо та та е нај до бра та 
дис цип ли на ко ја што тие мо жат да ја има ат. Ним не ма да им би де 
по те шко откол ку на нив ни те мај ки. Спо ју вај те ја фи зич ка та ра бо та 
со умс тве на та и си ла та на умот ќе се раз вие да ле ку по до бро.

Измислетеначини. – Ро ди те ли те тре ба да из мис лат на чи ни и 
средс тва за нив ни те де ца да би дат за фа те ни со ко рис на актив-
ност. На де ца та не ка им би дат да де ни ма леч ки пар це ли зем ја кои 
ќе ги обра бо ту ва ат, за да мо жат не што да при ло жат ка ко до бро во-
лен дар.

Доз во ле те им да ви по мог нат на се кој на чин на кој тие мо жат и 
по ка же те им де ка вие ја це ни те нив на та по мош. Не ка тие по чув-
ству ва ат де ка со чи ну ва ат дел од се меј на та ор га ни за ци ја. Уче те ги 
да го ко ри стат сво јот ум кол ку што е мож но по ве ќе за да ја пла ни-
ра ат сво ја та ра бо та и да ја вр шат бр зо и це лос но. Уче те ги да би-
дат бр зи и енер гич ни во сво ја та ра бо та, да би дат еко но мич ни со 
вре ме то за да не би дат из гу бе ни ми ну ти во нив ни те ча со ви одре-
де ни за ра бо та.

Работатаеблагородна. – Ние тре ба да ги учи ме ма леч ки те 
да ни по ма га ат до де ка нив ни те ра це се ма леч ки и нив на та си ла е 
сла ба. Ние тре ба да го им пре си о ни ра ме нив ни от ум со фа ктот 
де ка ра бо та та е бла го род на, де ка е одре де на од не бо то за чо ве-
кот, де ка им би ла да де на на Адам и Ева ка ко не оп ход на за здрав 
раз ви ток на умот и те ло то. Ние тре ба да ги учи ме де ка не ви но то 
за до волс тво ни ко гаш не ма да им пру жи ни ту по ло ви на од за до-
волс тво то кое сле ди по актив на та ра бо та. 
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Г Л А  В А  2 2

вРеДНОСТИИСТРАјНОСТ

Задоволствопозавршенатазадача. – Де ца та че сто па ти за-
поч ну ва ат одре де на ра бо та со ен ту зи ја зам; но, ста ну вај ќи збу не ти 
или умор ни од неа, тие по са ку ва ат да ја про ме нат и да за поч нат 
не што но во. Та ка тие за поч ну ва ат не кол ку не шта, се сре ќа ва ат со 
ма ли раз о ча ру ва ња и се отка жу ва ат; и та ка пре о ѓа ат од ед но не-
што на дру го, не за вр шу вај ќи ни што ка ко што тре ба. Ро ди те ли те 
не тре ба да доз во лат љу бо вта кон про ме на да упра ву ва со де ца та. 
Тие не тре ба тол ку мно гу да би дат ан га жи ра ни со дру ги не шта ка ко 
би не ма ле вре ме тр пе ли во да ги дис цип ли ни ра ат умот на мла ди те 
кој е во фа за на раз ви ва ње. Не кол ку збо ро ви на охра бру ва ње, или 
ма ла по мош во ви стин ско вре ме мо же да им по мог не да по ми нат 
низ нив на та не вол ја и обес хра бре ност; и за до волс тво то кое ќе го 
при мат гле дај ќи ка ко за да ча та со ко ја тие се за фа ти ле е за вр ше на 
ќе ги сти му ли ра кон по го ле мо на прег ну ва ње.

Мно гу де ца, за ра ди не до ста ток на збо ро ви на охра бру ва ње и 
ма ла по мош во нив ни те на по ри, ста ну ва ат обес хра бре ни и одат 
од ед но не што на дру го. И тие со се бе го но сат тој жа ло сен де фект 
во вре ме то ко га се ве ќе во зрас ни. Тие не ус пе ва ат во би ло што за 
кое се за фа ќа ат, за тоа што не би ле уче ни да истра јат под обес хра-
бру вач ки окол но сти. Та ка це ли от жи вот на мно гу ми на е не ус пех 
би деј ќи тие не при ми ле пра вил на дис цип ли на ко га би ле мла ди. 
Вос пи ту ва ње то при ме но во дет ство то и мла до ста вли јае врз це-
ла та де лов на ка ри е ра во по доц неж ни от жи вот, а и нив но то вер ско 
искус тво, исто та ка но си, со од ве тен бе лег.

Навикитенамрзеливостсепренесуваатвоподоцнежниот
живот. – Де ца та и мла ди те кои би ле ма зе ни и кои би ле опс лу жу-
ва ни, оче ку ва ат тоа не пре ки на то да им се чи ни; и ко га нив ни те оче-
ку ва ња не се ос тва ру ва ат, тие ста ну ва ат раз о ча ра ни и обес хра-
бре ни. Та кви те скло но сти ќе ги сле дат низ це ли от ни вен жи вот. 
Чув ству вај ќи се бес по мош ни, тие по сто ја но ќе за ви сат од дру ги, 
оче ку вај ќи да им се ука же по мош и нак ло не тост. Ду ри и ко га ќе ста-
нат во зрас ни ма жи и же ни, штом не кој им се спро тив ста ви, тие ќе 
сме та ат де ка со тоа им е сто ре на не прав да. За ра ди тоа те шко ќе 
се про би ва ат низ жи во тот, од вај спо соб ни да го но сат сво е то жи-
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вот но бре ме, не го ду вај ќи и лу теј ќи се на се то она што не им по а ѓа 
од ра ка.

Развивајтенавикинатемелностибрзина. – Од мај ка та де-
ца та тре ба да на у чат на ви ки на уред ност, це лос ност и бр зи на. Да 
му се доз во ли на ед но де те час или два во вр ше ње на ед на ра бо та 
ко ја што лес но мо же да би де за вр ше на за по ло ви на час е исто 
ка ко да му се доз во ли да фор ми ра на ви ки на спо рост. Ра бот ли ви те 
на ви ки и на ви ки те на те мел ност ќе би дат не и скаж лив бла гос лов 
за мла ди те во по го ле ма та шко ла на жи во тот, во ко ја тие мо ра да 
вле зат ко га ќе по рас нат.

Советкојпосебноважизадевојчиња. – Друг де фект кој ми 
при чи ну ва мно гу воз не ми ре ност и не вол ја е на ви ка та на де вој чи-
ња та да им се доз во лу ва да ги од вр зат сво и те ја зи ци, за луд но тро-
шеј ќи дра го це но вре ме на раз го вор за без вред ни не шта. До де ка 
де вој чи ња та му по све ту ва ат вни ма ние на раз го во рот, нив на та ра-
бо та за о ста ну ва. Кон овие не шта се гле да ка ко на ма леч ки не шта, 
не до стој ни за за бе ле шка. Мно гу ми на се из ма ме ни во пог лед на 
тоа што зна чи ма леч ка ра бо та. Ма леч ки те не шта важ но се по вр-
за ни со го ле ма та це ли на. Бог не ги иг но ри ра ма ли те не шта кои 
има ат дел за до бро то на чо веч ко то се мејс тво.

Некагрешкитебидаткамензаискачување. – Не ка де ца та и 
мла ди те на у чат де ка се ко ја гре шка, се ко ја ма на и по те шко ти ја, 
ко га е сов ла да на, ста ну ва ка мен за иска чу ва ње кон она што е по-
до бро и по воз ви ше но. Пре ку та кви те искус тва си те кои жи во тот го 
на пра ви ле до сто ен за жи ве е ње по стиг ну ва ле ус пех.
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Г Л А  В А  2 3

САМООДРеКувАње,НеСебИчНОСТИ
ПРОМИСЛеНОСТ

Поукикоимутребаатнасекојдом. – На у че те се на са мо о дре-
ку ва ње и на тоа уче те ги сво и те де ца. На де ло то му е по треб но 
се то она што мо же те да го за ште ди те пре ку са мо о дре ку ва ње. Има 
мно гу не вол ни на кои тре ба да им се по мог не, не об ле че ни кои 
тре ба да се об ле чат и глад ни кои тре ба да се на хра нат. Се гаш на та 
ви сти на тре ба да им се об ја ви на оние кои сè уште не ја поз на-
ва ат.

Кутијазасамоодрекување. – Де ца та тре ба да би дат вос пи-
та ни на са мо о дре ку ва ње. Ед наш, ко га про по ве дав во Не швил, Бог 
ми да де свет ли на во пог лед на ова не што. Таа за свет ли врз ме не 
со го ле ма си ла за тоа де ка се кој дом тре ба да има ку ти ја за са мо-
о дре ку ва ње и де ка во таа ку ти ја де ца та тре ба да би дат уче ни да 
ста ва ат па рич ки, кои ина ку би ги по тро ши ле за бом бо ни или дру ги 
не нуж ни не шта... 

Ќе откри е те де ка ко га де ца та ќе ги ста ва ат па рич ки те во тие ку-
тии, ќе се здо би јат со го лем бла гос лов... Се кој член на се мејс тво то, 
од нај ста ри от до најм ла ди от, тре ба да пра кти ку ва са мо о дре ку-
ва ње.

Децатанетребадабидатцентарнавниманието. – Де ца та 
кои има ат две или че ти ри го ди ни не тре ба да би дат пот тик ну ва ни 
да мис лат де ка мо ра да им се да де сè што ќе по ба ра ат. Ро ди те-
ли те тре ба да им да дат по у ки на са мо о дре ку ва ње и ни ко гаш да 
не ги тре ти ра ат на на чин кој ќе ги ста ви во цен тар и да мис лат де ка 
си те не шта се вр тат око лу нив.

Мно гу де ца нас ле ди ле се бич ност од сво и те ро ди те ли, но ро ди-
те ли те тре ба да на сто ју ва ат да го иско ре нат се кое влак но на оваа 
зла нак ло не тост од нив на та при ро да. Хри стос дал мно гу уко ри до 
оние кои би ле ла ко ми и се бич ни. Ро ди те ли те тре ба да на сто ју ва ат, 
на пр ва та по ја ва на се бич ни цр ти на ка ра кте рот, без ог лед да ли 
во нив на при сут ност или ко га се во друш тво на дру ги де ца, да ги 
за уз да ат и иско ре нат тие цр ти од ка ра кте рот на нив ни те де ца.
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Не кои ро ди те ли по све ту ва ат мно гу вре ме за ба ву вај ќи ги сво и те 
де ца, но де ца та тре ба да на у чат са ми те да се за ба ву ва ат, да раз-
ви ва ат сопс тве на остро ум ност и умеш ност. На тој на чин ќе на у чат 
да се за до во лу ва ат со ма ли за до волс тва. Тре ба да на у чат хра бро 
да ги но сат сво и те ма ли раз о ча ру ва ња и бор би. На ме сто да ба-
ра ат вни ма ние при се ко ја безз на чај на бол ка или по вре да, од вра-
те те ги нив ни те мис ли; на у че те ги да пре ми ну ва ат лес но пре ку ма-
ли те нез го ди или не у доб но сти.

Доблестананесебичност. – Ед на од доб ле сти те ко ја тре ба по-
себ но да се не гу ва и раз ви ва кај се кое де те е не се бич но ста, ко ја 
на жи во тот му да ва тол ку при род на мил ност. Од си те од ли ки на ка-
ра кте рот оваа е ед на од нај у ба ви те, и за се кое ви стин ско жи вот но 
де ло тоа е ед на од нај важ ни те ква ли фи ка ции.

Раз мис лу вај те за тоа ка ко сво и те де ца да ги на у чи те да би дат 
скло ни да раз мис лу ва ат за дру ги те. Мла ди те од нај ра но то дет ство 
тре ба да се на вик ну ва ат на пот чи не тост, са мо дре ку ва ње и об ѕир 
кон сре ќа та на дру ги те. Тре ба да ги на у чи те да го пот чи нат из був-
ли ви от тем пе ра мент, да се воз др жат од страс тве но збо ру ва ње и, 
се ко гаш да ма ни фе сти ра ат не про мен ли ва љу без ност, уч ти вост и 
са мо кон тро ла.

Кол ку вни ма тел но ро ди те ли те тре ба да упра ву ва ат со сво и те 
де ца со цел да дејс тву ва ат про тив се ко ја нак ло не тост кон се бич-
ност! Тие по сто ја но тре ба да су ге ри ра ат на чи ни пре ку кои нив ни те 
де ца мо жат да мис лат на дру ги те и да на у чат да чи нат не шта за 
сво и те та тков ци и мај ки, кои чи нат сè што мо жат за нив.
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Г Л А  В А  2 4

еКОНОМИјАИшТеДЛИвОСТ

елиминирајтегинавикитенарасипништво. – Уче те ги ва-
ши те де ца де ка Бог има пра во на се то она што тие го по се ду ва ат, 
и де ка ни што ни ко гаш не мо же да го по ни шти тоа пра во; се то она 
што тие го има ат са мо им е до ве ре но, за да се ви ди да ли тие ќе 
би дат пос луш ни. Па ри те се не оп ход но бла го; не ка тие не би дат 
рас ту ра ни врз оние кои не ма ат по тре ба од нив. Не ко му му се по-
треб ни тво и те до бро вол ни да ро ви... До кол ку по се ду ва те рас ип-
нич ки на ви ки, отфр ле те ги од сво јот жи вот кол ку што е мож но по-
ско ро. Ако не го на пра ви те тоа, вие ќе бан кро ти ра те за це ла веч-
ност. На ви ки те на еко но ми ја, ра бот ли вост и трез ве ност ду ри и во 
овој свет се по до бри за вас и ва ши те де ца откол ку бо га ти те ми-
ра зи.

Поучетегидецатанаштедливост. – Спо ред свет ли на та ко ја-
што Гос под ми ја да де ние тре ба да би де ме вни ма тел ни сво е то 
дра го це но вре ме и па ри да не ги тро ши ме не му дро. Мно гу не шта 
мо жат да ни тре ба ат спо ред на ша та фан та зи ја, но ние тре ба да 
се чу ва ме од тро ше ње то на па ри те за се то она што не е леб. Нам 
ќе ни тре ба ат мно гу средс тва за ре ши тел но да го на пред не ме де-
ло то во на ши те гра до ви. Се кој тре ба да има удел во Бож јо то де ло. 
Ро ди те ли те тре ба да ги по у чат сво и те де ца на штед ли вост, со цел 
пом ла ди те чле но ви на ста до то да на у чат да има ат дел во од го вор-
но ста на под др жу ва ње на Бож јо то де ло во ова вре ме.

Љубовтанесеискажувапрекурасипништво. – Пра кти ку вај те 
штед ли вост во сво јот дом. Мно зи на не гу ва ат идо ли и им слу жат. 
Отфр ле те ги сво и те идо ли. Отка же те се од сво и те се бич ни за до-
волс тва. Не мој те ве мо лам да тро ши те па ри во укра су ва ње на сво-
и те до мо ви; за што тоа се Бож ји па ри и од вас ќе би де по ба ра но 
сме тка за нив. Ро ди те ли, за ра ди Хри ста не мој те да ги ко ри сти те 
Бож ји те па ри за да £ уго ди те на фан та зи ја та на сво и те де ца. Не-
мој те да ги учи те да на сто ју ва ат кон от ме но ста и пер че ње то со цел 
да се здо би јат со вли ја ние во све тот... 

Не ги вос пи ту вај те сво и те де ца да мис лат де ка ва ша та љу бов 
за нив мо ра да би де изра зе на со тоа што ќе им уго ду ва те на нив-
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на та гор дост, нив на та ек стра ван гант ност, нив на та љу бов кон по ка-
жу ва ње то. Се га не е вре ме да се из мис лу ва ат на чи ни за тро ше ње 
на па ри те. Ва ши те из мис лу вач ки спо соб но сти тре ба да се рас тег-
нат за да се ви ди де ка мо же те по ве ќе да ште ди те.

Нефрлајтеништокорисно. – Ни што од она што мо же да би де 
упо тре бе но не тре ба да се фр ли. За тоа ќе би де по треб на му дрост, 
про мис ла и по сто ја на гри жа. Ми бе ше по ка жа но де ка нес по соб но-
ста да се за ште ди во ма леч ки не шта е ед на од при чи ни те зо што 
тол ку мно гу се мејс тва стра да ат за ра ди не до ста ток на жи вот ни те 
по тре би.

Какодасепоучуваправилнаупотребанапарите. – Не ка се-
кој млад чо век и се кое де те би де по у че но, не са мо да ги ре ша ва 
те о рет ски те за да чи, ту ку да во ди точ но кни го водс тво за она што 
го при ма и тро ши. Не ка на у чи ка ко пра вил но да ги ко ри сти па ри те. 
Да ли ќе ги до би јат од сво и те ро ди те ли или ќе ги за ра бо тат, не ка 
мом чи ња та и де вој чи ња та на у чат да ја од бе рат и ку пат сво ја та об-
ле ка, сво и те кни ги и дру ги те по тре би; и во деј ќи кни го водс тво за 
сво и те тро шо ци, тие ќе на у чат, за вред но ста и упо тре бу ва ње то на 
па ри те ка ко што не мо жат да на у чат на ни ту еден друг на чин.

вредностанаводењетосвоекниговодство. – Де ца та до де ка 
се сè уште мла ди тре ба да би дат на у че ни да чи та ат, да пи шу ва ат, 
да ја поз на ва ат ма те ма ти ка та, и да во дат свое кни го водс тво. Тие 
мо жат во ова зна е ње, че кор по че кор да на пред ну ва ат во жи во-
тот.

Не ка де ца та би дат на у че ни да во дат свое кни го водс тво. Тоа ќе 
ги ос по со би да би дат пре циз ни. Ра сип нич ко то мом че ќе пре рас не 
во рас ип нич ки маж. Су ет на та, се бич на де вој ка ко ја се гри жи са мо 
за се бе ќе би де иста та ква же на ко га ќе по рас не. Ние тре ба да за-
па ме ти ме де ка по сто јат и дру ги мла ди за кои сме исто та ка од го-
вор ни. До кол ку ги вос пи та ме сво и те де ца на ис прав ни на ви ки, 
пре ку нив ќе мо же ме да има ме вли ја ние и врз дру ги те.
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ОТСЕК VII

Развивање на 
христијанските квалитети





Г Л А  В А  2 5

еДНОСТАвНОСТ

воспитувајтевоприроднаедноставност.– Ма леч ки те тре ба 
да би дат вос пи ту ва ни во дет ска ед но став ност. Тие мо ра ат да се 
на вик нат да би дат за до вол ни со ма ли, по лез ни долж но сти, за до-
волс тва и искус тва кои се со од вет ни за нив на та во зраст. Дет ство то 
во па ра бо ла та е прет ста ве но со ни ку лец чи ја уба ви на е својс тве на 
за не го. Де ца та не тре ба да се при ну ду ва ат на пред вре ме но со зре-
ва ње, ту ку кол ку е мож но по дол го тре ба да ја за др жат све жи на та 
и мил но ста на сво и те ра ни го ди ни. Кол ку по ми рен и по ед но ста вен 
е жи во тот на де те то – кол ку пос ло бо ден и по у сог ла сен со при ро-
да та – тол ку по по вол но ќе би де вли ја ни е то врз не го ва та те лес на 
и мен тал на жи вост и ду хов на си ла.

Ро ди те ли те, пре ку сво јот при мер, тре ба да ги пот тик нат нив ни те 
де ца да об ли ку ва ат на ви ки на ед но став ност и да ги пре на со чу ва ат 
сво и те де ца од ве штач ки от кон при род ни от на чин на жи ве е ње.

едноставнитедецасенајпривлечни. – Нај прив леч ни се оние 
де ца кои се при род ни и не гор де ли ви. Не е му дро на де ца та да им 
се по да ру ва по себ но вни ма ние... Со по фа лу ва ње на нив ни те гле-
ди шта, нив ни те збо ро ви и по стап ки не смее во нив да се пот тик-
ну ва су ет ност. Не тре ба да ги об ле ку ва те на пре скап на чин и на 
на чин кој би бил за по ка жу ва ње пред све тот. Тоа во нив пот тик ну ва 
гор дост, а во ср це то на нив ни те дру га ри бу ди за вист. Уче те ги де-
ца та де ка ви стин ски от украс не е она што мо же да се ви ди од над-
вор. „Ва ше то укра су ва ње да не би де над во реш но: во пле те ње на 
ко са та, во ки те ње со зла тен на кит или во рас кош но об ле ку ва ње, 
ту ку во скри е на та лич ност во ср це то, во не рас пад ли ви от украс на 
кро тки от и ти вок дух, што е од го ле ма вред ност пред Бо га“ (1. Пе-
тро во 3:3, 4).

Тајнатанавистинскатапривлечност. – Де вој ки те тре ба да би-
дат уче ни де ка ви стин ска та прив леч ност на же на та не се на о ѓа 
са мо во уба ви на та на фор ма та или изг ле дот, ни ту пак во до стиг ну-
ва ња та; ту ку во кро тки от и ти вок дух, во тр пе ни е то, да реж ли во ста, 
љу без но ста и вол ја та да чи нат не шта за дру ги те и да стра да ат за-
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ра ди нив. Тие тре ба да би дат по у чу ва ни да ра бо тат, да учат за не-
ко ја цел, да жи ве ат за одре де на цел, да има ат до вер ба во Бо га и 
да се бо јат од Не го и да ги по чи ту ва ат сво и те ро ди те ли. То гаш, 
ка ко што на пре ду ва ат во го ди ни те, тие ќе рас нат со по чист ум, по-
са мо стој ни и по ве ќе са ка ни. Ќе би де не воз мож но да се де гра ди ра 
ед на та ква же на. Таа ќе им из бе га на иску ше ни ја та и про би те кои 
упро па сти ле мно зи на.

Семињанасуетност. – Во мно гу се мејс тва, уште од бе бе, ср-
ца та на де ца та се по се а ни со се ми ња на су те ност и се бич ност. 
Нив ни те па мет ни изре ки и де ла се ко мен ти ра ат и по фа лу ва ат во 
нив но при сус тво и по вто ру ва ат во пре у ве ли че ност на дру ги те. Ма-
леч ки те го за бе ле жу ва ат тоа и се пол нат со са мо бен ди са ност; тие 
си зе ма ат за пра во да пре ки ну ва ат раз го во ри и да би дат прем но гу 
од важ ни и бе срам ни. Ла ска ње то и по пу шта ње то ја хра нат нив на та 
су ет ност и сво ег ла вост, сè до де ка нај ма ли те не не ре тко ста ну ва ат 
вла де те ли над це ло то се мејс тво, вклу чу вај ќи ги и та тко то и мај-
ка та.

Ка ко што мла ди те со зре ва ат, нак ло но сти те фор ми ра ни со ва-
кви от на чин на вос пи ту ва ње не се от стра ну ва ат. Таа рас не со нив-
но то рас те ње, и она што мо же би изг ле да ло сим па тич но кај бе бе то, 
ста ну ва пре зре но и зло кај ма жи те и же ни те. Тие на сто ју ва ат да 
вла де ат над нив ни те дру га ри; и до кол ку не кој од бие да се по ко ри 
на нив ни те жел би, тие се бе си се сме та ат за ожа ло сте ни и на вре-
де ни. Тоа е та ка, би деј ќи, на нив на ште та им би ло уго ду ва но во 
мла до ста, на ме сто да би дат по у че ни де ка са мо о дре ку ва ње то е не-
оп ход но за но се ње то со те шки те мо мен ти и по те шко тии на жи во-
тот.

Немојтедапоттикнуватељубовконпофалба. – На де ца та 
им е не оп ход но це не ње, со чув ство и охра бру ва ње, но мо ра ме да 
вни ма ва ме во нив да не раз ви е ме скло ност кон по фал би... Ро ди-
те лот или учи те лот кој го има пред вид ви стин ски от иде ал на ка ра-
кте рот и мож но ста за не го во до сти га ње, ни ко гаш не ма да не гу ва 
ни ту да пот тик ну ва оку пи ра ност со се бе си. Тој во мла ди те не ма 
да пот тик ну ва стре меж или на сто ју ва ње да ги истак ну ва ат сво и те 
спо соб но сти и умеш но сти. Оној кој гле да на она што е по ви со ко 
од се бе си ќе би де по ни зен; а се пак ќе има до сто инс тво кое не ма 
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да се за сра ми или воз не ми ри од стра на на над во реш ни от сјај или 
чо веч ка та го ле ми на.

Охрабретеедноставноствоисхранатаиоблеката. – Ро ди те-
ли те има ат све та долж ност да ги на у чат сво и те де ца да по ма га ат 
во но се ње то на до маш ни те бре ми ња, да би дат за до вол ни со ед-
но став на хра на и уред на и евти на об ле ка.

О, ко га мај ки те и та тков ци те би ја раз бра ле сво ја та од го вор ност 
пред Бо га! Ка ква про ме на то гаш би се слу чи ла во оп штес тво то! Де-
ца та не ма да би дат рас и па ни со по фа лу ва ње и ма зе ње, или на-
пра ве ни су ет ни пре ку уго ду ва ње то во пог лед на об ле ка та.
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Г Л А  В А  2 6 

учТИвОСТИРеЗеРвИРАНОСТ

учтивостазапочнуваводомот. – Ро ди те ли, уче те ги ва ши те 
де ца... ка ко да се од не су ва ат во до мот со ви стин ска уч ти вост. Вос-
пи тај те ги да по ка жу ва ат љу без ност и неж ност еден кон друг. Не 
доз во лу вај те се бич но ста да жи вее во ср це то или пак да нај де ме-
сто во до мот. 

Мла ди те кои израс ну ва ат не гриж ли ви и гру би во збо ро ви те и 
на чи нот на од не су ва ње го откри ва ат ка ра кте рот на нив но то до-
маш но вос пи ту ва ње. Ро ди те ли те не ја раз бра ле важ но ста на нив-
но то по ве ре ниш тво; и же тва та што ја по се а ле тие ја жне ат.

Требадапроникнуваатнебеснитеначела. – Ко га си те до-
маш ни се чле но ви на цар ско то се мејс тво, то гаш ќе по стои ви стин-
ска уч ти вост во до мот. Се кој член на се мејс тво то ќе на сто ју ва до-
мот да го на пра ви уго ден за се кој друг член.

Почитконстарите. – Бог осо бе но ба ра да се ука жу ва неж на 
по чит кон ста ри те. Тој ве ли: „Се ди те ко си се ве нец на сла ва; до-
кол ку се на о ѓа ат на па тот на пра вед но ста“ (Изре ки 16:31). Таа го-
во ри за би тки те кои се во де ни и за по бе ди те кои се по стиг на ти; за 
но се ни те бре ми ња и сов ла да ни те иску ше ни ја. Таа го во ри за из мо-
ре ни те стап ки кои се приб ли жу ва ат кон смрт та, за ме ста та кои на-
ско ро ќе би дат праз ни. По мог не те им на де ца та да мис лат на тоа 
и тие ќе им го раз у ба ват па тот на ста ри те со сво ја та при стој ност 
и по чи ту ва ње и вне су вај ќи та ка мил ност и уба ви на во сво јот млад 
жи вот слу шај ќи ја за по вед та: „Ста ни пред се да гла ва и по чи ту вај 
го ли це то на ста ре цот“ (Ле вит 19:33).

Поучувајтерезервираностискромност. – Гор дост, ви со ко 
мис ле ње за се бе си и бе срам ност се за бе леж ли ви ка ра кте ри сти ки 
на де ца та од ова вре ме и тие се прок лес тво за ве кот... Нај све ти те 
лек ции на скром ност и по низ ност тре ба да би дат по у че ни на де-
ца та, ка ко во до мот та ка и во са бот но то учи ли ште.

Да ли вие, на кои ги упа ту вам овие збо ро ви, ќе обр не те вни ма-
ние на со ве ти те кои ви се да ва ат? Не ка мла ди те го пос лу ша ат пре-
ду пре ду ва ње то; не ка не би дат др ски во раз го во рот, ту ку скром ни 
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и не на мет ли ви. Не ка би дат бр зи да ги слу ша ат оние не шта кои се 
за до бро на ду ша та и би дат спо ри да збо ру ва ат, ако тоа не е во 
слу чај да го прет ста ват Хри ста и да све до чат за ви сти на та. По ка-
же те по низ ност на умот пре ку скром но од не су ва ње.

чуварнадоблеста. – Не гу вај те ја дра го це на та, од бес це не та 
вред ност ска по це ност на скром но ста. Тоа ќе ја па зи доб ле ста... 
Бож ји от Дух ми на ло жу ва да ги на го во рам сво и те се стри, кои што 
ис по ве да ат по бож ност, да не гу ва ат скром но од не су ва ње и да би-
дат пов ле че ни... За пра шав ко га мла ди те се стри ќе се од не су ва ат 
она ка ка ко што им до ли ку ва? Знам де ка не ма ни што да се про ме ни 
на по до бро сè до де ка ро ди те ли те не сфа тат де ка тре ба да по све-
тат по го ле мо вни ма ние во пра вил но вос пи ту ва ње на сво и те де ца. 
Уче те ги да би дат пов ле че ни и скром ни.

вистинскидоблести. – Ви стин ски те доб ле сти на де те то се со-
сто јат во скром ност и пос луш ност – во уши под го тве ни да слу ша ат 
збо ро ви на упат ство, во ста па ла и но зе под го тве ни да че ко рат и 
го вр шат она што го на ло жу ва долж но ста. И ви стин ска та до бри на 
ќе ја до бие сво ја та на гра да, ду ри и во овој жи вот.
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Некапријатновлијаниегоисполнувадомот. – Над сè дру го, 
ро ди те ли те тре ба да ги оп кру жат сво и те де ца со ат мо сфе ра на бо-
дрост, уч ти вост и љу бов. До мот во кој пре би ва љу бо вта и во кој 
се изра зу ва пре ку пог ле ди, збо ро ви и де ла е ме сто на кое ан ге ли те 
со за до волс тво го по ка жу ва ат сво е то при сус тво.

Ро ди те ли, доз во ле те му на сон це то на љу бо вта, ве дри на та и 
среќ но то рас по ло же ни те да вле зе во ва ши те ср ца; и доз во ле те му 
на не го во то бла го, ве се ло рас по ло же ние да го ис пол ну ва ва ши от 
дом. По ка жу вај те љу бе зен, воз др жан дух; и охра бру вај те го исти от 
кај ва ши те де ца, не гу вај ќи ги си те доб ле сти кои ќе го раз у ба ват до-
маш ни от жи вот. Ва ка соз да де на та ат мо сфе ра ќе би де за де ца та 
она што се воз ду хот и сон че ва та свет ли на за рас те ни ја та; таа ќе 
го уна пре ду ва здрав је то и ви тал но ста ка ко на умот та ка и на те-
ло то.

Некаизразотналицетобидебодар. – Де ца та ги прив ле ку ва 
ве дро то и ве се ло од не су ва ње. Би де те кон нив љу без ни и уч ти ви 
и тие ќе се од не су ва ат исто та ка кон вас и ед ни кон дру ги.

Де ца та ја мра зат на мур те но ста и жа ло ста. Нив ни те ср ца се од-
ѕи ва ат на ве се ло ста, бо дро ста и љу бо вта.

Зборувајтеугодни,веселизборови. – Угод ни те, ве се ли збо-
ро ви не чи нат по ве ќе од не у год ни те, не при јат ни збо ро ви. Да ли ти 
се до па ѓа ко га не кој ти упа ту ва гру би збо ро ви? Имај на им де ка 
ко га ти збо ру ваш та кви збо ро ви, дру ги го чув ству ва ат тој остар 
убод... Ро ди те ли, вне се те пра ктич на по бож ност во до мот. Ан ге ли те 
не се прив ле че ни во дом ка де што вла дее нес ло га. Вос пи тај те ги 
ва ши те де ца да из го ва ра ат збо ро ви кои ќе до не сат свет ли на и ра-
дост.

Смејтесеродители,смејтесе. – Не кои ро ди те ли – ка ко и не-
кои учи те ли – изг ле да ка ко да за бо ра ва ат де ка и тие не ко гаш би ле 
де ца. Тие се со чув ство на лич но до сто инс тво, лад ни и не чув стви-
тел ни... Нив ни те ли ца обич но има ат израз на се ри оз ност и кри тич-
ност. Дет ска та ра дост или са мо во лост, не од мор на та актив ност на 
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мла де шки от жи вот, не на о ѓа из го вор во нив ни те очи. Без на чај ни те 
гре шки се тре ти ра ни ка ко те шки гре во ви. Та ква та дис цип ли на не 
е хри сти јан ска. Де ца та кои се та ка тре ти ра ни се пла шат од сво и те 
ро ди те ли или учи те ли но не ги са ка ат; тие не им ги до ве ру ва ат сво-
и те дет ски искус тва. Не кои од нај вред ни те ква ли те ти на умот и ср-
це то се ола де ни до смрт, ка ко неж но то рас те ние пред зим ска та ви-
у ли ца.

Смеј те се ро ди те ли; смеј те се учи те ли. До кол ку ва ше то ср це е 
ожа ло сте но, не ка ва ше то ли це не го откри ва тоа. Не ка сон че ва та 
свет ли на од бла го дар но то, со љу бов пол но ср це го за свет ли изра-
зот на ли це то. По пу ште те од сво е то же лез но до сто инс тво, при ла-
го де те се се бе си на по тре би те на де ца та, и на пра ве те тие да ве 
љу бат. Вие мо ра те да ја при до би е те нив на та љу бов до кол ку са-
ка те да втис не те вер ска ви сти на врз нив ни те ср ца.

учетегидецатадабидатблагодарни. – „Ќе се ра ду ваш за 
си те до бра, што Гос под, тво јот Бог, ти ги да де те бе.“ Бла го дар ност 
и по фал ба тре ба да му се изра зи на Бо га за зем ни те не шта и за 
си те удоб но сти ко и што Тој ги из ле ва врз нас. Бог са ка се кое се мејс-
тво, кое Тој го под го тву ва да ги нас ле ди веч ни те жи ве а ли шта, да 
му да де сла ва за бо га ти те бла га на Не го ва та бла го дат. До кол ку де-
ца та во до маш ни от жи вот се обра зо ва ни и вос пи та ни да би дат бла-
го дар ни на Да ва те лот за си те до бра, ние ќе ви ди ме ка ко не бес на та 
до бро де тел се ма ни фе сти ра во на ши те се мејс тва. Ве се ло ста мо ра 
да се по ка же во до мот, и до а ѓај ќи од та кви до мо ви, мла ди те со 
се бе ќе до не сат дух на по чит и стра во по чит во учил ни ца та и во цр-
ква та.
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Некародителитебидатмоделзаискреност. – Ро ди те ли и 
учи те ли, би де те вер ни на Бо га. Не ка во ва ши от жи вот не по сто јат 
из мам ли ви по стап ки. Не ка не се нај де из ма ма на ва ши те ус ни. 
Кол ку и да не ви од го ва ра тоа во да де ни от мо мент, не ка ва ши те 
па ти шта, ва ши те збо ро ви и ва ши те де ла по ка жат ис прав ност во 
очи те на све ти от Бог. О, кол ку се ужас ни пос ле ди ци те од пр ва та 
лек ци ја на из ма ма! Да ли не кој кој што твди де ка е ќер ка или син 
Бож ји ќе се пре да де се бе си на ма ме ње и ла же ње?

Не ка ва ши те де ца не ма ат ни ка ков изг лед за из го вор ве леј ќи, 
мо ја та мај ка не ја ка жу ва ви сти на та. Та тко ми не ја ка жу ва ви сти-
на та. Ко га ќе би де те ис пи та ни на не бес ни от суд да ли по крај ва-
ше то име ќе би де за пи шан за пи сот Из мам ник? Да ли ва ше то по-
томс тво ќе би де изо па че но со при ме рот на оние ко и што тре ба да 
ги во дат по па тот на ви сти на та? На ме сто ова, зар не ма Бож ја та 
си ла на обра ту ва ње да вле зе во ср це то на мај ка та и та тко то? Зар 
не ма да му би де доз во ле но на Све ти от Дух да го ста ви Сво јот бе-
лег врз нив ни те де ца?

Не мо же да се оче ку ва де ца та да би дат це лос но без ви на во 
сво јот го вор. Но по стои опас ност пре ку не му дро упра ву ва ње, ро-
ди те ли те да ја уни штат искре но ста ко ја тре ба да го ка ра кте ри за 
жи во тот на де те то. Пре ку збор и де ла ро ди те ли те тре ба да на пра-
ват сè што е во нив на моќ да ја за чу ва ат сво ја та транс па рент на 
ед но став ност. Ка ко што де ца та рас тат, ро ди те ли те не тре ба да да-
дат ни ту нај ма ла мож ност за се е ње на она се ме кое ќе се раз вие 
во из ма ма и не ви сти на и ќе со зрее во на ви ки не до стој ни за до-
вер ба.

Никогашнезборувајтедволично. – Ро ди те ли те тре ба да би-
дат мо дел на ви сти ни тост, за што тоа е се којд нев на та лек ци ја ко ја 
тре ба да би де втис на та врз ср це то на де те то. Не за стра ну вач ко на-
че ло тре ба да вла дее со ро ди те ли те во си те ра бо ти од жи во тот, 
по себ но во обра зо ва ни е то и вос пи ту ва ње то на нив ни те де ца. „И 
де те то се поз на ва спо ред она што го пра ви, да ли е чи сто и пра-
вед но не го во то де ло.“
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Мај ка та на ко ја £ не до сти га про ник ли вост, и ко ја не го сле ди 
Бож јо то водс тво, мо же да ги вос пи та сво и те де ца да би дат из мам-
ни ци и ли це ме ри. Не гу ва ни на та ков на чин, цр ти те на ка ра кте рот 
мо жат да ста нат тол ку истрај ни, што ла га та ќе ста не тол ку при-
род на ка ко и зди вот. Из го во рот ќе се сме та ка ко искре ност и ре ал-
ност.

Ро ди те ли, ни ко гаш не збо ру вај те дво лич но; ни ко гаш не ка жу-
вај те не ви сти на пре ку сво е то по у чу ва ње или при мер. До кол ку са-
ка те ва ше то де те да би де искре но, би де те са ми те искре ни. Би де те 
ди рект ни и нед во лич ни. Ду ри ни нај ма ла дво лич ност не тре ба да 
се доз во ли. За тоа што мај ки те се на у че ни да би дат дво лич ни и не-
и скре ни, де те то го сле ди неј зи ни от при мер.

Невистинитостаепоттикнатаодостризборови. – Не ста ну-
вај те не тр пе ли ви кон ва ши те де ца ко га тие гре шат. Ко га ќе ги ко ри-
ги ра те, не збо ру вај те им наг ло и остро. Тоа ги збу ну ва, пра веј ќи ги 
исп ла ше ни да ви ја ка жат ви сти на та.
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Искреностадабидепрактикуванаипоучувана. – Не оп ход но 
е чес но ста да би де пра кти ку ва на во си те де та ли на жи во тот на мај-
ка та, и во вос пи ту ва ње то на де ца та, мла ди те де вој ки, ка ко и мом-
чи ња та, важ но е да се по у чу ва ат ни ко гаш да не дво ли чат, ни ту во 
нај ма ло не што да ма мат.

Стандардоткојбоггобара. – Бог ба ра лу ѓе то во Не го ва та 
служ ба, под Не го во то зна ме, да би дат крај но искре ни, бес пре кор ни 
по ка ра ктер, ка ко нив ни те ја зи ци не би из го во ри ле ни што кое има 
нај мал изг лед на не ви сти на.

чеснимеркиимерила. – Че сен чо век, спо ред Хри сто во то ме-
ри ло, е оној кој ќе ма ни фе сти ра не по пуст ли ва чес ност. Из мам ли ви 
мер ки и лаж ни ме ри ла, со кои се на сто ју ва да се на пред не ин те ре-
сот во све тот, се од врат ност во очи те Бож ји.

Искренисовреметоипарите. – По треб ни се лу ѓе чи ја што 
смис ла за прав да, ду ри и во нај ма леч ки те не шта, не ма да им доз-
во ли да при ка жат изра бо те но вре ме кое не е точ но и пра вил но – 
лу ѓе кои ќе сфа тат де ка ра ку ва ат со средс тва кои му при па ѓа ат на 
Бо га и кои не ма не пра вед но да упо тре бат ни ту еден цент за сопс-
тве на упо тре ба; лу ѓе кои ќе би дат вер ни и точ ни, гриж ли ви и 
вред ни во сво ја та ра бо та, во отсус тво на сво јот ра бо то да вач ка ко 
и во не го во при сус тво, до ка жу вај ќи со сво ја та вер ност де ка тие не 
се лу ѓе кои са ка ат са мо да им уго дат на лу ѓе то, слу жи те ли на пог-
ле дот, ту ку со вес ни, вер ни, ви стин ски ра бот ни ци, чи неј ќи го она 
што е пра во, не са мо за чо веч ка по фал ба, ту ку за тоа што тие са-
ка ат и од би ра ат и се пра вил но по тик на ти од ви со ко чув ство за сво-
ја та об вр ска пред Бо га.

Другитедамислазанего,токмутоаштотоје. – Во се ко ја де-
лов на транс ак ци ја хри сти ја ни нот ќе би де она што тој са ка дру ги те 
да мис лат де ка тој на ви сти на е. Не го ви от на чин на по ста пу ва ње 
е во ден од вна треш ни на че ла. Тој не пра ви спле тки; и за ра ди тоа 
тој не ма што да со крие, ни што да по крие. Тој мо же да би де кри ти-
ку ван, мо же да би де ис про бан, но не го ва та не по пуст ли ва чес ност 
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ќе свет ли ка ко чи сто зла то. Тој е бла гос лов за си те кои се по вр за ни 
со не го, за тоа што не го ви от збор е до сто ен за до вер ба. Тој е чо век 
кој не ма да го иско ри сти сво јот бли жен. Тој е при ја тел и до бро твор 
на си те, и не го ви те при ја те ли има ат до вер ба во не го ви от со вет... 
Ви стин ски чес ни от чо век не ма да ја иско ри сти сла бо ста и нес по-
соб но ста со цел да ја на пол ни сво ја та тор ба.

Недозволувајтезастранувањеодстрогатачесност. – Во се-
ко ја де лов на транс ак ци ја би де те стрикт но чес ни. Кол ку и да сте 
иску шу ва ни, ни ко гаш не ма ме те или збо ру вај те дво лич но ду ри ни 
нај мал ку. По не ко гаш те лес ни от им пулс мо же да до не се иску ше ние 
да ве од вра ти од пра ви от пат на чес но ста, но не за стра ну вај те 
ни ту за ед но влак но. До кол ку не ко гаш ка же те де ка не што ќе пра-
ви те и по доц на откри е те де ка тоа ќе би де во пол за на дру ги те а 
на ва ша ште та, ни ту мал ку не от ста пу вај те од на че ло то. Из вр ше те 
го она што сте се до го во ри ле. На сто ју вај ќи да ги про ме ни те сво-
и те пла но ви вие ќе по ка же те де ка чо век на вас не мо же да се по-
тр пе. И до кол ку се пов ле че те во ед на та ква ма ла транс ак ци ја, вие 
би сте се пов лек ле и во по го ле ма. Под та кви окол но сти не кои се 
иску шу ва ни да из ма мат, ве леј ќи, јас не бев раз бран. Мо и те збо-
ро ви беа раз бра ни по и на ку откол ку што јас за мис лу вав. Факт е, 
тие зна чат ток му она што е ка жа но, но го из гу би ја до бри от им пулс, 
и то гаш са ка ат да се пов ле чат од до го во рот, за да не би дат во за-
гу ба. Гос под ба ра од нас да чи ни ме прав да, да ја љу би ме ми ло-
ста, ви сти на та и пра вед но ста.

Одржувајстриктниначела. – Во си те де та ли од жи во тот тре ба 
да би дат одр жу ва ни нај стрикт ни на че ла на чес ност... Од во ју ва ње то 
од со вр ше на пра вич ност во ед на биз нис здел ка мо же да изг ле да 
ка ко не што ма леч ко во про цен ка та на не кои, ме ѓу тоа, на ши от Спа-
си тел тоа не го гле да та ка. Не го ви те збо ро ви за тоа се јас ни и 
точ ни: „Оној кој е ве рен во мал ку е ве рен исто та ка во мно гу.“ Чо-
век кој ќе го на ди три сво јот бли жен во мал ку, ќе из ма ми и во мно гу 
до кол ку би де во та кво иску ше ние. Лаж на ре пре зен та ци ја во не што 
ма леч ко е тол ку го ле ма не чес ност во Бож ји те очи ка ко и лаж но ста 
во по го ле мо не што.

Чес но ста тре ба да би де пе чат на се ко ја по стап ка во на ши те жи-
во ти. Не бес ни те ан ге ли ја ис пи ту ва ат ра бо та та ко ја што е по ста-
ве на во на ши те ра це; и то гаш ко га по стои од во ју ва ње од на че ла та 
на ви сти на та, во за пи си те стои „ле сен“.
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учетегосекоедетедабидесамостојно.– Кол ку што е мож но, 
се кое де те тре ба да се учи да би де са мо стој но. Пре ку пра кти ку-
ва ње на раз лич ни те спо соб но сти, тоа ќе на у чи ка де е нај сил но и 
ка де има не до ста то ци. Му дри от ин стру ктор ќе по све ти по себ но 
вни ма ние на раз ви то кот на пос ла би те цр ти, за де те то да мо же да 
фор ми ра до бро урам но те жен, хар мо ни чен ка ра ктер.

Премногулеснотијаепричиназаразвивањенаслабостите. 
– Ко га ро ди те ли те, до де ка се жи ви, би им по мог на ле на де ца та да 
си по мог нат се бе си, тоа би би ло по до бро откол ку да им оста ват 
го ле ма су ма па ри при сво ја та смрт. Де ца та кои што се оста ве ни 
да се пот пи ра ат на сво и те лич ни на пре га ња ќе би дат по до бри ма жи 
и же ни и по под го тве ни за пра ктич ни от жи вот откол ку оние де ца ко-
и што би ле за вис ни од имо тот на сво и те та тков ци. Де ца та кои се 
оста ве ни да би дат за вис ни од из во рот на сопс тве на та ра бо та 
глав но ги вред ну ва ат сво и те спо соб но сти, ги по до бру ва ат сво и те 
пре димс тва и ги раз ви ва ат и упра ву ва ат сво и те та лен ти за да по-
стиг нат одре де на цел во жи во тот. Тие че сто раз ви ва ат ка ра ктер 
на ра бот ли вост, штед ли вост и мо рал на вред ност, што е ос но ва за 
ус пех во хри сти јан ски от жи вот. Оние де ца за кои нив ни те ро ди те ли 
пра ват нај ве ќе, че сто чув ству ва ат нај ма ла од го вор ност кон нив.

Подгответегидецатасмелодасесоочатсопроблемите.– 
По дис цип ли на та во до мот и учи ли ште то, си те мо ра ат да се со о-
чат со стро га та дис цип ли на на жи во тот. На се кое де те и на се кое 
мла до су штес тво мо ра ме да му об јас ни ме ка ко му дро да се со о чи 
со неа. Ви сти на е де ка Бог нè љу би, де ка се тру ди да нè усре ќи, 
и де ка ние ни ко гаш не би мо ра ле да го за поз на е ме стра да ње то 
ако се ко гаш сме го по чи ту ва ле Не го ви от за кон; но не по ма ла е и 
ви сти на та де ка на овој свет, ка ко пос ле ди ци од гре вот, се кој мо ра 
да под не су ва стра да ња, не вол ји и то ва ри. На де ца та и мла ди на та 
цел жи вот ќе им слу жи на до бро ако ги на у чи ме хра бро да се со о-
чат со си те не вол ји и по те шко тии. Иа ко мо ра ме кон нив да по ка-
же ме со чув ство, тоа ни ко гаш не смее да би де та кво што ќе ги на-
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ве де да се са мо со жа лу ва ат. Ним им е по треб но не што што ќе ги 
пот тик не и за јак не, а не не што што ќе ги ос лаб не.

Тие мо ра ат да на у чат де ка овој свет не е ме сто за одр жу ва ње 
све че ни па ра ди, ту ку бој но по ле. Си те се по ви ка ни, ка ко до бри вој-
ни ци, да под не су ва ат те шко тии. Мо ра ат да би дат сил ни и да се 
од не су ва ат ка ко лу ѓе. Уче те ги де ка ви стин ска та си ла на ка ра кте-
рот се те сти ра пре ку под го тве но ста да но сат то вар, да из др жат на 
те шко ме сто, да из вр шат ра бо та ко ја мо ра да би де из вр ше на, иа ко 
не до не су ва ни ка кво зем ско приз на ние или на гра да.

Засилетегочувствотонапочит. – Му дри от вос пи ту вач, со сво-
е то по ста пу ва ње кон уче ни ци те, ќе се тру ди да ја при до бие нив-
на та до вер ба и да го за си ли чув ство то на по чит. Врз де ца та и мла-
ди те по вол но де лу ва ко га им се ука жу ва до вер ба. Мно зи на ме ѓу 
нив, ду ри и ма ли те де ца, има ат ви со ко чув ство на по чит; си те са-
ка ат со нив да се по ста пу ва со до вер ба и по чи ту ва ње, и тоа е 
нив но пра во. Не тре ба да се на ве ду ва ат на по мис ла та де ка не мо-
жат ни ту да из ле гу ва ат ни ту да вле гу ва ат без по сто ја но да би дат 
надг ле ду ва ни. Не до вер ба та де мо ра ли зи ра и ги пре диз ви ку ва 
исти те оние зла кои са ка да ги спре чи... На ве де те ги мла ди те да 
по чув ству ва ат де ка им ве ру ва те и са мо ре тки по ме ѓу нив не ма да 
се по тру дат да по ка жат де ка ја зас лу жу ва ат до вер ба та.
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ОТСЕК VIII 

Највозвишената задача
- развивање на карактерот





Г Л А  В А  3 1

вАЖНОСТАНАКАРАКТеРОТ

единственобогатствокоеќебидепонесеноодовојсвет. 
– Ка ра кте рот, об ли ку ван спо ред бо жес тве ни от лик е единс тве но то 
бо гат ство што ќе мо же ме да го по не се ме од овој свет на не бо то. 
Си те кои во овој свет би ле во Хри сто ва та шко ла, ќе ги по не сат 
си те свои ду хов ни до стиг ну ва ња во сво и те не бес ни ста но ви. Но и 
на не бо то ќе про дол жат да се усо вр шу ва ат. Спо ред тоа, мно гу е 
ва жен раз во јот на ка ра кте рот во овој жи вот.

вистинскиоткарактер,квалитетнадушата. – Умс тве на та спо-
соб ност и ге ни јал но ста не прет ста ву ва ат ка ра ктер, за тоа што нив 
че сто па ти ги по се ду ва ат оние кои по се ду ва ат ка ра ктер спро ти вен 
на до бри от. Ре пу та ци ја та исто та ка не е ка ра ктер. Ви стин ски от ка-
ра ктер е ква ли тет на ду ша та, откри вај ќи се се бе си пре ку од не су-
ва ње то.

Неговитедвасуштинскиелемента. – Си ла та на ка ра кте рот 
се со стои од две ра бо ти: си ла та на вол ја та и си ла та на са мо ко-
тро ла. Мно ги мла ди мис лат по греш но де ка не ко тро ли ра ни те стра-
сти ја со ста ву ва ат си ла та на ка ра кте рот; ме ѓу тоа, ви сти на та е де ка 
оној со ко го гос по да рат не го ви те стра сти е ви стин ски сла бак. Ви-
стин ска та го ле ми на и бла го род ност на еден чо век се ме ри спо ред 
си ла та на чув ства та кои тој мо же да ги сов ла да, а не спо ред си-
ла та на чув ства та кои не го го сов ла ду ва ат. Нај си лен е оној чо век, 
кој иа ко е чув стви те лен на не прав да, мо же да се сов ла да се бе си 
и да им про сти на сво и те не при ја те ли.

Понеопходнооднадворешнопокажување. – Ко га би се сме-
та ло ка ко исто тол ку важ но мла ди те да по се ду ва ат пре кра сен ка-
ра ктер и нак ло не тост кон љу без ност ка ко што се сме та де ка е 
важ но ими ти ра ње то на мо да та на све тот во об ле ка та и од не су ва-
ње то, ние де нес ќе ви ди ме сто ти на та кви ка де што по стои еден 
акти вен жи вот, под го тве ни да из ле ва ат об ла го до ру вач ко вли ја ние 
врз оп штес тво то.
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Развитокотнакарактеротеделозацелживот. – Об ли ку ва-
ње то на ка ра кте рот е ра бо та за цел жи вот, и за веч но ста. До кол ку 
си те би го раз бра ле тоа, до кол ку си те би се раз бу ди ле со мис ла та 
де ка се кој од нас ин ди ви ду ал но од лу чу ва за сво ја та суд би на, за 
ве чен жи вот или веч на про паст, ка ква ли са мо про ме на би се слу-
чи ла то гаш! Кол ку по и на ку би го ко ри сте ле ова вре ме на про ба и 
кол ку по и на кви ка ра кте ри би го ис пол ну ва ле на ши от свет.

Најголемиотдоказвоползанахристијанството. – До кол ку 
мај ки те хри сти јан ки би му пре зен ти ра ле на оп штес тво то де ца со 
чес ност на ка ра кте рот, со цвр сти на че ла и здрав мо рал, тие би ја 
из вр ши ле нај важ на та од си те ми си о нер ски ра бо ти. Нив ни те де ца, 
це лос но вос пи та ни да ги за зе мат сво и те ме ста во оп штес тво то, се 
нај го лем до каз кој мо же да му би де да ден на све тот во пол за на 
хри сти јанс тво то.

влијаниетонаеднодетекоееправилновоспитано. – Ни ко-
гаш на смрт ни ци те не им би ла до ве ре на по воз ви ше на ра бо та ка ко 
што е об ли ку ва ње то на ка ра кте рот. Де ца та не тре ба да би дат са мо 
обра зо ва ни, ту ку и вос пи та ни; и кој мо же да ја ка же ид ни на та на 
ед но одрас на то де те или млад чо век? Не ка би де по све те на нај го-
ле ма гри жа за раз ви ва ње на кул ту ра та на на ши те де ца. Ед но де те 
кое е пра вил но дис цип ли ни ра но во на че ла та на ви сти на та, ко му 
љу бо вта и стра вот Бож ји му се ис пре ле те ни низ ка ра кте рот, ќе по-
се ду ва си ла за до бро во овој свет ко ја што не мо же да се про-
це ни.
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Г Л А  В А  3 2

КАКОСеОбЛИКувАКАРАКТеРОТ

Придобиенсоистрајни,неуморнинапори.– Ка ра кте рот не 
се об ли ку ва слу чај но. Тој не се одре ду ва од ед но из був ну ва ње на 
тем пе ра мен тот, еден че кор во по греш на на со ка. По вто ру ва ње то 
на еден акт при чи ну ва тој да ста не на ви ка, и го об ли ку ва ка ра кте-
рот за до бро или за ло шо. Пра вил ни те ка ра кте ри мо жат да би дат 
об ли ку ва ни са мо со истрај ни, не у мор ни на по ри, пре ку усо вр шу-
ва ње на се кој до ве рен та лент и спо соб ност на Бож ја сла ва. Мно-
зи на на ме сто да го чи нат тоа си доз во лу ва ат се бе си да би дат но-
се ни та му ка де што им пул си те или окол но сти те ги во дат. Тоа не е 
за ра ди тоа што умс тве но не се спо соб ни за тоа, ту ку за тоа што не 
сфа ќа ат де ка Бог во нив на та мла дост ба ра тие да да дат сè од 
се бе.

врзкарактеротвлијаесекојапостапка. – Кол ку и да се чи ни 
без на чај на, се ко ја по стап ка во жи во тот вр ши свое вли ја ние врз об-
ли ку ва ње то на ка ра кте рот. До бри от ка ра ктер е по дра го цен откол ку 
све тов ни те бла га, и де ло то на из гра ду ва ње на ка ра кте рот е најб-
ла го род но де ло во кое чо ве кот мо же да би де ан га жи ран.

Ка ра кте рот кој го из гра ди ле окол но сти те е про мен лив и не хар-
мо ни чен – еден куп на спро тив но сти. Оние кои по се ду ва ат та ков 
ка ра ктер не ма ат ни ка ква воз ви ше на цел во жи во тот. Тие не ши рат 
об ла го ро ду вач ко вли ја ние врз ка ра кте рот на дру ги те. Тие се без 
цел и без си ла.

Морадамусеспротивставименаискушението. - Жи во тот 
на Да ни ел е вдах но ве на илу стра ци ја за тоа што прет ста ву ва еден 
по све тен ка ра ктер. Тој прет ста ву ва по у ка за си те, а по себ но за мла-
ди те. Стрикт но то усог ла су ва ње со Бож ји те ба ра ња е ко рис но за 
здрав је то на те ло то и умот.

Не го ви те ро ди те ли го вос пи та ле Да ни ел на на ви ки те на стрикт на 
уме ре ност. Тие го по у чу ва ле де ка во си те свои на ви ки мо ра да се 
усог ла си со за ко ни те на при ро да та; де ка не го во то ја де ње и пи е ње 
вр ши ди рект но вли ја ние врз не го ва та фи зич ка, мен тал на и мо-
рал на при ро да и де ка тој е од го во рен пред Бо га за сво и те спо соб-
но сти; за тоа што тој ги сме тал ка ко дар од Бо га и ни ка ко не сме ел 
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да ги уна за ди или оса ка ти. Ка ко пос ле ди ца на ова уче ње, Бож ји от 
за кон бил воз диг нат во не го ви от ум и по чи ту ван во не го во то ср це. 
Во те кот на пр ви те го ди ни од сво е то за ро бе ниш тво, Да ни ел ми ну-
вал низ те шко иску ше ние кое тре ба ло да го за поз нае со от ме но-
ста на дво ро ви те, со ли це мерс тво то и со па га низ мот. На ви сти на 
чуд но учи ли ште кое не го тре ба ше да го сто ри по го ден за жи вот на 
трез ве ност, ра бот ли вост и вер ност! И се пак тој жи ве ел жи вот не-
ра си пан од ат мо сфе ра та на зло то со ко ја што бил оп кру жен.

Да ни ел и не го ви те при друж ни ци би ле бла гос ло ве ни со пра-
вил но вос пи ту ва ње и обу чу ва ње во ра ни те го ди ни, но са ми од се бе 
тие пред но сти не мо же ле од нив да на пра ват она што тие би ле. 
Дош ло вре ме ко га мо ра ле са ми те за се бе да ре шат ка ко ќе по ста-
пат – ко га нив на та ид ни на за ви се ла од нив ни от на чин на по ста пу-
ва ње. То гаш тие ре ши ле да оста нат вер ни на по у ки те ко и што им 
би ле да де ни во дет ство то. Бож ји от страв, кој е по че ток на му дро-
ста, бил те мел на нив на та го ле ми на. Не го ви от Дух ја за си лил се-
ко ја нив на ви стин ска цел, се ко ја бла го род на од лу ка.

целтаморадабидевозвишена. – До кол ку мла ди те пра вил но 
го вред ну ва ат овој ва жен еле мент во из гра ду ва ње то на ка ра кте-
рот, тие ќе ви дат кол ку е не оп ход но да ја вр шат сво ја та ра бо та ка ко 
таа би се одр жа ла на те стот на ис пи ту ва ње пред Бо га. Нај по низ-
ни те и најс ла би те, пре ку истрај ни на по ри спро тив ста ву вај ќи му се 
на иску ше ни е то и ба рај ќи му дрост одоз го ра, мо жат да до стиг нат 
ви со чи ни кои се га изг ле да ат не воз мож ни. Овие до стиг ну ва ња не 
мо жат да се до стиг нат без од луч на од лу ка да се би де ве рен во ис-
пол ну ва ње то на ма леч ки те долж но сти. Тоа ба ра по сто ја на буд ност 
изо па че ни те цр ти да не би дат оста ве ни да се за си лат. Мла ди те 
мо жат да има ат мо рал на си ла, за тоа што Исус дој де на све тот да 
би де наш При мер и на си те мла ди и на оние од се ко ја во зраст да 
им да де бо жес тве на по мош.

Советитеиукоритемораатдабидатземенивопредвид. – 
Мо же би ќе би де по треб но мно гу ра бо та за да се из гра ди ва ши от 
ка ра ктер, за тоа што мо же би вие сте груб ка мен кој мо ра да би де 
об ли ку ван и по ли ран пред да мо же да ис пол ни ед но ме сто во Бож-
ји от храм. Вие не тре ба да би де те из не на де ни до кол ку со че кан и 
клин Бог ги отсе че остри те ра бо ви на ва ши от ка ра ктер, се до де ка 
вие не сте под го тве ни да го за зе ме те ме сто то ко е што Тој го под го-
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твил за вас. Ни ту ед но чо веч ко би тие не мо же да ја из вр ши таа ра-
бо та. Таа мо же да би де из вр ше на са мо од Бож ја стра на. И би де те 
си гур ни де ка Тој не ма да на пра ви ни ту еден не по тре бен удар. Се-
кој не гов удар ќе би де на не сен со љу бов, за ра ди ва ша та веч на 
сре ќа. Тој ги поз на ва на ши те сла бо сти и ра бо ти за да об но ви, а не 
да уни шти.
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Г Л А  В А  3 3 

РОДИТеЛСКАТАОДгОвОРНОСТвО
фОРМИРАњеТОНАКАРАКТеРОТ

божјазадачазародителите. – Бог на ро ди те ли те им ја дал 
нив на та ра бо та, да ги об ли ку ва ат ка ра кте ри те на сво и те де ца спо-
ред бо жес тве на та Мо стра. Пре ку Не го ва та бла го дат тие мо жат да 
ја из вр ша ат таа за да ча; но тоа ќе ба ра тр пе ли ви, ма ко трп ни на-
по ри, но не по мал ку ќе тре ба цвр сти на и од лу ка, за да се во ди вол-
ја та и за уз да ат стра сти те. По ле кое е оста ве но са мо на се бе си ќе 
до не се са мо тр ње и боц ки. Оној кој са ка да про из ве де же тва за ко-
рис ност или уба ви на мо ра пр во да ја под го тви поч ва та и да го по-
сее се ме то, по тоа да ко па око лу мла ди те ла ста ри, от стра ну вај ќи 
ја тре ва та и омек ну вај ќи ја зем ја та и дра го це но то рас те ние ќе проц-
ве та и бо га то ќе ја на гра ди не го ва та гри жа и ра бо та.

Из град ба та на ка ра кте рот е нај важ но то де ло, кое не ко гаш им 
би ло до ве ре но на чо веч ки те су штес тва; и ни ко гаш по ра но не го-
во то вред но изу чу ва ње не би ло тол ку важ но ка ко се га. Ни ко гаш 
ни ту ед на прет ход на ге не ра ци ја не мо ра ла да се со о чу ва со тол ку 
те шки проб ле ми; ни ко гаш по ра но мом чи ња та и де вој ки те не би ле 
со о че ни со тол ку го ле ми опас но сти ка ко оние кои де нес им се за-
ка ну ва ат.

Тоа е ва ша та ра бо та, ро ди те ли, ка ра кте ри те на сво и те де ца да 
ги раз ви е те во хар мо ни ја со на че ла та на Реч та Бож ја. Оваа ра бо та 
тре ба да има при о ри тет за тоа што ту ка се вклу че ни веч ни те ин те-
ре си. Из гра ду ва ње то на ка ра кте рот на ва ши те де ца е по важ но 
откол ку обра бо тка та на ва ши те по се ди, по не оп ход на откол ку из-
гра ду ва ње на ку ќи за жи ве е ње, или вр ше ње на би ло кој вид на ра-
бо та или тр го ви ја.

Домот,најдобротоместозаизградувањенакарактерот. – 
Ни ту учи ли ште то ни ту фа кул те тот не пру жа ат мож но сти за из гра-
ду ва ње на ка ра кте рот на де те то, ка ко што ги пру жа до мот.

Искривенитекарактериморадасеисправат. – Оние кои што 
искри ве ни те ка ра кте ри не ма да ги ис пра ват во овој жи вот не ќе мо-
жат да има ат дел во ид ни от бес мр тен жи вот. О, кол ку е важ но за 
мла ди те да не ги искри ват сво и те ка ра кте ри. Ро ди те ли те игра ат 
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важ на уло га во оваа ра бо та. Врз нив по чи ва све та та од го вор ност 
на вос пи ту ва ње на сво и те де ца за Бо га. Ним им е да де на мож но-
ста да им по мог нат на сво и те ма леч ки да фор ми ра ат ка ра кте ри 
кои ќе им обез бе дат влез во не бес ни те дво ро ви.

Родители,негрешететука. – Ро ди те ли, за ра ди Хри ста, не гре-
ше те во ва ша та нај важ на ра бо та, во мо де ли ра ње то на ка ра кте ри те 
на ва ши те де ца за се га и за веч но ста. Ако сто ри те ед на гре шка, 
за не ма ру вај ќи вер но да ги по у чи те, или £ по пу шта те на таа не му-
дра љу бов ко ја ги зас ле пу ва ва ши те очи за нив ни те ма ни и ве спре-
чу ва да им пру жи те пра вил но за уз ду ва ње мо же да би де на нив на 
про паст. Ва ши от на чин на по ста пу ва ње мо же да ги упа ти на по-
греш на на со ка за це ли от ни вен по на та мо шен жи вот. Пре ку сво јот 
жи вот вие од лу чу ва те што ќе би дат тие во ид ни на и што ќе сто рат 
за Хри ста, за лу ѓе то и за сво и те ду ши.

По ста пу вај те чес но и вер но со сво и те де ца. Ра бо те те хра бро и 
тр пе ли во. Не пла ше те се од кр сто ви, не ште де те вре ме, на по ри, 
бре ми ња и стра да ња. Ид ни на та на ва ши те де ца ќе по све до чи за 
ка ра кте рот на ва ша та ра бо та. Вер но ста кон Хри ста од ва ша стра на 
мо же по до бро да би де изра зе на пре ку си ме три чен ка ра ктер кај ва-
ши те де ца, откол ку на кој и да е друг на чин. Тие се Хри сто ва сопс-
тве ност, ку пе ни со Не го ва та крв. До кол ку нив но то вли ја ние е це-
лос но на стра на на Хри ста, тие се не го ви со ра бот ни ци, по ма гај ќи 
им на дру ги те да го нај дат па тот кон жи во тот. До кол ку вие ја за не-
ма ри те сво ја та од Бо га да де на ра бо та, ва ши от не му дар на чин на 
дис цип ли на ќе ги по ста ви ме ѓу оние кои од ве ду ва ат од Хри ста и 
го за си лу ва ат царс тво то на тем ни на та.

чистдом,ноневоспитанидеца. – Јас ви дов ка ко ед на мај ка 
со кри тич ко око мо же ше да ја уви ди се та не со вр ше ност во по де се-
но ста на пред ме ти те изра бо те ни од др во во до мот, и ко ја што бе ше 
мно гу спе ци фич на за тоа неј зи на та ку ќа да би де це лос но чи ста во 
точ но опре де ле но то вре ме, и тоа че сто го из вр шу ва ше на ште та 
на фи зич ко то и ду хов но то здрав је, до де ка неј зи ни те де ца беа оста-
ве ни на про па ѓа ат на ули ца и та му да се здо би јат со улич но вос пи-
ту ва ње. Тие де ца ќе по рас нат и ќе би дат не при стој ни, гру би и не-
пос луш ни. Мај ка та, и по крај тоа што има ше вра бо те но по мош-
нич ка, бе ше тол ку мно гу ан га жи ра на во гри жи те око лу до мот што 
не мо же ше да од вои вре ме за пра вил но да ги вос пи та сво и те де ца. 
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Таа им доз во лу ва ше да по рас нат со де фор ми те ти на ка ра кте рот, 
не дис цип ли ни ра ни и не вос пи та ни. Ние мо жев ме да ви ди ме де ка 
пре фи не ти от вкус на мај ка та не бе ше пра кти ку ван во пра вил на на-
со ка за тоа што по и на ку таа би ја ви де ла не оп ход но ста за об ли ку-
ва ње на умо ви те и ма ни ри те на сво и те де ца и би ги обра зу ва ла 
да има ат си ме трич ни ка ра кте ри и љу бов ни тем пе ра мен ти.

До кол ку мај ка та доз во ли си те не шта на кои таа нај ве ќе им по-
све ту ва ла вни ма ние да би дат вто ро сте пе ни, таа би го сме та ла фи-
зич ко то, умс тве но то и мен тал но то вос пи ту ва ње на сво и те де ца од 
ско ро бе скрај на вред ност. Оние кои врз се бе си ќе ја прев зе мат од-
го вор но ста на мај ки тре ба да чув ству ва ат де ка се под нај све че на 
од го вор ност пред Бо га, и сво и те де ца да ги вос пи та ат ка ко тие би 
има ле при јат ни и ми ли нак ло не то сти, за да би дат мо рал но чи сти, 
пре фи не ти по вкус и пре крас ни по ка ра ктер.

единственопрекубожјиотДух. – Да ли тре ба да сме та ме де ка 
сме спо соб ни да ги об ли ку ва ме на ши те жи во ти и ка ра кте ри за да 
мо же ме да вле зе ме низ пор ти те на сла ва та? Ние не мо же ме. Ние 
се кој мо мент сме за вис ни од Све ти от Дух да ра бо ти во нас и врз 
на ши те де ца.

До кол ку ро ди те ли те са ка ат да ви дат по и на ква со стој ба на не-
шта та во сво е то се мејс тво, не ка тие це лос но му се пре да дат на 
Бо га и Тој ќе из мис ли на чи ни и средс тва пре ку кои ќе се слу чи пре-
о бра зу ва ње во нив ни те до мо ви.

божјиотивашиотделодработата.– Хри сти јан ски ро ди те ли, 
јас ве мо лам да се раз бу ди те... До кол ку вие ја за не ма ри те сво ја та 
долж ност и од бег не те од сво ја та од го вор ност, оче ку вај ќи Гос под 
да ја вр ши ва ша та ра бо та, вие ќе би де те раз о ча ра ни. Ко га вер но 
ќе го за вр ши те се то она што мо же те, до не се те ги сво и те де ца пред 
Хри ста; и со се ри оз на истрај на ве ра, по сре ду вај те за нив. Гос под 
ќе би де ваш по мош ник; Тој ќе со ра бо ту ва со ва ши те на по ри; во 
Не го ва та си ла вие ќе се здо би е те со по бе да... 

Ко га ро ди те ли те ќе по ка жат та ков ин те рес за сво и те де ца ка ко 
што тоа Бог би са кал да би де, Тој ќе ги вос ли ши нив ни те мо ли тви 
и ќе ра бо ти со нив ни те на по ри; но Бог не ма да ја вр ши ра бо та та 
ко ја Тој ја оста вил да ја вр шат ро ди те ли те.
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Создателотќевипомогне. – Мај ки, за па ме те те де ка во ва ша та 
ра бо та ќе ви по мог не Соз да те лот на все ле на та. Во Не го ва си ла и 
пре ку Не го во име, вие мо же те да ги во ди те сво и те де ца да би дат 
по бед ни ци. Уче те ги да гле да ат кон Бо га за си ла. Ка же те им де ка 
Тој ги слу ша нив ни те мо ли тви. Уче те ги да го по бе дат зло то со до-
бро. Уче те ги ка ко да ши рат вли ја ние кое што е воз диг ну вач ко и 
об ла го ро ду вач ко. Во де те ги да се со е ди нат со Бо га, и то гаш ќе 
има ат си ла да се спро тив ста ват на нај сил но то иску ше ние. То гаш 
тие ќе ја при мат на гра да та на по бед ни кот.

Зборнаохрабрувањедоониекоигрешеле. – Оние кои ги 
вос пи ту ва ле сво и те де ца на не пра ви лен на чин не тре ба да оча ју-
ва ат; не ка се обра тат кон Бо га и не ка го ба ра ат ви стин ски от дух 
на пос луш ност и тие ќе би дат ос по со бе ни да на пра ват од луч ни ре-
фор ми. Во усог ла су ва ње то на сво и те на ви ки кон спа си тел ни те на-
че ла на Бож ји от свет за кон, вие ќе има те вли ја ние врз ва ши те 
де ца.

Некоидецаќеодбијатдагопослушаатродителскиотсовет. 
– Ро ди те ли те мо жат да сто рат сè што е во нив на моќ на сво и те 
де ца да им ги пру жат си те пре димс тва и ин струк ции, со цел тие 
да му ги пре да дат сво и те ср ца на Бо га; но се пак де ца та мо же да 
од би јат да че ко рат во свет ли на та и пре ку сво јот зол на чин на жи-
вот, да фр лат не при јат ни реф ле ксии врз сво и те ро ди те ли кои ги 
љу бат, и чи и што ср ца коп не ат за нив но то спа се ние.

Са та на та е оној кој ги иску шу ва де ца та да че ко рат по па тот на 
гре вот и не пос луш но ста... До кол ку тие од би јат да че ко рат по па-
тот на ви сти на та, до кол ку од би јат сво ја та вол ја и пат да му ги пот-
чи нат на Бо га и се упор ни во сво јот гре шен жи вот и не по ка ја ние, 
свет ли на та и пре димс тва та кои што тие ги има ат на су дот ќе се 
кре нат про тив нив, за тоа што тие не че ко рат во свет ли на та и не 
зна е ја ка де одат. Нив ги во ди са та на та, и лу ѓе то во све тот ќе збо-
ру ва ат за тоа. Тие ќе ре чат: „Пог лед ни ги тие де ца! Нив ни те ро ди-
те ли се мно гу ре ли ги оз ни, но гле да те де ка тие се по ло ши од мо-
и те де ца, и за тоа јас не ис по ве дам де ка сум хри сти ја нин.“ На овој 
на чин де ца та кои што при ма ат до бри со ве ти, се пак не се обр ну-
ва ат кон нив и фр ла ат укор врз сво и те ро ди те ли, обес че сту вај ќи 
ги и из ло жу вај ќи ги на срам пред без бож ни от свет. Тие исто та ка 
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до не су ва ат укор врз ре ли ги ја та на Ису са Хри ста пре ку сво јот зол 
на чин на по ста пу ва ње.

Родители,оваевашетодело. – Ро ди те ли, ва ша ра бо та е во 
сво и те де ца да раз ви е те тр пе ние, по сто ја ност и ви стин ска љу бов. 
По ста пу вај ќи пра вил но со де ца та кои Бог ви ги дал, вие им по ма-
га те да по ста ват ос но ва за чи сти, до бро урам но те же ни ка ра кте три. 
Во нив ни те умо ви вие вле ва те на че ла кои тие еден ден ќе ги сле-
дат во сво и те се мејс тва. Ре зул та ти те од ва ши те до бро на со че ни 
на по ри ќе би дат ви де ни во тоа што ќе ги во дат сво и те се мејс тва 
на Бож ји от пат.
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Г Л А  В А  3 4 

НАчИНИНАКОИКАРАКТеРОТСеуПРОПАСТувА

Родителитеможатдасејатсемињазапропаст. – Во заб лу да 
се оние ро ди те ли кои на сво и те де ца им да ва ат та кви по у ки кои 
ќе се по ка жат по губ ни за нив и ко и што ќе прет ста ву ва ат са мо тр ње 
пред нив ни те но зе... Ро ди те ли те во го лем сте пен ја др жат ид на та 
сре ќа на сво и те де ца во сво и те ра це. Врз нив по чи ва важ но то де ло 
на об ли ку ва ње на ка ра кте рот на сво и те де ца. По у ки те при ме ни во 
дет ство то ќе ги пра тат во те кот на це ли от жи вот. Ро ди те ли те се ат 
се ме кое ко га ќе из ник не ќе до не се свои пло до ви; до бри или зли. 
Сво и те си но ви и ќер ки мо жат да ги на пра ват среќ ни или не-
среќ ни. 

Прекупопуштањеилижелезнадисциплина. – На де ца та че-
сто им се по пу шта од нив но то нај ра но дет ство и на тој на чин им 
се вко ре ну ва ат ло ши те на ви ки. Ро ди те ли те ја сви тку ва ат мла да та 
бил ка. Пре ку нив ни от на чин на вос пи ту ва ње се раз ви ва ка ра ктер 
со де фор ми тет или со склад ност и уба ви на. До де ка ед ни гре шат 
во пог лед на по пу шта ње то, дру ги одат во спро тив на крај ност и со 
сво и те де ца вла де ат со же ле зен же зол. Ни ту ед ни те ни ту дру ги те 
на тој на чин не ги сле дат биб ли ски те упат ства, ту ку две те гру пи на 
лу ѓе чи нат ед но ужас но де ло. Тие ги об ли ку ва ат умо ви те на сво-
и те де ца и мо ра ат да да дат от чет во де нот Бож ји за на чи нот на кој 
го пра ве ле тоа. Веч но ста ќе ги открие пос ле ди ци те на де ло то из-
вр ше но во овој жи вот. 

Прекузанемарувањетодагивоспитуваатзагоспода. – Во 
про пу шта ње то да ги обу чат сво и те де ца да се др жат до па тот Гос-
по дов и да ги чи нат оние не шта кои Тој ги за по ве дал, ро ди те ли те 
за не ма ру ва ат ед на све че на об вр ска.

Не кои (де ца) се оста ве ни да чи нат она ка ка ко што им е угод но; 
на дру ги им се има на о ѓа но ма ни и би ле обес хра бру ва ни. Но мал ку 
угод ност и бо дрост и збо ро ви на одо бру ва ње им се има ат иска-
жа но.

О, ко га мај ки те би ра бо те ле му дро, бла го и од луч но, да ги вос-
пи та ат и пот чи нат те лес ни те тем пе ра мен ти на сво и те де ца, кол ку 
мно гу гре во ви би се со тре ле во цве та ње то и кол ку мно гу по мал ку 
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не вол ји во цр ква та би по сто е ле!... Мно гу ми на ќе би дат за гу бе ни 
за веч ност за ра ди тоа што ро ди те ли те про пу шти ле пра вил но да 
ги дис цип ли ни ра ат сво и те де ца и да ги учат на пот чи не тост на авто-
ри те тот во нив на та мла дост. Ако ги ма зи ме гре шки те и ако гле да ме 
да ги уб ла жи ме пр ви те из ли ви на зло то, не са мо што не ја по ло жу-
ва ме се ки ра та при ко ре нот на зло то, ту ку ќе упро па сти ме ил јад-
ни ци ду ши. Ка ко ќе од го ва ра ат ро ди те ли те пред Бо га за ова 
страш но за не ма ру ва ње на нив на та об вр ска?

Прекузанемарувањекоесипоигрувасогревот. – На де ца та 
им е по треб на буд на гри жа и упра ву ва ње ка ко ни ко гаш по ра но, за-
тоа што са та на та на сто ју ва да прев зе ме кон тро ла врз нив ни те 
умо ви и ср ца и да го исте ра Све ти от Дух. Ужас на та со стој ба на 
мла ди те во овој век е еден од нај сил ни те зна ци де ка жи ве е ме во 
пос лед ни те де но ви, ме ѓу тоа про па ста на мно гу ми на мо же да би де 
тра си ра на во по греш но то упра ву ва ње од стра на на ро ди те ли те. 
Ду хот на мр мо ре ње про тив уко рот има зе ме но ко рен и не го ви от 
плод е не пот чи не то ста. На ро ди те ли те не им се до па ѓа ка ра кте рот 
кој нив ни те де ца го раз ви ва ат, но не се во со стој ба да ги ви дат гре-
шки те кои се нив на од го вор ност за та ква та со стој ба... 

Бог ја осу ду ва не мар но ста ко ја си по и гру ва со гре вот и зло то, 
и не чув стви тел но ста да се за бе ле жи нив на та фа тал на при сут ност 
во се мејс тво то на оние кои твр дат де ка се хри сти ја ни.

Прекунедостатокнаограничување. – За тоа што тие пра-
вил но не ги огра ни чу ва ат и на со чу ва ат сво и те де ца, ил јад ни ци раз-
ви ва ат де фор ми ра ни ка ра кте ри, со слаб мо рал и со мал ку обра-
зо ва ние во пра ктич ни те об вр ски на жи во тот. Тие се оста ве ни да 
чи нат ка ко им е угод но со сво и те по бу ди, сво е то вре ме и сво и те 
умс тве ни си ли. За гу ба та за Бож је то де ло во тие за не ма ре ни та-
лен ти ле жи пред вра та та на ро ди те ли те и мај ки те; и ка кво оправ-
да ние тие ќе му да дат на Оној чи и што по ве ри те ли се тие, до ве-
ре ни со све та та об вр ска на по де су ва ње на ду ши те под нив на власт 
да ги усо вр шат си те свои си ли на сла ва на нив ни от Соз да тел.

Ро ди те ли те мис лат де ка ги љу бат сво и те де ца, но се по ка жа ло 
де ка тие се нив ни те нај го ле ми не при ја те ли. Тие го оста ви ле зло то 
да на пре ду ва не о гра ни че но. Тие им доз во ли ле на сво и те де ца да 
не гу ва ат грев, ко е што прет ста ву ва ка ко не гу ва ње и ма зе ње на 
130



зми ја ко ја не са мо што ќе ја кас не жр тва та ко ја ја не гу ва, ту ку и 
си те кои се по вр за ни со неа.

Прекупрогледувањенаочигледнитегрешки. – На ме сто да 
се со е ди нат со оние кои но сат бре ми ња, да го по диг нат стан дар-
дот на мо ра лот и да ра бо тат со ср це и ду ша во страв Бож ји, ис пра-
ву вај ќи ги гре шки те кај сво и те де ца, мно гу ро ди те ли ја сми ру ва ат 
сво ја та со вест ве леј ќи: „Мо и те де ца не се по ло ши од дру ги те.“ Тие 
на сто ју ва ат да ги со кри јат очиг лед ни те гре шки кои Бог ги мра зи, 
за нив ни те де ца да не се на вре дат и за зе мат не кој оча ен став (и 
да тие сре де тоа не трг нат по уште по лош пат). До кол ку во нив се 
на о ѓа бун тов нич ки дух, мно гу по до бро е тој да се пот чи ни се га 
откол ку да му се доз во ли да се раз вие и за си ли пре ку по пу шта ње. 
До кол ку ро ди те ли те би ги вр ше ле сво и те долж но сти, би би ле све-
до ци на по и на ква со стој ба на не шта та. Мно гу од тие ро ди те ли 
има ат за стра не то од Бо га и за тоа им не до ста су ва Не го ва та му-
дрост за да ги сог ле да ат ста пи ци те на са та на та и да се про ти ват 
на не го ви те из ма ми.

Прекумазењеипопуштањенадецата. – Ро ди те ли те че сто 
ги ма зат и им по пу шта ат на сво и те де ца за тоа што им се чи ни де ка 
со нив та ка е по лес но да се упра ву ва. По лес но е да им се доз во ли 
да чи нат ка ко са ка ат откол ку да се за прат не по кор ни те нак ло не то-
сти кои тол ку сил но се по ја ву ва ат во нив ни те гра ди. Но се пак тоа 
е ку ка вич ки на чин на по ста пу ва ње. Прет ста ву ва зло та ка да се од-
бег не од го вор но ста; за тоа што ќе дој де вре ме ко га тие де ца, чи и-
што не за пре ни нак ло не то сти се за си ли ле во ви стин ски по ро ци, ќе 
до не сат укор и срам врз се бе си и врз сво и те се мејс тва. Тие одат 
во жи во тот не под го тве ни за жи вот ни те иску ше ни ја, ни ту до вол но 
сил ни да истра ат под те шко ти и те и не вол ји те; Страс тве ни, не под-
нос ли ви, не дис цип ли ни ра ни, тие на сто ју ва ат да ги нак ло нат дру-
ги те кон сво ја та вол ја, а ко га не ус пе ва ат во тоа, тие се бе си се сме-
та ат за зло у по тре бе ни од стра на на све тот и се свр ту ва ат про тив 
не го.

Прекусеењесемињанасуетност. – Ка де и да оди ме, ние гле-
да ме де ца на кои им се по пу шта, кои се ма зе ни и фа ле ни без прет-
паз ли вост. Тоа теж нее да ги на пра ви су ет ни, др ски и во о бра зе ни. 
Се ми ња та на су ет ност лес но се се ат во чо веч ки те ср ца од стра на 
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на не про мис ле ни те ро ди те ли и ста ра те ли, кои ги фа лат и им по пу-
шта ат на де ца та кои се под нив на гри жа, без да раз мис лу ва ат за 
ид ни на та. Са мо вол но ста и гор до ста се зла та кои од ан ге ли те на-
пра ви ја де мо ни и ги за тво ри ја не бес ни те вра ти за нив. Но се пак 
ро ди те ли те, не свес но си сте мат ски ги вос пи ту ва ат сво и те де ца да 
би дат слу ги на са та на та.

Сотоаштоимсестануваслуганатинејџерите. – Кол ку мно гу 
ис цр пе ни, обре ме не ти ро ди те ли ста на ле ро бо ви на сво и те де ца, 
до де ка, во хар мо ни ја со нив но то вос пи ту ва ње и обу чу ва ње, де-
ца та жи ве ат да си уго дат, се за ба ву ва ат и сла ват се бе си. Ро ди те-
ли те се ат се ми ња во ср ца та на сво и те де ца кои што ќе до не сат 
же тва ко ја тие не ма да са ка ат да ја жне ат. Под та кво то вос пи ту-
ва ње, на во зраст од де сет, два на е сет или шест на е сет го ди ни, де-
ца та за се бе си мис лат де ка се мно гу му дри, си за мис лу ва ат де ка 
се не во о би ча е но та лен ти ра ни и де ка зна ат прем но гу за да би дат 
пот чи не ти на сво и те ро ди те ли, и прем но гу воз диг на ти за да се на-
вед нат над долж но сти те на се којд нев ни от жи вот. Љу бо вта кон за-
до волс тво то упра ву ва со нив ни те умо ви; и од се бич но ста, гор до-
ста и бун тов ниш тво то про из ле гу ва ат горч ли ви те пос ле ди ци во нив-
ни те жи во ти. Тие ги при фа ќа ат при го во ри те на са та на та и не гу ва ат 
не по све те на ам би ци ја за на го ле мо да се по ка жат во све тот.

Прекупогрешнопокажанаљубовиприврзаност. – По пуст-
ли во ста во ба ра ње то пос луш ност, лаж на та љу бов и нак ло не тост 
– по греш ни от став де ка му дрост е да се по пу шта, а не да се огра-
ни чи – прет ста ву ва на чин на вос пи ту ва ње кој ги ожа ло сту ва ан ге-
ли те; но му пру жа за до волс тво на са та на та, за тоа што на тој на чин 
прив ле ку ва сто ти ци и ил јад ни ци де ца во не го ви те ре до ви. На тој 
на чин тој ги зас ле пу ва очи те на ро ди те ли те, ги за та пу ва нив ни те 
чув ства и ги збу ну ва нив ни те умо ви. Тие сог ле ду ва ат де ка нив ни те 
си но ви и ќер ки не се при јат ни, мил ни, пос луш ни и гриж ли ви; но се-
пак де ца та се мно жат во нив ни те до мо ви за да ги за гор чат нив ни те 
жи во ти, да ги ис пол нат нив ни те ср ца со жал, и да при до да дат број 
на оние кои са та на та ги ко ри сти да при ма ми ду ши во уни шту-
ва ње.

Прекупропустдасебарапослушност. – До кол ку неб ла го дар-
ни те де ца се хра не ти и об ле ку ва ни и им се доз во лу ва да жи ве ат 
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не ко ри ги ра ни, тие се пот тик на ти да про дол жат по сво јот пат на 
зло. И до кол ку нив ни те ро ди те ли или ста ра те ли та ка им се бла го-
нак ло не ти, тие се со у чес ни ци со нив во нив ни те зли де ла. Та кви те 
де ца по до бро е да би дат со зли те, чи и што гре шен пат го сле дат, 
откол ку да оста нат во хри сти јан ски дом и да ги за тру јат дру ги те. 
Во овој век на зло се кој хри сти ја нин мо ра да стои цвр сто во осу ду-
ва ње то на зли те, са тан ски де ла кон за стра не ти те де ца. Кон зли те 
мла ди не тре ба да се по ста пу ва ка ко кон љу без ни и пос луш ни, 
ту ку ка ко кон на ру шу ва чи на ми рот и рас ип ни ци на нив ни те дру-
га ри.

Прекудозволувањенадецатадагиследатсвоитезамисли. 
– Пре ов ла ду вач ко то вли ја ние на оп штес тво то де лу ва во при лог 
на до пу шта ње то на мла ди те да ги сле дат сво и те соп сте ви 
умо ви.

Тие (ро ди те ли те) мис лат де ка, за до во лу вај ќи ја се ко ја жел ба 
на сво и те де ца и до пу штај ќи им да се ра ко во дат спо ред сво и те 
скло но сти, ќе ус пе ат да ја за до би јат нив на та љу бов. Ка ква ли заб-
лу да! Де ца та на кои та ка им се по пу шта рас тат без ка кви и да се 
огра ни чу ва ња во сво и те жел би и скло но сти, ста ну ва ат се бич ни, 
ни ко гаш за до вол ни, не под нос ли ви – ви стин ско прок лет ство за се бе 
и за си те оние кои ги оп кру жу ва ат.

Прекудозволувањенапогрешниставови. – По у ки те во дет-
ство то, до бри или ло ши, не се при ма ат на праз но. Во мла до ста ка-
ра кте рот се раз ви ва за до бро или ло шо. Во до мот мо же да има по-
фал ба или ла ска ње, но во све тот се кој е вред ну ван спо ред сво ја та 
вред ност. Оние кои би ле ма зе ни, на кои се та до маш на власт им 
би ла пре да де на, та му се којд нев но се из ло жу ва ат на по ни жу ва ње 
со тоа што се об вр за ни да им се по ко ру ва ат на дру ги те. Мно гу ми на 
ду ри то гаш се уче ни на нив но то ви стин ско ме сто пре ку пра ктич-
ни те по у ки на жи во тот. Пре ку отфр ла ња, раз о ча ру ва ња и отво ре но 
мис ле ње од нив ни те прет по ста ве ни, тие че сто па ти го на о ѓа ат сво-
е то ви стин ско ни во и со по низ ност да го раз бе рат и при фа тат сво-
е то со од вет но ме сто. Но тоа е су ро во и не по треб но искус тво низ 
кое мо ра да по ми нат и кое би мо же ло да се спре чи ко га би има ле 
пра вил но вос пи ту ва ње во нив на та мла дост.

По го ле ми от дел од тие не дис цип ли ни ра ни де ца го по ми ну ва ат 
жи во тот спро тив но од це ли те на све тот, не ус пе вај ќи та му ка де што 
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би тре ба ло да ус пе ат. Ко га ќе по рас нат тие лу ѓе сме та ат де ка све-
тот им гре ши за тоа што не им ла ска и не ги ма зи, и тие се од маз-
ду ва ат со тоа што не гу ва ат не при ја телс тво про тив све тот имај ќи 
став на отво ре на не пос луш ност кон не го. Окол но сти те не ко гаш ги 
прис лу ва ат да се по ка жат по низ ни, ка кви што тие всуш ност не се, 
но нив на та по низ ност не е при род на ни ту прив леч на и нив ни те ви-
стин ски ка ра кте ри се по ка жу ва ат по ра но или по доц на... 

Зо што ро ди те ли те би ги вос пи та ле сво и те де ца на та ков на чин 
ка ко тие би во ју ва ле со оние со кои до а ѓа ат во до пир?

Прекувоспитувањедабидатпосветеницинаопштеството. 
– Де ца та не тре ба да би дат вос пи та ни да би дат по све те ни ци на 
оп штес тво то. Тие не тре ба да би дат жр тву ва ни на Мо лох, ту ку тие 
тре ба да ста нат чле но ви на Бож јо то се мејс тво. Ро ди те ли те тре ба 
да би дат ис пол не ти со Хри сто ва та со чув стви тел ност, за да мо жат 
да ра бо тат за спа се ни е то на ду ши те кои што се во до ме нот на нив-
но то вли ја ние. Тие не тре ба да доз во лат нив ни те умо ви да би дат 
це лос но пре о ку пи ра ни со мо да та и пра кса та на све тот. Тие не 
тре ба да ги вос пи та ат сво и те де ца да ги по се ту ва ат за ба ви те, кон-
цер ти те и игран ки те, да пра ват и по се ту ва ат гоз би, би деј ќи та ка 
по ста пу ва ат нез на бош ци те.

Прекунедостатокнапобожностводомот. – До кол ку до мо-
ви те кои ис по ве да ат хри сти јанс тво, ка де мај ки те и та тков ци те 
тре ба да би дат вред ни про у чи те ли на Биб ли ја та, со цел да мо жат 
да ја зна ат се ко ја по е ди не тост и ре стрик ци ја во Реч та Бож ја, по-
стои ма ни фе сти ра на за не ма ре ност во сле де ње то на ин струк ци и те 
Бож ји и во израс ну ва ње на де ца та во гри жа та и на у ка та Гос по до ва. 
Ро ди те ли те хри сти ја ни за не ма ру ва ат да пра кти ку ва ат по бож ност 
во до мот. Ка ко мо жат та тков ци те и мај ки те да го прет ста ват Хри-
сто ви от ка ра ктер во до мот ко га тие се за до вол ни во до стиг ну ва-
ње то на еден не вре ден, ни зок стан дард? Пе ча тот на жи ви от Бог 
ќе би де ста вен са мо врз оние кои што но сат Хри сто ва слич ност во 
ка ра кте рот.

Доколкуродителитебилепослушнинабога. – Бог не ма да 
го оправ да по греш но то упра ву ва ње од стра на на ро ди те ли те. Де-
нес сто ти ци де ца ги пре пол ну ва ат ре до ви те на не при ја те лот, жи-
ве еј ќи и ра бо теј ќи од во е ни од Бож ји те це ли. Тие се не пос луш ни, 
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неб ла го дар ни, не све ти; но за тоа се од го вор ни нив ни те ро ди те ли. 
Ро ди те ли хри сти ја ни, ил јад ни ци де ца ги нат во сво и те гре во ви за-
ра ди про пу стот на нив ни те ро ди те ли му дро да упра ву ва ат со до-
мот. До кол ку ро ди те ли те би ле пос луш ни на не вид ли ви от Во дач на 
вој ска та Изре и ле ва, чи ја што сла ва би ла скри е на во стол бот од об-
лак, не среќ на та со стој ба на не шта та кои се га по сто јат во мно гу се-
мејс тва не ма ла да се ви ди.
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Г Л А  В А  3 5

КАКОРОДИТеЛИТеМОЖАТДАгРАДАТСИЛНИ
КАРАКТеРИ

Посвететенајмногувремеиразмислувањезатоа. – Ко га ро-
ди те ли те ќе ја ви дат важ но ста на нив на та ра бо та во вос пи ту ва-
ње то на сво и те де ца, ко га тие ќе ви дат де ка во тоа се вклу че ни 
веч ни те ин те ре си, тие ќе чув ству ва ат де ка мо ра да го по све тат сво-
е то нај до бро вре ме и раз мис лу ва ње за оваа ра бо та.

Здобијтесесознаењезаначелата. – По у ки те на у че ни и на-
ви ки те стек на ти во го ди ни те на ра но то и по доц неж но то дет ство 
има ат мно гу по го ле ма по вр за ност со фор ми ра ње то на ка ра кте рот 
и упра ву ва ње то на жи во тот откол ку се то по у чу ва ње и вос пи ту ва ње 
во по доц неж ни те го ди ни.

Ро ди те ли те тре ба да го има ат ова во пред вид. Тие тре ба да ги 
раз бе рат прин ци пи те кои прет ству ва ат те мел на гри жа та и вос пи-
ту ва ње то на де ца та. Тие тре ба да би дат ос по со бе ни за воз диг ну-
ва ње на нив но то фи зич ко, мен тал но и мо рал но здрав је.

Избегнувајтеповршност. – Ние жи ве е ме во вре ме ко га ско ро 
си те не шта се по врш ни. По стои са мо мал ку ста бил ност и цвр сти на 
на ка ра кте рот, за тоа што вос пи ту ва ње то и обра зу ва ни е то на де-
ца та од ко ле вка та е по врш но. Нив ни от ка ра ктер е из гра ден врз 
жив пе сок. Са мо о дре ку ва ње то и са мо кон тро ла та не ста на ле дел 
од нив ни от ка ра ктер. Тие се ма зе ни и ним им се по пу шта ло сè до-
де ка не ста на ле рас и па ни за пра ктич ни от жи вот. Љу бо вта кон за-
до волс тво то ги кон тро ли ра умо ви те и на де ца та им се ла ска и уго-
ду ва на нив на про паст.

утврдетегидецатапрекумолитваивера. – Вие сте до не ле 
на свет де ца кои не од лу чу ва ле за тоа. Во го ле ма мер ка сте од го-
вор ни за нив на та ид на сре ќа и за нив но то веч но до бро. Врз вас по-
чи ва од го вор ност, да ли ја чув ству ва те вие или не, да ги вос пи ту-
ва те сво и те де ца за Бо га, буд но да наб љу ду ва те на пр во то по ја ву-
ва ње на лу ка ви от не при ја тел и под го тве но да го по диг не те зна ме то 
про тив не го. Из гра де те твр ди на со мо ли тва и ве ра око лу ва ши те 
де ца и вред но стра жа ре те во неа. Во ни ту еден мо мент не сте си-
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гур ни од на па ди те на са та на та. Не сме е те ни ту еден мо мент да 
пре ста не те да стра жа ри те и се срд но да ра бо ти те. Не сме е те ни ту 
еден мо мент да зас пи е те на сво е то ме сто. Оваа вој на е од нај го-
ле мо зна че ње. Во пра ша ње се пос ле ди ци кои ќе се чув ству ва ат 
низ се та веч ност. Тоа е пра ша ње на жи вот и смрт за вас и ва ше то 
се мејс тво.

Заземетецврст,одлученстав. – Ро ди те ли те во го лем број на 
слу чаи има ат прем но гу до вер ба во сво и те де ца; и де ца та нај че сто 
зна ат да ја при кри јат сво ја та ви на ток му то гаш ко га ро ди те ли те нај-
ве ќе им ве ру ва ат. Ро ди те ли, стра жа ре те буд но и рев нос но над сво-
и те де ца. Пре ду пре ду вај те, уко ру вај те, со ве ту вај те ко га ста ну ва те 
и ко га сед ну ва те, ко га за ми ну ва те и ко га до а ѓа те, „за по вед врз за-
по вед, пра ви ло врз пра ви ло, ту ка мал ку и та му мал ку.“ За уз дај те 
ги де ца та до де ка се ма ли. Ова кај мно гу ро ди те ли е за жал за не-
ма ре но. Тие кон сво и те де ца не за зе ма ат цврст и од лу чен став ка-
ков што би тре ба ло да има ат.

Трпеливосејтегодрагоценотосеме. – „Тоа што чо век го сее, 
тоа и ќе го жнее.“ Ро ди те ли, ва ша ра бо та е да ја за до би е те до вер-
ба та на ва ши те де ца и со љу бов тр пе ли во да го се е те дра го це но то 
се ме. Вр ше те ја сво ја та за да ча со за до волс тво ни ко гаш не жа леј ќи 
се на те шко ти и те, гри жи те и на пор на та ра бо та. До кол ку пре ку тр-
пе ли ви, љу без ни, хри сти јан ски на по ри вие мо же те да прет ста ви те 
ед на ду ша со вр ше на во Хри ста, ва ши от жи вот не би бил на пра зен. 
Др же те ја сво ја та ду ша на деж на и тр пе ли ва. Не ка на ва ши от израз 
на ли це то или во ста во ви те не се ви ди обес хра бре ност. Во ва ши те 
ра це е оста ве но фор ми ра ње то на ка ра кте рот, пре ку по мо шта 
Бож ја, за тие да ра бо тат во Гос по до во то лоз је и да за до би јат мно гу 
ду ши за Хри ста. Се ко гаш охра бру вај те ги ва ши те де ца да до стиг-
нат ви сок стан дард во си те нив ни на ви ки и тен ден ции. Би де те тр-
пе ли ви со нив ни те не до ста то ци, ка ко што Бог е тр пе лив со ва ши те 
не до ста то ци, тр пеј ќи ве, бде еј ќи над вас, за да вие при не се те пло-
до ви за Не го ва сла ва. Пот тик не те ги сво и те де ца да се тру дат кон 
сво и те до стиг ну ва ња да ги при до да дат доб ле сти те кои им не до-
сти га ат.
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Поучувајтепотчинетостназаконот. – Та тков ци и мај ки, би-
де те чув стви тел ни. По у чу вај те ги ва ши те де ца де ка мо ра да се пот-
чи ну ва ат на за ко нот.

Не прет ста ву ва ми лост ни ту љу без ност ко га на ед но де те ќе му 
се доз во ли да чи ни што са ка, лу ѓе то да му се пот чи нат не му и да 
се за не ма ри да се ис пра ви во не го ви те гре шки за тоа што прем но гу 
го љу би те за да го каз ни те. Ка ква љу бов е таа ко ја му доз во лу ва 
на де те то да ги раз вие цр ти те на ка ра кте рот кои од не го и од се кој 
друг ќе на пра ви ми зер ни лу ѓе? Нам не ни тре ба та ква љу бов! Ви-
стин ска та љу бов ќе мис ли на се гаш но то и веч но то до бро на ду-
ша та.

Ка кво пра во има ат ро ди те ли те да до не сат де ца во све тот при 
тоа за не ма ру вај ќи ги и доз во лу вај ќи им да по рас нат без кул ту ра и 
хри сти јан ско вос пи ту ва ње? Ро ди те ли те тре ба да би дат од го вор ни. 
По у чу вај те ги на кон тро ла; уче те ги де ка тре ба да би дат упра ву-
ва ни а не тие да упра ву ва ат.

ускладетегофизичкото,менталнотоидуховното. – Фи зич-
ки те, мен тал ни те и ду хов ни те спо соб но сти тре ба да би дат раз ви-
е ни со цел да об ли ку ва ат пра вил но ба лан си ран ка ра ктер. За да 
се по стиг не тоа, на де ца та тре ба да се вни ма ва, тие тре ба да би-
дат па зе ни и да би дат дис цип ли ни ра ни.

Хри сто ва та фи зич ка кон сти ту ци ја, исто ка ко и Не го ви от ду хо-
вен раз ви ток нам ни се при ка жа ни со след ни те збо ро ви, „де те то 
рас те ше,“ и „на пре ду ва ше во те лес ни от раст.“ Во дет ство то и мла-
до ста тре ба да би де по све те но вни ма ние на фи зич ки от раз ви ток. 
Ро ди те ли те тре ба та ка да ги вос пи та ат де ца та на до бри на ви ки на 
ја де ње и пи е ње, об ле ку ва ње и веж ба ње, ка ко би мо же ле да стек-
нат здра ва ос но ва за до бро здрав је во по доц неж ни те го ди ни од 
жи во тот. Тре ба да се по све ти по себ на гри жа на ор га низ мот со цел 
си ли те на те ло то да не би дат за крж ла ве ни, ту ку це лос но раз ви-
е ни. Тоа го по ста ву ва де те то во по вол на по лож ба, и со пра вил но 
вер ско вос пи ту ва ње тие би мо же ле, слич но на Хри ста, да рас тат 
сил ни во ду хот.

Здравјетоеповрзаносоинтелектотиморалот. – Кол ку е 
важ но то гаш, умо ви те на ро ди те ли те да би дат кол ку што е мож но 
пос ло бод ни од збу ну вач ка та, за мор на гри жа во не по треб ни те не-
шта, за тие да мис лат и по ста пу ва ат со мир но раз мис лу ва ње, му-
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дрост и љу бов, пра веј ќи од фи зич ко то и мо рал но то здрав је на сво-
и те де ца сво ја пр ва и нај важ на ра бо та.

Ро ди те ли те се чу дат на фа ктот де ка се га е тол ку мно гу по те шко 
де ца та да се кон тро ли ра ат откол ку во ми на то то, ко га во нај го лем 
број на слу чаи нив но то ло шо упра ву ва ње ги има на пра ве но тоа 
што тие се. Ква ли те тот на хра на та ко ја тие ја по ста ву ва ат на тр пе-
за та и ги охра бру ва ат нив ни те де ца да ја ја дат по сто ја но ги воз бу-
ду ва нив ни те жи во тин ски стра сти и ги ос ла бу ва мо рал ни те и умс-
тве ни те спо соб но сти.

чистатахранаенеопходназаумот.– Вос пи тај те ги ка па ци те-
ти те и вку со ви те на ва ши те дра ги де ца; на сто ју вај те да ги пре о ку-
пи ра те нив ни те умо ви, за да не ма ме сто за ни ски те, по ни жу вач ки 
мис ли или по пу шта ња. Бла го дат та Хри сто ва е единс тве на та ан ти-
до за или пре вен ци ја на зло то. Вие мо же те да од бе ре те, до кол ку 
са ка те, да ли умо ви те на ва ши те де ца ќе би дат оку пи ра ни со чи-
сти, не ра си па ни мис ли или со зло то кое што по стои на се ка де – гор-
дост и за бо ра ве ност на нив ни от Отку пи тел. Умот, исто ка ко и те-
ло то, мо ра да има чи ста хра на со цел да по се ду ва здрав је и си ла. 
Дај те им на сво и те де ца да мис лат на не што ко е што е над вор од 
нив и над нив. Умот кој жи вее во ед на чи ста, све та ат мо сфе ра не ма 
да ста не без вре ден, по вр шен, су е тен и се би чен.

Ние жи ве е ме во вре ме ко га се то она што е лаж но и по врш но е 
воз диг на то над се то она што е ви стин ско, при род но и трај но. Умот 
мо ра да би де ос ло бо ден од се то она што би мо же ло да го на ве де 
во по греш на на со ка. Тој не тре ба да се оп то ва ру ва со бе ско рис ни 
при каз ни, кои не при да ва ат си ла на мен тал на та моќ. Мис ли те ќе 
би дат од ист ка ра ктер ка ко и хра на та со ко ја ние го хра ни ме 
умот.

Неедоволнодасепоседувасамобрилијантенум. – Вам 
мо же да ви го ди бри ли јант ни от ин те лект на ва ше то де те; но во слу-
чај тој да не е под кон тро ла на ед но по све те но ср це, тоа ќе дејс-
тву ва спро тив но со Бож ји те це ли.

Имајтезацелвисокиточкиворазвивањетонакарактерот. 
– До кол ку ги учи ме на ши те де ца да би дат ра бот ли ви, по ло ви на од 
опас но ста е од бег на та, за тоа што без дел ни че ње то во ди кон се ка-
ков вид на иску ше ни ја кои во дат кон грев. Ние тре ба да ги вос пи-
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та ме на ши те де ца да би дат ед но став ни во сво и те ма ни ри без да 
би дат др ски, да би дат до бро твор ни и са мо по жр тву ва ни без да би-
дат ек стра ва гант ни, да би дат еко но мич ни без да би дат алч ни. И 
над сè, ние тре ба да ги учи ме на ба ра ња та Бож ји, де ка нив на об-
вр ска е да ја спро ве ду ва ат ве ра та во се кој дел од жи во тот, де ка 
тре ба нај ве ќе од сè да го љу бат Бо га и сво јот бли жен, не за не ма-
ру вај ќи ги ма ли те љу без ни де ла на жи во тот кои се не оп ход ни за 
сре ќа та.

Молетесезанебеснамудрост. – Ро ди те ли те тре ба да раз мис-
лу ва ат и да му се мо лат се ри оз но на Бо га за му дрост и бо жес тве на 
по мош за пра вил но да ги вос пи та ат сво и те де ца, за тие да раз ви-
јат ка ра кте ри кои Бог мо же да ги одо бри. Нив на та гри жа не тре ба 
да би де за тоа ка ко да ги вос пи та ат сво и те де ца да би дат фа ле ни 
и сла ве ни од све тот, ту ку за тоа ка ко мо жат нив да ги вос пи та ат за 
тие да из гра дат пре крас ни ка ра кте ри кои Бог мо же да ги одо бри. 
Мно гу мо ли тва и про у чу ва ње се по треб ни за да се до бие не бес на 
му дрост и да се има зна е ње за тоа ка ко да се ра ко во ди со умо ви те 
на мла ди те, за тоа што мно гу за ви си од на со чу ва ње то кое ро ди те-
ли те им го пру жа ат на умо ви те и вол ја та на сво и те де ца.

Морадабидепруженоморалноидуховнонасочување. – 
На ро ди те ли те тре ба жи во да им се ука же на нив на та об вр ска на 
све тот да му да дат де ца со до бро из гра ден ка ра ктер – де ца кои 
ќе има ат мо рал на си ла да му се спро тив ста ват на иску ше ни е то и 
чии жи во ти ќе му пос лу жат на Бо га на чест, а на ближ ни те на бла-
гос лов. Оние кои што на жи вот ни от по вик му при ста пу ва ат со цвр-
сти прин ци пи, ќе би дат во со стој ба да оста нат не из вал ка ни сре де 
мо рал на та изо па че ност на овој век.

Поучувајтегидецатаданаправатвистинскиизбор. – Мла-
ди те и де ца та тре ба да на у чат да си из бе рат цар ско ру во, ис тка-
е но на не бе сен раз бој – „свет ло и чи сто ле не но плат но“ (Откро ве-
ние 19:8), што ќе го но сат си те све тии од Зем ја та. Ова ру во, Хри-
сто ви от не ос квер нат ка ра ктер, бесп лат но му е по ну де но на се кое 
чо веч ко су штес тво. Но, си те што ќе го при мат, ќе го при мат и ќе го 
но сат уште на зем ја та.

Об јас не те им на де ца та де ка ко га се за ни ма ва ат со не по роч ни 
мис ли, кои се вдах на ти со љу бов, и ко га пра ват љу без ни и по лез ни 
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де ла, тие ја об ле ку ва ат пре крас на та об ле ка на Хри сто ви от ка ра-
ктер. Таа об ле ка ќе им овоз мо жи да би дат уба ви и оми ле ни и ту ка, 
а во веч но ста ќе им го да де пра во то да вле зат во па ла та та на Ца-
рот.
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ОТСЕК IX

 Основни елементи во 
изградување на карактерот





Г Л А  В А  3 6

ПРеДНОСТАНАРАНИТегОДИНИ

Ранотодетствоенајважниотпериододживотот.– Прем но гу 
важ ност не мо же да би де по све те на во ра но то вос пи ту ва ње на де-
те то. По у ки те кои де те то ги учи за вре ме на пр ви те се дум го ди ни 
на жи во тот мо жат по ве ќе да вли ја ат врз фор ми ра ње то на ка ра кте-
рот откол ку сè она што де те то ќе го учи во по доц неж ни те го ди ни.

Уште од ра ѓа ње ка ра кте рот на де те то тре ба да би де фор ми ран 
и об ли ку ван во сог лас ност со бо жес тве ни от план. Во не го ви от отво-
рен ум тре ба да би дат вле а ни доб ле сти. 

Ра бо та та на ро ди те ли те мо ра да за поч не од нај ра на та во зраст 
на де те то, за тоа да мо же да го при ми пра вил но то вли ја ние врз ка-
ра кте рот, за све тот да не го втис не сво јот жиг врз умот и ср це то.

Највосприемливигодини. – Во те кот на пр ви те го ди ни од жи-
во тот, умот на де те то е нај при ем чив за впи ва ње на впе ча то ци за 
до бро или зло. Во те кот на овие го ди ни се по стиг ну ва пре су ден на-
пре док во до бро то или пак во по греш на на со ка. Де те то мо же да 
се стек не со мнош тво без вред ни ин фор ма ции, но исто та ка мо же 
да се стек не и со мно гу ко рис ни и дра го це ни соз на ни ја. Сил ни от 
ум и со лид но то зна е ње прет ста ву ва ат бла го кое не мо же да се 
ку пи со офир ско то зла то. Тоа е по вред но од сре бро и зла то.

Првитевпечатоциреткосезабораваат. – Ни бе би ња та, ни 
де ца та, ни ту пак мла ди те не тре ба да слуш нат не кој не тр пе лив 
збор од та тко то, мај ка та или не кој друг до ма шен; за тоа што тие 
при ма ат впе ча то ци мно гу ра но во жи во тот, и она што од нив де нес 
ќе на пра ват ро ди те ли те, та кви ќе би дат утре, и след ни от ден и 
след ни от. Пр ви те лек ции кои се втис на ти врз де те то ре тко се за бо-
ра ва ат...

Впе ча то ци те кои што се на пра ве ни врз ср це то ра но во жи во тот 
се гле да ат во по доц неж ни те го ди ни. Тие мо жат да би дат за ко па ни, 
но ре тко се из бри ша ни.

Основатаепоставенавопрвитетригодини. – Мај ки, пра-
вил но дис цип ли ни рај те ги де ца та за вре ме на пр ви те три го ди ни 
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од нив ни от жи вот. Не доз во лу вај те им да си соз да дат свои жел би 
и коп не жи. Мај ка та мо ра да би де ум за сво е то де те. Пр ви те три го-
ди ни се вре ме во кое тре ба да се на со чу ва ма леч ко то гран че. Мај-
ки те тре ба да ја раз бе рат важ но ста ко ја е при ка че на за овој пер-
и од. То гаш е вре ме ко га се по ло жу ва ат ос но ви те.

До кол ку пр ви те лек ции се де фе ктив ни, ка ко што че сто се слу-
чу ва, за ра ди Хри ста, за ра ди ид ни на та на ва ши те де ца и за нив-
но то веч но до бро, на сто ју вај те да го ис пра ви те она што сте го по-
гре ши ле. До кол ку сте че ка ле сè до де ка ва ши те де ца не на пол нат 
три го ди ни, па то гаш да ги учи те на са мо кон тро ла и пос луш ност, 
на сто ју вај те тоа да го сто ри те се га, и по крај тоа што ќе би де мно гу 
по те шко.

Неетолкутешкоколкуштосемисли. – Мно гу ро ди тел ска 
воз не ми ре ност и жа лост мо же да се од бег не до кол ку де ца та се по-
у чу ва ни од сво и те јас ли де ка нив на та вол ја не тре ба да би де за-
кон и де ка на нив ни те ка при ци не тре ба по сто ја но да им се по пу-
шта. Не е тол ку те шко ка ко што тоа глав но се прет по ста ву ва, ма-
ло то де те да се по у чу ва да го за ду ши сво јот из лив на гнев и да ги 
пот чи ни сво јот на пад на стра сти.

Нејаодложувајтеработата. – Мно гу ми на ја за не ма ру ва ат сво-
ја та долж ност за вре ме на пр ви те го ди ни од жи во тот на де ца та, 
мис леј ќи де ка ко га ќе пот по рас нат, то гаш тие ќе би дат мно гу гриж-
ли ви да го по тис нат се то она што е ло шо и пра вил но да ги вос пи-
та ат. Но ви стин ско то вре ме за та ква та ра бо та е ко га де ца та се бе-
би ња во нив ни те ра це. Не е во ред ро ди те ли те да ги га лат и да им 
по пу шта ат на сво и те де ца; ни ту пак е во ред да се пре ја ки кон нив. 
Цвр сти от, од лу чен и ди ре ктен на чин на по ста пу ва ње ќе до не се нај-
до бри ре зу ла та ти. 

Ко га јас на не кои ро ди те ли им по со чив на ло ши те на ви ки кои 
тие ги пот тик ну ва ат кај сво и те мно гу мла ди де ца, не кои ро ди те ли 
изг ле даа це лос но рам но душ ни; не кои пак ми ре коа со нас ме вка: 
„Ми ли ма леч ки! Не мо жам да под не сам да им за ста нам на ни ту 
ед на жел ба. Тие по до бро ќе по ста пу ва ат ко га ќе по рас нат. То гаш 
тие ќе се сра мат од овие страс тве ни из ли ви. Не е нај до бро да се 
би де прем но гу спе ци фи чен и стри ктен со ма леч ки те. Тие ќе ги 
одрас нат тие на ви ки на ла же ње, ма ме ње, мр зе ли вост и се бич ност.“ 
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Мно гу ле сен на чин за мај ки те да ја из бег нат долж но ста, но тоа 
не ма да ја за до во ли Бож ја та вол ја.

Спречетегинапоритенасатанатадаполагаправонама-
лечкитедеца. – Ро ди те ли, вие глав но за не ма ру ва те сво ја та ра-
бо та ра но да ја за поч не те. Вие му доз во лу ва те на са та на та да ја 
пре о ку пи ра поч ва та на ср це то со тоа што тој прв ќе го по сее се-
ме то.

Вие тре ба да из вр ши те ед на та кво де ло за са та на та да не за до-
бие кон тро ла над ва ши те де ца и да ги зе ме од вас пред тие да из-
ле зат од ва ши те ра це. Мај ки, вие тре ба да на сто ју ва те си ли те на 
тем ни на та да не ги кон тро ли ра ат ва ши те ма леч ки. Вие тре ба цвр-
сто да од лу чи те не при ја те лот да не го по диг не сво е то зна ме на 
тем ни на та во ва ши от дом.

воподготвувањетозапрактичниотживот. – По сто јат са мо 
мал ку ми на кои од во ју ва ат вре ме гриж ли во да раз мис лат кол ку зна-
е ње за зем ни те и веч ни те не шта мо же да се при до бие од стра на 
на де те то во пр ви те два на е сет или пет на е сет го ди ни. Не са мо што 
де те то во овие пр ви го ди ни на жи во тот тре ба да се здо бие со зна-
е ње од кни ги, ту ку тие тре ба да ги на у чат ве шти ни те не оп ход ни за 
пра ктич ни от жи вот; ова вто ро то не тре ба да би де за не ма ре но за 
сме тка на пр во то.

воспитувањетонаНаполеониволтер. – Врз ка ра кте рот на 
На по ле он Бо на пар та мно гу вли ја е ло не го во то вос пи ту ва ње во дет-
ство то. Не му дри ин стру кто ри го инс пи ри ра ле со љу бов кон осво-
ју ва ње то, пра веј ќи вој ска од играч ки, по ста ву вај ќи го не го ка ко ни-
вен ко ман дант. Ту ка би ла по ста ве на ос но ва та за не го ви от жи вот 
на су ди ри и кр во про ле ва ње. До кол ку иста та гри жа и на по ри би ле 
на со че ни кон тоа од не го да се на пра ви до бар чо век, ис пол ну вај ќи 
го не го во то мла до ср це со ду хот на Еван ге ли е то, кол ку мно гу по и-
на ква би би ла не го ва та исто ри ја.

Ко га Вол тер имал пет го ди ни, тој се за фа тил да на у чи на па мет 
ед на ате и стич ка по е ма и тоа по губ но вли ја ние ни ко гаш не би ло 
из бри ша но од не го ви от ум. Тој ста нал еден од нај ус пеш ни те аген ти 
на са та на та во од ве ду ва ње то на лу ѓе то на стра на од Бо га. Ил јад-
ни ци ќе се по диг нат на су дот и при чи на та за про па ста на сво и те 
ду ши ќе му ја пре пи шат на Вол тер.
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Пре ку мис ли те и чув ства та кои се не гу ва ат во ра ни те го ди ни се-
кој млад чо век ја одре ду ва сво ја та жи вот на исто ри ја. Пра вил ни те, 
доб лес ни, ма жес тве ни на ви ки об ли ку ва ни во мла до ста ќе ста нат 
дел од ка ра кте рот и во о би ча е но ќе го обе ле жу ва ат жи во тот на лич-
но ста. Мла ди те мо жат да ста нат по роч ни или доб лес ни, спо ред 
сво јот из бор. Тие мо жат да се раз ли ку ва ат по до бри те и бла го род ни 
де ла исто ка ко и по го ле ми от кри ми нал и зло.

НаградатанаАна. – На се ко ја мај ка £ се до ве ре ни мож но сти 
од не из мер ли ва вред ност, ин те ре си бе ско неч но дра го це ни. За 
вре ме на пр ви те три го ди ни од жи во тот на про ро кот Са му ел, не го-
ва та мај ка гриж ли во го уче ла да пра ви раз ли ка по ме ѓу до бро то и 
зло то. Пре ку се кој поз нат пред мет кој го оп кру жу вал, таа на сто ју-
ва ла не го ви те мис ли да ги во ди кон Соз да те лот. Во ис пол ну ва ње 
на неј зи ни от за вет да му го да де сво јот син на Гос по да, пре ку го-
ле мо са мо дре ку ва ње таа не го го по ста ви ла под гри жа на пр во све-
ште ни кот Или ја, да би де обу чу ван за Бож ји от дом... Не го во то ра но 
вос пи ту ва ње го во де ло Са му ел да ја одр жу ва сво ја та хри сти јан ска 
чес ност. Ка ква са мо на гра да бе ше тоа за Ана! И ка кво са мо охра-
бру ва ње за вер ност прет ста ву ва неј зи ни от при мер!

Плодовитенамудротовоспитување. - Жа ло сен е фа ктот 
де ка се ко ја сла бост и не о дре де ност од стра на на мај ка та е бр зо 
ви де на од стра на на неј зи ни те де ца и то гаш иску шу ва чот ра бо ти 
врз нив ни те умо ви, во деј ќи ги да истра ат во сле де ње то на сво и те 
нак ло не то сти. До кол ку ро ди те ли те би ги не гу ва ле ква ли те ти те кои 
се за нив не оп ход ни во пра вил но то вос пи ту ва ње на нив ни те де ца, 
до кол ку тие пред де ца та јас но би ги по ло же ле пра ви ла та кои мо ра 
да се сле дат и не доз во лат тие пра ви ла да би дат пре кр ше ни, Гос-
под ќе со ра бо ту ва со нив и ќе ги бла гос ло ви и ро ди те ли те и де-
ца та.

При мно гу мла ди го ди ни де ца та ста ну ва ат при ем чи ви за де мо-
ра ли зи рач ки те вли ја ни ја, ме ѓу тоа, ро ди те ли те кои твр дат де ка се 
хри сти ја ни изг ле да не го сог ле ду ва ат зло то кое про из лег ло од нив-
ни от на чин на упра ву ва ње со де ца та. О, ко га тие би сфа ти ле де ка 
нак ло не то ста ко ја што му е да де на на де те то во не го ви те нај ра ни 
го ди ни му да ва тен ден ци ја на ка ра кте рот и ја одре ду ва не го ва та 
суд би на или за ве чен жи вот или за веч на смрт! Де ца та се при ем-
чи ви за мо рал ни те и ду хов ни те впе ча то ци и оние ко и што се му дро 
вос пи та ни во дет ство то мо жат не ко гаш да по гре шат, но тие не ма 
да ле ку да одат во тоа.
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Г Л А  В А  3 7

СИЛАТАНАНАвИКАТА

Какосевоспоставенинавиките. – Пре ку по вто ру ва ње на по-
стап ки се фор ми ра ат на ви ки кои го об ли ку ва ат ка ра кте рот.

времезавоспоставувањедобринавики. – Ка ра кте рот се об-
ли ку ва глав но во ра ни те го ди ни од дет ство то. То гаш стек на ти те на-
ви ки, ду ри и по ве ќе од при род на та на да ре ност, вли ја ат на тоа да ли 
чо ве кот ќе ста не џин или ќе оста не џу џе во ин те ле кту а лен пог лед; 
за што, и нај до бри те та лен ти мо жат да се рас и пат или ос лаб нат 
по ра ди ло ши те на ви ки. Кол ку по ра но во жи во тот се вко ре ни не ко ја 
штет на на ви ка, тол ку поц вр сто ќе ја др жи во ропс тво сво ја та жр-
тва и таа тол ку по ни ску ќе го спу шти сво јот стан дард на ду хов ност. 
Од дру га стра на на ви ки те на пра вед но ста и чес но ста стек на ти во 
мла до ста, обич но го одре ду ва ат па тот на чо ве кот низ це ли от не-
гов жи вот. Во најм но гу слу чаи се ис по ста ву ва де ка оние кои по-
доц на го по чи ту ва ат Бо га и ја бра нат прав да та тоа го на у чи ле во 
сво ја та ра на мла дост пред да мо жел све тот да го втис не сво јот гре-
шен лик во нив на та ду ша. Лу ѓе то во по зре ли го ди ни се ка ко гра-
нит на кар па и мно гу те шко при ма ат но ви впе ча то ци, до де ка ср ца та 
на мла ди те се мно гу при ем чи ви.

Навикитеможатдабидатмодифицирани,нореткопроме-
нети. – Она што де те то го гле да и слу ша впи шу ва дла бо ки ли нии 
врз неж ни от ум, ко и што дру ги окол но сти во по доц неж ни от жи вот 
не мо жат да ги из бри шат. То гаш се об ли ку ва ин те ли ген ци ја та, скло-
но сти те до би ва ат на со ка и си ла. По вто ре ни де ла во одре де на на-
со ка ста ну ва ат на ви ки. Тие мо жат со на пор но вос пи ту ва ње да би-
дат мо ди фи ци ра ни, во по доц неж ни от жи вот, ме ѓу тоа ре тко ста ну-
ва ат про ме не ти.

Изопаченитедецасеопасностзадругите. – Бо го бо јаз ни те 
ро ди те ли до бро ќе раз мис лат и пла ни ра ат ка ко да ги вос пи ту ва ат 
сво и те де ца на до бри на ви ки. Тие по пр во ќе од бе рат дру га ри за 
сво и те де ца, откол ку да ги оста ват нив во сво е то не и скус тво да од-
бе рат за се бе си.
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До кол ку во сво е то ра но дет ство, де ца та не се истрај но и тр пе-
ли во вос пи та ни на пра ви лен на чин, тие ќе фор ми ра ат по греш ни 
на ви ки. Тие на ви ки ќе се раз ви јат во нив ни от по доц не жен жи вот и 
ќе ги рас и пат дру ги те. Оние чи и што умо ви има ат при ме но сла бо 
об ли ку ва ње, кои се има ат обез вред не то се бе си пре ку по греш ни 
до маш ни вли ја ни ја, пре ку из мам ли ва пра кса, ги но сат со се бе ло-
ши те на ви ки низ це ли от свој жи вот. До кол ку ис по ве да ат ре ли ги ја, 
тие на ви ки ќе се откри јат и во нив ни от вер ски жи вот.

Де те то мо же да при ми здра во вер ско упа ту ва ње; но до кол ку ро-
ди те ли те, учи те ли те или ста ра те ли те доз во лу ва ат не го ви от ка ра-
ктер да би де искри вен од не ко ја ло ша на ви ка, таа на ви ка, до кол ку 
не се по бе ди, ќе ста не пре до ми нант на си ла, и де те то ќе би де за-
гу бе но.

Малечкитеделасеважни. – Ро ди те ли те или учи те ли те кои не 
обр ну ва ат вни ма ние на ма ли те де ла кои не се до бри, ги вос по ста-
ву ва ат тие на ви ки кај мла ди те.

Ро ди те ли те тре ба мно гу вни ма тел но да по ста пу ва ат со ду ши те 
кои им се до ве ре ни на нив на гри жа. Во сво и те де ца тие не тре ба 
да пот тик ну ва ат зло, пре те ру ва ње и љу бов кон упад ли во то об ле-
ку ва ње. Тие не сме ат да ги при вик ну ва ат на ма ли ше ги ко и што мо-
же би изг ле да ат ка ко осто рум ност кај ма ли те де ца, но од кои ќе 
мо ра да се оду чу ва ат и да би дат ис пра ву ва ни ко га ќе по рас нат.

Ма ли те изре ки и гре шки мо же да изг ле да ат ин те рес ни ко га де-
те то е бе бе, и то гаш тие мо жат да би дат доз во ле ни и пот тик на ти; 
но ка ко што де те то рас те, тие ста ну ва ат од врат ни и на вред ли ви.

Лошитенавикиполесносеформираатотколкудобрите. – 
Ед но за не ма ру ва ње, че сто па ти по вто ре но фор ми ра на ви ка. Еден 
по гре шен акт го под го тву ва па тот за друг. Ло ши те на ви ки по лес но 
се фор ми ра ат откол ку до бри те и мно гу по те шко е тие да се оста-
ват.

Ма ли те де ца, до кол ку би дат пре пу ште ни на се бе си, по пр во го 
учат до бро то откол ку зло то. Ло ши те на ви ки нај до бро се сог ла су-
ва ат со те лес но то ср це, и не шта та ко и што тие ги гле да ат и слу-
ша ат во бебс тво то и дет ство то се дла бо ко вре жа ни во нив ни те 
умо ви.
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Ранитенавикијаодлучуваатпобедатаилипоразотвоид-
нината. – Ние сме ин ди ви ду ал но, за се га и веч но ста, тоа што на-
ши те на ви ки пра ват од нас. Жи во ти те на оние кои ќе фор ми ра ат 
до бри на ви ки и кои се вер ни во из вр шу ва ње то на сво и те долж но-
сти ќе би дат ка ко све тил ки кои свет лат врз жи во тот на дру ги те; но 
до кол ку им се по пу шта на на ви ки те на не вер ност, до кол ку на ла-
ба ви те, мр зе ли ви на ви ки им се доз во ли да за си лат, об лак по те мен 
од пол ноќ ќе се ис пре чи пред нас и за се ко гаш ќе ни го за тво ри па-
тот за веч ни от жи вот.

Ка ра кте рот е нај по го ден да при ма впе ча то ци во дет ство то и во 
мла до ста. То гаш чо ве кот тре ба да стек не моќ да вла дее со са ми от 
се бе си. Крај ог ни ште то и се меј на та тр пе за се вр ши вли ја ние чиј-
што ре зул тат е тра ен ка ко веч но ста. По ве ќе од ко ја би ло при род на 
дар ба, на ви ки те стек на ти во дет ство то од лу чу ва ат да ли не кој чо-
век ќе би де по бед ник или по бе ден во жи вот на та бор ба.
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Г Л А  В А  3 8 

ПРОучувАјТегИгОДИНИТе,НАКЛОНеТОСТИТеИ
ТеМПеРАМеНТОТ

Небрзајтегидецатанадвороднивнотодетство. – Ро ди те-
ли те не тре ба де ца та ни ко гаш да ги бр за ат од нив но то дет ство. 
Не ка лек ци и те кои ќе им би дат да де ни би дат од та ков ка ра ктер 
ка ко би ги вдах нал нив ни те ср ца со бла го до род ни це ли; но не ка 
тие би дат де ца и израс нат со ед но став на до вер ба, искре ност и ви-
сти ни тост ко ја ќе ги под го тви да вле зат во Бож јо то царс тво.

Постоиубавинакојаодговаразасекојпериододживотот. 
– Ро ди те ли те и учи те ли те би тре ба ле да на сто ју ва ат да ги на со чат 
тен ден ци и те на мла ди те та ка што во се кој сте пен на раз вој во жи-
во тот ќе зра чат со уба ви на ко ја е со од вет на за таа во зраст, раз ви-
вај ќи се при род но, ка ко рас те ни ја та во ед на гра ди на. 

Ед на од на у ба ви те и најв пе чат ли ви Хри сто ви па ра бо ли е онаа 
за се ја чот и се ме то... Ви сти ни те со др жа ни во оваа па ра бо ла би ле 
жи ва ствар ност во Хри сто ви от ли чен жи вот. И во сво ја та фи зич ка 
и ду хов на при ро да Тој се во дел по бо жес тве ни от ред на по сте пе но 
рас те ње, илу стри ран во раз во јот на бил ка та, кој спо ред Хри сто-
ва та жел ба тре ба да се ог ле да и во искус тво то на мла ди те. Иа ко 
бил Ве ли чес тво на не бо то, Цар на сла ва та, Тој ста нал но во ро ден че 
во Вит ле ем и из вес но вре ме бил бес по мош но бе бе до ве ре но на 
гри жа на сво ја та мај ка.

Во те кот на дет ство то се од не су вал ка ко пос луш но де те. Збо ру-
вал и по ста пу вал во сог лас ност со му дро ста на ед но де те, а не на 
во зра сен чо век. Ги по чи ту вал сво и те ро ди те ли и нив ни те жел би ги 
ос тва ру вал на нај до бар на чин, во сог лас ност со спо соб но ста на 
ед но де те. Ме ѓу тоа, во се кој сте пен на Сво јот раз вој бил со вр шен, 
во Сво и те ед но став ни, при род ни бла го де ти на еден без гре шен жи-
вот. Све ти от за пис на еван ге ли е то за Не го во то дет ство ве ли: „Де-
те то рас те ше и си ле ше во ду хот, и се пол не ше со му дрост; и бла-
го дат та Бож ја бе ше врз не го.“ (Лу ка 2:40). И за не го ва та мла дост 
е за бе ле жа но: „И Исус на пре ду ва ше во му дрост и во раст, и во нак-
ло не тост кај Бог и кај лу ѓе то“ (Лу ка 2:52).
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Разновидностнасклоносткајчленовитенасемејството. – 
Че сто па ти во ед но исто се мејс тво по сто јат вид ли ви раз ли ки во 
нак ло не то ста и ка ра кте рот, би деј ќи спо ред Бож ји от ред лич но сти 
од раз лич ни тем пе ра мен ти се по вр за ни еден со друг. Во тој слу-
чај, се кој член на се мејс тво то тре ба да има свет об ѕир кон чув-
ства та и ги по чи ту ва пра ва та на дру ги те. Пре ку тоа ќе би де не гу-
ва но ме ѓу себ но зе ма ње во пред вид и дол го тр пе ние, пре дра су ди те 
ќе би дат омек на ти и гру би те цр ти на ка ра кте рот ќе би дат из маз-
не ти. Ќе би де обез бе де на хар мо ни ја и ме ша ње то на раз лич ни те 
тем пе ра мен ти ќе би де од пол за еден за друг.

Проучувајтегииндивидуалнитеумовиикарактери.– Се кое 
де те до не се но на свет ја зго ле му ва од го вор но ста на ро ди те ли те... 
Не го ви те нак ло не то сти, не го ви те тен ден ции, не го ви те цр ти на ка-
ра кте рот тре ба да би дат про у чу ва ни. Мно гу гриж ли во тре ба да се 
вос пи ту ва си ла та за пре поз на ва ње кај ро ди те ли те, ка ко тие би 
би ле спо соб ни да го по тис нат по греш но то и ги пот тик нат пра вил-
ни те им пре сии и ис прав ни те на че ла.

За ова де ло не се по треб ни ни ту на силс тво, ни ту гру бост. Са мо-
у пра ву ва ње то мо ра да се не гу ва и да втис не свој впе ча ток врз умот 
и ср це то на де те то.

Спра ву ва ње то со чо веч ки от ум е мно гу де ли кат на ра бо та. Си те 
де ца не мо жат да би дат тре ти ра ни на ист на чин, би деј ќи тоа што 
ќе го огра ни чи ед но то ќе го смач ка жи во тот на дру го то.

Стимулирајтегислабитецрти;потиснетегигрешните. – По-
сто јат мал ку до бро ба лан си ра ни умо ви, за тоа што ро ди те ли те се 
зли за тоа што ја за не ма ри ле сво ја та долж ност да ги сти му ли ра ат 
сла би те и да ги по тис нат зли те цр ти на ка ра кте рот. Тие за бо ра ва ат 
де ка има ат нај све че на об вр ска да ги сле дат тен ден ци и те на се кое 
де те кое се на о ѓа под нив на гри жа, ка ко тоа би фор ми ра ло пра-
вил ни на ви ки и пра ви лен на чин на раз мис лу ва ње.

Научетејасклоностанасекоедете.– На де ца та им тре ба по-
сто ја на гри жа, но вие не тре ба да доз во ли те тие да сог ле да ат де ка 
по сто ја но вни ма ва те на нив. На у че те ја скло но ста на се кое де те 
она ка ка ко што се откри ва пре ку нив на та ме ѓу себ на по вр за ност и 
на сто ју вај те да ги ис пра ви те нив ни те гре шки со тоа што ќе ги по-
тик ну ва те спро тив ни те цр ти. Де ца та тре ба да би дат уче ни де ка 
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врз нив по чи ва раз ви то кот на мен тал ни те и фи зич ки те си ли; тоа 
е пос ле ди ца на на по ри те. Тие тре ба ра но да на у чат де ка сре ќа та 
не се на о ѓа во се бич но то по пу шта ње; таа сле ди са мо по за вр ше-
на та об вр ска. Во исто вре ме мај ка та тре ба да на сто ју ва сво и те 
де ца да ги на пра ви среќ ни.

умственитепотребисеистотолкуважникакоифизичките. 
– Не кои ро ди те ли мно гу гриж ли во се гри жат за зем ни те по тре би 
на сво и те де ца; љу без но и неж но ги не гу ва ат ко га се бол ни и сме-
та ат де ка со тоа ја ис пол ни ле ро ди тел ска та долж ност. Тоа е заб-
лу да! Нив на та за да ча со тоа са мо што за поч на ла. За ду хов ни те 
по тре би тре ба по сто ја но да се во ди гри жа. По треб на е му дрост за 
ед на ду ша ра не та од гре вот да се нај де и пра вил но да се при ме ни 
со од вет ни от лек.

Де ца та има ат свои иску ше ни ја кои се исто та ка те шки и бол ни 
ка ко и иску ше ни ја та на по ста ри те. Са ми те ро ди те ли не се чув ству-
ва ат се ко гаш исто. Тие че сто се чув ству ва ат збу не ти во ду ша та и 
се ра ко во дат од по греш ни пог ле ди и чув ства. Са та на та ги на па ѓа 
на си те стра ни и тие им под лег ну ва ат на не го ви те иску ше ни ја. Во 
та ква со стој ба, тие збо ру ва ат раз драз ли во и на на чин кој пре диз-
ви ку ва гнев кај нив ни те де ца, а по не ко гаш во сво и те ба ра ња се 
пре стро ги и раз драз ли ви. Исти от тој дух се пре не су ва и на не среќ-
ни те де ца, а ро ди те ли те не се во со стој ба да им по мог нат, за тоа 
што ток му тие се при чи на за на ста на ти те те шко тии. По не ко гаш изг-
ле да де ка сè трг на ло на о па ку. Си те се раз драз ли ви, ми зер ни и не-
среќ ни. Ро ди те ли те за се то тоа ги об ви ну ва ат сво и те си ро ти де ца 
сме тај ќи ги за не пос луш ни, лич но сти со кои не мо же да се упра-
ву ва, нај ло ши де ца на све тот, до де ка при чи на та за не вол ји те се 
на о ѓа во са ми те нив.

Различнитемпераментибараатразличнадисциплина.– Де-
ца та има ат раз лич ни тем пе ра мен ти и ро ди те ли те не мо жат се ко-
гаш исто да го дис цип ли ни ра ат се кое ед но од нив. По сто јат раз-
лич ни ква ли те ти на умот и тре ба да се про у чу ва во мо ли тва за тие 
да мо жат та ка да би дат об ли ку ва ни за да ја из вр шат цел та ко ја 
Бог ја за мис лил.

Мај ки,... од вој те вре ме да се за поз на е те со сво и те де ца. Про у-
чу вај те ги нив ни те нак ло не то сти и тем пе ра мен ти, за да зна е те ка ко 
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да упра ву ва те со нив. На не кои де ца им е по треб но по ве ќе вни ма-
ние откол ку на дру ги.

Соочувањесодецакоиневетуваат. – По сто јат де ца на кои 
им е по треб на по тр пе ли ва дис цип ли на и по љу без но вос пи ту ва ње 
откол ку на дру ги. Тие во нас ледс тво има ат при ме но цр ти на ка ра-
кте рот кои не ве ту ва ат мно гу и за ра ди тоа ним им е по треб но по-
ве ќе со чув ство и љу бов. Пре ку истрај на ра бо та тие за стра не ти мо-
жат да би дат под го тве ни да го за зе мат сво е то ме сто во де ло то на 
Гос по да рот. Тие мо же да по се ду ва ат не раз ви е ни си ли кои, ко га би 
се раз бу ди ле, би ги ос по со би ле нив да ис пол нат ме ста да ле ку по-
до бро откол ку оние од кои по ве ќе се оче ку ва ло.

Ако не кои од де ца та кои ги вос пи ту ва те по се ду ва ат спе ци фич ни 
тем пе ра мен ти, не ка раз о ру вач ко то дејс тво на обес хра бре но ста не 
по чи ва врз нив ни те жи во ти... Ко га им по ма га те ис по лу вај те крај но 
тр пе ние и со чув ство. За си ле те ги со мил ни збо ро ви и љу без ни 
де ла за да мо жат да ги сов ла да ат сво и те ка ра ктер ни не до ста-
то ци.

Тиможешдавоспиташподоброотколкуштомислиш.– 
Онол ку кол ку што мај ка та го са ка Хри ста, тол ку таа ќе са ка да ги 
вос пи та сво и те де ца за Не го. Вие мо же те да ја вос пи та те нак ло не-
то ста на де ца та од нив ни те нај ра ни го ди ни по ве ќе откол ку што мис-
ли те де ка мо же те. Пре крас но то Хри сто во име тре ба да би де до ма-
шен збор.
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Г Л А  В А  3 9 

вОЛјАТА–фАКТОРвОуСПехОТ

Секоедететребадајаразбересилатанаволјата. – Вол ја та 
е упра ву вач ка си ла во при ро да та на чо ве кот ко ја вла дее со си те 
дру ги спо соб но сти. Вол ја та не е ни ту вкус ни ту нак ло не тост, ту ку 
си ла за од лу чу ва ње, ко ја што во си но ви те чо веч ки при чи ну ва пос-
луш ност кон Бо га, или не пос луш ност.

Се кое де те мо ра да ја сог ле да ви стин ска та си ла на вол ја та. 
Тре ба да му се по мог не да раз бе ре кол ка ва е од го вор но ста по вр-
за на со оваа дар ба. Вол ја та е... си ла за од лу чу ва ње и из бор.

успехотдоаѓакогаволјатамуепредаденанабога. – Се кое 
чо веч ко су штес тво, на да ре но со раз ум, има спо соб ност да го из-
бе ре до бро то. Во се кое жи вот но искус тво, Бож ја та Реч ни збо ру ва: 
„Де нес из бе ре те ко му ќе му слу жи те!“ (Исус На вин 24:15) Се кој 
мо же да ја ста ви сво ја та вол ја на стра на та на Бож ја та вол ја, мо же 
да из бе ре да Му би де пос лу шен, и по вр зу вај ќи се на тој на чин со 
бо жес тве ни те си ли, мо же да ста не тол ку цврст што ни што не ма 
да мо же да го при ну ди да пра ви зло. Во се кое мла до су штес тво, 
во се кое де те, ле жи си ла ко ја со Бож ја по мош мо же да из гра ди че-
сен ка ра ктер и да жи вее по ле зен жи вот.

Ро ди те лот или учи те лот кој со та кво по у чу ва ње му по ма га на 
де те то да вла дее со се бе си, из вр шу ва нај по лез на ра бо та и по стиг-
ну ва тра ен ус пех. На по врш ни от наб љу ду вач не го ва та ра бо та мо-
же би не ма да му де лу ва осо бе но по лез на; таа не ма да би де це-
не та тол ку ви со ко ка ко ра бо та та на оној кој умот и вол ја та на де-
те то ги пот чи ну ва на сво ја та ап со лут на власт; но по доц неж ни те го-
ди ни се пак ќе ги по ка жат ре зул та ти те од по до бри от ме тод на вос-
пи ту ва ње.

Нејаослабнувајтукунасочувајјаволјатанадетето. – Се та 
си ла на вол ја та тре ба да се чу ва, за тоа што таа му е не оп ход на 
на се кое чо веч ко би тие; но таа тре ба пра вил но да се на со чи. Вол-
ја та на де те то тре бе му дро и мно гу вни ма тел но да се не гу ва, ка ко 
све та дра го це ност. Таа не смее на сил но да се кр ши, ту ку пре ку по-
у ки и ви стин ски при мер тре ба му дро да се об ли ку ва сè до де ка де-
те то не по рас не и ги по стиг не го ди ни те на од го вор ност.
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Де те то тре ба да би де обу чу ва но да ја пот чи ни сво ја та вол ја и 
нак ло не тост на вол ја та и авто ри те тот на сво и те ро ди те ли. Ко га ро-
ди те ли те им да ва ат ва ква по у ка на де ца та, тие ги вос пи ту ва ат да 
се пот чи нат на Бож ја та вол ја и да ги по чи ту ва ат Не го ви те ба ра ња, 
под го тву вај ќи се се бе си да би дат чле но ви на Хри сто во то се мејс-
тво.

Дабидеводена,нонескршена.– Ро ди те ли те и уче ни ци те мо-
ра ат да се тру дат да го на со чу ва ат раз во јот на де те то, не по пре чу-
вај ќи го со пре ку мер на кон тро ла. Прем но гу над зор е исто тол ку 
штет но ка ко и пре мал ку. На сто ју ва ње то да се „скр ши вол ја та на 
де те то“ е ужас на гре шка. Умо ви те се раз лич ни; иа ко при ну ду ва-
ње то мо же да обез бе ди при вид на пос луш ност, тоа кај мно гу де ца 
пре диз ви ку ва уште по од луч на по бу на во ср це то. Ду ри и ко га ро ди-
те лот или учи те лот ќе ус пее да ја по стиг не са ка на та кон тро ла, пос-
ле ди ци те за де те то не ма да би дат ни што по мал ку штет ни... 

Би деј ќи по ко ру ва ње то на вол ја та за не кои уче ни ци е мно гу по-
те шко откол ку за дру ги, учи те лот мо ра да на сто ју ва, кол ку е мож но 
по ве ќе, да ја олес ни пос луш но ста кон сво и те ба ра ња. Вол ја та 
тре ба да се на со чу ва и об ли ку ва, а не да се иг но ри ра или по-
тис не.

водете;Никогашнегонете. – Доз во ле те им на де ца та кои се 
под ва ша гри жа да има ат ин ди ви ду ал ност, исто ка ко и вие са ми те. 
Се ко гаш оби ду вај те се да ги во ди те, но ни ко гаш не ги го не те.

Практикувањетонаволјатагопрошируваигозасилува
умот. – Де те то мо же да би де вос пи та но ка ко не би има ло сво ја 
вол ја. Ду ри и ин ди ви ду ал но ста на та кво то де те мо же це лос но да 
се сто пи во лич но ста на оној кој вр ши вр хо вен над зор над не го во то 
вос пи ту ва ње; не го ва та вол ја и си те не го ви на ме ри и скло но сти се 
пот чи ну ва ат на вол ја та на вос пи ту ва чот. На де ца та кои та ка се вос-
пи ту ва ат се ко гаш ќе им не до сти га мо рал на си ла и чув ство на лич на 
од го вор ност. Тие не се уче ни да се ра ко во дат спо ред раз у мот и на-
че ло то. Нив на та вол ја се ко гаш ја упра ву вал не кој друг, а си ли те 
на умот ни ко гаш не им би ле акти ви ра ни, ни ту им е пру же на ка ква 
и да е мож ност пре ку веж ба ње да се раз ви ва ат и за си лу ва ат. Осо-
бе но ста на нив на та лич на при ро да не е по чи ту ва на и спо соб но-
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сти те на нив ни от ум не се на со чу ва ни да ги на прег нат си те свои 
нај сил ни си ли ко га тоа ќе за тре ба во жи во тот.

Когадоаѓадосудирнаволјите. – Ако де те то има твр дог ла ва 
вол ја, мај ка та, до кол ку ја раз би ра сво ја та од го вор ност, ќе сфа ти 
де ка таа твр дог ла ва вол ја е дел од нас ледс тво то кое му го пре-
не ла. Таа не тре ба да гле да кон не го ва та вол ја ка ко на не што кое 
мо ра да би де скр ше но. По стои вре ме ко га од луч но ста на мај ка та 
се со о чу ва со од луч но ста на де те то, ко га цвр ста та, зре ла вол ја се 
сре ќа ва со не ра зум на та вол ја на де те то и ко га, или мај ка та од лу-
чу ва за ра ди неј зи на та пред ност во го ди ни те и искус тво то или пом-
ла да та, не дис цип ли ни ра на вол ја на де те то вла дее со по ста ра та. 
Во та кви слу чаи е по треб на го ле ма му дрост; за тоа што пре ку не-
му дро ра ко во де ње, пре ку стро го отфр ла ње, де те то мо же да би де 
рас и па но за овој и след ни от жи вот. Сè мо же да би де за гу бе но за-
ра ди не до ста ток на му дрост.

Тоа е кри за ко ја ре тко тре ба да би де доз во ле но да дој де, за тоа 
што и мај ка та и де те то ќе има ат те шка бор ба. Го ле ма гри жа тре ба 
да се по ка же за да се од бег не та ков слу чај. Но ко га ед наш ќе се 
вле зе во та ков слу чај де те то мо ра да по пу шти на су пе ри ор на та му-
дрост на ро ди те лот. Мај ка та тре ба да ги др жи сво и те збо ро ви под 
кон тро ла. Не смее да има глас но из го во ре ни за по ве ди. Ни што не 
тре ба да се на пра ви што во де те то би раз ви ло бун тов нич ки дух. 
Мај ка та мо ра да про у чу ва ка ко да се со о чи со не го на та ков на чин 
ка ко кој ќе го прив ле че кон Хри ста. Таа мо ра да се мо ли со ве ра 
ка ко са та на та не би бил по бед ник над вол ја та на де те то. Не бес-
ни те ан ге ли ја наб љу ду ва ат таа сце на.

Мај ка та мо ра да сфа ти де ка Бог е неј зин по мош ник, де ка љу бо-
вта е неј зи ни от ус пех, неј зи на та си ла. До кол ку таа е му дра хри сти-
јан ка, таа не ма да се оби ду ва да го при си лу ва де те то на пос луш-
ност. Таа ќе се мо ли; и ка ко што се мо ли, таа ќе ста не свес на за 
об но ву ва ње на ду хов на та си ла во неа. И во тоа вре ме таа ќе ви ди 
де ка иста та си ла ко ја што ра бо ти во неа ра бо ти исто та ка и во де-
те то. И де те то, на ме сто да би де при си ле но, тоа е во де но и ста ну ва 
вни ма тел но; и би тка та е до би е на. Се ко ја љу без на мис ла, се ко ја 
тр пе ли ва по стап ка, се кој збор на му дро огра ни чу ва ње се ка ко 
злат ни ја бол ка во сре бре ни са до ви. Мај ка та има за до би е на по бе да 
по дра го це на откол ку што ја зи кот мо же да опи ше. Таа има при ме но 
об но ве на свет ли на од Бо га и по зре ло хри сти јан ско искус тво. „Ви-
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стин ска та Свет ли на ко ја го освет лу ва се кој чо век кој до а ѓа во све-
тот,“ ја има пот чи не то неј зи на та вол ја. По стои мир по бу ра та, ка ко 
сон че ва та свет ли на по дож дот.

Родителитетребадазадржатмладешкичувства. – Мал ку 
се оние кои ја сфа ќа ат важ но ста за за др жу ва ње, кол ку што е тоа 
мож но на мла де шки те чув ства, не ста ну вај ќи гру би и не чув стви-
тел ни по сво ја та при ро да. На Бо га би му би ло угод но ко га ро ди те-
ли те би ја ком би ни ра ле уба ва та ед но став ност на де те то со си ла та, 
му дро ста и зре ло ста. Не кои ни ко гаш не ма ле ви стин ско дет ство. 
Тие ни ко гаш не ужи ва ле во сло бо да та, ед но став но ста и све жи на та 
на жи во тот кој е во цве та ње. Тие би ле кри ти ку ва ни и од би ва ни, ка-
ра ни и те па ни, сè до де ка не ви но ста и до вер ли ва та искре ност на 
де те то не би ле за ме не ти со страв, за вист, љу бо мо ра и из мам ли-
вост. Та кви те ре тко има ат ка ра кте ри сти ки кои дет ство то на сво и те 
дра ги ќе го на пра ват среќ но.

големагрешка. – Го ле ма гре шка се пра ви ко га кон ци те на кон-
тро ла се по ста ве ни во ра це те на де те то и не му му е доз во ле но да 
упра ву ва во до мот. Со тоа на вол ја та, тоа пре крас но не што, £ се 
да ва по греш на на со ка. Ме ѓу тоа тоа се има слу чу ва но и ќе про-
дол жи да би де та ка за ра ди тоа што та тков ци те и мај ки те се сле пи 
во нив но то рас поз на ва ње и про цен ки.

еднамајкакојамупопуштанаплачењетонанејзинотодете.
– На тво е то де те... му е по треб на му дра ра ка ко ја пра вил но ќе го 
во ди. Не му му би ло доз во ле но да пла че за она што го ба ра сè до-
де ка тоа не ста на ло на ви ка. Не му му би ло доз во ле но да пла че по 
сво јот та тко. По втор но и по втор но, во до мет на не го ви те уши, на 
дру ги те им би ло ка жа но де ка пла че по сво јот та тко, се до де ка не 
би де си гур но де ка тоа да го пра ви се кој ден. Ако тво е то де те би де 
кај ме не, тоа за три сед ми ци ќе би де пре о бра зе но. Јас ќе му да-
дам до зна е ње де ка мо јот збор е за кон и љу без но, но цвр сто, ќе 
ја спро ве ду вам сво ја та цел. Сво ја та вол ја јас не ма да ја пот чи нам 
на вол ја та на де те то. Вие тре ба да из вр ши те ед но де ло. Вие има те 
мно гу из гу бе но за ра ди тоа што за таа ра бо та не сте се за фа ти ле 
по ра но.
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Несреќенживотнаразгаленотодете. – Се кое де те кое не е 
вос пи та но вни ма тел но и со мо ли тва ќе би де не среќ но во ова вре ма 
на ми лост и ќе фор ми ра та кви не ми ли цр ти на ка ра кте рот што Бог 
не ма да мо же да го со е ди ни со Сво е то не бес но се мејс тво. По стои 
го ле мо бре ме кое тре ба да се но си низ жи во тот на ед но раз га ле но 
де те. Во вре ме на про ба, раз о ча ру ва ње, иску ше ние, тоа ќе ја сле ди 
сво ја та не дис цип ли ни ра на, по греш но на со че на вол ја.

Де ца та на кои им е доз во ле но да чи нат што са ка ат не се среќ ни. 
Во не пот чи не то то ср це не по стои мир и за до волс тво. Умот и ср-
це то мо ра ат да би дат дис цип ли ни ра ни и пра вил но за уз да ни, со 
цел ка ра кте рот да се хар мо ни зи ра со му дри те за ко ни кои упра ву-
ва ат со на ше то би тие. Не ско појс тво то и не за до волс тво то се пло-
до ви на по пу шта ње то и се бич но ста.

Причиназамногузла.– Кол ку мно гу жи во ти про па ѓа ат, кол ку 
зла се из вр ше ни под вли ја ни е то на не скро те ни те стра сти кои мо-
же ле да би дат за пре ни во дет ство то, ко га умот бил при ем чив, ко га 
лес но мо же ло да се вли јае врз ср це то, ко га тоа се по ко ру ва ло на 
мај чин ска та вол ја. Ло шо то вос пи ту ва ње на де ца та е при чи на за 
го ле ма по ја ва на мо рал на ми зер ност.

160



Г Л А  В А  4 0 

ОбјАСНеТегИСОПРИМеРхРИСТИјАНСКИТе
НАчеЛА

Децатаќегиимитираатродителите. – Та тков ци и мај ки, вие 
сте учи те ли; ва ши те де ца се уче ни ци. Ва ши от тон на гла сот, ва-
ше то од не су ва ње и ва ши от дух, се ко пи ра ни од стра на на ва ши те 
ма леч ки.

Де ца та се уг ле ду ва ат на сво и те ро ди те ли; за тоа го ле ма гри жа 
тре ба да се по све ти на тоа да им се да де до бар при мер. Ро ди те-
ли те кои се љу без ни и уч ти ви до ма, до де ка во исто вре ме се цвр-
сти и од луч ни, ќе ги ви дат исти те ка ра кте ри сти ки ма ни фе сти ра ни 
кај сво и те де ца. До кол ку се искре ни, чес ни и пол ни со по чит и нив-
ни те де ца нај ве ро јат но ќе ги има ат исти те ка ра кте ри сти ки. До кол ку 
тие има ат стра во по чит од Бо га и не му му слу жат, и нив ни те де ца, 
вос пи та ни на ист на чин, не ма да про пу штат да Му слу жат Не му 
исто та ка.

Во се мејс тво то, та тков ци те и мај ки те тре ба се ко гаш пред сво-
и те де ца да прет ста ву ва ат при мер на кој тие са ка ат де ца та да се 
уг ле да ат. Тие еден кон друг тре бе да ма ни фе сти ра ат неж на по чит 
во збор, пог лед и де ло. Тие тре ба да по ка жат де ка нив ги упра ву ва 
Све ти от Дух, со тоа што на сво и те де ца ќе им го прет ста ват ка ра-
кте рот на Исус Хри стос. Си ла та на уг ле ду ва ње то е сил на; и во дет-
ство то и мла до ста, ко га оваа спо соб ност е нај а ктив на, пред мла-
ди те тре ба да би де по ста вен еден со вр шен при мер. Де ца та тре ба 
да има ат до вер ба во сво и те ро ди те ли и да ги при фа тат лек ци и те 
кои ро ди те ли те са ка ат да ги за са дат во нив ни те жи во ти.

Поучувајпрекуначелаипример. – Мај ка та, при вос пи ту ва ње 
на сво и те де ца, е во по сто ја но учи ли ште. До де ка таа ги по у чу ва 
сво и те де ца, таа се којд нев но учи са ма та. По у ки те кои таа им ги 
да ва на сво и те де ца во са мо кон тро ла мо ра ат да би дат пра кти ку-
ва ни од неа са ма та. Во со о чу ва ње то со раз лич ни умо ви и рас по-
ло же ни ја на неј зи ни те де ца, неа £ се по треб ни остри си ли на за-
па зу ва ње или таа ќе би де во опас ност по греш но да про су ди и да 
де лу ва при страс но кон сво и те де ца. Таа тре ба да пра кти ку ва љу-
без ност во неј зи ни от до ма шен жи вот до кол ку би са ка ла неј зи ни те 
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де ца да би дат уч ти ви и љу без ни. Та ка тие лек ции им се по вто ру-
ва ни се кој ден, пре ку на че ла и ли чен при мер. 

Учи те ли те во учи ли ште то ќе на пра ват не што во вос пи ту ва ње то 
на ва ши те де ца, ме ѓу тоа ва ши от при мер ќе на пра ви по ве ќе од она 
што мо же да би де сто ре но на дру ги на чи ни. Ва ши от раз го вор, на-
чи нот на кој вие се спра ву ва те со ва ши те де лов ни ра бо ти, изра-
зи те за тоа што ви се до па ѓа и не ви се до па ѓа, се то тоа по ма га во 
об ли ку ва ње то на ка ра кте рот. Љу без но ста, са мо кон тро ла та и уч ти-
во ста кои де те то ги гле да во вас, ќе би дат за не го се којд нев ни лек-
ции. Ка ко и вре ме то, и ова вос пи ту ва ње си ми ну ва, и тен де ци ја та 
на ова се којд нев но учи ли ште тре ба од ва ше то де те да на пра ви 
она што тоа тре ба да би де.

Вни ма вај те да не би де те гру би кон сво и те де ца... Ба рај те пос-
луш ност, и не си доз во лу вај те се бе си да збо ру ва те не про мис ле но 
со ва ши те де ца, за тоа што ва ши те ма ни ри и ва ши те збо ро ви се 
ни вен учеб ник. По ма гај те им гриж ли во и неж но во тој пер и од од 
нив ни от жи вот. Не ка свет ли на та на ва ше то при сус тво за свет ли во 
нив ни те ср ца. Тие мом чи ња и де вој чи ња кои рас тат се мно гу чув-
стви тел ни и пре ку гру бост вие мо же те да го рас и пе те це ли от ни-
вен жи вот. Би де те вни ма тел ни мај ки; ни ко гаш не уко ру вај те, за тоа 
што тоа не по ма га.

Родителитетребадабидатпримерзасамоконтрола. – Де-
ца та тре ба да сто јат кол ку што е мож но по на стра на од воз бу ду-
ва ња; за ра ди тоа мај ка та мо ра да би де мир на и не за бр за на, сло-
бод на од се то воз бу ду ва ње и нер во за. Тоа е учи ли ште за неј зи на та 
дис цип ли на ка ко и за таа на де те то. До де ка ма леч ки те ги учи на 
лек ции на са мо о дре ку ва ње, таа се бе си се вос пи ту ва да би де при-
мер за де те то. До де ка со не жен ин те рес таа ја ра бо ти поч ва та на 
нив ни те ср ца, за да мо же да ги пот чи ни при род ни те греш ни нак ло-
не то сти, таа ги не гу ва со неј зи ни те збо ро ви и од не су ва ње, доб ле-
сти те на Ду хот.

Ед на по бе да здо би е на над се бе си ќе би де од го ле ма вред ност 
и охра бру ва ње за ва ши те де ца. Вие мо же те да сто и те на воз ви-
ше на поч ва, ве леј ќи: Јас сум Гос по до во лоз је; Јас сум Гос по до во 
зда ние. Јас се по ста ву вам се бе си под Не го ва та ра ка да би дам об-
ли ку ван спо ред бо жес тве на та слич ност, за да би дам со ра бот ник 
Бож ји во об ли ку ва ње то на умо ви те и ка ра кте ри те на мо и те де ца 
за да би де по лес но за нив да че ко рат по Гос по до ви от пат... Та-
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тков ци и мај ки, ко га вие се кон тро ли ра те се бе си, вие ќе се здо би-
е те со го ле ми по бе ди во кон тро ли ра ње на ва ши те де ца.

Плодовитенасамоконтрола. – Ро ди те ли, се ко гаш ко га гу би те 
са мо кон тро ла и збо ру ва те или по ста пу ва те не тр пе ли во, вие гре-
ши те про тив Бо га. Ан ге лот за пис ни чар го за пи шу ва се кој не тр пе-
лив, нев ни ма те лен збор иска жан пред нив, не са кај ќи или во ше га; 
се кој збор кој не е чист и воз диг нат, ан ге лот го за пи шу ва ка ко дам ка 
на ва ши от хри сти јан ски ка ра ктер. Збо ру вај те љу без но со сво и те 
де ца. Имај те на ум кол ку сте чув стви тел ни, кол ку мал ку мо же да 
под не се те да би де те бла ми ра ни. Не го по ста ву вај те врз нив она 
што вие не мо же те да го но си те; за тоа што тие се пос ла би од вас 
и не мо жат тол ку мно гу да истра јат. Пло до ви те на са мо кон тро ла, 
про мис ле но ста и на по ри те од ва ша стра на ќе би дат сто па ти по-
ве ќе.

Не ка ва ши те угод ни, бо дри збо ро ви се ко гаш би дат ка ко сон че ва 
свет ли на во ва ше те се мејс тво.

врздецатавлијаеоднесувањетонаониекоиисповедаат
христијанство. – Не кои од нив се мно гу до бри де ца кои ги ис пол-
ну ва ат сво и те долж но сти што се од не су ва до зем ни те ра бо ти; но 
тие не чув ству ва ат дла бо ка уве ре ност за гре вот и не чув ству ва ат 
по тре ба за по ка ја ние од гре вот. Та кви те се во опас на си ту а ци ја. 
Тие ги гле да ат од не су ва ње то и тру дот на оние кои ис по ве да ат хри-
сти јанс тво. Тие гле да ат ка ко не кои кои ис по ве да ат го ле ма по све-
те ност, не се со вес ни хри сти ја ни и тие ги спо ре ду ва ат сво и те гле-
ди шта и де ла со тие ка ме ња на соп ну ва ње; за ра ди тоа што не по-
сто јат оче вид ни гре во ви во нив ни те жи во ти, тие се бе си си ла ска ат 
де ка се во ред.

Уче ња та на Пис мо то не ма ат по го ле мо вли ја ние врз мла ди те 
са мо за тоа што мно гу ро ди те ли и учи те ли твр дат де ка ве ру ва ат 
во Бож ја та Реч до де ка со сво јот жи вот се одре ку ва ат од неј зи на та 
си ла. 

Родителитеморадамукажат„Не“наискушението. – Мај ки, 
со тоа што не ма да ја сле ди те пра кса та на све тот, вие мо же те пред 
де ца та да по ста ви те при мер на вер ност кон Бо га, со што ќе ги 
учи те да ка жат не. Уче те ги де ца та за зна че ни е то на за по вед та: 
„Ако те убе ду ва ат греш ни ци те, не се сог ла су вај.“ Но до кол ку са-
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ка те ва ши те де ца да му ка жат не на иску ше ни е то, вие са ми те мо ра 
да би де те во со стој ба да ка же те не. По треб но е исто тол ку за во-
зрас ни те да ка жат не, ка ко што е тоа по треб но и за де те то.

Покажетекротостпрекупример. – Ро ди те ли, би де те љу без ни 
и кро тки со ва ши те де ца и тие ќе се на у чат на кро тост. Ние тре ба 
во на ши те до мо ви да по ка же ме де ка сме хри сти ја ни. Јас во оп што 
не го вред ну вам она хри сти јанс тво кое не е спро ве де но во до маш-
ни от жи вот пре ку љу без ност, воз др жу ва ње и љу бов. 

внимавајтенатонотнагласотиназборовите. – Не ка ни ту 
еден збор на раз драз ли вост, гру бост или страс тве ност не ви из-
бе га од ва ши те ус ни. Бла го дат та Хри сто ва че ка на ва ше ба ра ње. 
Не го ви от Дух ќе прев зе ме кон тро ла над ва ши те ср ца и со вест, пре-
тсе да вај ќи над ва ши те збо ро ви и де ла.

Ро ди те ли те не мо жат со си гур ност да по ста пу ва ат за по вед нич ки 
на кој и да е на чин. Тие не сме ат да по ка жат гос по дар ски, кри тич ки 
дух кој на о ѓа ма ни. Збо ро ви те кои ги из го ва ра ат, то нот на кој ги из-
го ва ра ат, се лек ции за до бро или ло шо за нив ни те де ца. Та тков ци 
и мај ки, до кол ку ло ши збо ро ви из ле гу ва ат од ва ши те ус ни, вие ги 
по у чу ва те ва ши те де ца да збо ру ва ат на ист на чин, и ре фи ни рач-
ко то вли ја ние на Све ти от Дух е без ефект. Тр пе ли ва та из држ ли-
вост во чи не ње то до бро е не оп ход на за вас до кол ку би са ка ле кон 
де ца та да ја из вр ши те сво ја та долж ност.

втиснувањенабожествениотлик.– Вие мо ра те да по у чу ва те, 
пре ду пре ду ва те и со ве ту ва те, се ко гаш имај ќи на ум де ка ва ши те 
пог ле ди и де ла има ат ди рект но вли ја ние врз ид ни от на чин на по-
ста пу ва ње на ва ши те де ца. Ва ша ра бо та не е да изра бо ти те уба ва 
сли ка на плат но или иста та да ја из дел ка те од мер мер, ту ку врз 
чо веч ка та ду ша да го вре же те Бож ји от лик.
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ОТСЕК X 

Дисциплината и нејзиното 
спроведување





Г Л А  В А  4 1

ПРеДМеТИНАДИСцИПЛИНАТА

Самоуправувањето–огроменпредмет. – Цел та на дис цип-
ли на та е увеж бу ва ње на де те то да вла дее со се бе си. Тоа мо ра да 
на у чи да се пот пи ра и да упра ву ва со се бе си. За тоа, штом ќе се 
стек не со спо соб ност на рас у ду ва ње, тре ба да се при до бие не го-
ви от раз ум, да се сог ла си на пос луш ност. Си те по стап ки кон не го 
тре ба да би дат та кви што ќе по ка жат де ка ба ра ње то за пос луш-
ност е оправ да но и раз ум но. По мог не те му да сог ле да де ка сè е 
под лож но на за ко нот и де ка не пос луш но ста на кра јот до ве ду ва до 
про паст и стра да ње. Ко га Бог ве ли: „Не мој“, Тој од љу бов нè пре-
ду пре ду ва на пос ле ди ци те од не пос луш но ста, за да нè спа си од 
зло то и гу би то ци те.

Користијасилатанаволјата. – Ви стин ска та цел на уко рот се 
по стиг ну ва ду ри ко га са ми от пре стап ник е на ве ден да ја сог ле да 
сво ја та гре шка и ко га не го ва та вол ја е пот тик на та да ја ис пра ви. 
Ко га ќе го по стиг не те ова, ука же те му на из во рот на про сту ва ње и 
си ла.

Исправнинавики,наклонетости,злитенденции. – Ро ди те-
ли те има ат за да ча да огра ни чат, во дат и упра ву ва ат. Тие не мо жат 
да из вр шат по го ле мо зло откол ку да им доз во лат на де ца та да ги 
за до во лат си те свои дет ски жел би и фан та зии, да ги оста ват да ги 
сле дат сво и те нак ло не то сти; тие не мо жат да им на пра ват по го-
ле мо зло откол ку врз нив ни от ум да оста ват впе ча ток де ка тие 
тре ба да жи ве ат за да си уго дат и да се за ба ву ва ат, да го од бе рат 
сво јот на чин на жи вот и го нај дат сво е то за до волс тво и друш тво... 
На мла ди те им се по треб ни ро ди те ли кои ќе ги вос пи та ат и дис цип-
ли ни ра ат, кои ќе ги ис пра ват нив ни те ло ши на ви ки и нак ло не то сти 
и да ги отсе чат нив ни те зли тен ден ции.

Срушетегисатанскитебедеми. – Мај ки, суд би на та на ва ши те 
де ца на го ле мо по чи ва во ва ши те ра це. До кол ку вие по пу шти те во 
долж но ста, нив мо же те да ги по ста ви те во ре до ви те на са та на та 
и тој да ги ко ри сти ка ко свои слу ги во уни шту ва ње то на дру ги ду ши, 
или пак ва ша та вер на дис цип ли на и по бо жен при мер мо же да ги 
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во ди до Хри ста, и тие по тоа ќе вли ја ат врз дру ги те та ка што мно гу 
ду ши мо жат да би дат спа се ни пре ку нив. 

Ние тре ба вни ма тел но да на сто ју ва ме да ги ис пра ви ме на ши те 
гре шки во ми на то то. Ние тре ба да ги сру ши ме бе де ми те на са та-
на та. Ми ло сти во да ги ис пра ви ме на ши те са ка ни и да ги чу ва ме 
од си ла та на зло то. Не би де те обес хра бре ни.

Поучувајтегинапочитконродителскиотибожествениот
авторитет. – Де ца та тре ба да би дат вос пи та ни, обра зо ва ни и дис-
цип ли ни ра ни сè до де ка тие не ста нат пос луш ни на сво и те ро ди-
те ли, по чи ту вај ќи го нив ни от авто ри тет. На та ков на чин во нив ни те 
ср ца ќе би де вса де на по чит за бо жес тве ни от авто ри тет и се меј-
но то вос пи ту ва ње ќе би де под го тви тел но вос пи ту ва ње за не бес-
но то се мејс тво. Вос пи ту ва ње то на де ца та и мла ди те тре ба да би де 
та кво за де ца та да би дат под го тве ни да ги прев зе мат сво и те вер-
ски долж но сти, и та ка ста нат угод ни да вле зат во не бес ни те дво-
ро ви.

Послушностодначелоанеприсилување. – Ка же те им на 
сво и те де ца што точ но ба ра те од нив. То гаш тие не ка раз бе рат 
де ка ва ши от збор прет ста ву ва за кон и тој мо ра да се по чи ту ва. 
Та ка ги учи те да ги по чи ту ва ат за по ве ди те Бож ји, кои јас но ве лат, 
„Мо жеш,“ и „Не мој“. Мно гу по до бро е за тво е то мом че да би де пос-
луш но за ра ди на че ла та, а не за ра ди при си лу ва ње.

Младитеќесеодѕватнадовербата. – Мла ди те мо ра да би-
дат им пре си о ни ра ни со зна е ње то де ка им се ве ру ва. Тие има ат 
чув ство на чест, и са ка ат да би дат по чи ту ва ни, и тоа е пра вил но. 
До кол ку уче ни ци те при мат впе ча ток де ка не мо жат да из ле гу ва ат 
или до а ѓа ат исе дат крај ма са та или би дат би ло ка де, ду ри и во 
нив ни те со би, а да не се па зе ни, тоа ќе има де мо ра ли зи рач ко вли-
ја ние врз нив и во раз о но да та не ма да по стои за до волс тво. Ова 
зна е ње за по сто ја но над ле ду ва ње прет ста ву ва по ве ќе од ро ди тел-
ска гри жа и ду ри по ло шо; за тоа што му дри те ро ди те ли, пре ку такт, 
че сто па ти, под по вр ши на та ќе го ви дат ра бо те ње то на не у мор ни от 
ум во коп не е ње то на мла ди те или под си ли те на иску ше ни ја та, и 
ќе по ста ват план за да го за прат зло то. Но ова по сто ја но па зе ње 
не е при род но, и од не го про из ле гу ва зло кое тре ба да се из-
бег не.
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Самоуправувањенаспротиапсолутниотавторитет. – По сто-
јат мно гу се мејс тва ка де де ца та изг ле да ат де ка се до бро вос пи-
та ни, до де ка се под дис цип ли на; но ко га ќе се сру ши си сте мот кој 
што ги при вр зу вал за одре де ни про пи си, та кви те де ца се нес по-
соб ни да мис лат, да ра бо тат и да од лу чу ва ат за се бе си. Та кви те 
де ца тол ку дол го би ле под же лез на дис цип ли на, ко ја не им доз во-
лу ва ла са ми да мис лат и ра бо тат во оние не шта кои се за нив по-
год ни та ка што из гу би ле до вер ба во сопс тве но то рас у ду ва ње и 
мис ле ње. И ко га тие ќе се од во јат од сво и те ро ди те ли и ќе поч нат 
да жи ве ат не за вис но, то гаш лес но се по ве ду ва ат по мис ле ње то 
на дру ги те и одат во по греш на на со ка. Та кви те де ца не ма ат ста-
бил ност на ка ра кте рот. Ним не им би ло доз во ле но да се пот пи ра ат 
на сопс тве но то рас у ду ва ње во онаа мер ка кол ку што тоа би ло 
мож но и за тоа нив ни от ум не се раз ви вал и за си лу вал ка ко што 
тре ба. Тие тол ку дол го би ле под це лос на власт на сво и те ро ди-
те ли, та ка што во сè се пот пи ра ле на нив; нив ни те ро ди те ли за нив 
би ле ум и раз ум.

Од дру га стра на, мла ди те не тре ба да би дат оста ве ни да мис-
лат и чи нат не за вис но од рас у ду ва ње то на сво и те ро ди те ли и учи-
те ли. Де ца та тре ба да би дат на у че ни да го по чи ту ва ат искус но то 
рас у ду ва ње и да ги слу ша ат сво и те ро ди те ли и учи те ли... Тие тре ба 
да би дат та ка вос пи та ни ка ко нив ни от ум би се со е ди нил со умот 
на нив ни те ро ди те ли и учи те ли, и та ка по у че ни ка ко би ја уви де ле 
по тре ба та да ги слу ша ат нив ни те со ве ти. Са мо та ка нив ни от ка ра-
ктер, ко га ќе се од вои од ра ко водс тво то на сво и те ро ди те ли и учи-
те ли, не ма да би де ка ко тр ска ко ја се вее на ве трот.

Стро го то вос пи ту ва ње на де ца та ќе до ве де до ед но те лес но и 
ум но за о ста на то по томс тво, ако при тоа не ги упа ти ме на по сто-
ја но раз мис лу ва ње и ра бо та спо ред нив ни те спо соб но сти и нак ло-
не то сти, за да во нив се раз ви јат чув ства, мис ли, са мо по чит и пот-
пи ра ње на сво и те сопс тве ни спо соб но сти. Ко га ќе дој де вре ме да 
се пот прат на се бе си, ќе ви дат де ка би ле дре си ра ни ка ко жи вот ни, 
а не вос пи ту ва ни. Стро га та дис цип ли на од стра на на ро ди те ли те 
и учи те ли те не оде ла кон тоа да ја во ди нив на та вол ја, ту ку да ја 
пот чи ни.

Злоторезултиракогаеденумдоминиранаддруг.– Оние ро-
ди те ли и учи те ли кои што се фа лат де ка има ат це лос на кон тро ла 
врз умо ви те и вол ја та на де ца та кои се под нив на гри жа би пре ста-
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не ле со сво е то фа ле ње ко га би мо же ле да ја сог ле да ат ид ни на та 
на де ца та кои та ка се до ве де ни во пот чи не тост пре ку си ла или 
страв. Тие се ско ро це лос но не под го тве ни да при мат се ри оз ни од-
го вор но сти во жи во тот. Ко га тие мла ди не се ве ќе под кон тро ла на 
ро ди те ли те и ста ра те ли те и се при ну де ни да мис лат и по ста пу ва ат 
за се бе си, тие ско ро си гур но ќе трг нат по по гре шен пат и ќе под-
лег нат на си ла та на иску ше ни е то. Тие не ма да по стиг нат ус пех во 
жи во тот, а нив ни от вер ски жи вот ќе ги по ка жу ва исти те не до ста-
то ци. Ко га вос пи ту ва чи те на де ца та и мла ди те би мо же ле да ги ви-
дат ид ни те пос ле ди ци на сво ја та стро гост, би го про ме ни ле сво јот 
си стем на вос пи ту ва ње. Таа кла са на учи те ли кои има ат ско ро це-
лос на кон тро ла над вол ја та на сво и те уче ни ци не се нај ус пеш ни 
учи те ли и по крај си те ла ска ви над во реш ни изг ле ди.

Бог ни ко гаш не за мис лил еден чо веч ки ум да би де под це лос на 
кон тро ла на друг. И оние кои што се оби ду ват ин ди ви ду ал но ста 
на сво и те уче ни ци це лос но да ја пот чи нат на се бе си и да им би дат 
ум, вол ја и со вест, прев зе ма ат на се бе ужас ни од го вор но сти. Тие 
уче ни ци во одре де ни при ли ки ќе ни изг ле да ат ка ко до бро обу че ни 
вој ни ци. Но ко га не ма да би дат под сте га, ќе сог ле да ат де ка се нес-
по соб ни да ра бо тат са мо стој но по на че ла та кои би по сто е ле во 
нив.

Прекувештиитрпеливинапори. – Тре ба да се има умеш ност 
и тр пе ние и да се вло жу ва мно гу труд ка ра кте рот на мла ди те да 
се об ли ку ва ка ко што тре ба. Осо бе но оние де ца кои на свет дош ле 
оп то ва ре ни со нас ледс тво на зло то, со ди рект ни пос ле ди ци од гре-
вот на сво и те ро ди те ли, тре ба мно гу вни ма тел но да се вос пи ту-
ва ат, со цел нив ни те умс тве ни и мо рал ни спо соб но сти да се раз-
ви јат и за јак нат. Од го вор но ста на ро ди те ли те е на ви сти на те шка. 
Зли те скло но сти на де те то тре ба вни ма тел но да се спре чу ва ат и 
об ѕир но да се уко ру ва ат; умот тре ба да се на со чи кон она што е 
ис прав но. Де те то тре ба да се пот тик ну ва и охра бру ва во на сто ју-
ва ње то да вла дее со се бе си. Се то ова тре ба да се на пра ви про-
мис ле но и раз ум но, ина ку са ка на та цел не ма да се по стиг не.
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Г Л А  В А  4 2

вРеМеДАСеЗАПОчНеСОДИСцИПЛИНА

Родителитекоиимпопуштаатнасвоитедецаседисквали-
фикуваатзанебесниотред. – На не бо то по стои со вр шен ред, со-
вр ше на сло га и ед но душ ност. До кол ку ро ди те ли те не ус пе ат да ги 
на вик нат сво и те де ца на пос луш ност, ка ко мо жат да се на де ва ат 
да би дат при ме ни во друш тво то на све ти те ан ге ли во све тот ка де 
вла дее мир и хар мо ни ја?

Оние кои што не ма ат по чит кон ре дот и дис цип ли на та во овој 
жи вот не ма да има ат рес пект ни ту за ре дот кој вла дее на не бо то. 
Тие ни ко гаш не ма да би дат при ме ни та му, за тоа што си те ко и што 
ќе се удо сто јат да вле зат на не бо то ќе би дат љу би те ли на ре дот 
и ќе ја по чи ту ва ат дис цип ли на та. Ка ра кте рот кој ќе би де фор ми-
ран на оваа зем ја од лу чу ва за веч на та суд би на. Ко га Хри стос ќе 
дој де, Тој не ма да го про ме ни ка ра кте рот на ни ту ед на лич ност... 
Ро ди те ли те не тре ба да за не ма рат ни ту ед на об вр ска кон сво и те 
де ца. Тие тре ба да ги вос пи ту ва ат сво и те де ца, ка ко тие би би ле 
на бла гос лов за оп штес тво то на оваа зем ја и да мо жат да ја при-
мат на гра да та на ид ни от ве чен жи вот.

Когадисциплинататребадазапочне. – То гаш ко га де те то ќе 
за поч не да ја од би ра сво ја та вол ја и на чин на по ста пу ва ње, то гаш 
тре ба да за поч не со не го во то вос пи ту ва ње и дис цип ли на. Тоа мо же 
да се на ре че не свес но обра зо ва ние. То гаш тре ба да за поч не ед но 
де ло, свес но и сил но. Нај го ле мо то бре ме за оваа ра бо та по чи ва 
врз мај ка та. Таа е пр ва ко ја се гри жи за де те то, и таа ја по ста ву ва 
ос но ва та на вос пи ту ва ње то кое на де те то ќе му по мог не да раз вие 
си лен и си ме три чен ка ра ктер... 

Че сто па ти бе би ња та по ка жу ва ат нај од луч на вол ја. До кол ку таа 
вол ја не е пот чи не та на по му дар авто ри тет откол ку не вос пи та ни те 
жел би на де те то, са та на та прев зе ма кон тро ла врз умот и ја об ли-
ку ва нак ло не то ста во сог лас ност со не го ва та вол ја.

За не ма ру ва ње то на де ло то на дис цип ли ни ра ње и вос пи ту ва ње 
до де ка изо па че на та нак ло не тост се за си лу ва, му чи ни нај го ле ма 
ште та на де те то; за тоа што тоа по рас ну ва да би де се бич но, кое 
мно гу ба ра и кое лу ѓе то не се нак ло не ти да го са ка ат. Ду ри ни са-
ми те тие не мо жат да се под не сат ка ко што тоа не мо жат да го сто-
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рат ни дру ги те; за ра ди тоа тие се ко гаш ќе би дат ис пол не ти со не-
за до волс тво. Де ло то на мај ка та мо ра да за поч не на ра ни го ди ни, 
не да вај ќи му на са та на та мож ност да ги кон тро ли ра умо ви те и нак-
ло не то сти те на нив ни те ма леч ки.

Потиснетегопрвотопојавувањеназлото. – Ро ди те ли, вие 
тре ба да за поч не те со пр ви те по у ки за дис цип ли на та ко га ва ши те 
де ца се бе би ња во ва ши те ра це. Уче те ги сво ја та вол ја да ја пот-
чи нат на ва ша та. Тоа мо же да се по стиг не со ста ло же ност, но исто 
та ка и со ис по лу ва ње на цвр сти на та. Ро ди те ли те мо ра ат со вр ше но 
да вла де ат со сво и те чув ства и бла го, но од луч но да ја сви ва ат 
вол ја та на де те то сè до де ка тоа не се на вик не де ка не мо же да 
оче ку ва ни што дру го освен да се пот чи ни на нив на та вол ја.

Ро ди те ли те со тоа обич но не поч ну ва ат на вре ме. Пр во то ис по-
лу ва ње на тем пе ра мент не се угу шу ва на вре ме и де ца та рас тат 
во твр дог ла вост, ко ја се зго ле му ва со нив но то рас не ње и се за си-
лу ва со нив на та си ла.

„Премногумладизадабидатказнети?“ – Или ја не упра ву-
вал со сво е то се мејс тво спо ред на че ла та што ги про пи шал Бог. Тој 
ра бо тел по сво ја за мис ла. Неж ни от та тко про пу штил не до ста то-
ци те и гре шки те на сво и те си но ви да ги ис пра ви во нив но то дет-
ство, мис леј ќи де ка со те кот на вре ме то нив ни те ло ши скло но сти 
ќе се за гу бат са ми од се бе. И де нес мно гу ро ди те ли пра ват иста 
гре шка. Тие мис лат де ка поз на ва ат по до бар на чин на вос пи ту ва ње 
на сво и те де ца од на чи нот што го про пи шал Бог во Сво ја та реч. 
Тие пот тик ну ва ат ло ши скло но сти кај нив, прав дај ќи го тоа со збо-
ро ви те: „Де ца та се уште ма леч ки за каз на та да ја сфа тат пра вил но. 
Тре ба да се по че ка до де ка ста нат раз ум ни, па ра бо та та уба во да 
им се об јас ни.“ Та ка на ло ши те на ви ки им се доз во лу ва да се за-
си лу ва ат и тие ста ну ва ат дел од при ро да та. Та ка де ца та рас тат 
не за уз да ни и не ос ло бо де ни од ка ра ктер ни те не до ста то ци кои во 
те кот на це ли от жи вот ќе им слу жат на прок лет ство, и кои лес но 
ќе пре ми ну ва ат врз дру ги те.

Не ма по го ле мо прок лет ство за ед но се мејс тво откол ку на де-
ца та да им се по пу шта на вол ја та. Ако ро ди те ли те ја ис пол ну ва ат 
се ко ја жел ба на сво и те де ца и им доз во лу ва ат да пра ват не што 
што зна ат де ка не ма да им слу жи на до бро, де ца та бр гу гу бат се-
ко ја по чит кон ро ди те ли те, не го ува жу ва ат ни ту Бож ји от ни ту чо-
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веч ки от авто ри тет и са та на та жи ви ги ло ви, ста вај ќи ги под сво ја 
власт.

Некадомашнотовоспитувањебидепреддругитезанимања. 
– Мно гу ми на ука жу ва ат на де ца та на про по вед ни ци те, учи те ли те 
и дру ги те лу ѓе со ви со ка ре пу та ци ја на обра зо ва ност и по бож ност 
и уве ру ва ат де ка до кол ку овие лу ѓе, со сво и те су пе ри ор ни пред но-
сти, не ус пе ва ат во упра ву ва ње то со се мејс тво то, оние кои се по-
мал ку угод ни не тре ба да се на де ва ат на ус пех. Пра ша ње то кое 
тре ба да се по ста ви гла си: да ли тие лу ѓе на сво и те де ца им го да ле 
тоа што е нив но пра во – до бар при мер, вер на по у ка и пра вил но 
огра ни чу ва ње? Пре ку за не ма ру ва ње на тие не оп ход но сти ро ди те-
ли те на оп штес тво то му да ва ат де ца кои се не врам но те же ни во 
умот, не тр пе ли ви при огра ни чу ва ње и во нез на е ње за долж но сти те 
на се којд нев ни от жи вот. Со тоа тие на све тот му на не су ва ат ште та 
ко ја што го на теж ну ва се то до бро кое тие го из вр шу ва ат пре ку сво-
ја та ра бо та. Тие на де ца та им ја пре не су ва ат сво ја та пер верз ност 
на ка ра кте рот ка ко нас ледс тво, и во исто вре ме нив ни от зол при-
мер и вли ја ние го рас и пу ва оп штес тво то и пра ви пу стош во цр-
ква та. Ние не мо же ме да мис ли ме де ка би ло кој чо век, кол ка ва и 
да е не го ва та спо соб ност и ко рис ност, нај до бро му слу жи на Бо га 
или све тот до де ка не го во то вре ме е по све те но на дру ги не шта на 
сме тка на за не ма ру ва ње на сво и те де ца.

ветенаесоработкаоднебото. – Бог ќе бла гос ло ви пра вед на 
и ис прав на дис цип ли на. Но „без ме не“, ве ли Хри стос, „вие не мо-
же те да чи ни те ни што.“ Не бес ни те би ти ја не мо жат да со ра бо ту-
ва ат со та тков ци те и мај ки те, кои му доз во лу ва ат на са та на та да 
се за фа ти за тоа ма леч ко бе бе, тој мла де шки ум, ка ко ин стру мент 
пре ку кој мо же да ра бо ти во спро тив ност на де лу ва ње то на Све-
ти от Дух.
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Г Л А  В А  4 3

ДИСцИПЛИНАвОДОМОТ

Доброподредениидобродисциплиниранисемејства. – Об-
вр ска е за оние кои твр дат де ка се хри сти ја ни да му по ка жат на 
све тот до бро по дре де ни, до бро дис цип ли ни ра ни се мејс тва – се-
мејс тва кои ќе ја по ка жат си ла та на ви стин ско то хри сти јанс тво.

Не е лес на ра бо та де ца та му дро да се вос пи та ат и обу чат. Ка ко 
што ро ди те ли те се оби ду ва ат пред се бе си да го има ат су дот и Бож-
ји от страв, та ка ќе се по ја ват по те шко тии. Де ца та ќе ја откри јат рас-
и па но ста ко ја би ла вр за на во нив ни те ср ца. Тие по ка жу ва ат љу-
бов кон глу по ста, кон не за вис но ста и омра за за огра ни чу ва ње то 
и дис цип ли на та. Тие ма мат и иска жу ва ат ла ги. Прем но гу ро ди те ли 
на ме сто да ги каз ну ва ат сво и те де ца за ра ди тие де фе кти, се бе си 
се зас ле пу ва ат да не ви дат што се на о ѓа под по вр ши на та или да 
го сог ле да ат ви стин ско то зна че ње на тие не шта. За ра ди тоа де-
ца та про дол жу ва ат да ма мат, фор ми рај ќи ка ра ктер кој Бог не мо же 
да го одо бри.

Стан дар дот по диг нат во Бож ја та Реч е отфр лен од стра на од 
ро ди те ли те на кои не им се до па ѓа, ка ко што не кои го има ат тоа 
на ре че но, да ко ри стат лу дач ка ко шу ла во вос пи ту ва ње то на сво-
и те де ца. На мно гу ро ди те ли не им се до па ѓа ат прин ци пи те на Бож-
ја та Реч, за тоа што тие прин ци пи по ста ву ва ат врз нив прем но гу го-
ле ма од го вор ност. Но она што де ца та ќе ста нат по доц на, и ко е што 
си те ро ди те ли ќе го ви дат, по ка жу ва де ка Бож ји те па ти шта се нај-
до бри и де ка единс тве ни от пат на си гур ност и сре ќа се на о ѓа во 
пос луш но ста на Не го ва та вол ја.

Ограничувањетонадецатанеелесназадача.– Во се гаш-
на та со стој ба на не шта та во оп штес тво то, не прет ста ву ва лес на 
за да ча за ро ди те ли те да ги огра ни чат сво и те де ца и да ги по у чат 
спо ред биб ли ско то пра ви ло за она што е ис прав но. Ко га тие ги вос-
пи ту ва ат сво и те де ца во хар мо ни ја со на че ла та на Бож ји от Збор 
и, ка ко Авра ам во ста ро вре ме, им за по ве да ат на сво и те до ма ќинс-
тва да ги сле дат по Гос по до ви от пат, де ца та мис лат де ка нив ни те 
ро ди те ли се прем но гу вни ма тел ни и де ка не по треб но ба ра ат мно гу 
од нив.
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Погрешнимислењавопогледнаограничувањето.– Да му 
се доз во ли на де те то да се ра ко во ди спо ред сво и те при род ни скло-
но сти и мо мен тал ни им пул си зна чи да му се доз во ли да се изо па-
чу ва и ста ну ва ве што на зло. Му дри те ро ди те ли не ма ни ко гаш да 
им ка жат на сво и те де ца: „Би рај те што ви се до па ѓа; оде те ка де 
са ка те и пра ве те што са ка те“; ту ку ќе ре чат: „Слу шај те ги упат-
ства та и на ло зи те да де ни во Бож ја та реч.“ Пра ви ла та и огра ни чу-
ва ња та мо ра му дро да се по ста ват и при ме нат, за жи во тот во се-
мејс тво то да не би би де ли шен од сво ја та уба ви на и прив леч-
ност.

Слепатаљубовна родителите претставува најголема
пречкавовоспитувањето.– Гре вот на ро ди тел ска та за не ма ре-
ност е ско ро уни вер за лен. Сле па љу бов кон оние кои се по вр за ни 
со нас пре ку вр ски те на при ро да та е прем но гу че ста по ја ва. Оваа 
при вр за ност е во го ле мо спро ве де на; таа не е ба лан си ра на пре ку 
му дрост или страв Бож ји. Сле па та ро ди тел ска љу бов е нај го ле ма 
преч ка на па тот на пра вил но то вос пи ту ва ње на де ца та. Таа ја по-
пре чу ва дис цип ли на та и обу чу ва ње то ко е што се ба ра од Бо га. По-
не ко гаш, за ра ди таа при вр за ност, изг ле да ка ко ро ди те ли те да се 
ли ше ни од сво јот раз ум. Тоа е ка ко неж на та ми лост на зли те – су-
ро вост за ма ски ра на во об ле ка на та ка на ре че на љу бов. Тоа е таа 
опас на под вод на стру ја ко ја ги во ди де ца та во про паст. 

Ро ди те ли те се во по сто ја на опас ност да £ по пу шта ат на при род-
на та љу бов на ште та на пос луш но ста кон Бож ји от за кон. Мно гу ро-
ди те ли, за да им уго дат на сво и те де ца, го доз во лу ва ат она што 
Бог го за бра ну ва.

Родителитесеодговорнизаонаштодецатаможеледаста-
нат. – До кол ку ка ко учи те ли во до мот, та тко то и мај ка та им доз во-
лат на де ца та кон ци те на кон тро ла да ги зе мат во свои ра це и по-
тоа за стра нат, тие се сме та ат за од го вор ни за тоа што нив ни те 
де ца би мо же ле да би дат.

Си те кои во сво ја та сле па љу бов кон де ца та се ра ко во дат од 
сво и те скло но сти, доз во лу вај ќи им на де ца та да ги за до во лу ва ат 
сво и те се бич ни жел би и не го истак ну ва ат Бож ји от авто ри тет со 
тоа што ќе ги уко ру ва ат нив ни те гре во ви и ќе ги каз ну ва ат нив ни те 
ло ши де ла, јас но по ка жу ва ат де ка по ве ќе ги це нат сво и те без бож ни 
де ца откол ку Бо га. Тие по ве ќе се тру дат да го со чу ва ат уг ле дот на 
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сво и те де ца откол ку да го прос ла ват Бо га; по ве ќе на сто ју ва ат да 
им уго дат на сво и те де ца откол ку на Гос по да... 

Оние кои не ма ат до вол но хра брост да го осу дат по греш но то 
или оние кои по ра ди сво ја та рам но душ ност или не до стиг на ин те-
ре си ра ње не вло жу ва ат се ри оз ни на по ри да го очи стат се мејс тво то 
или Бож ја та цр ква, ќе би дат од го вор ни за си те зла што мо жат да 
про из ле зат од нив но то за не ма ру ва ње на долж но сти те. Ние сме 
исто тол ку од го вор ни за зло то што сме мо же ле да го спре чи ме со 
ро ди тел ски от или со па стор ски от авто ри тет, ка ко са ми те да сме го 
сто ри ле.

Немаместозапристрасност. – Мно гу е при род но ро ди те ли те 
да би дат при страс ни кон сво и те де ца. По себ но ако тие ро ди те ли 
чув ству ва ат де ка са ми те по се ду ва ат су пе ри ор ни спо соб но сти, ќе 
ги сме та ат сво и те де ца за су пе ри ор ни над дру ги те. За ра ди тоа 
мно гу од она што мо же ло стро го да се уко ри кај нив ни те де ца се 
сме та за па мет но и остро ум но. До де ка таа при страс ност е при-
род на, таа не е пра вед на и хри сти јан ска. Го ле ма ште та вр ши ме 
врз на ши те де ца ко га доз во лу ва ме тие гре шки да оп сто ју ва ат не-
ко ре ги ра ни.

Неправетекомпромиссозлото. – Мо ра да им се об јас ни де ка 
Бож јо то вла де е ње не поз на ва ком про мис со зло то. Ни во до мот 
ни во учи ли ште то не пос луш но ста не смее да се то ле ри ра. Ни ту 
еден ро ди тел или учи тел, ко му му ле жи на ср це до бро то на оние 
што му се до ве ре ни, не ма да се на го ду ва со твр дог ла ва та са мо-
вол ност ко ја отфр ла авто ри тет, или при бег ну ва кон из го во ри, и за-
о би ко лу ва ња со цел да ја из бег не пос луш но ста. Са мо лаж на та чув-
стви тел ност, а не љу бо вта си по и гру ва со зло то, се оби ду ва пре ку 
ла ска ње или под ми ту ва ње да обез бе ди сог лас ност и ко неч но при-
фа ќа не ко ја за ме на на ме сто она што го ба ра ла.

Де нес во прем но гу се мејс тва по стои прем но гу са мо у го ду ва ње 
и не пос луш ност ко ја не се ис пра ва, или пак е ма ни фе сти ран не-
под нос лив, гос по дар ски дух кој соз да ва нај ло ши зла во дис по зи ци-
ја та на де ца та. Ро ди те ли те не ко гаш ги ис пра ва ат на та ков не про-
мис лен на чин што нив ни те жи во ти се на пра ве ни ми зер ни и тие го 
гу бат си от по чит кон та тко то, мај ка та, бра ќа та и се стри те.
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Родителитепропуштаатдагиразбератправилнитеначела. 
– Го ле мо стра да ње има на дој де но врз чо веш тво то за тоа што ро-
ди те ли те се ода ле чи ле од бо жес тве ни от план да ги сле дат сво и те 
за мис ли и не со вр ше но раз ви е ни идеи. Мно гу ро ди те ли го сле дат 
сво јот мо мен та лен им пулс. Тие за бо ра ва ат де ка се гаш но то и ид-
но то до бро на нив ни те де ца ба ра па мет на дис цип ли на.

богнеприфаќаоправдувањезапогрешноуправувањесо
децата. – Прем но гу че сто во ср ца та на де ца та се пре диз ви ку ва 
по бу на за ра ди по греш на та дис цип ли на на ро ди те ли те, но во слу-
чај да се при ме нел пра ви лен на чин, де ца та би фор ми ра ле до бри 
и хар мо нич ни ка ра кте ри.

До де ка ро ди те ли те има ат си ла да ги дис цип ли ни ра ат, обра зу-
ва ат и обу чат сво и те де ца, не ка ја упо тре бу ва ат таа си ла за Бо га. 
Тој од нив ба ра чи ста, не по роч на, не за стра ну вач ка пос луш ност. 
Тој не ма да то ле ри ра ни што дру го. Тој не ма да го оправ да по греш-
но то спра ву ва ње со де ца та.

Победетегоприродниотдухнасвоеглавост. – Не кои де ца 
се при род но по сво ег ла ви од дру ги и не ма да се пре пу штат на дис-
цип ли на, и ка ко пос ле ди ци тие се бе си се пра ват мно гу не прив-
леч ни и не при јат ни. До кол ку мај ка та не ма му дрост ка ко да се 
спра ви со таа фа за на ка ра кте рот, ќе дој де до нај не среќ на со стој ба 
на не шта та; за тоа што та кви те де ца ќе го сле дат сво јот ум кој во ди 
кон нив но уни шту ва ње. Но кол ку е ужас но ед но де те да не гу ва дух 
на сво ег ла вост не са мо во дет ство то, ту ку и во по зре ли те го ди ни, 
а за ра ди не до ста ток на сог ла су ва ње во дет ство то, тоа др жи при 
се бе огор че ност и не љу без ност во ма жес тве но ста и женс тве но ста 
кон мај ка та ко ја про пу шти ла сво и те де ца да ги по рас не под огра-
ни чу ва ње.

Никогашнемувелетенадетето:„јаснеможамништода
сторамсотебе.“ – Не ка ва ше то де те не ве слуш не ни ко гаш да ка-
же те: „Јас не мо жам ни што да сто рам со те бе.“ Сè до де ка има ме 
при стап до Бож ји от пре стол, ние ка ко ро ди те ли тре ба да се за сра-
ми ме да ка же ме не што та кво. По ви кај те кон Хри ста и Тој ќе ви по-
мог не сво и те де ца да ги до не се те при Не го.
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Семејнотоуправувањетебадабидевнимателнопроучу-
вано. – Јас сум слуш на ла ка ко не кои мај ки ве лат де ка не ма ат спо-
соб ност да упра ву ва ат ка ко што тоа го мо жат дру ги те, де ка тоа е 
по се бен та лент кој не го по се ду ва ат. Оние кои го сфа ќа ат сво јот 
не до ста ток тре ба се меј но то упра ву ва ње да го сто рат дел од сво-
е то про у чу ва ње. Но се пак нај вред ни те су ге стии од дру ги те не 
тре ба да би дат при фа те ни без раз мис лу ва ње и раз ли ку ва ње. Тие 
мо же би не се ед на кво адап ти ра ни за окол но сти те на се ко ја мај ка 
или кон по себ на та дис по зи ци ја и тем пе ра мент на се кое де те во 
се мејс тво то. Не ка мај ка та гриж ли во го про у чу ва искус тво то на дру-
ги те, не ка таа ја за бе ле жи раз ли ка та по ме ѓу нив ни те ме то ди и неј-
зи ни те и вни ма тел но да ги ис пи та оние кои изг ле да ат де ка се од 
ви стин ска вред ност. До кол ку еден ме тод на дис цип ли на не ги до-
не се по са ку ва ни те ре зул та ти, не ка би де про бан по и на ков план, и 
ре зул та ти те ќе би дат вни ма тел но за бе ле жа ни.

Мај ки те, по ве ќе од си те дру ги, тре ба да се на вик нат се бе си на 
раз мис лу ва ње и ис пи ту ва ње. До кол ку тие би дат истрај ни во тоа, 
ќе откри јат де ка се здо би ва ат со спо соб ност, ко ја мис ле ле де ка им 
не до сти га, де ка тие учат ка ко да об ли ку ва ат пра вил ни ка ра кте ри 
кај сво и те де ца. Ре зул та ти те од ра бо та та и раз мис лу ва ња та по све-
те ни на оваа ра бо та ќе би дат ви де ни во нив на та пос луш ност, нив-
на та ед но став ност, скром ност и мо рал на чи сто та; и бо га то ќе би-
дат отп ла те ни си те вло же ни на по ри.

Родителитетребадабидатсоединетиводисциплината.– 
Во сво и те на по ри во ду ша та на сво и те де ца да по ло жи до бар те-
мел на хри сти јан ски ка ра ктер, мај ка та се ко гаш тре ба да ја има под-
др шка та и со ра бо тка та од та тко то. Кол ку и да е не жен, та тко то не 
смее да ги за тво ра очи те за по гре шки те и ма ни те на сво и те де ца 
са мо за тоа што не му е при јат но да ги каз ну ва. 

Пра вил ни те прин ци пи мо ра ат да би дат зац вр сте ни во умот на 
де те то. До кол ку ро ди те ли те се единс тве ни во ова де ло на дис цип-
ли ни ра ње, де те то ќе раз бе ре што се ба ра од не го. Но до кол ку та-
тко то, пре ку збор или пог лед, по ка же де ка тој не ја одо бру ва дис-
цип ли на та ко ја ја пру жа мај ка та, до кол ку тој мис ли де ка таа е прем-
но гу стро га и мис ли де ка тој мо ра да на до ме сти за ра ди гру бо ста 
пре ку ма зе ње и по пу шта ње, де те то ќе би де упро па сте но. Од ро ди-
те ли кои чув ству ва ат со чус тво ќе би де пра кти ку ва на из ма ма и де-
те то на ско ро ќе на у чи де ка тоа мо же да чи ни ка ко му е угод но. Ро-
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ди те ли те кои го чи нат тој грев про тив сво и те де ца ќе би дат од го-
вор ни за про па ста на нив ни те ду ши.

Комбинирановлијаниетонаљубовтаиавторитетот.– Не ка 
свет ли на та на не бес на та бла го дат го про ткае ва ши от ка ра ктер, за 
да по стои сон че ва свет ли на во до мот. Не ка по сто јат мир, уба ви 
збо ро ви и бо дри изра зи на ли це то. Тоа не е сле па љу бов, не е таа 
неж ност ко ја пот тик ну ва грев пре ку не му дро по пу шта ње, и кое што 
прет ста ву ва нај го ле ма су ро вост, не е лаж на љу бов ко ја му доз во-
лу ва на де те то да вла дее и од ро ди те ли те да пра ви ро бо ви на не-
го ви те ка при ци. Не тре ба да по стои ро ди тел ска при страс ност, не 
тре ба да по стои опре си ја; ком би ни ра но то вли ја ние на љу бо вта и 
авто ри те тот ќе по ста ви пра вил на ма три ца врз се мејс тво то.

Претставувајтегобожјиоткарактерводисциплината. – Би-
де те цвр сти, би де те од луч ни во спро ве ду ва ње то на Биб ли ски те 
ин струк ции, но би де те сло бод ни од си те стра сти. Имај те на ум 
де ка ко га ста ну ва те гру би и не ра зум ни пред сво и те ма леч ки, вие 
ги учи те да би дат исто та кви. Бог ба ра од вас да ги вос пи та те сво-
и те де ца, во ве ду вај ќи го во сво ја та дис цип ли на се то устројс тво на 
еден му дар учи тел кој е под Бож ја кон тро ла. До кол ку Бож ја та транс-
фор ми рач ка си ла се пра кти ку ва во ва ши от дом, вие са ми те по сто-
ја но ќе учи те. Вие ќе го прет ста ву ва те ка ра кте рот Хри стов и ва-
ши те на по ри во таа на со ка ќе би дат угод ни за Бо га. Ни ко гаш не ја 
за не ма ру вај те ра бо та та ко ја тре ба да би де из вр ше на за пом ла-
ди те чле но ви на Гос по до во то се мејс тво. Ро ди те ли, вие сте свет-
ли на во до мот. То гаш ва ша та свет ли на не ка свет ли пре ку угод ни 
збо ро ви, и сми ру вач ки тон на гла сот. Од нив из ва де те го се то оси ло 
пре ку мо ли тва кон Бо га за са мо кон тро ла. И ан ге ли те ќе би дат во 
ва ши от дом, за тоа што тие ќе ја наб љу ду ва ат ва ша та свет ли на. 
Дис цип ли на та ко ја вие им ја пру жа те на ва ши те де ца ќе про из ле-
гу ва во сил ни, јас ни струи од ва ши от ис прав но ра ко во ден дом кон 
све тот.

Данепостоиколебањевоправилнитеначела. – Во ста ро 
вре ме ро ди тел ски от авто ри тет бил по чи ту ван и ува жу ван; де ца та 
би ле пот чи не ти на сво и те ро ди те ли слу шај ќи ги со стра во по чит; 
ме ѓу тоа, во ова пос лед но вре ме тој ред е на о па ку. Мно гу ро ди те ли 
се це лос но пот чи не ти на сво и те де ца. Тие не се ос ме лу ва ат да се 

179



спро тив ста ват на вол ја та на сво и те де ца и за тоа им се пот чи ну-
ва ат. Ме ѓу тоа, сè до де ка тие се под по кри вот на сво и те ро ди те ли 
и за ви сат од нив, де ца та се долж ни да се пот чи ну ва ат на нив на та 
кон тро ла. Ро ди те ли те мо ра ат да би дат од луч ни, ба рај ќи нив ни те 
гле ди шта и рас у ду ва ња да се ува жу ва ат.

Превземетекрајнимеркидоколкудоброволнатапослуш-
ностнееприфатлива. – Не кои по пуст ли ви ро ди те ли кои ја са-
ка ат лес но ти ја та се пла шат да пра кти ку ва ат здрав авто ри тет над 
сво и те не по кор ни де ца, за во не кој слу чај тие да не си за ми нат од 
до ма. За не кои би би ло по до бро да го сто рат тоа откол ку да оста-
нат до ма и да жи ве ат на гр бот на сво и те ро ди те ли, во исто вре ме 
га зеј ќи врз си от авто ри тет, чо веч ки и бо жес твен. Мо же би ќе би де 
нај до бро та кви те де ца да до жи ве ат та кво искус тво за кое тие мис-
лат де ка е тол ку по жел но, да на у чат де ка чи ни не што да се за ра-
бо ти за жи вот. Не ка ро ди те ли те му ка жат на мом че то кое се за ка-
ну ва де ка ќе си оди од до ма: „Син ко мој, до кол ку си од лу чен да го 
на пу штиш до мот по пр во откол ку да дој деш во сог лас ност со пра-
вед ни те и прик лад ни пра ви ла кои по сто јат ту ка, ние не ма да те по-
пре чи ме во тоа. До кол ку мис лиш де ка све тот ќе би де по при ја тел-
ски кон те бе од тво и те ро ди те ли кои за те бе се гри же ле отсе ко гаш, 
ти ќе мо ра сам да на у чиш од таа гре шка. Ко га ќе по са каш да дој-
деш во до мот на сво јот та тко и да се пот чи ниш на не го ви от авто-
ри тет, ти си до бре дој ден. Об вр ски те се обо стра ни. До де ка ти се 
пру жа хра на, об ле ка и ро ди тел ска гри жа, ти за воз врат си дол жен 
да се пот чи ниш на пра ви ла та во до мот и на здра ва та дис цип ли на. 
Мо јот дом не мо же да би де за га ден со ми ри сот на ту тун, со без-
бож ност или пи јанс тво. Јас по са ку вам Бож ји те ан ге ли да дој дат во 
мо јот дом. До кол ку ти це лос но си од лу чен да му слу жиш на са та-
на та, ти ќе би деш во тол ку до бра за ед ни ца со она друш тво кое ти 
го са каш ка ко што ќе би деш со нив ко га и би оста нал до ма.“

Та кви от на чин на по ста пу ва ње ќе го со пре па тот кон про паст на 
ил јад ни ци. Но че сто па ти де ца та зна ат де ка тие мо жат да го чи нат 
она што е нај ло шо, а се пак ед на не му дра мај ка да се за ста пу ва за 
нив и да ги со крие нив ни те пре ста пи. Мно гу бун тов нич ки си но ви 
ли ку ва ат за ра ди тоа што нив ни те ро ди те ли не ма ат си ла да ги огра-
ни чат... Тие не при си лу ва ат на пос луш ност. Та кви те ро ди те ли ги 
пот тик ну ва ат сво и те де ца на тро ше ње и не го по чи ту ва ат Бо га 
пре ку нив но то не му дро по пу шта ње. Тие бун тов нич ки, рас и па ни 
мла ди го фор ми ра ат нај те шки от еле мент кој мо же да се кон тро-
ли ра во учи ли шта та и фа кул те ти те.
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Небидетеуморнивочинењенаонаштоедобро. – Ра бо та та 
на ро ди те ли те не за пи ра. Таа не тре ба да би де прев зе ме на со ви-
гор за еден ден и за не ма ре на след ни от. Мно гу ми на се под го тве ни 
да ја за поч нат ра бо та та, но не ма ат вол ја да истра ат во неа. Тие 
се жел ни да за поч нат не ко ја го ле ма ра бо та, да на пра ват не ко ја го-
ле ма жр тва; но тие то нат пред не пре ста на та гри жа и на по ри во ма-
ли те не шта од се којд нев ни от жи вот, се кој ча сов но то ка стре ње и 
вос пи ту ва ње на стра ни те тен ден ции, де ло то на по у чу ва ње, уко ру-
ва ње или охра бру ва ње, мал ку по мал ку ка ко што е тоа по треб но. 
Тие по са ку ва ат нив ни те де ца да ги ис пра ват сво и те ма ни и да фор-
ми ра ат пра вил ни ка ра кте ри од дед наш, до стиг ну вај ќи го вр вот со 
по скок, а не пре ку по сте пе ни че ко ри; и за ра ди тоа што нив ни те на-
де жи не се вед наш ре а ли зи ра ни, тие се обес хра бру ва ат. Не ка та-
кви те лич но сти се охра брат ко га ќе се се тат на збо ро ви те на апо-
сто лот: „Да не би де ме умор ни да чи ни ме до бро, за што ќе жне е ме 
во пра во вре ме ако не се умо ри ме.“

Де ца та на оние кои ја праз ну ва ат са бо та та мо жат да ста нат не-
тр пе ли ви по ра ди огра ни чу ва ња та, мис леј ќи де ка нив ни те ро ди те ли 
се прем но гу стро ги; во ср ца та на мла ди те мо жат да се ро дат не-
при јат ни чув ства и тие мо жат да ста нат не за до вол ни и не среќ ни, 
окри ву вај ќи ги за тоа оние кои се гри жат за нив но то се гаш но, ид но 
и веч но до бро. Но са мо за не кол ку го ди ни по доц на тие ќе им би-
дат бла го дар ни на сво и те ро ди те ли за оваа стро гост, гри жа и бу-
ден над зор во вре ме то ко га тие сè уште би ле не и скус ни.

читајтепоттикнувањаодбожјиотЗбор. – Ко га де ца та гре-
шат, ро ди те ли те тре ба да од во јат вре ме ним да им чи та ат неж но 
од Бож ји от збор та кви пот тик нув ња кои по себ но ва жат за нив ни от 
слу чај. Ко га тие се ис пи та ни, иску ша ни или обес хра бре ни, ци ти-
рај те им ги дра го це ни те збо ро ви на уте ха од Биб ли ја та, и неж но 
во де те ги да ја ста ват сво ја та до вер ба во Ису са Хри ста. Та ка мла-
ди от ум мо же да би де на со чен кон она што е чи сто и об ла го ро ду-
вач ко. И ка ко што го ле ми те проб ле ми на жи во тот и де лу ва ња та 
Бож ји со чо веч ка та рас а се откри е ни за нив но то раз би ра ње, се 
пра кти ку ва ат ре зо ни рач ки те си ли, су дот се бу ди, до де ка по у ки те 
за бо жес тве на та ви сти на се втис на ти врз ср це то. Та ка ро ди те ли те 
мо жат се којд нев но да ги об ли ку ва ат ка ра кте ри те на сво и те де ца, 
за да би дат по год ни за ид ни от жи вот.
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Г Л А  В А  4 4

СПРОвеДувАњеНАИСПРАвНАДИСцИПЛИНА

Замолетегобогадавлезеивладее.– Ба рај те пос луш ност 
во ва ше то се мејс тво; но до де ка на сто ју ва те кон тоа, ба рај те го 
Бо га за ед но со сво и те де ца, и за мо ле те го Не го да дој де и да вла-
дее. Ва ши те де ца мо же би на пра ви ле не што кое ба ра каз на; но до-
кол ку со нив се со о чи те со Хри стов дух, нив ни те ра це ќе се нај дат 
око лу ва ши от врат; тие се бе си ќе се по ни зат пред Гос по да и ќе ја 
приз на ат сво ја та гре шка. Тоа е до вол но. Ним не им тре ба каз на. 
Да му бла го да ри ме на Гос по да за тоа де ка Тој има отво ре но пат 
пре ку кој ние мо же ме да до пре ме до се ко ја ду ша.

До кол ку ва ши те де ца се не пос луш ни, тие тре ба да би дат ко ре-
ги ра ни... Пред да ги ко ре ги ра те, за ми не те на са мо и по ба рај те од 
Бо га да ги омек не и пот чи ни ср ца та на ва ши те де ца и да ви да де 
му дрост за тоа ка ко да се со о чи те со нив. Ме не не ми е поз на то 
во ни ту еден слу чај ка де ме тод не ус пе ал. Вие не мо же те да на-
пра ви те ед но де те да ги раз бе ре ду хов ни те не шта ко га не го во то 
ср це е ис пол не то со страст.

Поучетегидецататрпеливо. – Гос под са ка ср ца та на тие де ца 
од нај ра на та во зраст да му би дат не му да де ни во служ ба. До де ка 
тие се прем но гу мла ди за со нив да се ре зо ни ра, од вра те те ги нив-
ни те умо ви кол ку што мо же те нај до бро; и ка ко што тие рас нат, 
уче те ги пре ку на че ла и при мер де ка не мо же те да им по пу шта те 
на нив ни те греш ни жел би.

По у че те ги тр пе ли во. По не ко гаш тие ќе тре ба да би дат каз не ти, 
но тоа ни ко гаш не пра ве те го на та ков на чин ка ко тие би чув ству-
ва ле де ка се каз не ти во гнев. Пре ку та ков на чин на по ста пу ва ње 
вие са мо ќе пре диз ви ка те по го ле мо зло. Мно гу не среќ ни не сог ла-
су ва ња во се меј ни от круг би мо же ле да се из бег нат до кол ку ро ди-
те ли те би го пос лу ша ле Гос по до ви от со вет во вос пи ту ва ње на сво-
и те де ца.

Родителитетребадабидатподбожјадисциплина.– Мај ки, 
кол ку и ва ши те де ца да се пре диз ви ку вач ки во нив но то нез на е ње, 
не му по пу штај те на на тр пе ни е то. Би де те цвр сти со нив. Не доз во-
лу вај те да ги кон тро ли ра са та на та. Дис цип ли ни рај те ги са мо то гаш 

182



ко га вие сте под дис цип ли на та Бож ја. Хри стос ќе би де по бед ник 
во жи во тот на ва ши те де ца до кол ку вие се по у чи те од Не го кој е 
кро ток и по ни зен, чист и не ос квер нат.

Но до кол ку се оби ду ва те да ги упра ву ва те без пр во са ми те да 
пра кти ку ва те са мо кон тро ла, без пла ни ра ње, раз мис лу ва ње и мо-
ли тва, вие нај си гур но ќе жне е те гор ки пос ле ди ци.

Никогашнегиисправајтевогнев. – Вие тре ба да ги каз ну-
ва те сво и те де ца во љу бов. Не им доз во лу вај те на де ца та да чи-
нат ка ко што са ка ат сè до де ка не ста не те гнев ни и то гаш да ги каз-
ни те. Та кво то каз ну ва ње са мо му по ма га на зло то, на ме сто да го 
ле ку ва.

Да се ма ни фе сти ра страст кон ед но де те кое гре ши зна чи да 
се зго ле ми зло то. Тоа ги по ди га нај ло ши те стра сти кај де те то и го 
во ди да мис ли де ка вие не се гри жи те за не го. Тоа ре зо ни ра во се-
бе си де ка вие та ка не би го тре ти ра ле до кол ку се гри жи те за 
не го.

Не мој те да мис ли те де ка Бог не го за бе ле жу ва на чи нот на кој 
тие де ца се ис пра ва ат. Тој знае, и Тој знае исто та ка ка кви мо жат 
да би дат бла гос ло ве ни те пос ле ди ци до кол ку де ло то на ис пра ва ње 
се из вр ши на на чин за да се при до бие на ме сто да се од бие... 

Ве мо лам, не ги ис пра вај те сво и те де ца во гнев. Ако не ко гаш 
тре ба да по ста пу ва те со по низ ност, тр пе ли вост и мо ли тва тоа е 
се га. По тоа до а ѓа вре ме да се клек не со де ца та и да се по ба ра 
про шка од Бо га. На сто ју вај те да ги при до би е те за Хри ста пре ку ма-
ни фе ста ци ја на љу без ност и љу бов и вие ќе ви ди те ка ко ед на по-
воз ви ше на си ла од би ло ко ја зем на си ла со ра бо ту ва со ва ши те 
на по ри.

Ко га сте при ну де ни да го ис пра ви те де те то, не го кре вај те гла-
сот ви со ко... Не гу бе те са мо кон тро ла. Ро ди те лот кој, ко га го каз-
ну ва де те то, му да ва ме сто на гне вот сно си по го ле ма ви на откол ку 
де те то.

Карањетоираздразнувањетоникогашнепомагаат. – Гру-
би те и гнев ни збо ро ви не ма ат не бес но по тек ло. Ка ра ње то и раз-
драз ну ва ње то на де ца та ни ко гаш не по ма га ат. На ме сто тоа, тие 
ги по тик ну ва ат нај ло ши те чув ства на чо веч ко то ср це. Ко га ва ши те 
де ца гре шат и се ис пол не ти со бун тов ниш тво и вие сте иску ша ни 
да збо ру ва те и по ста пу ва те гру бо, по че кај те пред да ги каз ни те. 
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Дај те им мож ност да мис лат и доз во ле те му на сво јот тем пе ра мент 
да се ола ди.

Ко га по ста пу ва те љу без но и неж но со сво и те де ца, за ед но ќе 
го при ми те Бож ји от бла гос лов. Да ли мис ли те де ка не кој на де нот 
на Бож ји от суд ќе жа ли за тоа што бил тр пе лив и љу бе зен со сво-
и те де ца?

Нервозатанееоправданиезанетрпеливоста. – Ро ди те ли те 
сво јот по гре шен на чин на по ста пу ва ње го оправ ду ва ат со тоа што 
не се чув ству ва ат до бро. Тие се нер воз ни и сме та ат де ка во таа 
со стој ба не мо жат да би дат тр пе ли ви, сми ре ни и при јат ни. Со тоа 
тие се ма мат се бе си, а на са та на та му пру жа ат за до волс тво да ли-
ку ва за ра ди тоа што тие пре ку бла го дат та Бож ја, по ну де на во тол-
ка во изо би лие, не ги сов ла да ле сво и те при род ни нак ло но сти. Тие 
се долж ни во се кое вре ме да вла де ат со се бе си. Тоа Бог го ба ра 
од нив.

По не ко гаш ко га се умор ни од ра бо та или по тис на ти со гри жи, 
ро ди те ли те не ма ат сми рен дух, ту ку ма ни фе сти ра ат не до ста ток 
на тр пе ние ко е што не е удог но пред Бо га и кое до не су ва об лак над 
се мејс тво то. Ро ди те ли, ко га се чув ству ва те раз драз ли ви, не чи не те 
тол ку го лем грев со тоа што ќе го за тру е те це ло то се мејс тво со таа 
опас на ири та бил ност. При та кво вре ме по ста ве те двој на стра жа 
над се бе си и ре ше те ни ту еден збор, освен угод ни, бо дри збо ро ви 
да не из ле зат од ва ши те ус ни. Пра кти ку вај ќи та ква са мо кон тро ла, 
вие ќе ста ну ва те по сил ни. Ва ши от нер вен си стем не ма да би де 
тол ку чув стви те лен... Исус ги знае на ши те сла бо сти и Тој са ми от 
имал дел во на ше то искус тво во си те не шта освен грев; за ра ди 
тоа Тој за нас има под го тве но пат кој од го ва ра за на ша та си ла и 
спо соб ност.

По не ко гаш се чи ни ка ко да се оди на о па ку во се меј ни от круг. 
По стои раз драз ли вост на се ка де и изг ле да ка ко си те да се ми зер ни 
и не среќ ни. Ро ди те ли те за тоа ги об ви ну ва ат сво и те де ца и за нив 
мис лат де ка се мно гу не пос луш ни и не по кор ни, нај ло ши де ца на 
све тот, ко га при чи на та за без ре дие по чи ва кај нив. Бог од нив ба ра 
да пра кти ку ва ат са мо кон тро ла. Тие тре ба да сфа тат ко га им се 
пре пу шта ат на не тр пе ли во ста и раз драз ли во ста, тие при чи ну ва ат 
дру ги те да стра да ат. Оние око лу нив се по го де ни од ду хот кој тие 
го ма ни фе сти ра ат, и до кол ку ка ко од ѕив тие по ста пу ва ат спо ред 
исти от дух, зло то се зго ле му ва.
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Понекогашпостоисилавомолчењето. – Оние кои са ка ат да 
упра ву ва ат со дру ги те, мо ра ат пр во да на у чат да упра ву ва ат со 
се бе си... Ко га ро ди те лот или учи те лот ќе ста не не тр пе лив или е 
во опас ност да збо ру ва не ра зум но, то гаш не ка за молк не. Во мол-
че ње то се крие чу дес на си ла.

Дадетемалкузаповеди;тогашбарајтепослушност. – Не ка 
мај ки те во дат гри жа да не пра ват не по треб ни ба ра ња ка ко би ја 
по ка жа ле сво ја та власт пред дру ги те. Дај те мал ку за по ве ди, но гле-
дај те тие да би дат по чи ту ва ни.

Не мој те... во ва ша та дис цип ли на на де ца та да ги ос ло бо ду ва те 
од она што ба ра те тие да сто рат. Не ка ва ши от ум не би де тол ку 
пре о ку пи ран со дру ги не шта ка ко тоа би при чи ни ло вие да би де те 
без гриж ни. И не ста ну вај те умор ни во сво е то ста ра телс тво за тоа 
што ва ши те де ца за бо ра ва ат и го чи нат она што вие сте им го за-
бра ни ле.

Цел та на си те ва ши за по ве ди тре ба да би де за нај воз ви ше но 
до бро за ва ши те де ца и гле дај те тие за по ве ди да би дат по чи ту-
ва ни. Ва ша та енер ги ја и од лу ка мо ра да би де не по ко леб ли ва, но 
се пак се ко гаш во пот чи не тост на Хри сто ви от Дух.

Соочувањесонемарливодете. – Ко га ќе по ба ра те од сво е то 
де те да на пра ви не што, а тоа од го ва ри: „Да, јас ќе го сто рам тоа,“ 
а по тоа за не ма ру ва да го ис пол ни сво јот збор, вие не сме е те тоа 
та ка да го оста ви те. Вие мо ра те да го по ви ка те де те то да од го ва ра 
за тоа за не ма ру ва ње. До кол ку по ми не те низ тоа без за бе ле шка, 
вие сво е то де те го обра зу ва те на на ви ки на за не ма ру ва ње и не-
вер ност. Бог на се кое де те му има да де но не што за кое тоа е од го-
вор но. Де ца та тре ба да ги по чи ту ва ат сво и те ро ди те ли. Тие тре ба 
да по мог нат во но се ње то на бре ми ња та и од го вор но сти те на до-
мот; и ако за не ма рат да ја из вр шат сво ја та одре де на ра бо та, тие 
тре ба да би дат по ви ка ни на од го вор ност и од нив да се ба ра да го 
из вр шат тоа.

Последициоднепромислена,едноликадисциплина. – Ко га 
де ца та има ат на пра ве но не што по греш но, тие са ми те се убе де ни 
за сво јот грев и се чув ству ва ат по ни же ни и воз не ми ре ни. Ко га то-
гаш би би ле уко ру ва ни за сво и те гре шки, тоа че сто па ти ќе ре зул-
ти ра со тоа што тие ќе ста нат твр дог ла ви и та инс тве ни. Ка ко ждре-
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би ња кои не се пот чи ну ва ат, тие изг ле да ат од луч ни во пра ве ње то 
не вол ји, и уко ру ва ње то не ма да на пра ви ни ка кво до бро. Ро ди те-
ли те тре ба да на сто ју ва ат да ги од вра тат нив ни те умо ви во не ко ја 
дру га на со ка.

Но проб ле мот е во тоа што ро ди те ли те не се ед но браз ни во сво-
е то упра ву ва ње, ту ку по ве ќе по ста пу ва ат спо ред им пулс откол ку 
од прин цип. Тие из ле ва ат стра сти и не по ста ву ва ат пред сво и те 
де ца при мер на тоа ка кви тре ба да би дат хри сти јан ски те ро ди те ли. 
Еден ден тие ги прог ле ду ва ат гре шки те на сво и те де ца, а след ни от 
ден не ма ни фе сти ра ат тр пе ние или са мо кон тро ла. Тие не се др-
жат до па тот Гос по дов за да вр шат прав да и суд. Тие че сто па ти 
се по ве ќе ви нов ни откол ку нив ни те де ца.

Не кои де ца на ско ро ќе го за бо ра ват ло шо то што им е на пра-
ве но од та тко то и мај ка та; но дру ги де ца кои се по и на кви не мо жат 
да за бо ра ват гру бо, не ра зум но каз ну ва ње кое тие не го зас лу жи ле. 
Та ка на нив ни те ду ши им е на ште те но и нив ни те умо ви се збр ка ни. 
Мај ка та ги гу би сво и те мож но сти да вне се пра вил ни на че ла во 
умот на де те то, за ра ди што не не гу ва са мо кон тро ла и ма ни фе-
сти ра до бро ба лан си ран ум во неј зи но то од не су ва ње и де ла.

Би де те тол ки сми ре ни, тол ку сло бод ни од гнев, ка ко би би ле 
уве ре ни де ка вие ги са ка те, и по крај тоа што ги каз ну ва те.

Предизвицитепонекогашсеподобриодказнувањето. – Јас 
имам чув ству ва но та ков дла бок ин те рес во овој дел од де ло то та ка 
што имам при сво е но де ца ка ко тие би би ле вос пи та ни на пра ви-
лен на чин. На ме сто да ги каз ну вам ко га гре шат, јас за нив кре и рав 
пре диз ви ци за да чи нат до бро. Ед но де вој че има ше на ви ка да се 
фр ла се бе си на по дот за да мо же да £ би де доз во ле но да чи ни 
ка ко са ка. Јас неј зе £ ре ков: „До кол ку не го из гу биш сво јот тем пе-
ра мент за еден ден, чич ко Вајт и јас ќе те зе ме ме во ко чи ја и ќе по-
ми не ме еден сре ќен ден во при ро да. Но до кол ку се фр лиш ед наш 
на по дот, ти ќе го из гу биш тоа пра во на за до волс тво.“ Јас ра бо тев 
на тој на чин за тие де ца и се га сум бла го дар на де ка имав мож ност 
да чи нам та ка.

Сопогрешнотопостапувајнеодложно,мудроноцврсто. – 
Не пос луш но ста мо ра да би де каз не та. По греш но то мо ра да би де 
ис пра ве но. Зло то кое по стои во ср це то на ед но де те мо ра да би де 
со о че но и по бе де но од стра на на ро ди те ли те и учи те ли те. Со гре-
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шки те мо ра да се со о чи ме не од лож но и му дро, со цвр сти на и од-
луч ност. Омра за кон огра ни чу ва ње то, љу бов кон са мо по пу шта-
ње то, рам но душ но ста во пог лед на веч ни те не шта, се не шта со 
кои тре ба гриж ли во да се по ста пи. И по ве ќе од тоа: оној кој се бе си 
се пре да ва на са тан ско то водс тво на сто ју ва по сто ја но да ги ма ми 
дру ги те. Од нај ра ни те го ди ни на де те то, тре ба да на сто ју ва ме во 
не го да го пот чи ни ме ду хот на све тот.

Стапотпонекогашенеопходен. – Мај ка та мо же да се за-
пра ша: „Тре ба ли во оп што да го каз нам сво е то де те?“

Ши ба ње то мо же да би де не оп ход но ко га дру ги средс тва не по-
ма га ат; но се пак упо тре ба та на ста пот тре ба да се из бег не ко га 
тоа е мож но. Но ако бла ги те мер ки се по ка жат не до вол ни, де те то 
тре ба да по чув ству ва де ка каз на та, ко га ста на ла не из беж на, се 
при ме ну ва пот тик на та од љу бов. Ед на та ква ко рек ци ја че сто па ти 
се по ка жу ва до вол на за цел жи вот.

И ко га та кви от че кор ста не не из бе жен, на де те то нај пр во тре ба 
да му се пре до чи фа ктот де ка тоа не се пра ви за да се за до во ли 
ро ди те лот, или за да се воз диг не не го ви от авто ри тет, ту ку за до-
бро то на са мо то де те. Де те то тре ба да се по у чи де ка се ко ја не ис-
пра ве на гре шка му до не су ва не сре ќа не му и тоа го пре диз ви ку ва 
Бож је то не за до волс тво. Под та ква дис цип ли на де те то во пот чи ну-
ва ње на сво ја та вол ја на не бес ни от Отец ќе ја нај де сво ја та нај го-
ле ма сре ќа и ус пех.

Последенресурс. – Мно гу па ти ќе сог ле да те де ка до кол ку со 
нив по ста пу ва те љу без но, не ма да има по тре ба да се би чу ва ат. И 
та ков на чин на по ста пу ва ње со нив ќе ги во ди кон тоа да има ат до-
вер ба во вас. Тие од вас ќе на чи нат свој до ве ри тел. Тие ќе дој дат 
при вас и ќе ре чат: јас згре шив де нес во тол ку ча сот и са кам да 
ми про стиш и да го за мо лиш Бо га да ми про сти. Јас имам по ми-
на то низ слич ни сце ни и за ра ди тоа јас знам... Јас сум бла го дар на 
за тоа де ка имав хра брост, ко га тие по гре ши ја, со нив да се со о-
чам цвр сто, да се мо лам за нив и пред нив да го др жам стан дар-
дот на Бож ји от збор. Јас сум среќ на де ка пред нив ги прет ста вив 
ве ту ва ња та на по бед ни кот и по ну де ни те на гра ди за оние кои се 
вер ни.
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Никогашнемојтедаказнуватесостраст. – Ни ко гаш де те то 
не го каз ну вај те со страст, освен ако не са ка те тие да на у чат да се 
те па ат и рас пра ва ат. Ка ко ро ди те ли, вие сто и те на ме сто то на Бо га 
за ва ши те де ца, и вие тре ба да вни ма ва те над се бе си.

Вие мо же би ќе тре ба да каз ни те со стап; тоа по не ко гаш е не оп-
ход но, но од ло же те да се со о чи те со таа по те шко ти ја, до де ка не 
се здо би е те со кон тро ла врз се бе си. За пра шај те се се бе си: Да ли 
јас го имам пот чи не то сво јот жи вот и вол ја на Бо га? Да ли се имам 
се бе си по ста ве но она му ка де Бог мо же да упра ву ва со ме не за да 
имам му дрост, тр пе ли вост, љу без ност и љу бов во со о чу ва ње то со 
твр дог ла во ста во до мот?

Предупредувањедоедентемпераментентатко. – Бра те Л. 
да ли не ко гаш си раз мис лу вал што е де те то и ка де оди тоа? Тво-
и те де ца се пом ла ди чле но ви на Гос по до во то се мејс тво, бра ќа и 
се стри кои на ши от не бе сен Та тко ги има до ве ре но на ва ша гри жа, 
за да ги обу чи те и при го тви те за не бо. До кол ку кон нив по ста пу-
ваш та ка гру бо ка ко што че сто си чи нел, за рем не по мис лу ваш 
де ка Бог ќе те по ви ка на од го вор ност? Не сме еш да би деш та ка 
груб со сво и те де ца. Де те то не е ни ту коњ ни ту ку че на кое мо жеш 
да му за по ве даш ка ко што са каш или во се ко ја при ли ка да го на-
те раш на пос луш ност со стап, бич или со уди ра ње. Има де ца кои 
се со та ка лош ќуд та ка што им е по треб на каз на со удар, но во 
мно гу слу чаи со тоа се по стиг ну ва по ло шо... 

Ни ко гаш не по диг ну вај ра ка да ги удриш де ца та до кол ку со 
мир на со вест не мо жеш да пад неш пред Бо га и по ба раш од Не го 
бла гос лов за тоа каз ну ва ње. Пот тик ну вај љу бов во ср це то на сво-
и те де ца. Уче те ги да се за уз ду ва ат се бе си пот тик на ти од бла го-
род ни при чи ни. Не им доз во лу вај да мис лат де ка мо ра ат да ти се 
по ко ру ва ат са мо за тоа што ти тоа го са каш, за тоа што тие се сла би 
а ти јак, за тоа што ти си та тко а тие де ца. До кол ку са каш да го упро-
па стиш сво е то се мејс тво, то гаш са мо про дол жи да вла де еш со 
гру ба си ла и ќе ус пе еш во тоа.

Никогашнезатресувајтедетекоепогрешило. – Јас имам ре-
че но де ка ко га се за тре су ва ед но де те, со тоа се вне су ва два зли 
ду ха во не го, а истре су ва еден зол дух над вор. До кол ку де те то не 
е во пра во, да се за тре се ќе го сто ри са мо по ло шо. Тоа не го не ма 
да го пот чи ни.
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Првокористиразумимолитва. – Пр во ре зо ни рај те со сво и те 
де ца, јас но по ка жу вај ќи ги нив ни те гре шки, втис ну вај ќи го врз ни-
ви от ум фа ктот де ка тие не са мо што има ат згре ше но про тив те бе, 
ту ку и про тив Бо га. Со ср це пол но со со чув ство и жал за тво и те 
де ца кои гре шат, мо ли се за нив пред да ги каз ну ваш. То гаш тие 
ќе ви дат де ка не ги каз ну ваш за тоа што ти при чи ну ва ат не при јат-
ност или пак за тоа што вие са ка те да го исту ри те сво е то не за до-
волс тво врз нив, ту ку де ка тоа е сто ре но од чув ство на долж ност, 
за нив но до бро; и тие ќе ве са ка ат и по чи ту ва ат.

Та ква та мо ли тва мо же да из вр ши та кво вли ја ние врз нив ни те 
умо ви што тие ќе ви дат де ка вие не сте не ра зум ни. И до кол ку де-
ца та сог ле да ат де ка не сте не ра зум ни, вие има те здо би е но го ле ма 
по бе да. Тоа е де ло то кое тре ба да би де вр ше но во на ше то се мејс-
тво во овие пос лед ни де но ви.

ефективностанамолитватаприкризаводисциплината. – 
Не им се за ка ну вај те со гне вот Бож ји на де ца та до кол ку тие сто-
рат не што по греш но, ту ку пре ку сво и те мо ли тви до не се те ги при 
Хри ста. 

Пред да го каз ни те сво е то де те и да му за да де те фи зич ка бол ка, 
вие мо же те, ка ко хри сти јан ски та тко и мај ка, да по ка же те љу бов 
кон сво е то заб лу де но ма леч ко. Ко га со сво е то де те ќе клек не те на 
мо ли тва, по ви кај те се на збо ро ви те на со чув стви тел ни от Спа си-
тел: „Пу ште те ги де ца та да до а ѓа ат кај ме не, и не им за бра ну вај те; 
за тоа што на та кви те е царс тво то Бож јо.“ (Ма теј 10:14) Та ква та мо-
ли тва ги до ве ду ва ан ге ли те на ва ша стра на. Де те то не ма ни ко гаш 
да го за бо ра ви та кво то искус тво. Та кво то да ва ње на по у ки ќе ги 
пра ти Бож ји бла гос лов, и де те то ќе би де при ве де но кон Хри ста. 
Ко га де ца та ќе сфа тат де ка ро ди те ли те со сво е то на сто ју ва ње на-
ви сти на са ка ат да им по мог нат и тие сво и те енер гии ќе ги на со чат 
во до бра на со ка.

Личниискустваводисциплинирањето. – Јас ни ко гаш не сум 
им доз во ли ла на мо и те де ца да мис лат де ка тие мо жат да ми на-
не су ва ат по ра зи во нив но то дет ство. Јас исто та ка во мо е то се мејс-
тво до не сов де ца од дру ги се мејс тва, но јас ни ко гаш не им доз во-
лив на тие де ца да мис лат де ка тие мо жат да £ на не су ва ат по ра зи 
на сво ја та мај ка. Ни ко гаш не си доз во лив да ка жам не кој груб збор 
или да ста нам не тр пе ли ва или раз драз ли ва кон де ца та. Тие ни ту 
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ед наш не ме из нер ви раа – ни ту ед наш не ме пре диз ви каа на гнев. 
Ко га мо јот дух бе ше воз бу ден, или пак се чув ству вав на кој и да е 
на чин про во ци ра на, јас ве лев: „Де ца, ние ќе го оста ви ме тоа да по-
чи ва; се га не ма ни што да ре че ме за тоа. Пред да оди ме на спи-
е ње, ќе раз го ва ра ме за тоа.“ Имај ќи го се то тоа вре ме за раз мис-
лу ва ње, до ве чер та тие ќе се ола деа, и јас со нив мо жев да се спра-
вам на мно гу по у бав на чин... 

По стои пра ви лен на чин, а по стои и по гре шен на чин. Јас ни ко-
гаш не ја кре нав сво ја та ра ка над мо и те де ца пред да раз го ва рам 
со нив; и до кол ку тие се по ко ри ја, и до кол ку тие ја ви доа сво ја та 
гре шка (а тие се ко гаш го пра веа тоа ко га јас во мо ли тва го из не су-
вав тоа пред нив), и до кол ку тие се пот чи ни ја (а тие се ко гаш го сто-
ри ја тоа ко га јас го пра вев ова) то гаш ги имав под мо ја кон тро ла. 
Ко га се мо лев со нив, тие це лос но се по ни зу ваа и по ко ру ваа, фр-
лај ќи ги сво и те ра це око лу мо јот врат, поч ну вај ќи да пла чат... 

Јас ни ко гаш не доз во лу вав, во ис пра ва ње то на мо и те де ца, 
ду ри ни мо јот глас да се про ме ни на кој и да е на чин. Ко га гле дав 
не што по греш но, јас че кав да по ми не же сто ко ста на си ту а ци ја та 
и то гаш јас ќе ги по ви кав отка ко тие имаа вре ме да раз мис лу ва ат 
и беа за сра ме ни. Тие би ста на ле за сра ме ни до кол ку јас им оста-
вив еден час или два да раз мис лу ва ат за тие не шта. Јас се ко гаш 
одев на стра на и се мо лев. Јас то гаш не им се обра ќав.

Отка ко тие беа оста ве ни на са мо за не кое вре ме, тие до а ѓаа кај 
ме не во вр ска со тој слу чај. „До бро,“ ќе ре чев јас „ние ќе че ка ме 
до ве чер та.“ И во тоа вре ме ние ќе има ме мо ли тва и то гаш јас ќе 
им ре чев де ка тие ги има ат по вре де но сво и те ду ши и го има ат ожа-
ло сте но Ду хот Бож ји пре ку сво јот по гре шен на чин на по ста пу-
ва ње.

Одвојтевремезамолитва. – Ко га се чув ству вав воз не ми ре на 
од тоа што де ца та го пра веа и бев иску шу ва на да збо ру вам збо-
ро ви од кои би се за сра ми ла, јас мол чев и вед наш из ле гу вав од 
со ба та и го мо лев Бо га да ми да де тр пе ние со тие де ца. То гаш јас 
ќе се вра тев и збо ру вав со нив, ве леј ќи им де ка тие не сме ат тоа 
да го по вто рат. Ние мо же ме да за зе ме ме та ква по лож ба во таа при-
ли ка ка ко не би пре диз ви ка ле гнев кај де ца та. Ние тре ба да збо ру-
ва ме љу без но и тр пе ли во, имај ќи на ум кол ку сме и ние са ми те за-
стра не ти и ка ко са ка ме да би де ме тре ти ра ни од на ши от не бе сен 
Отец.
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Радостможедаследипоболкатаоддисциплинирањето.
– Не ка де ца та и мла ди те би дат по у че ни де ка се ко ја гре шка, се ко ја 
ма на, се ко ја те шко ти ја што сме ја сов ла да ле, ста ну ва ска ли ло кон 
она што е по до бро и по воз ви ше но. Со та кви искус тва по стиг на ле 
ус пех си те кои не ко гаш жи ве е ле жи вот вре ден за жи ве е ње.

Следетегобожјиотприрачник. – Биб ли ја та е при рач ник за 
упра ву ва ње со де ца та. Ту ка, до кол ку ро ди те ли те по са ку ва ат, мо-
жат да нај дат план за вос пи ту ва ње и обра зу ва ње на де ца та, за да 
не пра ват гре шки... Ко га тој при рач ник се сле ди, ро ди те ли те, на ме-
сто на сво и те де ца да им пру жа ат не о гра ни че ни уго ду ва ња, по че-
сто ќе го ко ри стат ста пот за каз ну ва ње; на ме сто да би дат сле пи 
за нив ни те гре шки, нив ни те пер верз ни тем пе ра мен ти, и жи ви са мо 
за нив ни те доб ле сти, тие ќе има ат јас но сог ле ду ва ње врз не шта та 
и ќе гле да ат спо ред свет ли на та од Биб ли ја та. Тие ќе зна ат де ка 
мо ра да им за по ве да ат на де ца та да одат по пра ви от пат.

вашиотделибожјиотдел.– Отка ко ја има те за вр ше но вер но 
сво ја та об вр ска, то гаш до не се те ги при Бо га и по мо ле те го да ви 
по мог не. Ка же те му де ка го има те за вр ше но сво јот дел и то гаш 
пре ку ве ра за мо ле те го Бог да го за вр ши сво јот дел, тоа кој вие не 
мо же те да го из вр ши те. За мо ле те го да ги уб ла жи нив ни те нак ло-
не то сти, да ги на пра ви ме ки и неж ни пре ку Сво јот Све ти Дух. Тој 
ќе ве слуш не ка ко се мо ли те. Тој ќе са ка да ги вос ли ши ва ши те мо-
ли тви. Пре ку Сво јот Збор, Тој ви на ло жу ва да ги ис пра ви те сво и те 
де ца, „не по ште ду вај ќи ги за ра ди нив но то пла че ње“ и Не го ви от 
Збор тре ба да би де зе мен во пред вид во тие не шта.
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Г Л А  В А  4 5

СОЉубОвИцвРСТИНА

Дваначиниинивнитерезултати. – По сто јат два на чи ни да 
се по ста пу ва со де ца та – на чи ни кои се раз ли ку ва ат мно гу по на-
че ла та и пос ле ди ци те. Вер но ста и љу бо вта, со е ди не ти со му дрост 
и цвр сти на, во сог лас ност со уче ње то на Бож ји от збор, ќе до не се 
сре ќа во овој жи вот и во след ни от. За не ма ру ва ње то на долж но-
сти те, не про мис ле но то по пу шта ње, про пу ста да се огра ни чат или 
ис пра ват глу по сти те на мла ди те, ќе ре зул ти ра во не сре ќа и ко-
неч на про паст на де ца та, а ќе до не се и раз о ча ру ва ње и ду шев ни 
ма ки за ро ди те ли те.

Љу бо вта има се стра близ нач ка, а тоа е долж но ста. Љу бо вта и 
долж но ста сто јат ед на по крај дру га. Ако по ка жу ва ме са мо љу бов, 
а ја за не ма ри ме долж но ста, де ца та ќе ста нат твр дог ла ви, сво ег-
ла ви, пер верз ни, се бич ни и не пос луш ни. Ако ја оста ви ме са мо 
стро га та долж ност, не уб ла жу вај ќи ја со љу бо вта ко ја при до би ва, 
ќе се по ја ват слич ни пос ле ди ци. Об вр ска та и љу бо вта мо ра да се 
спо јат ако са ка ме де ца та да би дат пра вил но дис цип ли ни ра ни.

Љубезностадабидезаконнадомот. – Бож ји от на чин на упра-
ву ва ње прет ста ву ва нај до бар на чин ка ко тре ба да се вос пи ту ва ат 
де ца та. Бог ни ко го не при си лу ва да му слу жи и исто та ка ни ка кво 
при си лу ва ње ни ту при ти сок не смее да има ни ту во се мејс тво то 
ни ту во учи ли ште то. Но се пак, ни ту ро ди те ли те ни ту уче ни ци те не 
сме ат да доз во лат нив ни от збор да не се по чи ту ва и це ни. Ако тие 
про пу шта ат да ги ис пра ват сво и те де ца ко га тие гре шат, Бог ќе ги 
сме та за од го вор ни за та кви от про пуст. Но, не кои во та кво то на сто-
ју ва ње да ги по пра ват, ги ште дат од осу да та и кри ти ка та. Не ка љу-
без но ста би де вла де ач ко пра ви ло и во се мејс тво то и во учи ли-
ште то. Не ка де ца та би дат на у че ни, а не на те ра ни да го др жат Бож-
ји от за кон и по тоа цвр сто, но со љу бов про тка е но вли ја ние ги за-
др жи од се кое зло.

Имајтеразбирањезанезнаењетонадетето. – Та тков ци и 
мај ки, во до мот вие тре ба да го прет ста ви те Бож ји от ка ра ктер. Вие 
тре ба да ба ра те пос луш ност, не со на ва ла на збо ро ви, ту ку на љу-
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бе зен на чин полн со љу бов. Вие тре ба да би де те пол ни со со чув-
ству ва ње за ва ши те де ца да би дат прив ле че ни кон вас.

Би де те при јат ни во до мот. Огра ни че те го се кој збор кој мо же да 
пре диз ви ка не свет тем пе ра мент. Бо жес тве ни от на лог гла си: „Та-
тков ци, не ги про во ци рај те сво и те де ца на гнев.“ Имај те на ум де ка 
ва ши те де ца се мла ди по го ди ни и искус тво. Во кон тро ли ра ње то 
и нив но то дис цип ли ни ра ње, би де те цвр сти, но љу без ни.

Де ца та се ко гаш не го раз ли ку ва ат до бро то од ло шо то, и ко га 
гре шат, тие че сто па ти се тре ти ра ни гру бо, на ме сто да би дат љу-
без но по у че ни.

Во Бож ји от збор не е да де на доз во ла за ро ди тел ска гру бост или 
опре си ја или пак за не пос луш но ста на де ца та. За ко нот Бож ји, во 
до маш ни от жи вот и во вла ди те на на ци и те, се из ле ва од ед но ср це 
на бе ско неч на љу бов.

Сочувствозадетекоеневетува. – Јас ја гле дам не оп ход но-
ста ро ди те ли те да се спра ват во му дро ста Хри сто ва со сво и те де ца 
кои гре шат... Оние кои не ве ту ва ат се оние на кои им тре ба нај го-
ле мо тр пе ние и љу без ност, нај неж но со чув ство. Ме ѓу тоа, мно гу ро-
ди те ли откри ва ат ла ден, не чув стви те лен дух, кој ни ко гаш не ма да 
ги во ди до по ка ја ние оние кои гре шат. Не ка ср ца та на ро ди те ли те 
би дат омек на ти од Хри сто ва та бла го дат и Не го ва та љу бов ќе го 
про нај де па тот до ср це то.

Пра ви ло то на Спа си те лот – „Ка ко што са ка те да ви пра ват лу-
ѓе то вам, та ка пра ве те им и вие ним“ (Лу ка 6:31) – мо ра да би де 
пра ви ло на си те кои се за ни ма ва ат со вос пи ту ва ње на де ца и 
мла ди. Тие се пом ла ди чле но ви на Гос по до во то се мејс тво, со нас-
лед ни ци со нас во бла го дат та на жи во тот. Хри сто во то пра ви ло 
мо ра све то да се по чи ту ва во од не су ва ње то со нај мр зе ли ви те, со 
најм ла ди те, со нај не у меш ни те, па ду ри и со оние што гре шат и се 
не по кор ни.

Помогнетеимдадецатадапобедат. – Бог неж но се гри жи за 
де ца та. Тој са ка тие да се здо би ва ат со по бе ди се кој ден. Си те ние 
тре ба да на сто ју ва ме да им по мог не ме на де ца та да би дат по бед-
ни ци. Не ка тие не би дат по вре де ни од чле но ви те на нив но то се-
мејс тво. Не доз во лу вај те ва ши те де ла и збо ро ви да би дат од та-
ква при ро да ка ко ва ши те де ца би би ле про во ци ра ни на гнев. Но 
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се пак тие мо ра вер но да би дат дис цип ли ни ра ни и ис пра ве ни ко га 
чи нат не што по греш но.

Пофалетекогатоаеможно. – Фа ле те ги де ца та ко га чи нат до-
бро, би деј ќи про мис ле на пре по ра ка е го ле ма по мош за нив ка ко 
што е и за оние по ста ри во го ди ни и раз би ра ње. Ни ко гаш не би-
де те не ко о пе ра тив ни во све то ста на до мот. Би де те љу без ни и со 
неж но ср це, по ка жу вај те хри сти јан ска уч ти вост, бла го да реј ќи им и 
по фа лу вај ќи ги сво и те де ца за по мо шта ко ја ви ја да ле.

Би де те при јат ни. Ни ко гаш не из го ва рај те глас ни збо ро ви пол ни 
со страст. Во огра ни чу ва ње то и дис цип ли ни ра ње то на сво и те де ца, 
би де те цвр сти, но љу без ни. Пот тик ну вај те ги да ги вр шат сво и те 
долж но сти ка ко чле но ви на се меј на та ор га ни за ци ја. Изра зе те го 
сво е то це не ње за на по ри те кои тие ги на пра ви ле за да ги за уз да ат 
сво и те нак ло не то сти во чи не ње на она што е по греш но.

Би де те она што по са ку ва те ва ши те де ца да би дат ко га тие ќе 
има ат власт над сво и те се мејс тва. Збо ру вај те ка ко што би са ка ле 
тие да збо ру ва ат.

внимавајтенатонотнавашиотглас. – Збо ру вај те се ко гаш 
со ми рен, се ри о зен глас, во кој не ма да би де изра зен ни ту траг на 
страст. Стра ста не е не оп ход на за да се обез бе ди не од лож на пос-
луш ност. 

Та тков ци и мај ки, вие сте од го вор ни за ва ши те де ца. Би де те 
вни ма тел ни за тоа под ка кви вли ја ни ја ги по ста ву ва те. Не мој те, 
пре ку уко ру ва ње или раз драз ну ва ње да го из гу би те сво е то вли ја-
ние врз нив за до бро. Вие тре ба да ги на со чу ва те, а не да ги воз-
бу ди те стра сти те на нив ни те умо ви. Ка ква и про во ка ци ја да има те, 
би де те си гур ни то нот на ва ши от глас да не по ка жу ва ири та ци ја. 
Не ка во вас не ви дат ма ни фе ста ци ја на ду хот на са та на та. Тоа 
не ма да ви по мог не да им уго ди те и да ги вос пи та те ва ши те де ца 
за ид ни от, бес мр тен жи вот.

Правдатадабидеизмешанасомилоста. – Ро ди те лот кој доз-
во лу ва не го во то упра ву ва ње да ста не дес по ти зам пра ви ужас на 
гре шка. Тој му на ште ту ва не са мо на де те то ту ку и на се бе си, угас-
ну вај ќи ја во нив ни те мла ди ср ца љу бо вта ко ја тре ба да те че во 
де ла и збо ро ви на љу бов. Љу без но ста, воз др жу ва ње то и љу бо вта, 
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ма ни фе сти ра ни кон де ца та, ќе се вра тат кон ро ди те ли те. Тоа што 
го се ат, тоа и ќе го жне ат.

Суровостапредизвикуваборбендух.Советдострогитеро-
дители. – Су ро вост и прав да, не по ме ша ни со љу бов, не ма да ги 
во дат ва ши те де ца да чи нат што е пра во. За бе ле же те кол ку бр гу 
во нив се по ди га бор бен дух. По стои по до бар на чин на спра ву ва ње 
со нив откол ку са мо пре ку при си лу ва ње. Прав да та има се стра близ-
нач ка, ко ја е љу бо вта. Не ка љу бо вта и прав да та се ра ку ва ат во 
си те ва ши упра ву ва ња, и вие си гур но ќе ја има те Бож ја та по мош 
ко ја ќе со ра бо ту ва со ва ши те на по ри.

Авто ри те тот на ро ди те ли те тре ба да би де ап со лу тен, но се пак 
тој не тре ба да би де зло ста вен. Во упра ву ва ње то со сво и те де ца 
ро ди те лот не тре ба да би де во ден од ка приц, ту ку од биб ли ски те 
стан дар ди. Ко га тој доз во лу ва не го ви те гру би цр ти на ка ра кте рот 
да упра ву ва ат, тој ста ну ва дес пот.

укорете,носољубовинежност. – Без сом неж вие ќе ги ви-
ди те сла бо сти те и за стра не то ста кај ва ши те де ца. Не кои ро ди те ли 
ќе ви ка жат де ка тие им збо ру ва ат и ги каз ну ва ат сво и те де ца, но 
тие не мо жат да ви дат де ка тоа им чи ни на ви сти на до бро. Не ка та-
кви те ро ди те ли про ба ат но ви ме то ди. Не ка тие по ме ша ат љу без-
ност, при вр за ност и љу бов со се меј но то упра ву ва ње, но се пак не ка 
би дат цвр сти ка ко кар па за пра ви те на че ла.

Јас сум по у че на да им ка жам на ро ди те ли те, по диг не те го стан-
дар дот на од не су ва ње во ва ши те до мо ви. Уче те ги ва ши те де ца 
да би дат пос луш ни. Упра ву вај те со нив пре ку ком би ни ра но вли ја-
ние на при вр за но ста и авто ри те тот на лик на Хри сто ви от. Не ка ва-
ши те жи во ти би дат та кви ка ко за нив би мо же ле да се ка жат збо-
ро ви те на пре по ра ка ка жа ни за Кор не ли ус, за ко го бе ше ка жа но 
де ка тој „се бо е ше од Бо га со це ли от свој дом.“

Непрактикувајтенитусуровостнитупретеранопопуштање.
– Ние не се сог ла су ва ме со таа дис цип ли на ко ја ги обес хра бру ва 
де ца та пре ку те шка цен зу ра, или ги ири ти ра пре ку страс тве но ис-
пра ва ње, и то гаш, ка ко што им пул сот се ме ну ва, ги уб ла жу ва ме 
со бак не жи, или ги по вре ду ва ме пре ку уго ду ва ња кои се штет ни. 
Пре те ра но то по пу шта ње и не со од вет на та су ро вост исто та ка тре ба 
да би дат од бег ну ва ни. До де ка не мо же ме да ги оста ви ме буд но-
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ста и цвр сти на та, исто не тре ба да за бо ра ви ме на со чув ство то и 
неж но ста. Ро ди те ли, имај те на ум де ка вие се спра ву ва те со де ца 
кои се бо рат со иску ше ни е то и на тие зли на го ни нив им е тол ку 
те шко да се спро тив ста ват ка ко и на оние лич но сти од по зре ли го-
ди ни. Де ца та кои на ви сти на коп не ат да чи нат што е пра во мо жат 
по втор но и по втор но да до жи ве ат не ус пех и исто тол ку че сто им е 
по треб но охра бру ва ње за да има ат енер ги ја и истрај ност. Бдеј те 
над де ла та на овие мла ди умо ви со мо ли тве на гри жа. За си ле те го 
се кој до бар им пулс; охра бре те ја се ко ја бла го дор на актив ност.

Одржувајтепостојанацврстина,нестраственаконтрола. – 
Де ца та по се ду ва ат чув стви тел на при ро да ко ја знае да љу би. Де-
ца та лес но се пра ват среќ ни и не среќ ни. Пре ку вни ма тел на дис-
цип ли на со збо ро ви пол ни со љу бов и де ла, мај ки те мо жат да ги 
вр зат сво и те де ца до нив ни те ср ца. По сто ја на та цвр сти на и не-
страс тве на кон тро ла се не оп ход ни за дис цип ли на та на се кое се-
мејс тво. Ка же те го мир но тоа што са ка те, би де те раз лож ни во сво-
и те по стап ки и спро ве ду вај те го тоа што сте го ка жа ле без да пра-
ви те про ме ни.

Ма ни фе сти ра ње то на нак ло не тост во ва ше то дру же ње со де-
ца та ќе се исп ла ти. Не ги отфр лај те за ра ди не до ста ток на со чув-
ство во нив ни те дет ски игри, ра до сти и жа ло сти. Ни ко гаш не доз-
во лу вај те да се на мур ти те или пак груб збор да из ле зе од ва ши те 
ус ни.

Ду ри и љу без но ста мо ра да има сво ја гра ни ца. Авто ри те тот 
мо ра да се под др жу ва пре ку од луч на стро гост за тоа што од не кои 
ќе би де при мен со ше гу ва ње и ома ло ва жу ва ње. Та ка на ре че на та 
неж ност, на го ва ра ње то и по пу шта ње то на со че но кон мла ди те, од 
стра на на ро ди те ли те и ста ра те ли те е нај го ле мо то зло кое мо же 
да дој де врз нив. Цвр сти на та, од луч но ста и по зи тив ни те ба ра ња, 
се не по ход ни за се кое се мејс тво.

Имајтегинаумсвоитегрешки. – Не ка та тко то и мај ка та има ат 
на ум де ка тие са ми те се одрас на ти де ца. И по крај тоа што го ле ма 
свет ли на за свет лу ва ла на нив ни от пат и тие има ат по дол го искус-
тво, се пак кол ку лес но тие се воз бу де ни на за вист, љу бо мо ра и 
зли прет по ста вки. За ра ди сво и те гре шки и заб лу ди тие тре ба да 
на у чат да по ста пу ва ат вни ма тел но со сво и те де ца кои гре шат.
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Не ко гаш мо же да се чув ству ва те за сра ме ни за ра ди тоа што ва-
ши те де ца по ста пу ва ат спро тив но од она што вие сте им го ка жа ле. 
Но да ли не ко гаш сте раз мис лу ва ле за тоа кол ку па ти сте по ста пу-
ва ле спро тив но од она што Гос под ви го за по ве дал да го чи ни те?

Какодасезадобиељубовтаидовербата. – По стои опас ност 
и ро ди те ли те и про свет ни те ра бот ни ци да са ка ат да за по ве да ат и 
да ди кти ра ат, до де ка не до вол но се дру жат со сво и те де ца или уче-
ни ци. Тие че сто па ти се др жат прем но гу ре зер ви ра но и сво јот авто-
ри тет го на мет ну ва ат на ла ден и не сим па ти чен на чин, со што ср-
ца та на де ца та и уче ни ци те не мо жат да се при до би јат. Ко га тие 
би ги со би ра ле де ца та око лу се бе, по ка жу вај ќи со тоа де ка ги са-
ка ат и ис по лу ва ат ин те рес за нив ни те на по ри, па ду ри и за нив-
ни те игри, од не су вај ќи се по не ко гаш ду ри и ка ко де те по ме ѓу нив, 
тие би ги сто ри ле де ца та мно гу среќ ни и би ја при до би ле нив на та 
љу бов и до вер ба. На тој на чин и де ца та по бр зо би на у чи ле да го 
по чи ту ва ат и при фа ќа ат авто ри те тот на сво и те ро ди те ли и учи-
те ли.

Младчовеквозаблуданакогомуепотребносочувство. – 
Тво и те пис ма јас ги чи тав со ин те рес и со чув ство. Јас би рек ла 
де ка на тво јот син се га му е по тре бен та тко ка ко ни ко гаш по ра но. 
Тој има по гре ше но; ти го зна еш тоа и тој знае де ка ти го зна еш тоа; 
и збо ро ви те кои ти без бед но би му ги рек ла во не го ва та не ви ност, 
и кои не би пре диз ви ка ле ни ка кви ло ши пос ле ди ци, се га би изг ле-
да ле ка ко не љу без ност и би би ле остри ка ко нож... Јас знам де ка 
ро ди те ли те се сра мат за ра ди гре шки те на де те то кое ги има обес-
че сте но мно гу бол но, но да ли заб лу де ни от го ра ну ва и по вре ду ва 
ср це то на зем ни от ро ди тел по ве ќе откол ку што Бож ји те де ца го по-
вре ду ва ат на ши от не бе сен Ро ди тел, кој ни има да де но и сè уште 
ни да ва од Не го ва та љу бов, по ви ку вај ќи нè да се вра ти ме и по ка-
е ме од на ши те гре во ви и без а ко ни ја и де ка Тој ќе ги про сти на ши те 
пре ста пи?

Не ја пов ле ку вај сво ја та љу бов се га. Таа љу бов и со чув ство се 
по треб ни се га ка ко ни ко гаш по ра но. Ко га дру ги те гле да ат кон не го 
со лад ни чув ства и ги тол ку ва ат ло ши те де ла на ва ше то мом че на 
нај лош мо жен на чин, зар та тко то и мај ка та не ма да на сто ју ва ат да 
ги во дат не го ви те ста па ла по без бед ни па те ки? Јас не го поз на вам 
ка ра кте рот на гре во ви те на ва ше то де те, но јас со си гур ност ве-
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лам, што и да е тоа, не ка ни ка кви ко мен та ри од чо веч ки те ус ни, 
ни ка ков при ти сок од чо веч ки те де ла, од оние ко и што мис лат де ка 
чи нат прав да, да те во дат да по ста пиш на на чин кој мо же да би де 
про тол ку ван од ва ши от син де ка вие се чув ству ва те прем но гу по-
ни же ни и обес че сте ни за по втор но да ја за до би е те не го ва та до-
вер ба и да ги за бо ра ви те не го ви те пре ста пи. Не ка ни што не при-
чи ни да гу би те на деж, не ка ни што не ја пре ки не ва ша та љу бов и 
неж ност за оној кој по гре шил. Са мо за ра ди тоа што тоа гре ши, тој 
има по тре ба од те бе и тој са ка та тко то и мај ка та да му по мог нат 
да заз дра ви од ста пи ци те на са та на та. Др же те го цвр сто пре ку 
ве ра и љу бов и при ле пу вај те се до сèсо чув стви тел ни от Отку пу тел, 
имај ќи на ум де ка по стои Еден кој има по го лем ин те рес во не го, 
ду ри по ве ќе и од ва ши от.

Не збо ру вај те со обес хра бру ва ње и без на деж ност. Збо ру вај те 
со хра брост. Ка же те му де ка тој мо же да би де из ба вен, де ка вие, 
не го ви от та тко и мај ка, ќе му по мог не те да се фа ти за не бо то и ги 
по ста ви сво и те ста па ла на си гур на та Кар па, Исус Хри стос, да нај де 
си гур на под др шка и не на ма лу вач ка си ла во Хри ста. До кол ку не го-
ва та гре шка не ко гаш е тол ку жа лос на, не ма да му по мог не на ва-
ши от син по сто ја но да го при тис ну ва те тоа врз не го. По тре бен е 
пра ви лен на чин за да се спа си ед на ду ша од смрт та и ед на ду ша 
да се за па зи од из вр шу ва ње на мно гу гре во ви.

барајтепомошодбогазадагопобедитеизбувливиоттем-
перамент. – Јас по са ку вам да му ка жам на се кој та тко и мај ка, до-
кол ку има те из був лив тем пе ра мент, ба рај те по мош од Бо га за да 
го по бе ди те. Ко га сте ис про во ци ра ни да би де те не тр пе ли ви, оде те 
во сво ја та со ба, клек не те и по ба рај те по мош од Бо га за да из вр шу-
ва те пра вил но вли ја ние врз сво и те де ца.

Мај ки, ко га му се пре пу шта те на не тр пе ни е то и по ста пу ва те из-
був лу во со сво и те де ца, вие не учи те од Хри ста, ту ку од еден друг 
гос по дар. Исус ве ли: „Зе ме то го Мо е то бре ме врз се бе си и на у че те 
од ме не; за тоа што јас сум кро ток и сми рен по ср це; и вие ќе нај-
де те по чи вка за сво и те ду ши. За тоа што ја ре мот Мој е благ и бре-
ме то мое е лес но.“ Ко га ва ша та ра бо та е те шка, ко га се жа ли те на 
те шко ти и те и иску ше ни ја та, ко га ве ли те де ка не ма те си ла да го по-
бе ди те иску ше ни е то, де ка не мо же те да ја по бе ди те не тр пе ли во-
ста и де ка хри сти јан ски от жи вот е на пор на ра бо та, би де те си гур ни 
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де ка вие не го но си те ја ре мот Хри стов; вие но си те бре ме од не кој 
друг гос по дар.

Одблеснувањенабожјиотлик.– На цр ква та им се по треб ни 
лу ѓе со кро ток и ти вок дух, кои се дол го тр пе ли ви. Не ка тие се на у-
чат на тие доб ле сти во со о чу ва ње то со сво и те се мејс тва. Не ка ро-
ди те ли те мис лат мно гу по ве ќе за веч ни те ин те ре си на де те то 
откол ку што мис лат за нив на та се гаш на удоб ност. Не ка кон де ца та 
гле да ат ка ко кон пом ла ди чле но ви на Гос по до во то се мејс тво, и ги 
вос пи та ат и дис цип ли ни ра ат нив на та ков на чин ка ко тие би ги во-
де ле да го реф ле кти ра ат Бож ји от лик.

199



200



ОТСЕК XI

Погрешна дисциплина





Г Л А  В А  4 6

ЗЛОТОКОеПРОИЗЛегувАОДПОПушТАњеТО

вистинскатаљубовнемуугодуванагрешното. – Љу бо вта 
е клуч кој до пи ра до ср це то на де те то, ме ѓу тоа, љу бо вта ко ја ги 
во ди ро ди те ли те да им по пу шта ат на сво и те де ца во нив ни те 
греш ни жел би не е љу бов ко ја ќе де лу ва за нив но до бро. Ср деч-
на та љу бов ко ја про из ле гу ва од љу бо вта кон Хри ста ќе ги ос по-
со би ро ди те ли те да пра кти ку ва ат про мис лен авто ри тет и да ба-
ра ат не од лож на пос луш ност. Ср ца та на ро ди те ли те и де ца та тре ба 
да би дат при вр за ни, ка ко тие ка ко се мејс тво би би ле ка нал пре ку 
кој мо жат да те чат му дро ста, доб ле ста, воз др жу ва ње то, љу без но-
ста и љу бо вта.

Колкуповеќепопуштања,потешкозараководење.– Ро ди-
те ли, на пра ве те го до мот сре ќен за сво и те де ца. Со тоа не мис лам 
да ка жам де ка вие тре ба да им по пу шта те на сво и те де ца. Кол ку 
по ве ќе им по пу шта те, по те шко ќе би де да се ра ко во ди со нив и за 
нив ќе би де по те шко да жи ве ат ве рен, бла го ро ден жи вот ко га тие 
ќе из ле зат во све тот. До кол ку вие им доз во ли те да чи нат ка ко што 
им е угод но, нив на та мо рал на чи сто та и мил ност на ка ра кте рот 
бр зо ќе изб ле дат. Уче те ги да би дат пос луш ни. Не ка тие сог ле да ат 
де ка авто ри те тот мо ра да би де по чи ту ван. Тоа изг ле да ка ко да ќе 
им до не се ма ла не при јат ност се га, но тоа ќе ги по ште ди од мно гу 
не при јат но сти во ид ни на та.

Грев е да му се уго ду ва на де те ко га е мла до и ко га гре ши. Де-
те то тре ба да се др жи под кон тро ла.

До кол ку на де ца та им се доз во ли да чи нат ка ко са ка ат, тие при-
ма ат иде ја де ка тие мо жат да би дат опс лу жу ва ни, згри же ни, да им 
се по пу шта и да би дат за ба ву ва ни. Тие мис лат де ка нив ни те жел би 
и нив на та вол ја мо ра да би де за до во ле на.

Да ли таа (мај ка та) не тре ба на де те то да му доз во ли да чи ни 
ка ко са ка по не ко гаш, да му доз во ли да чи ни ка ко што тоа по са ку ва, 
доз во лу вај ќи му да би де не пос луш но? Се ка ко не, но тол ку си гур но 
кол ку што таа му доз во лу ва, таа тол ку си гур но му доз во лу ва на са-
та на та да го за са ди све то пе кол но зна ме во неј зи на та ку ќа. Таа 
мо ра да ја бие би тка та за тоа де те кое тоа не мо же да ја бие за се-
бе си. Тоа е неј зи но то де ло, да го уко ри ѓа во лот, да го ба ра Бо га се-
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срд но и ни ко гаш да не му доз во ли на са та на та да го зе ме неј зи-
но то де те од неј зи ни те ра це и да го по ста ви во сво и те ра це.

Попуштањетопредизвикуванемиринезадоволство. – Во 
не кои се мејс тва жел би те на де те то се за кон. Се то она што тоа го 
по са ку ва му се да ва. Се то она што не му не му се до па ѓа, тоа е 
охра бре но и по на та му да не му се до па ѓа. Се мис ли де ка тие по-
пу шта ња би тре ба ло да го на пра ват де те то среќ но, но тоа се ток му 
тие не шта што не го го пра ват да не ма мир и да би де не за до вол но. 
По пу шта ње то го има рас и па но не го ви от апе тит за ед но став на, 
здра ва хра на, за ед но став на, здра ва упо тре ба на не го во то вре ме; 
уго ду ва ње то ја има из вр ше но ра бо та та на рас и пу ва ње то на ка ра-
кте рот за се гаш но ста и за веч но ста.

Немупопуштајтенанаговарањето. – Ро ди те ли те ќе тре ба за 
мно гу ра бо ти да да дат од го вор во де нот на су дот за ра ди сво е то 
зло по пу шта ње на сво и те де ца. Мно зи на ја за до во лу ва ат се ко ја 
не ра зум на жел ба, за што тоа е по до бар на чин да се ос ло бо дат од 
до са ду ва ње то од би ло кој друг на чин. Де те то тре ба да би де та ка 
вос пи та но та ка што збо рот на од би ва ње ќе го при ми со ви стин ски 
дух и ќе го при фа ти ка ко ко не чен.

Негоприфаќајтезборотнадететонадзборотнадругите. 
– Ро ди те ли те не тре ба лес но да по ми нат врз гре во ви те на сво и те 
де ца. Ко га тие гре во ви те се по со че ни од стра на на не кој ве рен при-
ја тел, ро ди те ли те не тре ба да мис лат де ка не го ви те пра ва се на-
пад на ти, де ка тоа има при ме но лич на на вре да. На ви ки те на си те 
мла ди и се кое де те вли ја ат врз бла го сто стој ба та на оп штес тво то. 
По греш ни от на чин на жи вот на еден млад чо век мо же да во ди 
мно гу дру ги по тој зол пат.

Не им доз во лу вај те на ва ши те де ца да ви дат де ка вие го има те 
во пред вид нив ни от збор пред из ја ви те на по ста ри те хри сти ја ни. 
Ве леј ќи де ка им ве ру ва те на сво и те де ца по пр во откол ку на оние 
за кои има те до ка зи де ка се Бож ји де ца, вие ги пот тик ну ва те во на-
ви ка та на ла же ње.

Наследствотонаеднорасипанодете. – Пре пу шта ње то на де-
те то на не го ва та сопс тве на вол ја до ве ду ва до зла кои не е мож но 
да се опи шат. Не кои што за ра ди та кви от про пуст во дет ство то за-
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стра ни ле, мо жат пре ку на пор на при ме на на пра ктич ни те по у ки да 
се осве стат и дој дат при се бе си; но мно гу ми на се за се ко гаш из гу-
бе ни за тоа што во дет ство то и мла до ста при ма ле са мо де лум но, 
ед но лич но вос пи ту ва ње. Де те то кое на та ков на чин е раз ма зе но 
во дет ство то, со тоа е оп то ва ре но низ це ли от свој жи вот. Во те шко-
ти и те, раз о ча ру ва ње то и иску ше ни ја та кои жи во тот со се бе не из-
беж но ги до не су ва, тие се ко гаш ќе на сто ју ва ат да ја спро ве ду ва ат 
сво ја та по греш но на со че на вол ја ко ја не би ла на вре ме дис цип ли-
ни ра на. Де ца та кои не би ле бла го вре ме но на у че ни на пос луш ност 
и по ко ру ва ње, раз ви ва ат не по сто јан и им пул си вен ка ра ктер. Та-
кви те во сво јот по доц не жен жи вот се ко гаш теж не ат да вла де ат, за-
тоа што не се на у че ни де ка тре ба и да се пот чи нат. Тие не ма ат мо-
рал на си ла да го за уз да ат сво јот са мо во лен ќуд, да ги ис пра ву ва ат 
сво и те по греш ни на ви ки или да ја пот чи нат сво ја та не кон тро ли-
ра на вол ја. Не вос пи та ни и не дис цип ли ни ра ни во дет ство то, тие 
сво и те те шки ма ни ка ко нас ле де ни осо би ни ги ис по лу ва ат и во 
до ба на зре ло ста. Изо па че ни от ин те лект ре тко мо же да раз ли ку ва 
по ме ѓу ви сти ни то то и лаж но то.
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Г Л А  В А  4 7

ЛАбАвАТАДИСцИПЛИНАИНејЗИНИТеПЛОДОвИ

Погрешнотовоспитувањевлијаеврзцелиотверскиживот. 
– Врз ро ди те ли те кои не ги вос пи та ле сво и те де ца да би дат бо го-
бо јаз ни, ту ку им доз во ли ле да по рас нат не дис цип ли ни ра ни и не-
кон тро ли ра ни по чи ва прок лет ство. За вре ме на сво е то дет ство ним 
им би ло доз во ле но да ма ни фе сти ра ат стра сти, сво ег ла вост и да 
по ста пу ва ат во де ни од им пул сот, и тие исти от дух го вне су ва ат во 
до мот. Тие се де фект ни по тем пе ра мент и страс тве ни во упра ву-
ва ње то. Ду ри и во сво е то при фа ќа ње на Хри ста тие не ги по бе ди ле 
стра сти те на кои им би ло доз во ле но да упра ву ва ат во нив ни те де-
тин ски ср ца. Тие со се бе ги но сат пос ле ди ци те од сво е то ра но вос-
пи ту ва ње низ це ли от свој вер ски жи вот. Прет ста ву ва нај те шка ра-
бо та та кви от впе ча ток да се от стра ни од рас те ни е то Гос по до во; за-
тоа што ка ко што стеб ло то е сви тка но, та ка и др во то е нак ло не то. 
До кол ку та кви те ро ди те ли ја при фа тат ви сти на та, тие ќе има ат те-
шка би тка да би јат. Тие мо же би ќе би дат пре о бра зе ни по ка ра кте-
рот, ме ѓу тоа це ло то нив но вер ско искус тво е по го де но од ла ба ва та 
дис цип ли на пра кти ку ва на над нив во нив ни те ра ни жи во ти. И де-
ца та тре ба да стра да ат за ра ди нив но то де фе ктив но вос пи ту ва ње; 
за тоа што тие ги пре не су ва ат сво и те ма ни врз нив до тре то то и че-
твр то то по ко ле ние.

ДенешнитеИлии. – О, ко га де неш ни те Илии, кои мо жат да се 
нај дат на се ка де ка ко ба ра ат оправ да ние за за стра ну ва ње то на 
сво и те де ца, вед наш би го ко ри сте ле нив ни от од Бо га да ден авто-
ри тет да ги огра ни чат и ко ре ги ра ат. Не ка ро ди те ли те и ста ра те-
ли те, кои го прог ле ду ва ат и оправ ду ва ат гре вот во оние кои се под 
нив на гри жа, има ат на ум де ка тие та ка ста ну ва ат по мош ни ци во 
тие по гре шки. До кол ку, на ме сто не о гра ни че но по пу шта ње, че сто 
па ти би се ко ри стел каз ну вач ки от стап, не во страст, ту ку со љу бов 
и мо ли тва, ние ќе ви ди ме по среќ ни се мејс тва и по до бра со стој ба 
на оп штес тво то.

За не ма ру ва ње то на Или ја јас но е прет ста ве но пред се кој та тко 
и мај ка во зем ја та. Ка ко пос ле ди ца на не го ва та не по све те на љу-
бов или не ма ње жел ба да го вр ши она што е не при јат но, тој жне ел 
же тва на без а ко ние во сво и те изо па че ни си но ви. И ро ди те ли те кои 
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го доз во ли ле безз а ко ни е то и де ца та кои го пра кти ку ва ле се ви-
нов ни пред Бо га, и Тој не ма да при фа ти жр тва или дар за нив ни от 
пре стап.

Општествотопроколнатооддефектнитекарактери. – Бе за-
ко ни е то кое по стои де нес во све тот мо же да би де тра си ра но на за-
не ма ру ва ње то на ро ди те ли те да се дис цип ли ни ра ат се бе си и сво-
и те де ца. Ил јад ни ци и ил јад ни ци од жр тви те на са та на та се тоа 
за ра ди не про мис ле ни от на чин на кој тие беа упра ву ва ни за вре ме 
на нив но то дет ство. Остри от Бож ји укор по чи ва врз та кво то упра-
ву ва ње.

Разлабавувањенауздитенадисциплината. – Де ца та со кои 
по греш но се упра ву ва ло, кои не се вос пи та ни да има ат пос луш-
ност и по чит, се по вр зу ва ат се бе си со све тот и прев зе мат кон тро ла 
врз сво и те ро ди те ли, ста вај ќи уз да на нив, во деј ќи ги та му ка де 
што тие са ка ат. Прем но гу че сто, ток му во вре ме то ко га де ца та 
тре ба да по ка жат не ос пор ли ва по чит и пос луш ност на со ве тот на 
сво и те ро ди те ли, ро ди те ли те ги раз ла ба ву ва ат уз ди те на дис цип-
ли на та. Ро ди те ли те кои до то гаш би ле свет ли при ме ри на дос лед на 
по бож ност се га се во де ни од сво и те де ца. Нив на та цвр сти на ја 
не ма. Ро ди те ли те кои го но се ле Хри сто ви от крст, и ги има ле бе ле-
зи те на Гос по да Ису са врз нив со ед на единс тве на цел, се во де ни 
од сво и те де ца по сом ни тел ни и не из вес ни па те ки.

Попуштањенапостаритедеца. – Та тков ци те и мај ки те кои 
тре ба да ја раз бе рат од го вор но ста ко ја по чи ва врз нив, ја ола ба ву-
ва ат сво ја та дис цип ли на за да ги за до во лат нак ло не то сти те на сво-
и те си но ви и ќер ки кои рас тат. Вол ја та на де те то е за кон кој се приз-
на ва. Мај ки те кои би ле цвр сти, по сто ја ни и не по пуст ли ви во сво-
ја та при ле пе ност до на че ла та, одр жу ва ње то на ед но став но ста и 
вер но ста, ста ну ва ат по пуст ли ви ка ко што нив ни те де ца се спо ју-
ва ат со ма жес тве но ста и женс тве но ста. Во нив на та љу бов кон по-
ка жу ва ње то тие му ги да ва ат сво и те де ца на са та на та со сво и те 
ра це, ка ко што от пад нич ки те евреи им доз во лу ва ле на сво и те де ца 
да пре ми ну ва ат пре ку ога нот на Мо лох.

Обесчестувањенабогазадасепридобиенаклонетостана
детето. – Та тков ци те и мај ки те им по пу шта ат на нак ло не то сти те 
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на без бож ни те де ца, и им по ма га ат со па ри и средс тва за да се по-
ка жат во све тот.

О, ка ков од го вор ќе да дат та кви те ро ди те ли на Бо га! Тие го обес-
че сту ва ат Бо га и им да ва ат се ка ква чест на сво и те за стра не ти 
де ца, отво рај ќи вра ти за нив но за ба ву ва ње кои тие во ми на то то 
го осу ди ле од прин цип. Тие доз во ли ле игра ње на кар ти, игран ки и 
ба ло ви за да ги при до би јат сво и те де ца за све тот. Во вре ме ко га 
нив но то вли ја ние врз нив ни те де ца тре ба да би де нај сил но, но-
сеј ќи све дош тво за тоа што зна чи ви стин ско то хри сти јанс тво, ка ко 
Или ја, тие се бе си се до не су ва ат под Бож јо прок лет ство со тоа што 
го обес че сту ва ат Не го и ги иг но ри ра ат Не го ви те ба ра ња, со цел 
да се здо би јат со бла го нак ло не тост кај сво и те де ца. Но мо дер на та 
по бож ност не ма да би де од го ле ма вред ност во ча сот на смрт та. 
И по крај тоа што не кои про по вед ни ци мо жат да одо брат та ков вид 
на ре ли ги ја, ро ди те ли те ќе откри јат де ка тие ја оста ва ат кру на та 
на сла ва та за да се здо би јат со ло во ри кои не ма ат ни ка ква пред-
ност. Не ка Бог им по мог не на та кви те та тков ци и мај ки да се раз-
бу дат за сво ја та долж ност.
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Г Л А  В А  4 8 

РеАКцИИНАДеТеТО

Напровокација. – Де ца та се пот тик на ти да им би дат пос луш ни 
на сво и те ро ди те ли во Гос по да, ме ѓу тоа и на ро ди те ли те исто та ка 
им е на ло же но: „Не ги про во ци рај те сво и те де ца на гнев, за тие 
да не би дат обес хра бре ни.“

Со сво и те по стап ки ние де ца та по ве ќе ги про во ци ра ме откол ку 
што ги при до би ва ме. Ви дов ед на мај ка ка ко на де те то му отрг ну ва 
од ра це не што што му пру жа по себ но за до волс тво. Не зна еј ќи за 
при чи на та на ва кво то по ста пу ва ње, де те то при род но се по чув-
ству ва зло ста ве но. Сле де ше ка вга по ме ѓу ро ди те лот и де те то и со 
еден остар пре кор при зо рот бе ше за вр шен, кол ку што тоа од над-
вор мо же ше да се ви ди; но тој су дир во чув стви тел на та дет ска 
ду ша оста ви ло бо лен впе ча ток кој не ма лес но да се из бри ше. Таа 
мај ка по ста пи ла мно гу не му дро. Без при чи на пре диз ви ка ла та кво 
ре а ги ра ње. Со сво ја та остра и не про мис ле на по стап ка пот тик на ла 
нај ло ши стра сти во ср це то на сво е то де те, и во се ко ја слич на при-
ли ка тие стра сти се по бур но и се пос ли но ќе до а ѓа ат до израз.

Нанаоѓањемани. – Вие не ма те пра во да до не се те те мен об-
лак над сре ќа та на ва ши те де ца со тоа што ќе на о ѓа те ма ни или 
ќе ги каз ну ва те стро го за не кои нез на чај ни гре шки. Гре шка та тре ба 
да би де на пра ве на да изг ле да тол ку греш на ка ква што е, и тре ба 
да се прев зе ме цвр ста, од луч на по стап ка за да се спре чи неј зи-
но то по втор но по ја ву ва ње; но се пак де ца та не тре ба да би дат оста-
ве ни во без на деж на со стој ба на умот, ту ку со одре ден сте пен на 
хра брост, за да мо жат да ја по до брат и за до би јат ва ша та до вер ба 
и одо бру ва ње. Де ца та мо жат да по са ку ва ат да чи нат што е пра во, 
мо жат да од лу чат да би дат пос луш ни; но ним им е по треб на по-
мош и охра бру ва ње.

Напремногуострадисциплина. – О, кол ку Бог е обес че стен 
во се мејс тво то ко га та му не по стои ви стин ско раз би ра ње за тоа 
од што се со стои се меј на та дис цип ли на, и де ца та се збу не ти за 
тоа што е тоа дис цип ли на и устројс тво. Ви сти на е де ка прем но гу 
остра та дис цип ли на, прем но гу кри ти ци зам, не по треб ни за ко ни и 
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про пи си, во дат кон ди срес пект на авто ри те тот и кон ди срес пект 
кон оние про пи си кои Хри стос би са кал тие да ги ис пол нат.

Ко га ро ди те ли те ма ни фе сти ра ат груб, строг, гос по дар ски дух, 
дух на сво ег ла вост и твр дог ла вост се ја ву ва кај де ца та. Та ка ро ди-
те ли те про пу шта ат да вр шат омек ну вач ко вли ја ние врз де ца та кои 
тие мо жеа да го вр шат.

Ро ди те ли, за рем не мо же те да ви ди те де ка остри те збо ро ви 
пре диз ви ку ва ат про ти ве ње? Што би пра ве ле ко га вие би би ле тре-
ти ра ни та ка не про мис ле но ка ко што вие ги тре ти ра те сво и те ма-
леч ки? Ва ша долж ност е да про у чу ва те од при чи на до пос ле ди ца. 
Ко га вие ги уко ру ва вте ва ши те де ца, ко га со гнев ни из ли ви ги уди-
ра вте оние кои се прем но гу ма ли за да се од бра нат се бе си, да ли 
сте се за пра ша ле се бе си ка кви пос ле ди ци би имал та кви от трет-
ман врз вас? Да ли сте раз мис лу ва ле кол ку сте чув стви тел ни во 
пог лед на збо ро ви те на кри ти ка или об ви ну ва ње? Кол ку че сто се 
сме та те по вре де ни ко га мис ли те де ка не кој не ги сог ле дал ва ши те 
спо соб но сти? Вие не сте ни што дру го ту ку по рас на ти де ца. То гаш 
раз мис лу вај те ка ко ва ши те де ца се чув ству ва ат ко га вие им збо ру-
ва те гру би, остри збо ро ви, стро го каз ну вај ќи ги за про пу сти те кои 
не се ни ту по ло ви на тол ку се ри оз ни во Бож ји от пог лед, кол ку ва-
ши от трет ман на де ца та.

Мно гу ро ди те ли кои твр дат де ка се хри сти ја ни не се обра те ни. 
Хри стос не пре би ва пре ку ве ра во нив ни те ср ца! Нив на та остри на, 
нив на та не про мис ле ност, нив ни те не пот чи не ти тем пе ра мен ти, ги 
од вра ќа ат нив ни те де ца и ги пра ват не нак ло не ти кон си те вер ски 
по у чу ва ња кои ги при ма ат.

Напостојанакритика. – Во на ши те на по ри да го ис пра ви ме 
зло то, ние мо ра да се па зи ме од тен ден ци ја та да на о ѓа ме гре шки 
или да кри ти ку ва ме. По сто ја на та кри ти ка збр ку ва, но не ре фор-
ми ра. Кај мно гу умо ви, а че сто оние кои се со нај фи на вос при ем-
ли вост, ат мо сфе ра на не со чув стви те лен кри ти ци зам е фа та лен за 
на по ри те. Цве ќи ња та не се отво ра ат над ви о рот на раз о ру вач ки от 
ве тар.

Ед но де те кое е по сто ја но кри ти ку ва но за не ко ја по себ на сла-
бост поч ну ва сво ја та сла бост да ја сме та ка ко својс тве на за се бе, 
не што про тив кое е на праз но да се бо ри. Та ка се соз да ва обес хра-
бру ва ње и без на деж ност, кои се че сто па ти со кри е ни под изг ле дот 
на рам но душ ност или на мет ли во по ка жу ва ње.
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Нанаредувањеиликарање. – Не кои ро ди те ли, во не до ста ток 
на са мо сов ла ду ва ње, че сто па ти по диг ну ва ат це ла бу ра на не за-
до волс тво. На ме сто од де ца та да по ба ра ат љу без но да го сто рат 
ова или она, тие им на ре ду ва ат со пре кор лив глас и во исто вре ме 
ги кри ти ку ва ат и уко ру ва ат де ца та и то гаш ко га тие не го зас лу-
жи ле тоа. Ро ди те ли, со та кви те по стап ки кон сво и те де ца вие ја 
уни шту ва те нив на та ве дри на и по лет. Де ца та ги слу ша ат ва ши те 
на ред би, но не од љу бов, ту ку са мо за тоа што не се ос ме лу ва ат 
да чи нат по и на ку. Тоа тие не го чи нат од ср це. Тоа за нив прет ста-
ву ва ма че ње, а не за до волс тво и че сто тоа ги на ве ду ва да не ги 
ува жу ва ат ва ши те упат ства, кое по ве ќе ја зго ле му ва ва ша та раз-
драз ли вост, а по лож ба та на де ца та ја пра ви уште по те шка. По сто-
ја но им на о ѓа те гре шки и нив но то по греш но од не су ва ње го прет-
ста ву ва те во пре те ра на свет ли на, сè до де ка не ги об зе ме обес хра-
бре ност до таа мер ка што ве ќе им е се ед но; да ли сте за до вол ни 
со нив но то од не су ва ње или пак не. Дух на без гриж ност во сти лот: 
„Што ми е гај ле,“ ги об зе ма та кви те де ца и тие сво ја та ра дост и за-
до волс тво поч ну ва ат да ја ба ра ат над вор од до мот, да ле ку од сво-
и те ро ди те ли, за тоа што во тој дом не мо жат да ја нај дат. Се ме-
ша ат со де ца та на ули ца и на ско ро ста ну ва ат слич ни на нај ло-
ши те.

Насамоволенначиннапостапување. – Вол ја та на ро ди те-
ли те мо ра да би де под Хри сто ва та дис цип ли на. Об ли ку ва ни и упра-
ву ва ни од Бож ји от чист Све ти Дух, тие мо жат да вос по ста ват не-
при кос но ве на власт над де ца та. Но до кол ку ро ди те ли те се стро ги 
и ако ба ра ат мно гу во сво ја та дис цип ли на, тие вр шат де ло кое тие 
ни ко гаш не ма да мо жат да го по вра тат. Пре ку сво јот са мо во лен на-
чин на по ста пу ва ње, тие разд ви жу ва ат чув ство на не прав да.

Нанеправда. – Де ца та се чув стви тел ни и на нај ма ла не прав да 
и не кои ста ну ва ат обес хра бре ни под неа и не ма да се по ко рат ни ту 
на гла сен, гне вен глас на за по вед, ни ту пак ќе се пла шат од за ка-
ну ва ње за каз ну ва ње. Ро ди те ли те че сто па ти со сво е то ло шо од-
не су ва ње пре диз ви ку ва ат бун тов ниш тво во ср ца та на сво и те де ца, 
кои, ко га со нив пра вил но би се по ста пу ва ло, би фор ми ра ле до-
бри и хар мо нич ни ка ра кте ри. Мај ка та ко ја не вла де е ла со вр ше но 
врз се бе си не е по год на да ги вос пи ту ва сво и те де ца.
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Награбањеилиудирање. – Ко га мај ка та ќе го граб не де те то 
или ќе го удри, да ли мис ли те де ка тоа му овоз мо жу ва да ја ви ди 
уба ви на та на хри сти јан ски от ка ра ктер? Не, на ви сти на; тоа са мо 
теж нее да по диг не зли чув ства во ср це то, и де те то во оп што не е 
ко ре ги ра но.

Нагруби,несочувствителнизборови. – Хри стос е под го твен 
да ги учи та тков ци те и мај ки те ка ко да би дат ви стин ски вос пи ту-
ва чи. Оние кои ќе на у чат во Не го во то учи ли ште... ни ко гаш не ма 
да збо ру ва ат на строг, не сим па ти чен тон; за тоа што збо ро ви иска-
жа ни на та ков на чин стру жат на уво то, ги из мо ру ва ат нер ви те, пре-
диз ви ку ва ат умс тве но стра да ње и соз да ва ат со стој ба на умот ко ја 
при чи ну ва да би де не воз мож но да се по тис не тем пе ра мен тот на 
де те то кон кое се има ат иска жа но та кви збо ро ви. Тоа е че ста при-
чи на за што де ца та збо ру ва ат не уч ти во кон сво и те ро ди те ли.

Наисмејувањеишегување. – Тие (ро ди те ли те) не ма ат пра во 
да раз драз ну ва ат, уко ру ва ат или ис ме ју ва ат. Тие ни ко гаш не тре ба 
да ги ше гу ва ат со де ца та за пер верз ни те цр ти на ка ра кте рот, кои 
тие са ми те им ги има ат пре фр ле но. Та ков на чин на дис цип ли на 
ни ко гаш не ма да го из ле чи зло то. Ро ди те ли, не ка на че ла та од Бож-
ји от Збор ги упа ту ва ат и уко рат ва ши те за стра не ти де ца. По ка же те 
им „та ка ве ли Гос под“ за ва ши те ба ра ња. Уко рот кој до а ѓа ка ко 
Бож ји збор мно гу по ве ќе е ефе кти вен откол ку оној кој до а ѓа од 
усти те на ро ди те ли те прос ле ден со остри, гнев ни то но ви.

Нанетрпението. – Не тр пе ни е то кај ро ди те ли те пре диз ви ку ва 
не тр пе ние и кај де ца та. Стра сти те кои ги ис по лу ва ат ро ди те ли те 
ги кре и ра ат тие исти стра сти и кај де ца та... Се кој пат ко га тие гу-
бат кон тро ла над се бе си, збо ру ва ат и по ста пу ва ат не тр пе ли во, тие 
гре шат про тив Бо га.

Нанаизменичнокарањеинаговарање. – Јас че сто имам ви-
де но де ца на кои ко га не што не им е да де но по нив но ба ра ње се 
фр лат се бе си на по дот во гнев, уди рај ќи и ври скај ќи, до де ка не про-
мис ле на та мај ка на из ме нич но го ка ра ла и на го ва ра ла де те то со 
на деж де ка во не го ќе ја по вра ти не го ва та до бра при ро да. Та ков 
трет ман са мо ги хра ни стра сти те на де те то. След ни от пат ко га тоа 
ќе се слу чу ва тоа ќе го пра ви тоа со по го ле ма сво ег ла вост, уве ре но 
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де ка ќе по бе ди ка ко и де нот прет ход но. Та ка ста пот е по ште ден, 
а де те то е рас и па но.

Мај ка та не тре ба да му доз во ли на сво е то де те да при до бие 
пред ност над неа ни ту во еден слу чај. И, со цел да се одр жу ва тој 
авто ри тет, не е не оп ход но да се на фа ти на остри мер ки; цвр ста, 
по сто ја на ра ка и љу без ност ко ја го уве ру ва де те то за љу бо вта ќе 
ја за вр ши по ста ве на та цел.

Нанедостатокнацврстинаиодлучност. – Го ле ма ште та е 
на не се на за ра ди не до ста ток на цвр сти на и од луч ност. Јас знам 
ка ко не кои ро ди те ли ве лат: Не мо жеш да го имаш ова или она, и 
то гаш омек ну ва ат, мис леј ќи де ка мо же би се прем но гу стро ги и на 
де те то му го да ва ат она што прет ход но не му го доз во ли ја. Та ка е 
на не се на ште та за цел жи вот. Ва жен за кон на умот е – еден кој не 
тре ба да би де прег ле дан – де ка ко га не кој по же лу ван пред мет 
тол ку цвр сто е одре чен без ка ква и да е на деж да се до бие, умот 
на ско ро ќе пре ста не да коп нее по не го и ќе би де оку пи ран со дру ги 
ра бо ти. Но се до де ка по стои ка ква и да е на деж за при до би ва ње 
на по са ку ва ни от пред мет, ќе би де на пра вен на пор тој да се за до-
бие... 

Ко га е не оп ход но ро ди те ли те да да дат ди рект на за по вед, каз-
на та за не пос луш ност тре ба да би де тол ку не про мен ли ва ка ко што 
се за ко ни те на при ро да та. Де ца та кои се на о ѓа ат под та кво цвр сто, 
ре ши тел но устројс тво зна ат де ка ко га не што им е за бра не то или 
одре че но, ни ка кво ко ке ти ра ње или итри на не мо же да им го пру жи 
тој пред мет. От ту ка тие на ско ро учат да се пот чи ну ва ат и пра веј ќи 
го тоа се мно гу по среќ ни. Де ца та на не од луч ни ро ди те ли кои прем-
но гу ги за до во лу ва ат сво и те де ца има ат по сто ја на на деж де ка на-
го ва ра ње то, пла че ње то или зло во ли е то мо же да им го да де нив-
нот пред мет или де ка тие мо жат да си за мис лат де ка мо жат да би-
дат не пос луш ни без да до би јат каз на. Та ка тие се по сто ја но во со-
стој ба на коп неж, на деж и не из вес ност, кое ги пра ви нес по кој ни, 
раз драз ли ви и не по кор ни. Бог та кви те ро ди те ли ги сме та ви нов ни 
за уни шту ва ње то на сре ќа та на нив ни те де ца. Ова зло по греш но 
ра ко во де ње е клуч за не тр пе ни е то и не ре ли ги оз но ста на ил јад-
ни ци. Тоа би ло при чи на за про паст на мно гу ми на кои го ис по ве-
да ле хри сти јан ско то име.
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Наненужниограничувања. – Ко га ро ди те ли те оста ру ва ат и 
има ат ма ли де ца да ги одрас нат, та тко то ве ро јат но ќе мис ли де ка 
де ца та мо ра да го сле дат те шки от, ра пав на чин на жи вот кој тој го 
жи вее. За не го е те шко да сфа ти де ка де ца та има ат по тре ба нив-
ни от жи вот од стра на на нив ни те ро ди те ли да би де на пра вен уго-
ден и сре ќен. 

Мно гу ро ди те ли на сво и те де ца им одре ку ва ат уго ду ва ње во 
она што е без бед но и без аз ле но и тол ку се уп ла ше ни во нив да 
пот тик нат не гу ва ње на жел би кон не до бри не шта та ка што тие ду ри 
не им го доз во лу ва ат на сво и те де ца ужи ва ње то кое де ца та тре ба 
да го има ат. Пре ку страв за зли пос ле ди ци, тие ја од би ва ат доз во-
ла та да им по пу штат во не кои ед но став ни за до волс тва кои би ги 
за па зи ле од исто то зло кое тие на сто ју ва ат да го од бег нат; и та ка 
де ца та мис лат де ка не ма ко рист во оче ку ва ње на ка кви и да се 
бла го нак ло но сти и за ра ди тоа тие не ги ба ра ат исти те. Ро ди те ли те 
им ги кра дат за до волс тва та на де ца та за кои тие мис лат де ка тре ба 
да би дат за бра не ти. На тој на чин до вер ба та по ме ѓу ро ди те ли те и 
де ца та е уни ште на.

Наодбивањенанекојаразумнапривилегија. – До кол ку са-
ми те та тков ци и мај ки не ма ле среќ но дет ство, зо што то гаш тие би 
ги за се ни ле жи во ти те на сво и те де ца за ра ди сво ја та го ле ма за гу ба 
во тој пог лед? Та тко то мо же да мис ли де ка тоа е единс тве ни от без-
бе ден на чин на по ста пу ва ње; но не ка тој има на ум де ка си те умо ви 
не се кон сти ту и ра ни на ист на чин и де ка кол ку се по го ле ми на по-
ри те да се огра ни чи, тол ку по мал ку ќе мо же да се кон тро ли ра вол-
ја та за жел ба та да се за до бие она што е одрек на то, а пос ле ди ца 
на тоа ќе би де не пос луш ност кон авто ри те тот на ро ди те ли те. Та-
тко то ќе би де ожа ло стен од она што тој го на ре ку ва са мо во лен на-
чин на по ста пу ва ње на не го ви от син, и не го во то ср це ќе би де ра-
не то за ра ди не го ва та не пос луш ност. Но за рем не ма да би де до-
бро за не го да го има во пред вид фа ктот де ка пр ва та при чи на за 
не пос луш ност на не го ви от син бе ше не го во то не ма ње вол ја на си-
нот да му по пу шти во она во кое не ма ше грев? Ро ди те ли те мис лат 
де ка до вол на при чи на за одре ку ва ње то на жел ба та на си нот е тоа 
што исто то нив им би ло одре че но. Но ро ди те ли те тре ба да има ат 
на ум де ка нив ни те де ца се ин те ли гент ни би ти ја, и де ка тие тре ба 
да по ста пу ва ат со нив ка ко што и са ми те би са ка ле да се по ста-
пу ва со нив.
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Насуровост. – Ро ди те ли те кои пра кти ку ва ат дух на над моќ и 
авто ри тет, пре не се ни од нив ни те ро ди те ли, ко е што ги во ди да ба-
ра ат прем но гу во сво ја та дис цип ли на и по у чу ва ње, не ма сво и те 
де ца пра вил но да ги вос пи та ат. Пре ку сво ја та су ро вост во по ста-
пу ва ње то со нив ни те гре шки, тие ги воз бу ду ва ат нај ло ши те стра-
сти на чо веч ко то ср це и де ца та ги оста ва ат со чув ство на не пра-
вед ност и не фер трет ман. Тие ја сре ќа ва ат во сво и те де ца иста та 
дис по зи ци ја ко ја тие са ми те им ја има ат да де но.

Та кви те ро ди те ли ги про те ру ва ат де ца та од Бо га, збо ру вај ќи им 
за вер ски ра бо ти; за тоа што хри сти јан ска та ре ли ги ја е на пра ве на 
не прив леч на и ду ри од бив на пре ку та кво то по греш но прет ста ву-
ва ње на ви сти на та. Де ца та ќе ре чат: „До бро, ако ва ква е ве ра та, 
то гаш јас не са кам ни што да имам со неа.“ Та ка че сто па ти се кре-
и ра не при ја телс тво во ср це то про тив ве ра та; и за ра ди са мо вол-
но то при си лу ва ње на авто ри те тот, де ца та се во де ни да го пре зи-
ра ат не бес ни от за кон и устројс тво. Ро ди те ли те ја зац вр сти ле веч-
на та суд би на на сво и те де ца пре ку сво е то по греш но упра ву ва ње 
со нив.

Нативок,љубезенначиннапостапување.– До кол ку ро ди те-
ли те по са ку ва ат нив ни те де ца да би дат при јат ни, тие ни ко гаш не 
тре ба да им збо ру ва ат на на чин на кој би ги ка ра ле. Мај ка та че сто 
па ти си доз во лу ва се бе си да би де раз драз ли ва и нер воз на. Таа че-
сто па ти го зграп чу ва де те то и му збо ру ва на груб, не при ја тен на-
чин. До кол ку де те то е тре ти ра но на ти вок, љу бе зен на чин, тоа 
мно гу ќе сто ри да го за па зи при јат ни от тем пе ра мент.

Напреколнувањесољубов. – Та тко то, ка ко све ште ник на до-
мот, тре ба да по ста пу ва бла го и тр пе ли во со сво и те де ца. Тој тре ба 
да вни ма ва во нив да не пре диз ви ка по ја ва на бор бе на нак ло ност. 
Тој не смее да доз во ли пре ста пот да по ми не не ис пра вен, но се пак 
по стои на чин да се ис пра ви без да се воз бу дат нај ло ши те стра сти 
во чо веч ко то ср це. Не ка тој во љу бов збо ру ва со сво и те де ца, ве-
леј ќи им кол ку е ожа ло стен Спа си те лот за ра ди нив на та по стап ка; 
и то гаш не ка клек не со нив пред се ди ште то на ми ло ста и ги прет-
ста ви пред Хри ста, мо леј ќи се Тој да има со чув ство над нив и да 
ги во ди да се по ка јат и по ба ра ат про шка. Та ква та дис цип ли на ско ро 
се ко гаш ќе го пре кр ши и нај твр дог ла во то ср це.
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Бог по са ку ва со на ши те де ца да по ста пу ва ме во ед но став ност. 
Ние сме скло ни да за бо ра ви ме де ка де ца та ја не ма ат пред но ста 
на дол ги те го ди ни на обу чу ва ње кои по ста ри те лу ѓе ја има ле. До-
кол ку ма леч ки те не по ста пу ва ат во сог лас ност со на ши те идеи во 
се кој пог лед, ние по не ко гаш мис ли ме де ка тие зас лу жу ва ат ка-
ра ње. Но тоа не ма да ги по пра ви не шта та. Од ве де те ги кај Спа си-
те лот и ка же те Му Не му сè за тоа; то гаш ве ру вај те де ка Не го ви те 
бла гос ло ви ќе по чи ва ат врз нив. 
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Г Л А  В А  4 9

ОДНОСОТНАРОДНИНИТе

Роднинитекоиимпопуштаатнадецатасепроблем. – Би-
де те вни ма тел ни ка ко го пре да ва те устројс тво то на ва ши те де ца 
на дру ги те. Ни кој не мо же да ве ос ло бо ди од ва ша та од Бо га да-
де на од го вор ност. Мно гу де ца се це лос но уни ште ни од ме ша ње то 
на род ни ни те или при ја те ли те во нив но то до маш но устројс тво. Мај-
ки те не тре ба ни ко гаш да им доз во лат на сво и те се стри или мај ки 
да се ме ша ат во му дро то устројс тво на нив ни те де ца. И по крај тоа 
што мај ка та мо же би при ми ла нај до бро вос пи ту ва ње од стра на не 
сво ја та мај ка, се пак, во де вет слу чаи од де сет, ка ко ба ба, таа ќе 
ги рас и пе де ца та на неј зи на та ќер ка, пре ку по пу шта ње и не про мис-
ле на по фал ба. Си те тр пе ли ви на по ри на мај ка та мо жат да про пад-
нат пре ку тој на чин на по ста пу ва ње. Поз на та е изре ка та де ка ба-
би те, ка ко пра ви ло, не се по год ни да ги одрас нат сво и те вну ци. 
Ма жи те и же ни те тре ба да ја од да дат се та по чит и по кор ност ко ја 
им при па ѓа на нив ни те ро ди те ли; но во пог лед на упра ву ва ње то 
на сво и те де ца, тие не тре ба да доз во лат ме ша ње, ту ку уз ди те на 
устројс тво то тре ба да ги има ат во сво и те ра це.

Когатиесесмеатнанепочитувањетоистрастите.– Ка де и 
да одам, јас сум ра жа ло сте на за ра ди за не ма ру ва ње то на со од вет-
на та дис цип ли на и огра ни чу ва ње. На ма ли те де ца им е доз во ле но 
да од го ва ра ат, да по ка жу ва ат не по чи ту ва ње и не при стој ност, ко ри-
стеј ќи ја зик кое на ни ту ед но де те не тре ба ни ко гаш да му се доз-
во ли да го ко ри сти кон сво и те прет по ста ве ни. Ро ди те ли те кои доз-
во лу ва ат упо тре ба на не у го ден го вор се по ве ќе до стој ни за об ви-
ну ва ње откол ку нив ни те де ца. Не при стој но ста кај де те то не тре ба 
ни ту ед наш да би де то ле ри ра но. Ме ѓу тоа та тков ци те и мај ки те, 
чич ков ци те и те тки те и де дов ци те и ба би те се сме ат при про ја ву-
ва ње то на стра сти те кај тие ма ли соз да ни ја кои има ат са мо ед на 
го ди на. Нив но то не со вр ше но иска жу ва ње на не по чит, нив на та дет-
ска твр дог ла вост, се сме та ат за остро ум ни. Та ка се фор ми рат по-
греш ни на ви ки и де те то рас те да би де пред мет на не при ја телс тво 
на си те око лу не го.
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Когатиесеобесхрабруваатодсоодветнотоисправување. 
– Јас тре пе рам по себ но за мај ки те, ко га гле дам де ка се сле пи и 
тол ку мал ку ја чув ству ва ат од го вор но ста ко ја па ѓа на мај ка та. Тие 
гле да ат ка ко са та на та ра бо ти во са мо вол но то де те ко е што е са мо 
не кол ку ме се ци ста ро. Ис пол не то со злоб на страст, изг ле да ка ко 
са та на та да зе ма це лос на кон тро ла. Но во ку ќа та мо же би се на о ѓа 
ба ба та, те тка та или не кој друг род ни на или при ја тел, кои ќе на сто-
ју ва ат да сто рат ро ди те лот да ве ру ва де ка би би ло су ро во де те то 
да се по пра ви; ко га ток му спро тив но то е она што е ис прав но; тоа 
прет ста ву ва нај го ле ма су ро вост на са та на та да му се доз во ли да 
има власт над тоа неж но, бес по мош но де те. Са та на та мо ра да 
би де уко рен. Не го ви от за фат над де те то мо да да би де скр шен. До-
кол ку ис пра ву ва ње то е по треб но, би де те вер ни во тоа. Бож ја та љу-
бов, ви стин ска та ми ло срд ност за де те то, ќе во ди кон вер но ис пол-
ну ва ње на долж но сти те.

Потешкотиикогасемејстватаживеатблискуеднидодруги. 
– Не е нај до бро за де ца та на ед но, две или три се мејс тва кои ме-
ѓу себ но се по вр за ни пре ку брач ни вр ски да жи ве ат на не кол ку ки-
ло ме три еден од друг. Нив но то ме ѓу себ но вли ја ние не е по вол но. 
Ра бо та та на ед ни те е ра бо та на дру ги те. По те шко ти и те и не вол-
ји те кои што се кое се мејс тво мо ра да ги иску си по ве ќе или по мал ку, 
и кои, кол ку што е мож но, тре ба да би дат огра ни че ни во гра ни ци те 
на се меј ни от круг, се про ши ру ва ат на си те род ни ни и вли ја ат врз 
вер ски те со ста но ци. По сто јат не шта кои не тре ба да би дат поз на ти 
за не кое тре то ли це, кол ку при ја тел ски и бли ско по вр за но тоа и да 
е. Та кви те ра бо ти тре ба да оста нат кај по е дин ци те во се мејс тва та. 
Ме ѓу тоа, род нин ски те од но си по ме ѓу не кол ку се мејс тва, чи и што 
па ти шта по сто ја но се вкр сту ва ат мо жат да му на не сат ште та на 
до сто инс тво то кое тре ба да се за па зи во се кое се мејс тво... 

Си те би би ле мно гу по среќ ни ко га би би ле од во е ни и ко га би се 
по се ту ва ле по вре ме но а вли ја ни е то на ед ни те врз дру ги те ќе би де 
де сет па ти по го ле мо.
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Г Л А  В А  5 0

ОДшТОСеСОСТОИвИСТИНСКОТО
ОбРАЗОвАНИе

ширинатанавистинскотообразование. – Ви стин ско то обра-
зо ва ние зна чи по ве ќе откол ку са мо изу чу ва ње на одре де на сту ди-
ска на ста ва. Тоа е ши ро ко. Во не го е вклу чен хар мо нич ни от раз ви-
ток на си те фи зич ки си ли и умс тве ни спо соб но сти. Тоа по у чу ва на 
љу бов и страв кон Бо га и е под го то вка за вер но из вр шу ва ње на 
жи вот ни те долж но сти.

Пр ва та го ле ма по у ка во се то обра зо ва ние е да се знае и раз-
би ра Бож ја та вол ја. Се кој ден ние тре ба да се тру ди ме да се здо-
би е ме со тоа зна е ње. Да се учи за на у ка та са мо пре ку чо веч ко то 
тол ку ва ње зна чи да се здо бие по греш но вос пи ту ва ње, но да се на-
у чи од Бо га и Хри ста зна чи да се на у чи на у ка та на не бо то. Се има 
дој де но до збр ка во обра зо ва ни е то за тоа што се не ма ат воз диг-
на то Бож ја та му дрост и зна е ње.

влијаниеспротивнонасебичноторивалствоиалчност. – 
Во вре ме ка ко што е на ше то, ка ква е на со ка та на обра зо ва ни е то 
што се да ва? На кои дви жеч ки си ли во чо ве кот тоа нај че сто му се 
обра ќа? На са мо љу би е то. Го лем дел од обра зо ва ни е то што се 
да ва, не го зас лу жу ва тоа име. Со ви стин ско то обра зо ва ние се суз-
би ва ат се бич на та ам би ци ја, коп не жот за власт, не по чи ту ва ње на 
пра ва та и по тре би те на чо веш тво то – по ро ци кои ка ко прок лет ство 
го при ти ска ат на ши от свет. 

вистинскотообразованиеепрактичноитеоретско. – Во дет-
ство то и мла до ста пра ктич но то и те о рет ско то обу чу ва ње тре бе да 
би де со е ди не то, и умот скла ди ран со зна е ње... 

Де ца та тре ба да би дат по у чу ва ни да но сат дел од до маш ни те 
долж но сти. Тие тре ба да би дат по у че ни ка ко да им по мог нат на та-
тко то и мај ка та во ма ли те не шта кои тие мо жат да ги чи нат. Нив-
ни те умо ви тре ба да би дат обу че ни да мис лат, нив ни те ме мо рии 
на прег на ти да ја за па ме тат нив на та одре де на ра бо та; и во обу чу-
ва ње то на на ви ки те на ко рис ност во до мот, тие се обра зу ва ат во 
вр ше ње на пра ктич ни те долж но сти со од вет ни за нив ни те го-
ди ни.
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Тоанееприроденизборнамладите. – Вос пи ту ва ње то од та-
кви от ка ра ктер кое ќе ги при го тви за пра ктич ни от жи вот, тие по при-
ро да не се скло ни да го од бе рат. Тие на пор но ги истак ну ва ат сво-
и те жел би; што им се до па ѓа а што не, сво и те при о ри те ти и нак ло-
не то сти. Но до кол ку ро ди те ли те има ат пра вил на прет ста ва за Бо га, 
за ви сти на та и за вли ја ни ја та со кои тре ба да би дат оп кру же ни нив-
ни те де ца, ќе чув ству ва ат де ка врз нив по чи ва од Бо га да де на од-
го вор ност гриж ли во да ра бо тат и да ги на со чу ва ат мла ди те кои 
што сè уште не ма ат искус тво во жи во тот.

Нееметодзаодбегнувањенаживотнитебремиња. – На 
мла ди те тре ба да им се втис не мис ла та де ка обра зо ва ни е то не ги 
учи ка ко мо жат да се из бег нат не при јат ни те жи вот ни долж но сти и 
те шки те то ва ри; ту ку ка ко со по до бри ме то ди и по воз ви ше ни це ли 
мо же да се олес ни ра бо та та. На у че те ги де ка ви стин ска та жи вот на 
цел не е стек ну ва ње нај го ле ма до би вка за се бе си, ту ку од да ва ње 
по чест на сво јот Соз да тел пре ку из вр шу ва ње на сво јот дел од ра-
бо ти те во све тот и да ва ње ра ка по мош нич ка на оние кои се пос-
ла би или има ат по мал ку зна е ње.

воспитувањетотребадагоразбудидухотнаслужба. – Слу-
же ње то на Хри ста во ма ли те се којд нев ни не шта, по ве ќе од сè дру го, 
има моќ да го обра зу ва ка ра кте рот и да го на со чи жи во тот кон па тот 
на не се бич на та служ ба. Ра бо та та на ро ди те ли те и на став ни ци те е 
да го про бу дат овој дух, да го охра брат и пра вил но да го на со чат. 
Не по стои по важ на ра бо та ко ја би мо же ла да им би де до ве ре на. Ду-
хот на служ ба е дух на не бо то и ан ге ли те ќе со ра бо ту ва ат во се кој 
наш на пор да го раз ви е ме и пот тик не ме.

Ва кво то вос пи ту ва ње мо ра да би де вте ме ле но врз Бож ја та реч. 
Са мо во неа не го ви те прин ци пи се да де ни во пот пол ност. Биб ли ја та 
тре ба да би де те мел на про у чу ва ње то и по у чу ва ње то. Нај су штес-
тве но зна е ње е зна е ње то за Бо га и за Оној што Тој Го ис пра тил.

Тоагопоставуваморалнотовоспитувањенадинтелектуал-
натакултура. – Де ца та се во го ле ма по тре ба од пра вил но до-
маш но вос пи ту ва ње кое би ги ос по со би ло да ста нат ко рис ни чле-
но ви на чо веч ко то оп штес тво. Ме ѓу тоа, се кој на пор со ко ја ин те ле-
кту ал на та кул ту ра се из ди га над мо рал но то вос пи ту ва ње, по-
греш но е на со чен. Упа ту ва ње то, по пра ву ва ње то и об ла го ро ду ва-
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ње то на де ца та и мла ди те тре ба да би де нај важ на долж ност на 
ро ди те ли те и учи те ли те.

Неговатацелеизградувањенакарактерот. – Стек ну ва ње то 
на та кво то зна е ње кои нас ќе не на пра ви по до бри, кое во нас ќе 
ги раз вие нај до бри те ка ра ктер ни осо би ни, а ду ша та ќе ја удо стои 
за жи во тот кој по тра е ње мо же да се ме ри со жи во тот Бож ји, - тоа 
е нај воз ви ше но то вос пи ту ва ње. Веч но ста не сме е ме ни ко гаш да 
ја из гу би ме од сво и те прес ме тки. Нај воз ви ше но то вос пи ту ва ње е 
она кое на ши те де ца и мла ди ќе ги упа ти во на у ка та на хри сти јанс-
тво то, кое ќе им пру жи искус тве но зна е ње за Бож ји те па ти шта и 
за Не го ви от та тков ски ка ра ктер, по у ки кои са ми от Хри стос лич но 
им ги пре дал на Сво и те уче ни ци.

Тоаеобучувањекоенасочуваиразвива. – Со ло мон ве ли: 
„Упа ту вај го де те то по па тот по кој тре ба да оди, па ко га ќе оста ри, 
не ма да от ста пи од не го.“ Овој ја зик е по зи ти вен. Обу чу ва ње то кое 
Со ло мон ни го на ло жу ва тре ба да упа ти, обра зу ва и раз вие.

Со цел ро ди те ли те и учи те ли те да ја вр шат сво ја та ра бо та, тие 
са ми те за се бе мо ра да го раз бе рат „па тот“ по кое де те то тре ба да 
оди. Тоа оп фа ќа по ве ќе откол ку са мо зна е ње то од кни ги те. Тоа го 
вклу чу ва се то она што е до бро, доб лес но, пра вед но и све то. Тоа 
ја вклу чу ва уме ре но ста, по бож но ста, брат ска та љу без ност и љу-
бов кон Бо га и еден кон друг. За да се по стиг не таа цел, мо ра да 
се по све ти вни ма ние на те лес но то, умс тве но то, мо рал но то и вер-
ско то вос пи ту ва ње на де ца та.

Тоаподготвуваработницизабога.– На та тков ци те и мај ки те 
па ѓа од го вор но ста за пру жа ње на хри сти јан ско вос пи ту ва ње на де-
ца та кои им се до ве ре ни. Во ни ту еден слу чај тие не тре ба да доз-
во лат не ко ја ра бо та тол ку да го ап сор би ра умот, вре ме то и та лен-
ти те за нив ни те де ца да за стра ну ва ат сè до де ка тие не се мно гу 
од да ле че ни од Бо га. Тие не тре ба да им доз во лат на сво и те де ца 
да слиз нат од нив ни от сти сок во ра це те на не вер ни ци те.

Тие тре ба да сто рат сè што е во нив на моќ да ги др жат на стра на 
од впи ва ње то на ду хот на све тот. Тие тре ба да ги вос пи ту ва ат нив 
да ста нат ра бот ни ци за ед но со Бо га. Тие тре ба да би дат Бож ја чо-
веч ка ра ка, уго ду вај ќи си се бе си и на сво и те де ца за бе скрај ни от 
жи вот.
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Тоапоучувазаљубовтаистравотбожји. – Хри сти јан ски ро-
ди те ли, не ма ли да са ка те за ра ди Хри ста да ги ис пи та те ва ши те 
коп не жи, ва ша та цел за ва ши те де ца и да ви ди те да ли тие мо жат 
да го по ми нат те стот на Бож ји от за кон? Нај не оп ход но то вос пи ту-
ва ње е она кое нив ќе ги учи на љу бо вта и стра вот Бож ји.
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Г Л А  В А  5 1 

ПОДгОТОвКАЗАучИЛИшТе

Првитеосумилидесетгодини. – Де ца та не тре ба дол го да 
се др жат за тво ре ни во до мот, ни ту од нив да се ба ра на пор но да 
учат, сè до де ка не би де по ста вен до бар те мел за нив ни от фи зич ки 
раз вој. Во те кот на пр ви те осум или де сет го ди ни од жи во тот, нај-
до бра та учил ни ца за де те то се по ле то или гра ди на та, мај ка та нај-
до бар учи тел, а при ро да та нај до бар учеб ник. Ду ри и ко га де те то 
ќе по рас не до вол но за да по се ту ва учи ли ште, не го во то здрав је 
мо ра да се сме та за мно гу по важ но од ин те ле кту ал но то зна е ње. 
Тре ба да му се обез бе дат нај по вол ни ус ло ви за фи зич ки и мен та-
лен раст. 

Оби чај е де ца та мно гу мла ди да се пра тат на учи ли ште. Од нив 
се ба ра да учат од кни ги кои ги обре ме ну ва ат нив ни те мла ди 
умо ви... Тоа не е му дро. Ед но нер воз но де те не тре ба да би де обре-
ме не то во таа на со ка.

Програматанадететозавременаранотодетство. – За 
вре ме на пр ви те шест или се дум го ди ни од жи во тот на де те то, по-
себ но вни ма ние тре ба да би де по пр во по све те но на не го во то фи-
зич ко вос пи ту ва ње откол ку на умот. По тој пер и од, до кол ку фи зич-
ка та кон сти ту ци ја е до бра, на вос пи ту ва ње то на две те не шта тре ба 
да се по све ти вни ма ние. Ра но то дет ство се про те га до ше ста та 
или сед ма та го ди на. До тој пер и од де ца та тре ба да би дат оста-
ве ни, ка ко мла ди јаг ни ња, да тал ка ат око лу ку ќа та и во по ли ња та, 
ве се ло пот скок ну вај ќи и ско кај ќи, сло бод ни од гри жа та и не вол-
ји те.

Ро ди те ли те, а по себ но мај ки те, тре ба да би дат единс тве ни учи-
те ли на та кви те ма ли де ца. Тие не тре ба да ги обра зу ва ат од кни ги. 
Де ца та вог лав но тре ба да би дат жел ни за зна е ње на не шта та од 
при ро да та. Тие ќе по ста ву ва ат пра ша ња во пог лед на не шта та кои 
ги гле да ат и слу ша ат и ро ди те ли те тре ба да ја иско ри стат мож но-
ста да ги по у чат и тр пе ли во им од го во рат на тие ма ли пра ша ња. 
На тој на чин тие мо жат да се здо би јат со пред ност над не при ја те-
лот и да по диг нат бе дем око лу умо ви те на сво и те де ца пре ку се-
е ње на до бро се ме во нив ни те ср ца, не оста вај ќи му про стор на 
ло шо то да за фа ти ко рен. Тоа што на де ца та им е по треб но во нив-

225



ни те неж ни го ди ни за об ли ку ва ње то на ка ра кте рот е љу бов на та 
ин струк ци ја на мај ка та.

Поукизавременатранзициониотпериод. – Мај ка та тре ба 
да би де учи те лот, а до мот учи ли ште то ка де се кое де те ќе ги при ма 
сво и те пр ви лек ции; и во тие лек ции тре ба да би дат вклу че ни на-
ви ки те на ра бот ли вост. Мај ки, не ка ма леч ки те си игра ат на отво-
рен про стор; не ка ги слу ша ат пес ни те на пти ци те и на у чат за љу-
бо вта Бож ја ко ја е изра зе на во Не го ви те пре крас ни де ла. По у чу-
вај те ги на ед но став ни те по у ки од кни га та на при ро да та и не шта та 
око лу нив; и ка ко што нив ни те умо ви рас нат, мо жат да се при да-
дат по у ки од кни ги те и цвр сто да се вре жат во ме мо ри ја та. Но не ка 
тие исто та ка на у чат, ду ри во сво и те нај ра ни го ди ни, да би дат ко-
рис ни. Уче те ги да мис лат на тоа, ка ко чле но ви на до ма ќинс тво то, 
тие тре ба за ин те ре си ра но да по ма га ат во спо де лу ва ње то на до-
маш ни те бре ми ња, и да теж не ат кон здра ва фи зич ка актив ност во 
из вр шу ва ње то на не оп ход ни те до маш ни об вр ски.

Тоанетребадабидеболенпроцес. – Та кво то вос пи ту ва ње 
е од не и скаж ли ва вред ност за де те то и та кво то вос пи ту ва ње не 
тре ба да би де бо лен про цес. Тоа тре ба та ка да би де да де но за де-
те то да мо же да нај де за до волс тво учеј ќи да би де ко рис но. Мај-
ки те мо жат да ги за ба ву ва ат сво и те де ца до де ка ги по у чу ва ат да 
ги из вр шу ва ат ма леч ки те до маш ни долж но сти со љу бов. Тоа е де-
ло то на мај ка та – тр пе ли во да ги по у чу ва сво и те де ца, за по вед врз 
за по вед, пра ви ло врз пра ви ло, мал ку ту ка и мал ку та му. И во вр-
ше ње то на таа ра бо та, мај ка та са ма та ќе се здо бие со бес це не-
то то вос пи ту ва ње и дис цип ли на.

Моралотзагрозенодстрананаучилишнотодруштво. – Не 
ги пра ќај те сво и те ма леч ки прем но гу ра но на учи ли ште. Мај ка та 
тре ба да би де мно гу вни ма тел на ка ко во об ли чу ва ње то на умот на 
тол ку ма ло де те му го пре да ва на друг.

Мно гу мај ки мис лат де ка тие не ма ат вре ме за да ги по у чат сво-
и те де ца, и за да се ос ло бо дат од нив, од нив на та вре ва и бе љи, 
тие ги ис пра ќа ат на учи ли ште...

Не са мо што мо же да би де до ве де но во опас ност фи зич ко то и 
умс тве но то здрав је на де ца та со тоа што ќе се ис пра тат на учи ли-
ште на прем но гу мла да во зраст, но тие се гу би те ли и во мо ра лен 
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пог лед на не шта та. Та му тие има ат мож ност да се за поз на ат со 
де ца кои се не вос пи та ни во сво и те ма ни ри. Тие се фр ле ни во друш-
тво то на не кул тур ни те, на оние кои ла жат, пцу јат, кра дат и ма мат, 
и кои на о ѓа ат за до волс тво тоа зна е ње за по ро ци те да го да дат на 
оние кои се пом ла ди од нив. Мла ди те де ца, до кол ку би дат пре пу-
ште ни на се бе си, по пр во го учат ло шо то откол ку до бро то. Ло ши те 
на ви ки нај до бро се сла га ат со те лес но то ср це, и не шта та кои тие 
ги слу ша ат и гле да ат во ра но то дет ство и дет ство то се дла бо ко 
вре жу ва ат врз нив ни те умо ви; и ло ши те се ми ња кои се се јат во 
нив ни те мла ди ср ца ќе фа тат ко рен и ќе ста нат остри тр ња кои ќе 
ги ра ну ва ат ср ца та на нив ни те ро ди те ли.
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Којакласанаедукатори? – По сто јат две кла си на еду ка то ри 
во све тот. Ед на кла са се оние кои Бог ги пра ви ка на ли на свет ли-
на та, а дру га та кла са се оние кои са та на та ги ко ри сти ка ко свои 
аген ти, кои се му дри да чи нат зло. Ед на кла са го зе ма во пред вид 
ка ра кте рот Бож ји и се бо га ти во зна е ње то за Хри ста, кој Бог го пра-
тил во све тот. Таа кла са це лос но им се пре да ва на оние не шта кои 
до не су ва ат освет лу ва ње од не бо то, не бес на му дрост за воз диг ну-
ва ње на ду ша та. Се ко ја спо соб ност на нив на та при ро да се пот чи-
ну ва на Бо га и нив ни те мис ли се до не се ни во по кор ност на Хри-
ста. Дру га та кла са е во со јуз со прин цот на тем ни на та, кој се ко гаш 
е бу ден ка ко би на шол при ли ка дру ги те да ги учи на зна е ње то за 
зло то.

Одберетегоучилиштетокадебогетемелот. – Ко га го пла ни-
ра ат вос пи ту ва ње то и обра зо ва ни е то на сво и те де ца над вор од 
се меј ни от круг, ро ди те ли те мо ра ат да го има ат на ум фа ктот де ка 
ве ќе не е без бед но да се по се ту ва ат јав ни те учи ли шта; ту ку тре ба, 
не жа леј ќи труд и на пор, да ги пра ќа ат во учи ли шта ка де ќе при-
мат вос пи ту ва ње зас но ва но на биб ли ски от те мел. Врз се кој ро ди-
тел по чи ва све че на од го вор ност и долж ност сво и те де ца пре ку хри-
сти јан ско вос пи ту ва ње да ги за поз на ат со Бо га, на ве ду вај ќи ги да 
ста нат учес ни ци во бо жес тве на та при ро да и во си те не шта да ја 
при фа тат Не го ва та вол ја и Не го ви от пат.

ИмајтегонаумбожјиотсоветдоИзраел. – До де ка су до ви те 
Бож ји па ѓаа врз Еги пет ска та зем ја, Гос под ги упа тил Изра ел ци те 
не са мо да ги др жат де ца та во сфе ра та на нив ни те до мо ви, ту ку 
да ја до не сат ду ри и сво ја та сто ка од по ли ња та...

Ка ко што Изра ел ци те ги др же ле сво и те де ца во сво и те ку ќи за 
вре ме то ко га Бож ји те су до ви па ѓа ле врз зем ја та Еги пет ска, та ка и 
во вре ме на опас ност ние тре ба на ши те де ца да ги др жи ме од во-
е ни и раз лич ни од све тот. Ние тре ба да ги учи ме де ка Бож ји те за-
по ве ди зна чат мно гу по ве ќе откол ку што ние тоа го сфа ќа ме. Оние 
кои ги др жат не ма да ги ими ти ра ат де ла та на пре стап ни ци те на 
Бож ји от за кон.
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Ро ди те ли те мо ра да гле да ат кон Бож ја та реч со по чит, би вај ќи 
пос луш ни на си те неј зи ни по у чу ва ња. До де неш ни те ро ди те ли, 
ка ко и до Изра ел ци те, Бог об ја ву ва: „Овие збо ро ви... не ка ти се 
вре жат во ср це то; на пом ну вај им ги на сво и те си но ви. Збо ру вај им 
за нив ко га се диш до ма во сво ја та ку ќа и ко га одиш па тем; ко га лег-
ну ваш и ко га ста ну ваш. Вр зи ги на сво ја та ра ка за знак и не ка ти 
би дат ка ко за пис ме ѓу очи те! На пи ши ги на до врат ни ци те на сво-
ја та ку ќа и на сво и те вра ти.“

И по крај тие јас ни ин струк ции, не кои од Бож ји от на род им доз-
во ли ја на сво и те де ца да по се ту ва ат јав ни учи ли шта, ка де тие се 
ме ша ат со оние кои се ко рум пи ра ни во мо ра лот. Во тие учи ли шта 
нив ни те де ца не мо жат ни ту да ја про у чу ва ат Биб ли ја та ни ту да ги 
на у чат неј зи ни те прин ци пи. Хри сти јан ски ро ди те ли, вие мо ра те да 
обез бе ди те на чин на кој ва ши те де ца ќе би дат обра зо ва ни спо ред 
Биб ли ски те на че ла.

библискатавистинанеутрализирана;дететозбунето. – 
Да ли ва ши те де ца од учи те ли те во јав ни те учи ли шта при ма ат 
мис ли кои се во хар мо ни ја со Бож ји от збор? Да ли гре вот е прет-
ста вен ка ко по вре да за Бо га? Да ли пос луш но ста на си те Бож ји за-
по ве ди е по у че на ка ко по че ток на се та му дрост? Ние ги ис пра ќа ме 
на ши те де ца во са бот на та шко ла за да би дат по у че ни во пог лед 
на ви сти на та, и по тоа ко га одат во це лод нев но то учи ли ште, им се 
да де ни лек ции кои со др жат заб лу ди. Тие не шта го збу ну ва ат умот, 
а тоа не тре ба да би де та ка; за тоа што ако мла ди те при ма ат мис ли 
кои ќе го збу нат умот, ка ко ќе би де спре че но вли ја ни е то на та кво то 
обра зо ва ние?

Да ли тре ба да се чу ди ме де ка под та кви те окол но сти не кои од 
мла ди те ме ѓу нас не ги вред ну ва ат вер ски те пред но сти? Да ли мо-
же ме да се чу ди ме на тоа де ка тие за стра ну ва ат во иску ше ние? 
Мо же ме ли да се чу ди ме де ка, за не ма ре ни ка кви што би ле, нив-
ни те си ли се по све те ни на за до волс тво кое не им чи ни до бро, де ка 
нив ни те вер ски жел би се ос ла бе ни и нив ни от ду хо вен жи вот за тем-
нет. Умот ќе би де од ист ка ра ктер ка ко и она од кое се хра ни, же-
тва та од иста при ро да спо ред по се а но то се ме. Да ли тие фа кти до-
вол но ја по ка жу ва ат не оп ход но ста за вни ма ва ње од нај ра ни те го-
ди ни на обра зо ва ни е то кое мла ди те го при ма ат. За рем не ма да 
би де по до бро за мла ди те да по рас нат во сте пен на нез на е ње за 
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она што е оп што при фа те но ка ко обра зо ва ние за да ста нат не гриж-
ли ви во пог лед на Бож ја та ви сти на.

Домашницрковниучилишта. – Кол ку што е по ве ќе мож но, на 
си те на ши де ца тре ба да им се пру жи пре димс тво то на хри сти јан-
ско то вос пи ту ва ње. За да им се овоз мо жи, по не ко гаш мо ра да ос-
но ва ме до маш ни цр ков ни учи ли шта. До бро би би ло не кол ку се-
мејс тва од ед но со седс тво да се здру жат и за ед нич ки ан га жи ра ат 
еден по ни зен и бо го бо јаз лив учи тел кој на ро ди те ли те ќе им пру жи 
не оп ход на по мош во вос пи ту ва ње то на нив ни те де ца. Тоа би би ло 
од го лем бла гос лов за мно гу изо ли ра ни гру пи на по чи ту ва чи на са-
бо та та, и тој план би бил мно гу по ве ќе спо ред Гос по до ва та вол ја 
откол ку до се гаш ни от по кој де ца та беа од во ју ва ни од сво и те се-
мејс тва ка ко би по се ту ва ат не кои од на ши те по го ле ми учи ли шта.

Работетекакозаживотдагиспаситедецата. – Во не кои 
зем ји ро ди те ли те се при ну де ни со за кон да ги ис пра тат де ца та во 
учи ли ште. Во тие зем ји, во ме ста ка де има цр кви, тре ба да се отво-
рат учи ли шта, ду ри ко га би има ло са мо шест де ца кои би ги по се-
ту ва ле. Ра бо те те ка ко што би ра бо те ле за сво јот жи вот да ги спа-
си те сво и те де ца та од да ве ње то од не чи сто то, рас ип нич ко то вли-
ја ние на све тот.

Подготовказаповисокиотстепеннаобразованиенанебото. 
– Тој на ро ди те ли те им ис пра ќа по вик на пре ду пре ду ва ње: Со бе-
ре те ги сво и те де ца во сво и те ку ќи; од вој те ги од оние кои не ги по-
чи ту ва ат за по ве ди те Бож ји, кои чи нат зло и дру ги те ги учат на тоа. 
Из ле зе те од го ле ми те гра до ви кол ку што е мож но по ско ро. Ос но-
вај те цр ков ни учи ли шта. На сво и те де ца пру же те им ја Реч та Бож ја 
ка ко те мел на се то нив но обр зо ва ние. Таа е пол на со пре крас ни 
по у ки и до кол ку уче ни ци те од неа на пра ват пред мет на сво е то ос-
нов но про у чу ва ње ов де, тие ќе би дат под го тве ни за по ви со ки от 
сте пен на обра зо ва ние на не бо то.
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цркватакакостражар. – Бог ја ста вил Сво ја та Цр ква ка ко стра-
жар, рев нос но да бдее, во деј ќи гри жа за сво и те мла ди и де ца, и 
ка ко стра жар на ѕи дот штом здог ле да приб ли жу ва ње на не при ја-
тел вед наш да пре ду пре ди на опас ност. Но Цр ква та не ја сфа ќа 
таа си ту а ци ја. Таа спие на стра жа. Во ова вре ме на опас ност, та-
тков ци те и мај ки те мо ра да се раз бу дат и трг нат, ка ко да е во пра-
ша ње жи во тот, ина ку во спро тив но мно гу мла ди ќе би дат за се ко-
гаш за гу бе ни.

божјиотзаконморадабидевоздигнат. – Цр ква та има по-
себ на за да ча во обра зу ва ње то и вос пи ту ва ње то на сво и те де ца, 
за тие, при по се ту ва ње на не кое учи ли ште или дви жеј ќи се во не-
кое дру го друш тво, тие да не пад нат под вли ја ние на оние кои 
има ат рас и па ни на ви ки. Све тот е полн со без а ко ние и не по чи ту-
ва ње кон ба ра ња та Бож ји... 

Про те стант ски те цр кви ја при фа ти ле лаж на та са бо та, че до то 
на папс тво то и ја има ат воз диг на то над Бож ји от свет, по све тен ден. 
На ша долж ност е на де ца та да им об јас ни ме де ка пр ви от ден од 
сед ми ца та не е ви стин ски от ден за од мор и де ка праз ну ва ње то на 
тој ден, отка ко ни е да де на свет ли на та во пог лед на ви стин ски от 
ден за од мор, зна чи отво ре но спро тив ста ву ва ње на Бож ји от за-
кон.

Дарувајтезамисиите,нонегизанемарувајтемладитево
домот.–За рем чле но ви те на цр ква та ќе да ва ат средс тва за Хри-
сто во то де ло да се ши ри ме ѓу дру ги те, а сво и те де ца ги оста ва ат 
да учес тву ва ат во де ло то и служ ба та на са та на та.

Иа ко тре ба да вло жу ва ме нај ср деч ни на по ри за ма са та лу ѓе со 
кои сме оп кру же ни и да го пот по ма га ме де ло то во стран ски те ми-
сии, со ни ка кво за ла га ње во тој пра вец не мо же да го оправ да ме 
за по ста ву ва ње то на вос пи ту ва ње то на на ши те де ца и мла ди. Тие 
мо ра да се обу чу ва ат за еден ден да ста нат ра бот ни ци за Бо га. И 
ро ди те ли те и учи те ли те мо ра ат, пре ку по у ки и при мер, да на сто ју-
ва ат на че ла та на ви сти на та и че сти то ста да ги вса дат во мис ли те 
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и ср ца та на мла ди те, ка ко тие би ста на ле ма жи и же ни не по ко леб-
ли во пре да ни на Бо га и на Не го во то де ло.

„Дасеподигнемеидаградиме“ – Да ли тре ба да доз во ли ме 
да би де ме за ра зе ни од све тот – од не го во то без а ко ние, не го ва та 
не по чит за Бож ји те за по ве ди? Јас ги пра шу вам оние кои пла ни-
ра ат да ги ис пра тат сво и те де ца во јав ни те учи ли шта, ка де што 
тие се скло ни да би дат за ра зе ни, ка ко мо же те да прев зе ме те та-
ков ри зик?
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учИТеЛИТеИРОДИТеЛИТевОПАРТНеРТСТвО

Тимскатаработапочнуваводомот. – Оваа со ра бо тка пр ви 
мо ра ат да ја за поч нат та тко то и мај ка та, во до маш ни от жи вот. Тие 
се за ед нич ки од го вор ни за вос пи ту ва ње то на сво и те де ца и за тоа 
по сто ја но мо ра ат да се тру дат да ра бо тат за ед нич ки. Не ка Му се 
пре да дат на Бо га, мо леј ќи Го да им по мог не да се под др жу ва ат 
еден со друг. Не ка ги учат сво и те де ца да вос по ста ват пра ви лен 
од нос кон Бо га, кон прин ци пи те, па та ка и кон са ми те се бе и кон 
си те со кои до а ѓа ат во до пир. Ко га ва ка вос пи та ни те де ца ќе трг-
нат на учи ли ште, тие не ма да пра ват иста пи ни ту да пре диз ви ку-
ва ат за гри же ност. Тие ќе би дат под др шка за сво и те учи те ли, а при-
мер и охра бру ва ње за сво и те дру га ри.

До кол ку ро ди те ли те тол ку мно гу се пре о ку пи ра ни со ра бо та и 
за до волс тва та на овој жи вот, та ка да ја за не ма рат со од вет на та дис-
цип ли на на сво и те де ца, ра бо та та на учи те лот не са мо што е сто-
ре на мно гу те шка и на пор на, ту ку че сто па ти е и це лос но бесп-
лод на.

Работатанаучителотедополнителна. – Во об ли ку ва ње то на 
ка ра кте рот ни ту ед но дру го вли ја ние не е тол ку важ но ка ко до маш-
но то вли ја ние. Ра бо та та на учи те лот тре ба да ја на до пол ну ва таа 
на ро ди те ли те, но не тре ба да го за ме ни нив но то ме сто. Во се то 
она што е важ но за до бро бит та на де те то, ро ди те лот и учи те ли те 
тре ба да со ра бо ту ва ат.

По у чу ва ње то да де но на де те то во до мот тре ба да би де та кво 
ка ко би му по мог на ло на учи те лот. Во до мот де те то тре ба да би де 
по у чу ва но на уред ност, ред и те мел ност; и тие по у ки тре ба да би-
дат по вто ре ни во учи ли ште то.

Домотможедабидеблагословенпрекуучилиштето. – Вни-
ма тел ни от на став ник ќе нај де мно гу мож но сти да ги упа ти сво и те 
уче ни ци на по лез ни де ла. Осо бе но мла ди те де ца има ат ре чи си не-
о гра ни че на до вер ба и по чи ту ва ње кон сво јот учи тел. Што и да пред-
ло жи тој за по ма га ње то во до мот, за вер но ста кон се којд нев ни те 
долж но сти, за слу же ње на бол ни те и си ро маш ни те, ре тко ко га 
не ма да вро ди со плод. И та ка ќе се по стиг не двој на до би вка. Та-
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кви от љу бе зен пред лог ќе има по врат но дејс тво врз оној кој го дал. 
Бла го дар но ста и со ра бо тка та со ро ди те лот ќе го олес ни то ва рот 
на на став ни кот и ќе го освет ли не го ви от пат.

Родителитеможатдабидатсоветницинаучителот. – Ро ди-
те ли те мно гу ќе му по мог нат на учи те лот ако му го откри јат она 
што са мо тие го зна ат за ка ра кте рот на де те то и за не го ви те фи-
зич ки ка ра кте ри сти ки или не до ста то ци. Жал но е што тол ку мно гу 
ро ди те ли не ја сог ле ду ва ат по тре ба та од тоа. Мно зинс тво то ро ди-
те ли мно гу мал ку се тру дат да се уве рат во спо соб но ста на учи те-
лот, или да со ра бо ту ва ат со не го во не го ва та ра бо та.

Тие (ро ди те ли те) мо ра да зна ат де ка нив на об вр ска е да со ра-
бо ту ва ат со учи те ли те, да пот тик нат му дра дис цип ли на и мно гу да 
се мо лат за оној кој ги по у чу ва нив ни те де ца.
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еДИНСТвОвОДИСцИПЛИНАТА

учителотимапотребаодтактвораководењето. – По ме ѓу 
мла ди те по стои го ле ма раз но ли кост во ка ра кте рот и вос пи ту ва-
ње то. Не кои жи ве е ле во сре ди на на са мо вол но огра ни чу ва ње и 
стро гост, кој во нив раз вил дух на сво ег ла вост и пр кос. Дру ги пак 
би ле до маш ни ми ле ни чи ња, ка де им би ло доз во ле но од стра на 
на пре неж ни те ро ди те ли да ги сле дат сво и те нак ло не то сти. Се кој 
де фект на шол не кое из ви ну ва ње, до де ка нив ни от ка ра ктер не се 
де фор ми рал. За да се спра ву ва ус пеш но со тие раз лич ни умо ви, 
учи те лот тре ба да про ја ви го лем такт и пре фи не тост во упра ву ва-
ње то, исто ка ко и цвр сти на во устројс тво то.

 Че сто па ти ќе се ма ни фе сти ра ат од врат ност, а ду ри и пре зир 
кон прик лад ни те про пи си. Не кои со се та сво ја ге ни јал ност ќе се 
тру дат да ги од бег нат каз ни те, до де ка дру ги те ќе по ка жат мно гу 
нев ни ма тел на рам но душ ност за пос ле ди ци те на сво и те пре ста пи. 
За се то тоа ќе би де по треб но по ве ќе тр пе ние и по го ле мо на пре-
га ње од стра на на оние на кои им е до ве ре но нив но то вос пи ту-
ва ње.

Некаправилатабидатмалку,нонекабидатдоброземени
вопредвид. – Ка ко во до мот, та ка и во учи ли ште то тре ба да по-
стои му дра дис цип ли на. Учи те лот мо ра да пра ви пра ви ла ка ко би 
го на со чу вал од не су ва ње то на сво и те уче ни ци. Тие пра ви ла тре ба 
да би дат мал ку и до бро зе ме ни во пред вид, и ко га ќе би дат на пра-
ве ни тие тре ба да би дат при си ле ни. Се кое на че ло кое е ста ве но 
во нив тре ба да би де по ста ве но пред сту ден тот за да го убе ди во 
пра вед но ста на исто то.

учителотморадабарапослушност. – Во учи ли ште то, ка ко и 
во до мот пра ша ње то за дис цип ли на та тре ба да би де раз бра но. 
Ние тре ба да се на де ва ме де ка во учил ни ца та ни ко гаш не ма да 
по стои при чи на за упо тре ба на стап, но до кол ку во учи ли ште то 
има не кои кои твр до ла во се про ти ват на си те со ве ти и пре кол ну-
ва ња, си те мо ли тви и бре ме на ду ша та во нив на пол за, то гаш е 
не оп ход но да се на пра ви тие да раз бе рат де ка мо ра да би дат пос-
луш ни.
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Не кои учи те ли мис лат де ка не е нај до бро да се при си ли пос-
луш но ста. Тие мис лат де ка нив на та долж ност е са мо да обра зу-
ва ат. На ви сти на, тие тре ба да обра зу ва ат. Но кол ку вре ди обра зо-
ва ни е то на де ца та ко га тие не ги по чи ту ва ат на че ла та кои се по-
ста ве ни пред нив, а учи те лот не мис ли де ка има пра во да пра кти-
ку ва авто ри тет?

Немумуепотребнасоработкатаодродителите. – Ро ди те-
ли те тре ба да го охра брат учи те лот со тоа што ќе по ка жат де ка ги 
це нат не го ви те на по ри. Тие ни ко гаш не тре ба да ка жат или сто рат 
не што што ќе пот тик не не по кор ност кај сво и те де ца.

Но јас знам де ка мно гу ро ди те ли не со ра бо ту ва ат со учи те лот. 
Тие во до мот не го не гу ва ат до бро то вли ја ние кое се вр ши во учи-
ли ште то. На ме сто во до мот да го спро ве ду ва ат до бро то вли ја ние 
кое се вр ши во учи ли ште то, тие на сво и те де ца им доз во лу ва ат 
да чи нат ка ко са ка ат, да одат та му или ту ка без огра ни чу ва ње. И 
до кол ку учи те лот го пра кти ку ва сво јот авто ри тет со тоа што ба ра 
пос луш ност, де ца та им пре не су ва ат на сво и те ро ди те ли пре у ве ли-
чен, искри вен при каз за тоа ка ко се по ста пу ва ло со нив. Учи те лот 
мо же би го сто рил са мо она што би ло не го ва бол на об вр ска; но ро-
ди те ли те со чув ству ва ат со сво и те де ца, и по крај тоа што тие не 
се во пра во. И че сто па ти тие ро ди те ли кои са ми те упра ву ва ат во 
гнев се нај не ра зум ни ко га де ца та се огра ни че ни и дис цип ли ни ра ни 
во учи ли ште то.

Ко га ро ди те ли те ги оправ ду ва ат поп ла ки те на нив ни те де ца про-
тив авто ри те тот и дис цип ли на та во учи ли ште то, тие не гле да ат 
де ка со тоа ја зго ле му ва ат де мо ра ли зи рач ка та си ла ко ја пре ов ла-
ду ва до тол ку ужа сен сте пен.

Никогашнегокритикивајтеучителотвоприсуствонаде-
цата. – Ро ди те ли, ко га учи те лот во цр ков но то учи ли ште се тру ди 
ва ши те де ца да ги вос пи та и дис цип ли ни ра ка ко тие би за до би ле 
жи вот ве чен, ни ка ко не ги кри ти ку вај те не го ви те по стап ки во при-
сус тво на де ца та, ду ри и ако сме та те де ка тој бил пре о стар. До-
кол ку по са ку ва те ва ши те де ца да ги пре да дат сво и те ср ца на Спа-
си те лот, со ра бо ту вај те со учи те лот во не го ви те на по ри за нив но то 
спа се ние. Кол ку е по до бро ако де ца та од ус ни те на сво и те мај ки, 
на ме сто кри ти ки и осу да на сме тка на учи те лот, слуш нат збо ро ви 
на по фал ба во пог лед на не го ва та ра бо та. Та кви те збо ро ви оста-
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ва ат тра ен впе ча ток врз де ца та и ги на ве ду ва ат да го по чи ту ва ат 
учи те лот.

До кол ку е неп ход но да се кри ти ку ва ра бо та та на учи те лот или 
да се да де не ко ја ко рис на су ге сти ја, тоа тре ба да се сто ри во ли-
чен раз го вор со не го. Ако тоа се по ка же без ус пеш но, то гаш ра бо-
та та тре ба да се пре не се на оние кои се од го вор ни за упра ву ва ње 
со учи ли ште то. Ни што не тре ба да се ка же ни ту да се сто ри што 
би го на ма ли ло по чи ту ва ње то на де ца та кон оној од кој во тол ка ва 
мер ка за ви си нив на та до бро бит.

Непокорностачестопатизапочнуваводомот. – Со тоа што 
на де ца та им доз во лу ва ат да чи нат ка ко што са ка ат, ро ди те ли те 
за се бе си мис лат де ка по ка жу ва ат љу бов, но тие пра кти ку ва ат нај-
го ле ма су ро вост. Де ца та се спо соб ни да ре зо ни ра ат, и нив ни те 
ду ши се по вред ни од не про мис ле на та љу без ност, кол ку и да изг-
ле да со од вет на таа љу без ност во очи те на ро ди те ли те. Со рас те-
ње то на де ца та рас те и таа не пот чи не тост. Нив ни те учи те ли мо-
же би ќе се оби дат да ги ко ре ги ра ат, но прем но гу че сто ро ди те ли те 
се на стра на на де ца та и зло то про дол жу ва да рас те, об ле че но, 
до кол ку е мож но со уште под ла бо ка на ме тка на из ма ма откол ку 
по ра но. Дру ги де ца се во де ни на стра на пре ку по греш ни от на чин 
на по ста пу ва ње на тие де ца, но се пак ро ди те ли те не мо жат да ја 
ви дат гре шка та. Збо ро ви те на де ца та се слу ша ат по ве ќе од збо ро-
ви те на учи те ли те, кои жа лат над нив ни те гре шки.

Работатанаучителотудвоеназарадинесоработкатанаро-
дителите. – За не ма ру ва ње то на ро ди те ли те да ги вос пи ту ва ат 
сво и те де ца ја чи ни ра бо та та на учи те лот двој но по те шка. Де ца та 
го но сат бе ле гот на не по кор ни, не ми ли цр ти на ка ра кте рот откри-
е ни од нив ни те ро ди те ли. За не ма ре ни во до мот, тие дис цип ли на та 
во учи ли ште то ја сме та ат за прем но гу уг не ту вач ка и стро га. Та-
кви те де ца, до кол ку вни ма тел но не се па зе ни, ќе ги за ра зат дру-
ги те де ца со сво и те не дис цип ли ни ра ни, де фор ми ра ни ка ра кте ри... 
До бро то кое тие де ца мо жат да го при мат во учи ли ште то за да дејс-
тву ва ат про тив де фе ктив но то до маш но вос пи ту ва ње е по тко па но 
од со чув ство то кое ро ди те ли те им го по ка жу ва ат во нив но то чи-
не ње на она што е по греш но.
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вОСПИТувАњеТОвОСРеДНОучИЛИшТеИНА
фАКуЛТеТ

Многуминајагубатсвојатаверавоинституциитевоспоста-
вениодсветот.  – Ужа сен е фа ктот, од кој тре пе рат ср ца та на ро-
ди те ли те, де ка во тол ку мно гу учи ли шта и фа кул те ти во кои ги пра-
ќа ме мла ди те да се здо би јат со мен тал на кул ту ра и дис цип ли на, 
пре ов ла ду ва ат вли ја ни ја кои го изоб ли чу ва ат ка ра кте рот, го од вра-
ту ва ат умот од жи вот ни те це ли и го по тко пу ва ат мо ра лот. Во до-
пир со не ре ли ги оз ни врс ни ци, љу би те ли на за до волс тва и раз врат, 
мно гу, мно гу мла ди ја гу бат ед но став но ста и чи сто та та, ве ра та во 
Бо га и ду хот на са мо по жр тву ва ност кој нив ни те хри сти јан ски ро ди-
те ли го не гу ва ле со вни ма тел ни по у ки и шти те ле со искре на мо ли-
тва.

Мно зи на од оние кои тр ну ва ат на учи ли ште со цел да се обра-
зу ва ат за не ко ја об ласт на не се бич на та служ ба ста ну ва ат впи е ни 
од све тов ни те про у чу ва ња. Кај нив се бу ди ам би ци ја да до би јат 
спе ци фич ни зна е ња и да се здо би јат со по лож ба и чест во све тот. 
На ме ра та по ра ди ко ја трг на ле на учи ли ште се гу би од пред вид и 
жи во тот се пре да ва на се бич ни и свет ски ин те ре си. А че сто се соз-
да ва ат и на ви ки кои го уни шту ва ат жи во тот ка ко за овој, та ка и за 
све тот што до а ѓа.

Домашнитеверскивлијанијасеизбришани. – Вие се мо ли те: 
„Не нè во ве ду вај во иску ше ние.“ То гаш не доз во лу вај те ва ши те 
де ца да би дат по ста ве ни та му ка де ќе се со о чат со не по треб ни 
иску ше ни ја. Не ги пра ќај те во учи ли шта ка де тие ќе се со о чат со 
вли ја ни ја кои ќе би дат ка ко ка кол по се ан во по ле то на нив но то 
ср це.

Во до маш но то учи ли ште, за вре ме на нив ни те ра ни го ди ни, вос-
пи ту вај те ги и дис цип ли ни рај те ги ва ши те де ца во стра вот Бож ји. 
И то гаш би де те вни ма тел ни за да не ги пра ќа те та му ка де вер ски те 
впе ча то ци кои се при ме ни ќе би дат из бри ша ни и љу бо вта кон Бо га 
от стра не та од нив ни те ср ца. Не ка ни ка ков пре диз вик за ви со ки 
пла ти или за на ви дум го ле ми обра зов ни пред но сти ве во дат да ги 
ис пра ти те сво и те де ца на стра на од сфе ра та на ва ше то вли ја ние, 
да ги по ста ви те та му ка де тие ќе би дат из ло же ни на го ле ми иску-
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ше ни ја. „Ка ква е пол за та за чо ве кот, ако го при до бие це ли от свет, 
а на ду ша та сво ја £ на па ко сти? Или ка ков откуп ќе да де чо век за 
сво ја та ду ша?“ Мар ко 8:36,37.

Ситедецатребадаимаатедукативнипривилегии. – На си те 
на ши мла ди тре ба да им би де доз во ле но да ги има ат бла гос ло-
ви те и при ви ле ги и те од обра зо ва ни е то во на ши те учи ли шта, за 
тие да мо жат да би дат инс пи ри ра ни да ста нат ра бот ни ци за ед но 
со Бо га. На си те ним им е по треб но обра зо ва ние, за тие да мо жат 
да би дат по год ни за ко рис ност, ква ли фи ку ва ни за ме сто на од го-
вор ност ка ко во при ват ни от, та ка и во јав ни от жи вот.

Злаодпостојаноучењевотекотнацелатагодина. – Мно гу 
ро ди те ли ги др жат сво и те де ца во учи ли ште ско ро це ла го ди на. 
Тие де ца ме ха нич ки го пре о ѓа ат се то гра ди во пред ви де но со на-
став на та про гра ма, ме ѓу тоа го не ма ат за па ме те но она што го 
уче ле. Ин те ле кту ал ни от жи вот на тие по сто ја ни сту ден ти на крај 
изг ле да си ро ма шен. Мо но то но то про дол жу ва ње на сту ди и те го за-
мо ру ва умот и тие по ка жу ва ат мно гу сла бо ин те ре си ра ње за тоа 
што го учат. Од пре ку мер но то чи та ње на кни ги мно гу ми на и се раз-
бо лу ва ат. Тие не ма ат вна треш на љу бов кон уче ње то ни ту би ло ка-
ква ам би ци ја за стек ну ва ње на зна е ње. Сту ди оз но то раз мис лу-
ва ње и истра жу ва ње ним ни ко гаш не им ста ну ва на ви ка... 

Оние кои зна ат ло гич но да мис лат и пра вил но да рас у ду ва ат, 
се мал ку ми на, за тоа што со ло ши те вли ја ни ја се по пре чу ва раз во-
јот на ин те ле ктот. Прет по ста вка та на ро ди те ли те и учи те ли те де ка 
со не пре ки на то уче ње се за јак ну ва умот ќе се по ка же ка ко заб лу да, 
за тоа што во мно гу слу чаи се по стиг ну ва спро тив ни от ефект.

Критикатачестопатисоправоимприпаѓанародителите. 
– Не тре ба да се оче ку ва учи те лот да го сто ри и она што спа ѓа во 
за да ча та на ро ди те лот. Мно гу ро ди те ли ужас но ги за не ма ру ва ат 
сво и те долж но сти. Слич но на пр во све ште ни кот Или ја, тие про пу-
шта ат пре ку бла го вре ме на при ме на на огра ни чу ва ња та да ги за уз-
да ат сво и те де ца, а то гаш та ка не дис цип ли ни ра ни ги пра ќа ат во 
ко леџ, да стек нат вос пи ту ва ње кое тре ба ло да го при мат во ро ди-
тел ски от дом.

Учи те ли те има ат за да ча ко ја мал ку ми на зна ат да ја це нат. Ако 
ус пе ат да ги ре фор ми ра ат тие са мо вол ни мом чи ња и де вој ки, тоа 
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од вај им се приз на ва за не ко ја зас лу га. До кол ку пак тие мла ди се 
опре де лат за друш тво кое е скло но кон зло и одат од ло шо кон нај-
ло шо, то гаш се об ви ну ва ат учи те ли те и учи ли ште то. Во мно гу слу-
чаи уко рот и осу да та ја зас лу жу ва ат ток му ро ди те ли те. Ним им се 
пру жа пр ва та и нај по вол на та мож ност да ги кон тро ли ра ат и по у чу-
ва ат сво и те де ца, до де ка нив ни от де тин ски дух сè уште е при ем-
чив за по у ки те и до де ка по лес но се де лу ва на умот и ср це то. Ме-
ѓу тоа, за ра ди не гриж ли во ста и мр зе ли во ста на ро ди те ли те, на де-
ца та им се до пу шта да се по ве дат по сопс тве на вол ја сè до де ка 
не ста нат твр дог ла во упор ни на по гре шен пат.

Тиетребадајаподдржатучилишнатадисциплина. – Не кои 
ро ди те ли кои ги ис пра ти ја сво и те де ца во _______ им ка жаа де ка 
до кол ку не што не ра зум но се ба ра од нив да не се по ко ру ва ат, без 
ог лед кој и да го ба ра тоа од нив. Ка ква ли по у ка та ка им се да ва 
на де ца та! Во сво е то не и скус тво ка ко мо жат тие да су дат по ме ѓу 
она што е раз ум но и не ра зум но?

Тие мо же би ќе са ка ат да би дат отсут ни ед на ноќ, ни кој не зна-
еј ќи ка де, и до кол ку се ба ра од стра на на учи те ли те и ста ра те ли те 
да да дат сме тка за се бе си тие ќе го на ре чат тоа не ра зум но ускра-
ту ва ње на нив ни те пра ва. Нив на та не за вис ност не тре ба да се по-
пре чи. Ка ква власт мо же да вла дее или да има авто ри тет врз тие 
мла ди, до де ка тие сме та ат де ка се ко ја дис цип ли на е не ра зум но 
огра ни чу ва ње на нив на та сло бо да?

Во мно гу слу чаи та кви те мла ди оста на ле во учи ли ште то са мо 
кра тко вре ме, вра ќај ќи се до ма со не за вр ше но обра зо ва ние, ка ко 
би има ле сло бо да да ја сле дат сво ја та нак ло не тост на нив ни те не-
о бу че ни, не дис цип ли ни ра ни вол ји кои тие не мо жат да ги има ат 
во учи ли ште то. Лек ци и те на по пу шта ње на кои се по у че ни од 
стра на на не му дри от та тко или мај ка го има ат из вр ше но сво е то 
де ло за се гаш но ста и веч но ста и за гу ба та на тие ду ши ќе би де ста-
ве на на нив на сме тка.
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ОТСЕК XIII

Основната важност на 
телесниот развој





Г Л А  В А  5 7 

фИЗИчКАТААКТИвНОСТИЗДРАвјеТО

Добронасоченовработувањеизанимање. – За де ца та и 
мла ди те да има ат до бро здрав је, рас по ло же ние, жи вост, до бро 
раз ви е ни му ску ли и би стри на на мо зо кот, тие тре ба што по ве ќе да 
се за др жу ва ат во отво ре на при ро да и на свеж воз дух, и да има ат 
пра вил но про пи ша но за ни ма ва ње и раз о но да.

Де ца та тре ба да има ат оку па ци ја за нив но то вре ме. Со од вет-
на та мен тал на ра бо та и дви же ње то на отво ре но не ма да му на-
ште ти на те ло то на ва ши те мом чи ња. Ко рис на та ра бо та и за поз на-
ва ње то со тај ни те на ра бо та та во до мот ќе би де од ко рист за ва-
ши те де вој чи ња, и одре де но за ни ма ње на отво ре но е не оп ход но 
за нив на та кон сти ту ци ја и здрав је.

Настудентитепосебноимепотребнафизичкаактивност. 
– Не а ктив но ста го ос ла бу ва ор га низ мот. Бог ги соз дал ма жи те и 
же ни те да би дат актив ни. Ни што не мо же да ја зго ле ми си ла та на 
мла ди те ка ко што тоа мо же да го сто ри про пис но то веж ба ње на 
си те му ску ли во ко рис на ра бо та.

Ситеспособностисезасилуваатпрекувежбање. – Де ца та 
и мла ди те кои по сто ја но се вр за ни за учи ли ште то и за кни ги те не 
мо жат да има ат здра ва фи зич ка кон сти ту ци ја. Оп те ре ту вај ќи го мо-
зо кот со по сто ја но уче ње, без со од вет но фи зич ко дви же ње, кр вта 
се на со чу ва вог лав но кон мо зо кот и цир ку ла ци ја та на кр вта низ ор-
га низ мот ста ну ва не рам но мер на. Те о рет ско то уче ње на де ца та и 
мла ди те тре ба да се све де во одре де ни ча со ви, а пре о ста на то то 
вре ме тие тре ба да го по ми ну ва ат во фи зич ка ра бо та и дви же ње. 
И ако сво и те на ви ки во пог лед на ја де ње то, об ле ку ва ње то и спи е-
ње то го усог ла сат со при род ни те за ко ни, тие ќе мо жат да стек нат 
обра зо ва ние а при тоа да не го жр тву ва ат ни ту те лес но то ни ту мен-
тал но то здрав је.

Не ка де ца та би дат по у чу ва ни, до де ка се до ста мла ди, да но сат 
по ма ли од го вор но сти во жи во тот, и спо соб но сти те та ка ан га жи ра ни 
ќе за си лат пре ку упо тре ба та. Та ка мла ди те мо жат да ста нат ефи-
кас ни по ма га чи во ед но по го ле мо де ло за кое Гос под по доц на ќе 
ги по ви ка... 
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Мал ку ми на би ле вос пи та ни на на ви ки на ра бот ли вост, про мис-
ле ност и гриж ли вост. Не а ктив но ста е нај го ле мо то прок лет ство на 
де ца та во ова вре ме. Здра ва, ко рис на ра бо та ќе би де го лем бла-
гос лов, со тоа што ќе про мо ви ра фор ми ра ње на до бри на ви ки и 
бла го ро ден ка ра ктер.

Планирајтеваријацијаипроменивоработата. – Актив ни от 
ум и ра це те на мла ди те мо ра ат да би дат вра бо те ни, и до кол ку тие 
не се на со че ни кон за да чи кои се ко рис ни, кои нив ќе ги раз ви јат 
и бла гос ло ват дру ги те, тие ќе нај дат вра бо ту ва ње во она што ќе 
де лу ва ка ко по вре да за нив, ка ко на те ло то та ка и на умот.

Мла ди те тре ба бо дро да ги спо де лу ва ат бре ми ња та на жи во тот 
со сво и те ро ди те ли, и чи неј ќи та ка да за чу ва ат чи ста со вест, ко ја 
е не оп ход на за те лес но то и мо рал но то здрав је. Чи неј ќи та ка, тие 
ќе би дат за па зе ни да не би дат пре оп то ва ре ни во иста та ра бо та за 
не кое по дол го вре ме тра е ње. До кол ку мла ди те би дат др же ни во 
са мо еден вид вра бо ту ва ње, за да ча та ќе ста не здо дев на, по мал ку 
ќе би де из вр ше но откол ку што мо же ло пре ку про ме на на ра бо та та 
или по одре де но вре ме за од мор. До кол ку умот е прем но гу оп то-
ва рен, ќе пре ста не да би де си лен и ќе де ге не ри ра. Пре ку про ме на 
на ра бо та та, здрав је то и енер ги ја та мо жат да би дат за чу ва ни. Не 
тре ба да има по тре ба да се отфр ли ко рис но то за не ко рис но то, за-
тоа што се бич ни те ужи ва ња се опас ни за мо ра лот.

умореноста,нормалнапоследицаодработата. – Мај ки, ни-
што не во ди кон тол ка во зло, ка ко ко га го ос ло бо ду ва те бре ме то 
од сво и те ќер ки, ко га не им да ва те ни што да ра бо тат и ко га им доз-
во лу ва те са ми те да ја од би ра ат ра бо та та, мо же би не кое пле ти во 
или не ко ја дру га лес на ра бо та. Не ка тие ги веж ба ат сво и те ек стре-
ми те ти и му ску ли. Ако тоа ги за ма ра, што то гаш? Зар и вас не ве 
за ма ра ва ша та ра бо та? Да ли умо рот ќе им на ште ти на ва ши те 
де ца – освен ако не пре те ра ат – по ве ќе откол ку што ќе ви на ште ти 
вам? Не, на ви сти на.

Тие мо жат да се умо рат, но кол ку сла док ќе би де од мо рот по со-
од вет на те жи на на ра бо та. Со нот, бла ги от об но ви тел на при ро да та, 
го осве жу ва умор но то те ло и го под го тву ва за об вр ски те од след-
ни от ден.

Зоштосиромаштијатачестопатипретставуваблагослов. 
– За нив но то те лес но здрав је и мо рал но до бро, де ца та тре ба да 
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би дат уче ни да ра бо тат, и ду ри то гаш ко га тоа не е не оп ход но, што 
се од не су ва до ма те ри јал на та по тре ба. До кол ку са ка ат да има ат 
чи сти и доб лес ни ка ра кте ри, тие тре ба да се при вик нат на ко рис на 
ра бо та, при ко ја ќе ги зад ви жат си те свои му ску ли. За до волс тво то 
кое де ца та ќе го има ат во тоа да би дат од ко рист, и во отка жу ва-
ње то на се бе си за да им по мог нат на дру ги те, ќе би де најз дра во то 
за до волс тво кое тие не ко гаш го ужи ва ле.

умственитеифизичкитеактивностиизедначени. – Ни ко гаш 
не тре ба да се доз во ли уче ни ци те тол ку да се оп то ва рат со уче ње 
што ќе не ма ат вре ме за фи зич ко вос пи ту ва ње. Здрав је то не мо же 
да се со чу ва ако се кој ден не се од де ли вре ме за зац врс ну ва ње 
на му ску ли те со веж ба ње на свеж воз дух. Овие ча со ви тре ба да 
се по све тат на не кој вид фи зич ка актив ност, на не што што ќе ги 
ста ви во дви же ње нив ни те те ла. Рам но мер но то оп то ва ру ва ње на 
умс тве ни те и фи зич ки те си ли ќе го осве жи умот на уче ни кот. Ако 
уче ни кот е бо лен, фи зич ки те веж би че сто по ма га ат тој да се вра ти 
во нор мал на со стој ба. Ко га ќе го на пу штат ко ле џот, сту ден ти те 
тре ба да има ат по до бро здрав је откол ку ко га дош ле во не го. Здрав-
је то тре ба да се чу ва исто тол ку све то и не при кос но ве но ка ко ка-
ра кте рот.
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Г Л А  В А  5 8

ОбучувАњеЗАПРАКТИчеНЖИвОТ

христовиотпримерзасовршенработник.– Во Сво јот жи вот 
на зем ја та, Хри стос бе ше... пос лу шен и ко ри сен во до мот. Тој го 
на у чил сто лар ски от за на ет и ра бо тел со Сво и те ра це во ма леч ки от 
ду ќан во На за рет... Биб ли ја та ве ли за Ису са: „И де те то рас те ше, и 
за си лу ва ше во ду хот, ис пол нет со му дрост; и бла го дат та Бож ја 
бе ше врз Не го.“ Ка ко што ра бо тел во дет ство то и мла до ста, Не го-
ви от ум и те ло се раз ви ва ле. Тој не ги ко ри стел Сво и те фи зич ки 
си ли нев ни ма тел но, ту ку та ка ги пра кти ку вал ка ко би ги др жел во 
здрав је, за да мо же да чи ни нај до бро во се кој дел од ра бо та та. Тој 
не мал вол ја да би де де фе кти вен, ду ри и во ра ку ва ње то на ала-
тки те. Тој бе ше со вр шен ка ко ра бот ник, ка ко што бе ше со вр шен и 
во ка ра кте рот.

Се кое не што кое Тој го на пра вил би ло до бро изра бо те но, по е-
ди ни те де ло ви точ но од го ва ра ле ед ни на дру ги, це ло то по де се но 
да го под не се те стот.

Разбуденаамбицијазакориснидостигнувања.– Во де ца та 
и мла ди те тре ба да се пот тик не ам би ци ја за да се веж ба ат во не-
што кое ќе би де ко рис но и бла го твор но за нив са ми те и за дру ги те. 
Веж би те и актив но сти те кои ги раз ви ва ат умот и ка ра кте рот во кои 
ра це те се учат да би дат ко рис ни, со кои мла ди те се при вик ну ва ат 
да учес тву ва ат во но се ње то на жи вот но то бре ме, се то тоа при до-
не су ва за за си лу ва ње на нив ни те фи зич ки си ли и по брз раз вој на 
си те нив ни спо соб но сти. А на гра да та за тоа ќе се ог ле да во доб ле-
ста на ра бот ли вост, во стек ну ва ње на на ви ки те во жи во тот да се 
чи ни до бро.

Мла ди те тре ба да на у чат де ка жи во тот зна чи се ри оз на ра бо та, 
од го вор ност и гри жа. Ним им е по треб на обу ка ко ја ќе им да де пра-
ктич но зна е ње - од нив ќе на пра ви ма жи и же ни кои мо жат да се 
со о чат со те шко ти и те. Тие тре ба да на у чат де ка дис цип ли на та на 
си сте мат ска та, до бро ор га ни зи ра на ра бо та е не оп ход на, не са мо 
ка ко за шти та од не на деј ни, не пред ви де ни про ме ни во жи во тот, 
ту ку и ка ко по мош во се стра ни от раз вој.

физичкатаработанедеградира. – Рас про стра не та е заб лу-
да та на ви со ки те ста ле жи де ка ра бо та та се сме та за по ни жу вач ка. 
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За тоа мла ди те мно гу гриж ли во на сто ју ва ат пре ку шко лу ва ње да 
се ос по со бат за учи те ли, служ бе ни ци, тр гов ци и ад во ка ти и да се 
до фа тат до би ло ко ја по лож ба ко ја не изи ску ва фи зич ка ра бо та. 
Мла ди те же ни до маш на та ра бо та ја сме та ат за по ни жу вач ка. И по-
крај тоа што фи зич ка та ра бо та е по треб на за из вр шу ва ње на до-
маш ни те об вр ски, ако не е пре те ра на, зас ме та на е за по до бру ва ње 
на здрав је то, тие се пак теж не ат за обра зо ва ние кое ќе ги ос по со би 
да ста нат учи те ли и служ бе нич ки, или да на у чат не кој за на ет кој 
ќе ги при мо ра по сто ја но да се дат во за тво рен про стор.

Све тот е полн со мла ди ма жи и же ни кои се воз гор ду ва ат од 
сво е то нез на е ње за ко ја и да е ко рис на ра бо та; и тие се ско ро се-
ко гаш по врш ни, су ет ни, љу би те ли на по ка жу ва ње то, не среќ ни, не-
за до вол ни и че сто па ти не о гра ни че ни во ба ра ње то на за до волс-
тва и не прин ци пи ел ни. Та кви те ка ра кте ри се дам ка за оп штес тво то 
и срам за нив ни те ро ди те ли.

Ни кој од нас не тре ба да се сра ми од ра бо та, кол ку и да изг ле да 
без на чај на или по низ на. Ра бо та та го об ла го ро ду ва чо ве кот. Си те 
кои ра бо тат со мо зо кот или ра це те се ра бот ни ци и ра бот нич ки. 
Си те кои ја вр шат сво ја та долж ност и од да ва а ат чест на сво ја та 
ре ли ги ја исто тол ку ка ко ко га ми јат са до ви или ко га одат на со ста-
но ци. До де ка ра це те се за фа те ни во нај о бич на ра бо та, умот мо же 
да би де воз диг нат и об ла го ро ден пре ку чи сти и све ти мис ли.

Младитедабидатмајстори,анеробовинаработата. – На 
мла ди те тре ба да им се по мог не да го раз бе рат ви стин ско то до сто-
инс тво на ра бо та та.

Ос нов на та при чи на зо што фи зич ка та ра бо та се ома ло ва жу ва 
е фа ктот што таа че сто се из вр шу ва тол ку не мар но и ме ха нич ки. 
Чо ве кот ра бо ти за тоа што мо ра, а не за тоа што са ка. Ра бот ни кот 
не ра бо ти од ср це, не се по чи ту ва са ми от се бе си ни ту за до би ва 
по чи ту ва ње од дру ги те. Обу чу ва ње то за ра бо та тре ба да ја ис-
пра ви оваа гре шка. Таа тре ба да раз вие на ви ки на точ ност и те-
мел ност. Уче ни ци те мо ра ат да се учат на та ктич ност и си сте ма тич-
ност, мо ра ат да на у чат да го ште дат вре ме то и да го прес ме та ат 
се кое дви же ње. Не тре ба са мо да им се по ка жат нај до бри те ме-
то ди, ту ку тре ба да се вдах нат и со ам би ци ја по сто ја но да се усо-
вр шу ва ат. Нив на цел тре ба да би де сво е то де ло да го на пра ват 
онол ку со вр ше но кол ку што е тоа мож но за чо веч ки от ум и ра-
це те.
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Та ква та обу ка од мла ди те ќе на пра ви гос по да ри, а не ро бо ви 
на ра бо та та. Таа ќе ја олес ни суд би на та на те шки от труд бе ник и 
ќе ја об ла го ро ди ду ри и нај скром на та про фе си ја. Оној што ра бо-
та та ја сме та за из ма чу ва ње, кој £ при ста пу ва со се ма за до во лен 
од сво е то нез на е ње не пра веј ќи ни ка ков на пор да се усо вр ши, на-
ви сти на ќе ја сме та за то вар. Но оние, кои и нај скром на та ра бо та 
ќе ја сме та ат за умеш ност, во неа ќе нај дат бла го род ност и уба-
ви на и ќе ужи ва ат да ја из вр шу ва ат вер но и ефи кас но.

богатствотоданеоправданикогоодпрактичнотовоспиту-
вање. – Во мно гу слу чаи ро ди те ли те кои се имот ни не ја сфа ќа ат 
важ но ста нив ни те де ца по крај на уч но то обра зо ва ние исто та ка да 
би дат до бро упа те ни и во пра ктич ни те до маш ни об вр ски. Тие не 
сог ле ду ва ат кол ку за ра ди ду хов ни от и мо рал ни от жи вот на нив-
ни те де ца и за нив но то ид но до бро, е важ но тие да стек нат јас на 
прет ста ва за раз би ра ње за ко рис но ста на ра бо та та. Тоа е во ин те-
рес на нив ни те де ца, за во слу чај на не среќ ни окол но сти, да мо-
жат да оста нат во бла го род на не за вис ност, зна еј ќи ка ко да ги ко-
ри стат сво и те ра це. До кол ку рас по ла га ат со ка пи тал на здрав је то 
и фи зич ка та си ла, тие не мо ра ат да би дат си ро маш ни, ду ри и ако 
во ра це те не ма ат ни ту еден де нар.

Се слу чу ва оние кои во мла до ста жи ве е ле во изо би лие, би дат 
ли ше ни од си те свои бла га, и би дат при мо ра ни са ми да се из др жу-
ва ат се бе си и ро ди те ли те и це ло то се мејс тво. То гаш кол ку е важ но 
си те мла ди да би дат на у че ни на ра бо та, за да би дат под го тве ни 
за би ло ка кво из не на ду ва ње! Бо гат ства та се на ви сти на прок лес-
тво ко га нив ни от има тел доз во лу ва тие да сто јат на па тот на нив-
ни те си но ви и ќер ки за тие да не се здо би јат со зна е ње за ко рис на 
ра бо та, ко ја би ги ос по со би ла за пра ктич ни от жи вот.

Децатадаимаатделоддомашнитеобврски. – Вер на та мај ка 
не ма и не мо же да би де по све те на на мо да та, ни ту таа ќе би де 
роб во до мот, да им по пу шта на ка при ци те на неј зи ни те де ца и да 
ги оправ да од ра бо та. Таа нив ќе ги по у чу ва да зе мат дел од до-
маш ни те об вр ски, за тие да има ат зна е ње за пра ктич ни от жи вот. 
До кол ку де ца та ја де лат ра бо та та со мај ка та, тие ќе на у чат ко рис-
на та ра бо та да ја сме та ат не оп ход на за сре ќа та, ко ја об ла го ро ду ва, 
а не де гра ди ра. Но до кол ку мај ка та ги вос пи та сво и те ќер ки да би-
дат мр зо вол ни, до де ка таа но си те шки бре ми ња на до маш ни от жи-
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вот, таа ги учи да гле да ат кон неа ка ко на слу га, да ги слу жи и ги 
вр ши не шта та кои тие тре ба да ги чи нат. Мај ка та тре ба се ко гаш 
да го за др жи сво е то до сто инс тво.

Не кои мај ки гре шат што сво и те ќер ки ги ос ло бо ду ва ат од ра-
бо та и гри жи. Оправ ду ва ње то кое овие мај ки че сто па ти го ка жу-
ва ат гла си: „Мо и те ќер ки се сла би.“ Но тие си гур но по ста пу ва ат на 
на чин кој нив ќе ги на пра ви сла би и не е фи кас ни. До бро на со че на 
ра бо та е ток му она што им тре ба да ги на пра ви сил ни, енер гич ни, 
бо дри, среќ ни и хра бри, да се со о чат со раз ни те иску ше ни ја со кои 
нив ни от жи вот е оп кру жен.

Назначетекориснизадачизадецата. – Бог по са ку ва ро ди те-
ли те и учи те ли те да ги вос пи ту ва ат де ца та во пра ктич ни те об вр-
ски на се којд нев ни от жи вот. Пот тик не те ра бот ли вост. Де вој чи ња та 
– па ду ри и мом чињ та за кои не ма ра бо та над вор од до мот – тре ба 
да на у чат ка ко да £ по ма га ат на мај ка та. Од дет ство то, мом чи ња та 
и де вој чи ња та тре ба да би дат уче ни да но сат сè по те шки и по те-
шки бре ми ња, раз ум но по ма гај ќи во ра бо та та на се меј на та ор га ни-
за ци ја. Мај ки, тр пе ли во по ка же те им на сво и те де ца ка ко да ги ко-
ри стат сво и те ра це. Не ка тие раз бе рат де ка нив ни те ра це тре ба 
да би дат тол ку умеш но ко ри сте ни ка ко ва ши те во ра бо та та на до-
ма ќинс тво то.

Се кое де те во се мејс тво то тре ба да има дел во до маш но то 
бре ме и тре ба да би де по у чу ва но сво ја та за да ча да ја из вр шу ва 
вер но и бо дро. До кол ку ра бо та та е по де ле на на овој на чин, и де-
те то рас не да но си бре ми ња кои од го ва ра ат за не го, ни ту еден 
член на се мејс тво то не ма да би де пре оп то ва рен и си те не шта ќе 
те чат угод но и маз но во до мот. Ќе би де не гу ва на со од вет на еко но-
ми ја, за тоа што се кој еден ќе би де за поз на ен и за ин те ре си ран за 
до маш ни те ра бо ти.

готвењетоишиењето,основнилекции. – Мај ки те тре ба да 
ги зе мат во куј на та со се бе сво и те ќер ки и да им да дат те мел но 
обра зо ва ние во го тве ње то. Тие исто та ка тре ба да ги по у чат и во 
умет но ста на ши е ње то. Тие тре ба да ги по у чат ка ко еко но мич но 
да кро јат фу ста ни и уред но да ги ши јат. Не кои мај ки, за врз се бе си 
да не ја на фр лат не вол ја та тр пе ли во да ги по у чу ва ат сво и те не и-
скус ни ќер ки, по пр во се прик ло ну ва ат са ми те да го из вр шат тоа. 
Но пра веј ќи та ка, тие ги за не ма ру ва ат не оп ход ни те гран ки на вос-
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пи ту ва ње то и чи нат гре шка про тив сво и те де ца; за тоа што во по-
доц неж ни от жи вот тие се чув ству ва ат за сра ме ни за ра ди сво јот не-
до ста ток на зна е ње во пог лед на тие не шта.

Пружетеимвоспитувањенамомчињатаидевојчињата. – 
Би деј ќи во во де ње то на до ма ќинс тво то учес тву ва ат и ма жи те и же-
ни те, и мом чи ња та и де вој чи ња та тре ба да на у чат да из вр шу ват 
долж но сти во до мот. Да се на ме сти по сте ла та, да се су ре ди со-
ба та, да се из ми јат са до ви те, да се под го тви оброк, да се ис пе ре 
и за кр пи сво ја та об ле ка, тоа е зна е ње кое ни ту ед но мом че не ма 
да го на пра ви по мал ку ма жес тве но; тоа ќе го на пра ви по среќ но и 
по по лез но. Ако де вој чи ња та, од дру га стра на, на у чат да го впрег-
нат ко њот и да упра ву ва ат со не го, да се слу жат со пи ла и че кан, 
ка ко и со греб ло и мо ти ка, тие ќе би дат пос по соб ни да им се спро-
тив ста ват на жи вот ни те не вол ји.

Не оп ход но е на ши те ќер ки да на у чат про пис но да го ко ри стат 
вре ме то ка ко што тоа е не оп ход но за на ши те си но ви, и тие се ед-
на кво од го вор ни пред Бо га за на чи нот на кој го по ми ну ва ат. Нам 
ни е да ден жи во тот за му дро да ги усо вр шу ва ме та лен ти те кои ги 
по се ду ва ме.

Привилегиивозачувувањетонасилатанамајката.– Се кој 
ден по стои до маш на ра бо та ко ја тре ба да се из вр ши – го тве ње, 
ми е ње са до ви, ме те ње и чи сте ње на пра ши на та. Мај ки, да ли сте 
ги по у чу ва ле сво и те ќер ки на тие днев ни долж но сти?... На нив ни те 
му ску ли им тре ба веж ба ње. На ме сто да се здо би ва ат со веж би 
пре ку ско ка ње и игра ње топ ка или кри кет, не ка нив на та фи зич ка 
актив ност би де на со че на кон одре де на цел. 

Уче те ги де ца та да го но сат сво јот дел од бре ми ња та во до мот. 
Др же те ги за фа те ни со не кое ко рис но вра бо ту ва ње. По ка же те им 
ка ко да ја вр шат сво ја та ра бо та лес но и до бро. По мог не те им да 
сфа тат де ка пре ку олес ну ва ње на бре ми ња та на сво ја та мај ка, тие 
ја за па зу ва ат неј зи на та си ла и го про дол жу ва ат неј зи ни от жи вот. 
Мно гу умор ни мај ки има ат за ми на то пред вре ме но во гроб не од 
дру га при чи на освен онаа де ка таа не ги по у чу ва ла сво и те де ца 
да има ат дел од неј зи ни те бре ми ња. Пот тик ну вај ќи на дух на не се-
бич на служ ба во до мот, ро ди те ли те ги приб ли жу ва ат сво и те де ца 
поб ли зу до Хри ста, кој е спло ту ва ње на ко рис но ста.
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експериментнасреќа. – Де ца, сед не те ја сво ја та мај ка на фо-
те ља и пра шај те ја што би са ка ла пр во да сто ри те. Ка кво из не на-
ду ва ње би би ло тоа за умор на та, пре оп то ва ре на мај ка! Ни ко гаш 
де ца та и мла ди те не ма да чув ству ва ат мир на за до волс тво сè до-
де ка пре ку вер но из вр шу ва ње на до маш ни те об вр ски тие не ги ос-
ло бо ду ва ат умор ни те ра це, ср це и ум на мај ка та. Тие се сте пе ни ци 
на ска ла та на про гре сот кој ќе ги по ве де на пред кон при ма ње по-
воз ви ше но вос пи ту ва ње.

Вер но то из вр шу ва ње на се којд нев ни те долж но сти е она кое до-
не су ва за до волс тво и мир кој до а ѓа при ви стин ски от ра бот ник во 
до мот. Оние кои за не ма ру ва ат да но сат дел од од го вор но сти те во 
до мот се оние кои се воз не ми ре ни од оса ме но ста и не за до волс-
тво то; за тоа што тие не ја на у чи ле ви сти на та де ка оние кои се 
среќ ни се среќ ни за тоа што има ат дел од днев на та ра бот на ру ти на 
ко ја по чи ва врз мај ка та или дру ги те чле но ви на се мејс тво то. Мно-
гу ми на за ми ну ва ат не на у че ни на нај ко рис ни те по у ки кои се не оп-
ход ни да ги раз бе рат за нив но то ид но до бро.
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Г Л А  В А  5 9

учењеНАКОРИСНИЗАНИМАњА

Секоедететребаданаучинекојзанает.– Не гриж ли во ста на 
ро ди те ли те на де те то да му обез бе дат вра бо ту ва ње, кои што на 
се бе ја прев зе ма ле од го вор но ста за до не су ва ње на све тот, ќе пре-
диз ви ка не и скаж ли во зло, до ве ду вај ќи ги во опас ност жи во ти те на 
мно гу мла ди на го ле мо оса ка ту вај ќи ја нив на та ко рис ност. Го ле ма 
гре шка е да им се доз во ли на мла ди те да по рас нат без да на у чат 
не кој за на ет.

Од стол бот од об лак Исус им да ва ше упат ства на Евре и те пре ку 
Мој сеј де ка тие тре ба да ги вос пи та ат сво и те де ца да ра бо тат, де ка 
тие тре ба да ги учат на за на ет, и де ка ни кој не тре ба да без дел-
ни чи.

учетегикакодагикористаталатките. – Ко га де ца та ќе до-
стиг нат прик лад ни го ди ни, ним тре ба да им би дат да де ни ала тки. 
До кол ку нив на та ра бо та се на пра ви ин те рес на, ќе откри е ме де ка 
тие бр зо ќе се на у чат во ко ри сте ње то на ала ти те. До кол ку та тко то 
е гра ди тел, тој на сво и те мом чи ња тре ба да им да де лек ции во гра-
де ње то на ку ќа, се ко гаш вне су вај ќи во сво и те ин струк ции по у ки од 
Биб ли ја та, збо ро ви од Пис мо то во кои Гос под ги спо ре ду ва чо веч-
ки те би ти ја со Не го во то зда ние.

учетегисиновитенаагрокултура. – Та тков ци те тре ба да ги 
учат сво и те де ца да се за фа ќа ат со нив во нив ни те за на е ти и ра-
бо ти. Фар ме ри те не тре ба да мис лат де ка агро кул ту ра та е ра бо та 
ко ја не е до вол но воз диг ну вач ка за нив ни те си но ви. Агро кул ту ра та 
тре ба да се уна пре ду ва пре ку упо тре ба на на уч но зна е ње.

За обра бо тка та на зем ја та е ка жа но де ка е не ко рис на. Лу ѓе то 
ве лат де ка не се исп ла ту ва обра бо тка та на поч ва та и тие ја оп ла-
ку ва ат те шка та суд би на на оние кои ја обра бо ту ва ат поч ва та... Но 
до кол ку лу ѓе со со од вет ни спо соб но сти се за фта тат со та ква ра-
бо та, ја про у чу ва ат поч ва та и на у чат ка ко да са дат, обра бо ту ва ат 
и ја со би ра ат же тва та, ќе би дат ви де ни по о хра бри тел ни ре зул та ти. 
Мно гу ми на ве лат: „Ние се за фа тив ме со агро кул ту ра и зна е ме ка-
кви се неј зи ни те пло до ви,“ но се пак ток му та кви те тре ба да зна ат 
ка ко да ја обра бо ту ва ат поч ва та и во сво ја та ра бо та да упо тре бат 
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на уч но зна е ње. Нив ни те плу го ви тре ба под ла бо ко да ора ат, пра-
веј ќи по ши ро ки браз ди и тие тре ба да на у чат де ка во обра бо ту ва-
ње то на поч ва та тие не тре ба по сво ја та при ро да да ста нат про сти 
и не кул тур ни... Не ка тие на у чат да го се ат се ме то во свое вре ме, 
да по све тат вни ма ние на ве ге та ци ја та и да го сле дат пла нот кој 
Бог го за мис лил.

Обучувањееодголемавредност. – За опу шта ње по уче ње то, 
нај по лез но е да се из вр шу ва ат ра бо ти кои го ста ва ат во дви же ње 
це ло то те ло и тоа на свеж воз дух. Ни ед на об ласт од за на ет чи ска та 
обу ка не е по ска по це на од агро кул ту ра та. Би тре ба ле да се вло-
жат по го ле ми на по ри да се соз да де и пот тик не ин те рес за зем јо-
дел ски те ра бо ти. На став ни кот тре ба да го на со чи вни ма ни е то на 
уче ни ци те кон она што Биб ли ја та го ве ли за зем јо делс тво то; де ка 
спо ред Бож ји от план чо ве кот тре ба да ја обра бо ту ва зем ја та; де ка 
пр ви от чо век, упра ви те лот на це ли от свет, до бил гра ди на ко ја тре-
бал да ја обра бо ту ва; де ка мно гу од нај го ле ми те лу ѓе во све тот, 
не го во то ви стин ско бла го род ниш тво, би ле зем јо дел ци. По ка же те 
ја вред но ста на та кви от жи вот... 

Оној кој за ра бо ту ва за жи вот за ни ма вај ќи се со зем јо делс тво, 
од бег ну ва мно гу иску ше ни ја и ужи ва не бро е ни пре димс тва и бла-
гос ло ви кои им се ускра те ни на оние што ра бо тат во го ле ми те гра-
до ви. И во овие де но ви на огром ни здру же ни ја на ком па нии и де-
лов на кон ку рен ци ја, мал ку ми на ужи ва ат тол ку ви стин ска не за вис-
ност и тол ку го ле ма си гур ност де ка ќе до би јат пра вед на на гра да 
за сво ја та ра бо та, ка ко оние што ја обра бо ту ва ат зем ја та.

училиштатадапосветатвниманиенакориснитезанаети. 
– Обу чу ва ње то за за на ет чи ска ра бо та зас лу жу ва мно гу по го ле мо 
вни ма ние од онаа што му се по све ту ва. Би тре ба ле да се фор ми-
ра ат учи ли шта кои, по крај нај ви со ка мен тал на и мо рал на кул ту ра, 
ќе да ва ат нај до бри мож но сти за фи зич ки раз вој и уче ње за на е ти. 
Би тре ба ло да се одр жу ва на ста ва по агро кул ту ра, ма ну фа кту ра, 
оп фа ќај ќи кол ку е мож но по ве ќе од нај по лез ни те за на е ти – по тоа 
еко но ми ја на до ма ќинс тво то, здрав на чин на го тве ње, ши е ње, изра-
бо тка на здра ва об ле ка, ле ку ва ње бол ни и слич ни пред ме ти. Би 
тре ба ло да се по ве де сме тка да се обез бе дат зе лен чу ко ви гра ди ни, 
ра бо тил ни ци и ам бу лан ти, а ра бо та та на се кое по драч је би мо ра ла 
да би де под упра ва на ве шти ин стру кто ри.
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Ра бо та та тре ба да има одре де на цел и да би де те мел на. Иа ко 
се ко му му е по треб но из вес но поз на ва ње на раз лич ни за на ет чи-
ски ра бо ти, се кој не и зо став но би мо рал да би де уме шен нај мал ку 
во ед на. На пу штај ќи го учи ли ште то, се кое мом че и се ко ја де вој ка 
би мо ра ле да би дат обу че ни на не кој за на ет или за ни ма ње со кое, 
во слу чај на по тре ба, би мо же ле да за ра бо ту ва ат за жи вот.

Знаењетозапрактичнатаработаеодпоголемавредност
отколкунаучното. – Тре ба да по сто јат искус ни учи тел ки кои на 
мла ди те да ми ќе им да дат по у ки во умеш но ста на го тве ње то. Мла-
ди те де вој ки тре ба да би дат по у че ни ка ко да кро јат и по пра ва ат 
об ле ки и та ка се ос по со бат за пра ктич ни те жи вот ни долж но сти.

За мла ди те ма жи, тре ба да по сто јат уста но ви ка де тие ќе мо-
жат да на у чат раз лич ни за на е ти, кои ќе ги до ве дат во веж ба ње нив-
ни те му ску ли исто та ка ка ко и нив на та умс тве на си ла. До кол ку мла-
ди те има ат мож ност да стек нат са мо ед но стра но вос пи ту ва ње, 
што е то гаш поз на чај но – на уч но то зна е ње со се та не по вол ност 
за здрав је то и жи во тот или зна е ње то за ра бо та та за пра ктич ни от 
жи вот? Ние без дво у ме ње би од го во ри ле, вто ро то. До кол ку ед но то 
мо ра да би де за не ма ре но, не ка тоа би де про у чу ва ње то на кни-
ги те.
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Г Л А  В А  6 0 

ПОЗНАвАњеИПОСЛушНОСТКОНЗАКОНИТеНА
ЖИвОТОТ

Дасепроучуваатпревентивнитемерки. – Прем но гу мал ку 
се раз мис лу ва за при чи ни те за смрт ност, бо ле сти и де ге не ра ци ја 
кои де нес по сто јат и во нај ци ви ли зи ра ни те и нај раз ви е ни зем ји. 
Чо веч ка та рас а про па ѓа... Нај го лем број од зла та кои на чо веш-
тво то му до не су ват бе да и про паст мо жат да би дат спре че ни, а нај-
го ле ма си ла за спра ву ва ње со нив во го ле ма мер ка по чи ва врз ро-
ди те ли те.

Некапоукитебидатпостепени. – Де ца та тре ба ра но, на ед но-
ста вен и лес но раз бир лив на чин, да се по у чу ва ат на ос но ви те на 
фи зи о ло ги ја та и хи ги е на та. Тоа де ло мо ра да го за поч не мај ка та 
во до мот, а учи ли ште то мо ра со вес но да го про дол жи. Ка ко што 
уче ни ци те ќе ста ну ва ат по ста ри, та ка и по у чу ва ње то од оваа об-
ласт мо ра да про дол жи сè до де ка тие не би дат прис по со бе ни да 
се гри жат за до мот во кој жи ве ат. Тие мо ра ат да ја сог ле да ат важ-
но ста на за шти та та од бо ле сти пре ку за чу ву ва ње то на жи вот на та 
си ла на се кој ор ган, а исто та ка тре ба да на у чат ка ко да по ста пу-
ва ат во слу чај на во о би ча е ни те бо ле сти и не сре ќи. Се кое учи ли-
ште мо ра да пре да ва фи зи о ло ги ја и хи ги е на, и, кол ку е мож но, по-
ве ќе да би де опре ме но со средс тва за при ка жу ва ње на стру кту-
ра та, на ме на та и не га та на те ло то.

чудатаначовечкототело. – Ко га го про у чу ва ме те лес ни от си-
стем, тре ба да обр не ме вни ма ние на не го ва та пре крас на при ла го-
де ност кон по тре би те, на склад но то дејс тву ва ње и ме ѓу себ на та за-
вис ност на раз лич ни те ор га ни. Ко га на тој на чин ќе се раз бу ди ин-
те рес кај уче ни кот и ко га тој ќе ја сог ле да важ но ста на фи зич ка та 
кул ту ра, учи те лот мо же мно гу да при до не се за обез бе ду ва ње пра-
ви лен раз вој и усво ју ва ње до бри на ви ки.

учетегидецатадарезонираатзапричинитеипоследиците. 
– Уче те ги сво и те де ца да ја сфа тат не из беж на та по вр за ност по-
ме ѓу при чи ни те и пос ле ди ци те. Откриј те им го фа ктот де ка бо ле-
ста прет ста ву ва каз на ко ја мо ра да се пла ти за се кој пре кр шок на 
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за ко ни те кои вла де ат со нив ни те те ла. Ако до по до бру ва ње не 
дој де тол ку бр зо ка ко што вие тоа би сте го по са ку ва ле, не се обес-
хра бру вај те, ту ку уче те ги тр пе ли во сè до де ка не се здо би е те со 
по бе да.

Инсистирајтенаправилнинавикивоздравјето. – Мо ра да 
се ин си сти ра на пра вил ни на ви ки во ја де ње то, пи е ње то и об ле ку-
ва ње то. Ло ши те на ви ки ги пра ват мла ди те по мал ку при ем чи ви за 
по у ки те од Биб ли ја та. Де ца та тре ба да би дат за шти те ни од по пу-
шта ње на апе ти тот, а по себ но од упо тре ба та на сти му лан си и нар-
ко ти ци. Тр пе за та на хри сти јан ски те ро ди те ли не тре ба да би де на-
тру па на со хра на ко ја со др жи за чи ни и ми ру дии.

важностазаправилнатастава. – Ед на од при мар ни те це ли 
кон кои тре ба да се стре ми ме е пра вил но то др же ње ка ко при се-
де ње, та ка и при сто е ње. Бог го соз дал чо ве кот ис пра вен и Тој са ка 
чо ве кот да се здо бие не са мо со фи зич ки, ту ку и со ду шев ни и мо-
рал ни бла гос ло ви, от ме ност, до сто инс тво и си гур ност, хра брост и 
си гур ност во се бе си, ка де мно гу при до не су ва пра вил но то др же ње. 
Учи те лот во тоа тре ба да пру жи по у ка пре ку при мер и упат ства. 
Тре ба да по ка же ка ко да изг ле да пра вил но то др же ње и упор но да 
ба ра од уче ни ци те да го пра кти ку ва ат.

Културанадишењеиглас. – Вед наш по пра вил но то др же ње, 
по важ ност сле ду ва ат ди ше ње то и не га та на гла сот. Оној кој се ди 
и стои ис пра ве но, обич но и ди ше по пра вил но од дру ги те. Но учи-
те лот тре ба да им ја наг ла си важ но ста на дла бо ко то ди ше ње на 
сво и те уче ни ци. Тре ба да при ка же ка ко здра во то дејс тву ва ње на 
ор га ни те за ди ше ње, го по ма га кр во то кот, го ожи ву ва це ли от ор га-
ни зам, го бу ди апе ти тот, го пот по ма га ва ре ње то, пре диз ви ку ва 
здрав и сла док сон и на тој на чин не са мо што го осве жу ва те ло то, 
ту ку и го уб ла жу ва и сми ру ва умот. До де ка ја об јас ну ва важ но ста 
на дла бо ко то ди ше ње, тој тре ба упор но да ба ра тоа и да се при-
ме ну ва. Дла бо ко то ди ше ње тре ба да се увеж бу ва, и да се вло жи 
труд во зац врс ну ва ње то на оваа на ви ка... 

Увеж бу ва ње то на гла сот има важ но ме сто во фи зич ка та кул-
ту ра, би деј ќи тоа ги ши ри и за јак ну ва бе ли те дро бо ви и на тој на-
чин ги спре чу ва бо ле сти те. За да се обез бе ди бес пре ко рен из го-
вор при чи та ње и збо ру ва ње, тре ба да се на сто ју ва сто мач ни те 
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му ску ли ин тен зив но да учес тву ва ат во ди ше ње то и ор га ни те за ди-
ше ње да не би дат стес не ти. На по рот тре ба да би де пре не сен врз 
сто мач ни те му ску ли, а не врз му ску ли те на гр ло то. Та ка мо же да 
се спре чи го лем за мор и те шки бо ле сти на гр ло то и бе ли те дро-
бо ви. Тре ба да се обр не го ле мо вни ма ние на јас но то из го ва ра ње 
на збо ро ви те, со ме ки и до бро об ли ку ва ни гла со ви и не прем но гу 
брз го вор. Тоа не са мо што ќе при до не се за здрав је то ту ку и ра бо-
та та на уче ни кот ќе ја на пра ви мно гу по при јат на и по ус пеш на.

Тринеопходнинештазасреќанасемејството. – При про у чу-
ва ње то на хи ги е на та со вес ни от учи тел ќе ја иско ри сти се ко ја мож-
ност да ја по ка же не оп ход но ста од со вр ше на чи сто та и во лич ни те 
на ви ки и во одр жу ва ње то на око ли на та. Тре ба да се наг ла су ва 
кол ку се којд нев но то ка пе ње е по лез но за уна пре ду ва ње на здрав-
је то и за пот тик ну ва ње на умс тве на та актив ност. Тре ба да се по-
све ти вни ма ние на сон че ва та свет ли на и про ве тру ва ње то, на хи ги-
е на та на спал на та со ба и куј на та. Уче те ги уче ни ци те де ка здра-
ва та спал на со ба, со вр ше но чи ста та куј на, вкус но по ста ве на та 
ма са, пол на со здра ва хра на, по ве ќе при до не су ва ат за сре ќа та на 
се мејс тво то и раз бу ду ва ат по чит на се кој раз у мен по се ти тел од 
би ло ка ков скап ме бел во со ба та за дне вен пре стој.

Редовноствојадењеиспиење. – Не смее да се за не ма ри 
важ но ста на ре дов но ста во вре ме то одре де но за ја де ње и спи е ње. 
Би деј ќи из гра ду ва ње то на те ло то се из вр шу ва во те кот на ча со-
ви те за од мор, мно гу е важ но, осо бе но за мла ди те, со нот да би де 
ре до вен и изо би лен.

Ре гу ли ра ње то на вре ме то по треб но за спи е ње не смее лес но 
да се зе ме. Уче ни ци те не сме ат да соз да ва ат на ви ки да ра бо тат 
по крај за па ле но свет ло до пол ноќ, и пос ле тоа да мо ра да спи јат 
пре ку ден. Ако та кви те ло ши на ви ки ги фор ми ра ле до ма, тие мо ра 
да се по пра ват во тој пог лед, за ми ну вај ќи во кре вет во точ но одре-
де но вре ме. То гаш на у тро ќе ста ну ва ат од мор ни и под го тве ни за 
долж но сти те на но ви от ден.

Здравствениначела. – Јас мо рам да се за поз на ам се бе си. Јас 
мо рам се ко гаш да би дам уче ник за да знам ка ко да се гри жам за 
ова зда ние, те ло то кое Бог ми го дал, да го за па зам во нај до бра 
со стој ба на здрав је то. Јас мо рам да ги ја дам оние не шта кои ќе би-
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дат нај до бри за мо е то фи зич ко здрав је и мо рам да по све там по-
себ на гри жа мо ја та об ле ка да би де та ква, ка ко би обез бе ди ла 
здра ва цир ку ла ци ја на кр вта. Јас не сме ам се бе си да се ли шам од 
фи зич ка актив ност и воз дух. Мо рам да се здо би јам со се та мож на 
сон че ва свет ли на. Јас мо рам да имам му дрост за да би дам ве рен 
па зи тел на мо е то те ло.

Јас би по ста пи ла мно гу не му дро ко га би влег ла во лад на со ба 
ко га сум ис по те на; се бе си ќе се на пра вам не му дар по ве ри тел ко га 
би се де ла на про вев и та ка се бе си се из ло жам во мож ност да на-
сти нам. Јас би би ла не му дра ко га би се де ла со лад ни но зе и ра це 
та ка исте ру вај ќи ја кр вта од ек стре ми те ти те кон мо зо кот или вна-
треш ни те ор га ни. Јас тре ба се ко гаш да ги за шти там сво и те ста-
па ла во влаж но вре ме. Јас тре ба ре дов но да ја дам најз дра ва хра на 
ко ја би про из ве ла нај до бар ква ли тет на крв, и не тре ба да ра бо там 
не у ме ре но до кол ку до ме не стои да не го сто рам тоа. И ако јас ги 
пре ста пу вам за ко ни те кои Бог ги вос по ста вил во мо е то те ло, тре ба 
да се по ка јам и ре фор ми рам, и се бе си да се по ста вам во нај по-
лов на со стој ба под ле ка ри те кои Бог ги обез бе дал - чист воз дух, 
чи ста во да и ис це ли тел на та, дра го це на сон че ва свет ли на.
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ДОМАЌИНКАТАвОКујНАТА

возвишениотповикнадомаќинката. – Не по стои вра бо ту-
ва ње по важ но од до маш на та ра бо та. Да се го тви до бро, да се по-
ста ви здра ва и вкус на хра на на ма са та, по треб ни се раз ум и искус-
тво. Оној кој ја под го тву ва хра на та ко ја тре ба да би де вне се на во 
на ши те же луд ни ци и ко ја тре ба да би де пре сто ре на во крв ко ја 
тре ба да го хра ни те ло то, за зе ма нај важ на и воз ви ше на по-
лож ба.

На се кое мом че и де вој ка им е не оп ход но по треб но те мел но да 
ги за поз на ат се којд нев ни те долж но сти. Ако е по треб но, мла да та 
де вој ка мо же да би де без поз на ва ње на фран цу ски от ја зик и ал ге-
бра та, не мо ра да знае ни ту да сви ри на кла вир; но таа без ус лов но 
мо ра да на у чи да пра ви до бар леб, да со шие до бро скро е на об-
ле ка и ус пеш но да из вр шу ва мно гу долж но сти кои спа ѓа ат во во-
де ње на до ма ќинс тво то.

За здрав је то и сре ќа та на це ло то се мејс тво ни што не е тол ку 
важ но ка ко умеш но ста и зна е ње то на го твач ка та. Со ло шо под го-
тве на, нез дра ва хра на, таа мо же да ја на ма ли или со се ма да ја 
уни шти ра бо тос по соб но ста на во зрас ни те и да го по пре чи раз во-
јот на де те то. Но, под го тву вај ќи хра на при ла го де на на по тре би те 
на те ло то, а исто вре ме но и при мам ли ва и вкус на, таа мо же да по-
стиг не тол ку до бри ни кол ку што во спро тив ни от слу чај би на не ла 
ште та. Та ка, на мно гу на чи ни, сре ќа та во жи во тот е по вр за на со 
вер но ста во обич ни те долж но сти.

Наукатазаготвењеенеопходнауметност. – На у ка та за го-
тве ње то не е без на чај на... Оваа ве шти на тре ба да се сме та за нај-
дра го це на од си те ве шти ни, за тоа што е тес но по вр за на со жи во-
тот. На неа тре ба да £ се по све ти најм но гу вни ма ние, за тоа што за 
да соз да ва до бра крв, те ло то ба ра до бра хра на. Те ме лот на она 
што ги одр жу ва лу ѓе то во здрав је е здрав стве но-ми си о нер ска та 
ра бо та на до бро то го тве ње.

 По сто јат мал ку до бри го твач ки. На мно гу, мно гу мај ки им се по-
треб ни лек ции во го тве ње то, ка ко би мо же ле пред сво и те се мејс-
тва да из не сат до бро под го тве на и уба во пос лу же на хра на.
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Настојувајтедабидетемајсторивоуметноста. – На ши те се-
стри че сто па ти не зна ат ка ко да го тват. На та кви те се стри би им 
пре по ра ча ла: Јас би отиш ла кај нај до бра та го твач ка ко ја мо же да 
се нај де во зем ја та и би оста на ла кај неа со сед ми ци ако е по-
треб но, до де ка не ја на у чам таа ве шти на за да ста нам му дра и ве-
шта го твач ка. Јас та ка би по ста пи ла, ду ри ко га би има ла и че ти ри-
е сет го ди ни. Ва ша долж ност е да зна е те да го тви те и ва ша долж-
ност е да ги на у чи те ва ши те ќер ки да го тват.

Проучувајтеипрактикувајте. – Ја де ња та мо жат да се зго тват 
та ка што ќе би дат ед но став ни и здра ви, но по треб но е уме е ње да 
се на пра ват вкус ни и хран ли ви. За да зна ат ка ко тре ба да го тват, 
же ни те мо ра ат вред но да учат, а по тоа стек на то то зна е ње тр пе-
ли во да го при ме ну ва ат во пра кса. Мно зи на стра да ат по ра ди тоа 
што не са ка ат да се по тру дат во оваа на со ка. На та кви те им ве лам: 
Вре ме е да ги раз бу ди те сво и те зас па ни си ли и да се ин фор ми-
ра те. Не мој те да мис ли те де ка вре ме то по све те но на стек ну ва ње 
на зна е ње и искус тво во под го тву ва ње то здра ви, вкус ни ја де ња е 
за луд но про пу ште но. Иа ко има те дол го го диш но го твач ко искус тво, 
а по крај тоа и дру ги се меј ни од го вор но сти, долж ни сте да учи те 
ка ко нај до бро ќе ја во ди те гри жа та за здрав је то на сво е то се мејс-
тво.

Последициодлошоготвење.– Ил јад ни ци и де се ти ци ил ја ди 
де нес се жр тви на ло шо то го тве ње. На мно гу гро бо ви би мо же ло 
да се на пи ше: „Умрел од ло шо го тве ње;“ „Умрел од пре оп то ва рен 
же луд ник.“

учетегивашитедецакакодаготват. – Не мој те да за не ма ри те 
да ги по у чи те сво и те де ца ка ко да го тват. Ако ги по у чу ва те во тоа, 
вие им ги пре не су ва те на че ла та кои мо ра ат да ги по се ду ва ат во 
сво е то вер ско вос пи ту ва ње. Ко га на сво и те де ца им да ва те по у ки 
од фи зи о ло ги ја та, ко га ги учи те ка ко се го тви ед но став но но се пак 
умеш но, вие по ста ву ва те те ме ли на нај ко рис ни те гран ки на вос пи-
ту ва ње то. По треб на е ве шти на за да се за ме си до бар и ле сен леб. 
Во та кво то го тве ње по стои хри сти јанс тво, и јас се сом не вам во ве-
ра та на оние лич но сти кои се прем но гу не мар ни за да на у чат да 
го тват.
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Поучувајтетрпеливоибодро. – Мај ки те тре ба сво и те де ца 
уште од нив на та мла дост да ги во дат во куј на та, по у чу вај ќи ги на 
ве шти на та на го тве ње. Тие не мо жат да оче ку ват од сво и те ќер ки 
да вле зат во тај ни те на ус пеш но то во де ње на до ма ќинс тво то без 
по у чу ва ње. Мо ра да ги по у чу ва ат тр пе ли во и со љу бов, на сто ју-
вај ќи таа ра бо та со сво е то вер до рас по ло же ние и охра бру вач ки 
збо ро ви да им ја на пра ват што по при јат на.

Ако не ус пе ат при пр ви от, вто ри от или пак тре ти от обид, не 
тре ба вед наш да ги пре ко ру ва ат, за тоа што тие се и без тоа обес-
хра бре ни и до а ѓа ат во иску ше ние да ка жат: „Не ми по а ѓа од ра ка, 
јас не мо жат да го сто рам тоа.“ То гаш не е вре ме за кри ти ка. Со 
тоа про бу де на та вол ја за ра бо та са мо би ос ла бе ла. Тие тре ба по-
сто ја но да би дат пот тик ну ва ни со охра бру вач ки, ве дри и бла ги збо-
ро ви ка кви што се: „Ни ко гаш во мис ли те не се за др жу вај на не ус-
пе хот. Ти си са мо уче нич ка, и се оче ку ва да пра виш гре шки. Оби ди 
се по втор но. Скон цен три рај се на она што го ра бо тиш. Са мо би ди 
пов ни ма тел на и си гур но ќе ус пе еш.“

Какоинтересотивоодушевувањетоможатдабидатола-
дени. – Мно гу мај ки не сфа ќа ат кол ку е важ но ова зна е ње да им 
го пре не су ва ат на сво и те ќер ки, и на ме сто да ги под не сат не вол-
ји те и гри жа та во по у чу ва ње то на сво и те де ца, имај ќи тр пе ние со 
нив ни те сла бо сти и гре шки до де ка тие учат, тие по ве ќе са ка ат тие 
ра бо ти са ми да ги из вр шу ва ат. И ко га нив ни те ќер ки не ус пе ва ат 
во сво и те на по ри, тие ги обес хра бру ва ат со збо ро ви те: „Не вре ди 
ни што, ти на ви сти на тоа не го мо жеш. По ве ќе ми од ма гаш откол ку 
што ми по ма гаш.“

Та ка пр ви те на по ри на овие уче ни ци за вр шу ва ат со не ус пех а 
пр ви те не ус пе си го ос лаб ну ва ат нив ни от ин те рес и нив на та вол ја 
за уче ње та ка што не ма да се на фа тат на по вто рен обид, ту ку по-
пр во ќе од бе рат да се за ни ма ва ат со ши е ње, пле те ње и чи сте ње 
на ку ќа та – сè дру го са мо да не го тват. Ту ка мај ки те мно гу гре шат. 
Тие би мо ра ле пре ку тр пе ли во по у чу ва ње да ги на ве дат сво и те 
ќер ки да стек нат пра ктич но искус тво со кое би се от стра ни ла не у-
меш но ста и не ве шти те дви же ња на не и скус ни те ра це.

Најнеопходнатаподготовкакојамладитедамиможатдаја
направатзапрактичниотживот. – Мла ди те до ма ќин ки тре ба це-
лос но да би дат упа те ни во ве шти на та на го тве ње. Без ог лед на 
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окол но сти те во кои по доц на ќе жи ве ат, тие ќе рас по ла га ат со ед но 
зна е ње кое ќе мо жат пра ктич но и ко рис но да го упо тре бу ва ат. Ве-
шти на та на го тве ње е зна е ње кое нај не по сред но вли јае на чо веч-
ки от жи вот, и на жи во тот на оние кои ни се нај дра ги.

Мла ди те же ни мис лат де ка го тве ње то е по ни жу вач ка ра бо та, 
па из вр шу ва ат дру ги до маш ни об вр ски; за тоа мно гу ма же ни де-
вој ки се гри жат за сво е то се мејс тво без до бра прет ста ва за ви стин-
ски те за да чи на ед на со пру га и мај ка.

Имажитетребаданаучатдаготват. – И мом чи ња та и де вој-
ки те тре ба да се по у чу ва ат ка ко се под го тву ва ат еко но мич но 
здра ви ја де ња без до да ток на ме со.

Сериознипрашањазаразмислување. – „Да ли ја де те или пи-
е те, или што и да пра ви те, пра ве те го се то тоа за сла ва Бож ја.“ 
Да ли та ка по ста пу ва те ко га ја под го тву ва те хра на та за ва ша та тр-
пе за и го по ви ку ва те се мејс тво то на оброк? Да ли на де ца та им ја 
да ва те са мо онаа хра на за ко ја зна е те де ка ќе про из ве де нај до бра 
крв? Да ли тоа е хра на ко ја нив но то здрав је ќе го за па зи во нај до-
бра со стој ба? Да ли тоа е хра на ко ја нај до бро ќе им по мог не да го 
одр жат жи во тот и здрав је то? Се тру ди те ли та ква хра на да из не су-
ва те пред сво и те де ца? Или, без ог лед на нив но то ид но до бро, им 
да ва те нез дра ва раз драз ну вач ка хра на?
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Г Л А  В А  6 2

јАДењеЗАЖИвеење

Започнетесоправилнохранењенабебето.–Те шко мо же 
да се про це ни важ но ста на соз да ва ње то пра вил ни на ви ки во ис-
хра на та кај де те то. Ма леч ки те тре ба да на у чат де ка ја дат за да жи-
ве ат, а не жи ве ат за да ја дат. Ова по у чу ва ње тре ба да за поч не 
уште до де ка ма леч ко то е во пре гра тки те на мај ка та. Де те то тре ба 
да се хра ни са мо во пра вил ни ин тер ва ли чие рас то ја ние ќе се зго-
ле му ва со раз во јот на де те то. Не тре ба да му се да ва ат сла тки, 
или хра на за по во зрас ни ко ја тие не мо жат да ја пре ра бо тат. Гри-
жа та и ре дов но ста во ис хра на та на ма леч ки те не ма са мо да го по-
до бри нив но то здрав је, со што ќе ги на ве де да би дат ти вки и сми-
ре ни, ту ку ќе ги по ста ви и те ме ли те на на ви ки те кои ќе би дат бла-
гос лов за нив во по доц неж ни те го ди ни.

воспитајтеговкусотиапетитот.–Ко га де те то ќе из ле зе од 
пе ле ни тре ба да се во ди го ле ма сме тка тоа да раз вие до бар вкус 
и пра ви лен апе тит. На де ца та че сто им се доз во лу ва да ја дат ко га 
са ка ат без да се во ди сме тка за нив но то здрав је. Ма ка та и па ри те 
кои тол ку че сто се вло жу ва ат во нез дра ви ја де ња ги на ве ду ва ат 
де ца та да мис лат де ка нај ви со ка та цел во жи во тот, ко ја до не су ва 
најм но гу сре ќа е да би дат во со стој ба да му по пу шта ат на апе ти-
тот. Ре зул та тот од ва кво то вос пи ту ва ње е алч ност, а по тоа до а ѓа 
и бо лест... 

Ро ди те ли те тре ба да го из гра ду ва ат апе ти тот на де те то и не 
сме ат да доз во лат тоа да упо тре бу ва нез дра ва хра на.

хранатаимавлијаниеврздуховната,менталнатаифизич-
катасила. – Мај ки те кои им по пу шта ат на жел би те на сво и те де ца 
за сме тка на здрав је то и до бро то рас по ло же ние, се ат се ме на зло 
кое ќе израс не и ќе до не се плод. Ка ко што рас тат де ца та, та ка ќе 
рас те и нив на та по пуст ли вост кон се бе си и тие ќе ја жр тву ва ат мен-
тал на та и фи зич ка та ви тал ност. Мај ки те кои го на пра ви ле тоа со 
гор чи на ќе го пож не ат она што го по се а ле. Ќе ги гле да ат сво и те 
де ца ка ко израс ну ва ат со не со од ве тен ум и ка ра ктер за да прев зе-
мат бла го род на или по лез на ра бо та во оп штес тво то или до мот. Ду-
хов ни те, умс тве ни те и те лес ни те си ли сла бе ат под вли ја ние на 
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нез дра ва та хра на. Со ве ста ота пу ва, а чув стви тел но ста за до бри те 
ра бо ти е се пос ла ба.

Одберијанајдобратахрана. – За да доз на е ме ко ја хра на е 
нај до бра мо ра ме да го про у чи ме пр вич ни от Бож ји план за ис хра-
на та на лу ѓе то. Оној Кој го соз дал чо ве кот и Кој ги раз би ра не го-
ви те по тре би му ја одре дил хра на та на Адам. Жи тар ки те, ово-
шки те, зе лен чу кот и ја тка сти те пло до ви ја прет ста ву ва ат ис хра на та 
што Тво ре цот ја од брал за нас.

хранатаподгответејанаедноставенначинкојќепредиз-
викаапетит. – Бог обил но го има снаб де но чо ве кот со средс тва 
за за до во лу ва ње на не и зо па че ни от апе тит. Тој пред не го ги има 
ра про стра не то про из во ди те на зем ја та – огром на раз но вид ност на 
хра на ко ја од го ва ра на вку сот и ко ја е хран ли ва за те ло то. На ши от 
не бе сен Та тко ре кол де ка се тоа тоа мо же сло бод но да го ја де ме. 
Овош је то, жи тар ки те и зе лен чу кот под го тве ни на ед но ста вен на-
чин, без за чи ни и ма сти од кој и да е вид, при го тве ни со мле ко или 
пав ла ка се најз дра ви за ја де ње. Тие го хра нат те ло то и да ва ат 
си ла на из држ ли вост и енер ги ја на умот ко ја не мо же да се до бие 
од на драз ну вач ка та хра на.

Апетитотнеебезбеденводач. – Тре ба да ја из бе ре ме онаа 
хра на ко ја нај до бро ги обез бе ду ва по треб ни те еле мен ти за из-
град ба на те ло то. Во овој из бор апе ти тот не е си гу рен во дич. Тој 
е изо па чен од ло ши те на ви ки во ис хра на та. Че сто ба ра хра на ко ја 
го на ру шу ва здрав је то и на ме сто си ла пре диз ви ку ва сла бост... Го-
лем при чи ни тел на бо ле сти те и стра да ња та што пре ов ла ду ва ат 
на се ка де се ток му по пу лар но при фа те ни те заб лу ди во вр ска со ис-
хра на та.

Децатакоигоследатневоспитаниотапетит. – До де ка се дев 
во ва го нот, слу шав ка ко ро ди те ли те за бе ле жу ва ат де ка апе ти тот 
на нив ни те де ца е мно гу пре фи нет, и до кол ку не ма ат ме со и ко-
ла чи тие не мо жат да ја дат. Ко га се зе ма ше плад не вен оброк, јас 
го наб љу ду вав ква ли те тот на хра на та ко ја што им бе ше да ва на на 
тие де ца. Тоа бе ше леб од фи но браш но, исе че на шун ка по со ле на 
со црн би бер, за чи не та тур ши ја, ко ла чи и ком по ти. Бле да та и по-
тем не та та бо ја на ко жа та кај ли це то на овие де ца, јас но ука жу ва ше 
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на зло у по тре ба та на на па те ни от же луд ник. Две од овие де ца за бе-
ле жаа ка ко де ца од ед но дру го се мејс тво ја дат си ре ње со сво ја та 
хра на и вед наш из гу би ја апе тит за она што бе ше пред нив, сè до-
де ка нив на та мај ка ко ја им по пу шта ла, не за мо ли за пар че си ре ње 
да им да де на неј зи ни те де ца пла шеј ќи се неј зи ни те дра ги де ца 
да не го за вр шат сво јот оброк. Мај ка та да де за бе ле шка: „Мо и те 
де ца го са ка ат ова или она тол ку мно гу, и јас им го да вам она што 
го ба ра ат; за тоа што апе ти тот го ба ра оној вид хра на кое те ло то 
го по ба ру ва.“

 Тоа би би ло точ но ко га апе ти тот не би бил ни ко гаш изоб ли чен. 
По стои при ро ден и изоб ли чен апе тит... Апе ти тот се изо па чу ва со 
по греш но вос пи ту ва ње. Со вр ше ни те сто мач ни ор га ни се на драз-
ну ва ат и се оште ту ва ат сè до де ка не ја из гу бат сво ја та фи на чув-
стви тел ност. Ед но став на та, здра ва хра на им се чи ни блу тка ва. Зло-
у по тре бу ва ни от же луд ник не ма да ја из вр ши до ве ре на та за да ча, 
до де ка не се пот тик не со средс тва кои мно гу на драз ну ва ат. До-
кол ку овие де ца од нај ра но дет ство би ле вос пи ту ва ни да зе ма ат 
са мо здра ва хра на под го тве на на нај ед но ста вен на чин, ко ја во го-
ле ма мер ка ги за па зи ла сво и те при род ни својс тва, да од бег ну ва ат 
мес на хра на, жи во тин ска маст и си те за чи ни, вку сот и апе ти тот би 
им оста на ле не и зо па че ни. Во сво ја та при род на со стој ба тој мо же 
да ука же, во го ле ма мер ка, на хра на та ко ја нај ве ќе од го ва ра на по-
тре би те на те ло то. 

штоепаксомеснатахрана? – Ние не про пи шу ва ме ни ка кви 
одре де ни пра ви ла во пог лед на ис хра на та; ме ѓу тоа; ка жу ва ме де ка 
во зем ји те ка де што има во изо би лие овош је, жи тар ки и ја тка сти 
пло до ви, не ма да би де ис прав но ако Бож ји от на род ко ри сти ме со. 
По ка жа но ми е де ка ме со то пот тик ну ва жи во тин ски на го ни, ги ли-
шу ва ма жи те и же ни те од онаа љу бов и со ми лост ко ја тре ба да ја 
не гу ва ат кон се ко го и чи нат ни ски те стра сти да се здо би јат со по-
бе да над воз ви ше ни те осо би ни на би ти е то. Ако не ко гаш би ло 
здра во да се ја де ме со, де нес тоа ве ќе не е. 

Причинизаотфрлањенамеснатаисхрана. – Оние кои ја дат 
ме со не ја дат ни што дру го освен жи тар ки и зе лен чук од вто ра ра ка; 
за што од овие ра бо ти жи вот ни те ги при ма ат хран ли ви те со стој ки 
кои им овоз мо жу ва ат да рас тат. Жи во тот од жи тар ки те и зе лен чу-
кот пре ми ну ва во жи вот но то што ги ја де. Ние го при ма ме ја деј ќи 
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го жи вот но то. Кол ку е по до бро да го зе ма ме ди рект но, ја деј ќи ја 
хра на та што Бог ја одре дил за нас! 

Ме со то ни ко гаш не би ло нај до бра хра на; но се га има ме двој но 
по ве ќе при чи ни про тив не го ва та упо тре ба би деј ќи бо ле сти те кај 
жи вот ни те бр зо се зго ле му ва ат. Оние кои ја дат хра на од жи во тин-
ско по тек ло не зна ат мно гу за она што го ја дат. Ко га би мо же ле да 
го ви дат жи вот но то што го ја дат и да доз на ат со што би ло хра не то, 
тие би се од вра ти ле од не го со не о до бру ва ње. Лу ѓе то по сто ја но 
ја дат ме со пол но со ту бер ку лоз ни и кан це ро ге ни кле тки. На тој на-
чин се до би ва ат ту бер ку ло за, рак и дру ги фа тал ни бо ле сти.

Последицитенесеведнашсогледливи. – Пос ле ди ци те од 
мес на та ис хра на мо же би не ма да се за бе ле жат вед наш; но тоа не 
зна чи де ка таа не е штет на. Мал ку ми на мо жат да се на те ра ат да 
по ве ру ва ат де ка ме со то што го ја де ле ја за га ди ло нив на та крв и 
го пре диз ви ка ло нив но то стра да ње. Мно зи на уми ра ат од бо ле сти 
чи ја единс тве на при чи на е ја де ње то ме со, не сом не вај ќи се за ви-
стин ска та при чи на.

враќањеконпрвобитнатаисхрана. – За рем ова не е вре ме 
ко га си те тре ба да се стре мат да го исфр лат ме со то од сво ја та ис-
хра на? Ка ко мо жат оние кои са ка ат да би дат чи сти, бла го род ни и 
све ти, да ужи ва ат во друш тво то на не бес ни те ан ге ли, да про дол-
жат да упо тре бу ва ат не што што е тол ку штет но за ду ша та и те-
ло то? Ка ко мо жат да уби ва ат Бож ји соз да ни ја за да го кон зу ми ра ат 
нив но то ме со? На ме сто тоа, не ка се вра тат кон здра ва та и вкус на 
хра на ко ја му би ла да де на на чо ве кот на по че то кот и не ка би дат 
ми ло сти ви кон не ми те су штес тва кои Бог ги соз дал, и ги по ста вил 
под на ша власт, по у чу вај ќи ги сво и те де ца да го пра ват исто то.

Начинотнаживотнаониекоигочекаатхристовотодоа-
ѓање. – Ме ѓу оние кои го че ка ат Гос по до во то до а ѓа ње, ја де ње то 
ме со ќе би де ко неч но на пу ште но; ме со то ќе пре ста не да би де дел 
од нив на та ис хра на.

враќањеконбожјатазамисла. – По втор но и по втор но ми 
бе ше по ка жа но де ка Бог го вра ќа Сво јот на род, на зад на Сво јот 
пр во би тен план, а тој е да не се хра нат со ме со то на мр тви те жи-
вот ни. Тој има жел ба ние да го по у чу ва ме на ро дот за по до бри от 
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на чин на ис хра на... До кол ку ме со то се оста ви, до кол ку вку сот се 
вос пи ту ва во таа на со ка, до ко лу се из гра ду ва жел ба за хра на од 
овош је и жи тар ки, то гаш на ско ро ќе би де она ка ка ко што Бог во по-
че то кот за мис лил да би де. Не го ви от на род не ма да упо тре бу ва 
ме со.

Поукивопогледнапроменанаисхраната. - По греш но е мис-
ле ње то де ка си ла та на му ску ли те за ви си од хра на та од жи во тин-
ско по тек ло. По тре би те на ор га низ мот мо же да би дат по до бро за-
до во ле ни и мо же да се ужи ва во по ви тал но здрав је без неј зи на 
упо тре ба. Жи тар ки те, во ком би на ци ја со овош је, ја тка сти пло до ви 
и зе лен чук ги со др жат си те пре храм бе ни со стој ки по треб ни за соз-
да ва ње до бра крв. Овие со стој ки пак, не мо жат тол ку до бро или 
во це лост да се вне сат пре ку мес на та хра на. Ко га упо тре ба та на 
ме со би би ла тол ку су штес тве на за здрав је то и си ла та, хра на та 
од жи во тин ско по тек ло би би ла вклу че на во ис хра на та ко ја на по-
че то кот би ла одре де на за чо ве кот.

За да има ме хран ли ва и вкус на хра на ко га ќе го оста ви ме ме-
со то, не го во то ме сто тре ба да би де по пол не то со раз но вид ност од 
жи тар ки, ја тка сти пло до ви, зе лен чук и овош је. Ова осо бе но ва жи 
за оние кои се сла би или по сто ја но пре оп то ва ре ни со ра бо та.

Здравотохранењенепретставуважртва. – Иа ко де ца та 
тре ба да се учат да го кон тро ли ра ат апе ти тот и да ја дат во сог лас-
ност со здрав је то, мо ра да им би де јас но де ка се отка жу ва ат са мо 
од она што мо же да им на ште ти. Тие се отка жу ва ат од штет ни не-
шта по ра ди не што по до бро. Не ка ва ша та тр пе за би де прив леч на 
и уба ва - пол на со до бри не шта со кои Бог обил но ни ги да ру вал.

Ниеможемедајадемебилошто. – Во мно гу се мејс тва се пра-
ват го ле ми под го то вки за пре чек на го сти. Раз но вид ност на хра на 
се под го тву ва за на тр пе за та. Оваа хра на е иску ше ние за оние кои 
се при вик на ти кон та ков вид на бо га та хра на... 

Јас знам за не кои кои пра ват по себ ни под го то вки за по се ти те-
ли те. Во сво и те се мејс тва тие не се при др жу ва ат кон ре дов ност. 
Обро ци те се под го тве ни на на чин да ја за до во лат удоб но ста на со-
пру га та и мај ка та. Сре ќа та на со пру гот и де ца та не се про у чу ва. И 
по крај тоа што се пра ви та ква па ра да за по се ти те ли те, би ло што 
се сме та за до вол но до бро ко га е са мо „за нас.“ Тр пе за за ле пе на 
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до ѕи дот, ла ден оброк по ста вен на неа, без вло жен труд таа да 
би де прив леч на, е че ста по ја ва. „Тоа е са мо за нас,“ тие ве лат. „Ние 
мо же ме да ја де ме би ло што.“

Некаоброкотбидепријатновремезадружење. – Вре ме то 
за ја де ње тре ба да би де мож ност за вза ем но дру же ње и осве жу-
ва ње. Сè што би мо же ло да оп то ва ри или раз драз ни, тре ба да 
би де от стра не то. Тре ба да се не гу ва до вер ба, љу без ност и бла го-
дар ност кон Да ва те лот на сè што е до бро, па и раз го во рот ќе би де 
ра дос на, при јат на раз ме на на мис ли кои ќе по диг ну ва ат, на ме сто 
да за мо ру ва ат.

Тр пе за та не е ме сто ка де тре ба да би де пре диз ви ка на не пос-
луш ност кај де ца та пре ку не кое не ра зум но по ста пу ва ње од стра на 
на ро ди те ли те. Це ло то се мејс тво тре ба да ја де со за до волс тво и 
бла го дар ност, имај ќи на ум де ка оние кои што го са ка ат Бо га и 
Не му му се пос луш ни ќе зе мат учес тво во ве че ра та на Јаг не то во 
Бож јо то царс тво ка де са ми от Исус ќе ги слу жи.

Редовноствојадењето. – Во ни кој слу чај обро ци те не тре ба 
да би дат не ре дов ни. До кол ку се ру ча еден или два ча са пред во о-
би ча е но то вре ме, же луд ни кот не е под го твен за но во оп то ва ру-
ва ње, за тоа што сè уште ја не ма сва ре но хра на та ко ја би ла вне-
се на во прет ход ни от оброк и не ма жи вот ни си ли за но ва за да ча. 
На тој на чин те ло то се оп то ва ру ва.

  Обро ци те не сме ат да се од ло жат еден или два ча са за да 
од го ва ра ат на окол но сти те или за да мо же да се за вр ши не ко ја ра-
бо та. Же луд ни кот ба ра хра на во вре ме то ко га е на вик нат да ја 
при ма. До кол ку тоа вре ме се од ло жи, жи вот на та си ла на те ло то 
опа ѓа и на кра јот па ѓа тол ку ни ско за апе ти тот це лос но да се из-
гу би. До кол ку хра на та се зе ме то гаш, же луд ни кот не е во со стој ба 
пра вил но да ја сва ри. Хра на та не мо же да се пре тво ри во до бра 
крв. Ко га си те би ја де ле во ре дов ни вре мен ски ин тер ва ли, не вку-
су вај ќи ни што по ме ѓу обро ци те, би би ле под го тве ни за сво и те 
обро ци и би наш ле за до волс тво во ја де ње то, кое ќе ги на гра ди за 
нив но то одрек ну ва ње. 

учетегидецатакога,какоиштодајадат. – Де ца та вог лав но 
се не по у че ни во пог лед на важ но ста за тоа ко га, ка ко и што тре ба 
да ја дат. Ним им е доз во ле но сло бод но да му по пу шта ат на сво јот 

270



вкус, да ја дат во би ло кое вре ме, да по сег нат по овош је ко га тоа 
ги иску шу ва нив ни те очи; и тоа, за ед но со тор та та, ко ла чот, ле бот 
и пу те рот и сла тки те ко и што се ја дат ско ро по сто ја но, од нив пра ви 
гур ма ни и со сла бо ва ре ње. Ор га ни те за ва ре ње, ка ко мел ни ца 
ко ја по сто ја но ра бо ти, зас ла бу ва ат и од мо зо кот е по ба ра на ви-
тал на си ла да му се по мог не на же луд ни кот во не го ва та пре те ра на 
ра бо та. Не при род ни те сти му лан си и за мо рот на ви тал ни те си ли 
нив ги пра ви нер воз ни, не тр пе ли ви на огра ни чу ва ња, са мог ла ви и 
на драз ли ви. Во нив ре тко мо же да се има до вер ба над вор од пог-
ле дот на ро ди те ли те. Во мно гу слу чаи изг ле да де ка мо рал ни те 
си ли се мр тви и те шко е да се до ве дат да го чув ству ва ат сра мот 
на гре вот и не го ва та ужас на та при ро да; тие лес но кре и ра ат на ви ки 
на не и скре ност, ма ме ње, а че сто па ти и отво ре но ла же ње.

Ро ди те ли те ги осу ду ва ат тие не шта кај сво и те де ца, ме ѓу тоа не 
сфа ќа ат де ка нив но то по греш но устројс тво е при чи на за зло то. 
Тие не ја има ат сфа те но не оп ход но ста за огра ни чу ва ње на апе ти-
тот и стра сти те кај сво и те де ца и тие се има ат за си ле но со нив-
ни те го ди ни. Мај ки те под го тву ва ат со сво и те ра це и пред сво и те 
де ца по ста ву ва ат хра на ко ја има тен ден ци ја нив да им на ште ти и 
те лес но и умс тве но.

Никогашнејадетепомеѓуоброци. – Же луд ни кот тре ба вни-
ма тел но да се чу ва. Тој не смее не пре ки на то да ра бо ти. Дај те му 
на овој зло у по тре бу ван и мно гу из ма чу ван ор ган мал ку мир, спо-
којс тво и од мор... 

По ја де ње то на ре дов ни от оброк, на же луд ни кот тре ба да му се 
да де од мор за пет ча са. Ни ту ед но пар че хра на не тре ба да би де 
вне се но во же луд ни кот сè до след ни от оброк. За тоа вре ме же луд-
ни кот ќе ја за вр ши сво ја та ра бо та и то гаш ќе би де во со стој ба да 
при ми по ве ќе хра на.

Мај ки те пра ват го ле ма гре шка доз во лу вај ќи им ним (на де ца та) 
да ја дат по ме ѓу обро ци. Со тоа се пре оп то ва ру ва же луд ни кот и се 
по ста ву ва те мел за ид ни бо ле сти. Нив на та раз драз ли вост мо же би 
е при чи не та од нез дра ва хра на, а по крај тоа уште и не сва ре на; ме-
ѓу тоа, мај ка та не ма вре ме да ја нај де при чи на та за тоа и да го ис-
пра ви сво е то убис тве но упра ву ва ње. Ни ту таа мо же да за пре од 
сво ја та ра бо та за да го уте ши нив но то не тр пе ли во не го ду ва ње. На 
ма ли от стра дал ник таа му да ва пар че ко лач или не ко ја дру га сла-
тка за да го сми ри, но со тоа зло то ста ну ва уште по го ле мо... 
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Мај ки те че сто се жа лат на неж но то здрав је на сво и те де ца и ба-
ра ат со вет од ле кар; ме ѓу тоа ко га би раз мис ли ле мал ку по до бро, 
би сог ле да ле де ка те шко ти и те се при чи не ти по ра ди заб лу ди те во 
пог лед на ис хра на та.

Доцните„закуски“семногуштетнанавика. – Дру га по губ на 
на ви ка е ја де ње то пред спи е ње. Иа ко се зе ме ни си те ре дов ни 
обро ци, лу ѓе то по втор но ја дат пред спи е ње за тоа што чув ству ва ат 
сла бост. Ва кво то по пу шта ње соз да ва тол ку сил на на ви ка што не-
кои ду ри мис лат де ка ако не ја дат во оп што не ма да мо жат да зас-
пи јат. Ка ко ре зул тат на ова доц но ја де ње, ор га ни те за ва ре ње про-
дол жу ва ат да ра бо тат за вре ме на но ќта. Но иа ко по сто ја но ра-
бо ти, же луд ни кот не мо же пра вил но да ја из вр ши сво ја та за да ча. 
То гаш че сто се ја ву ва ат не при јат ни сни шта, а чо ве кот на у тро се 
бу ди не о кре пен и без жел ба за по ја док. Ко га оди ме на по чин ка, же-
луд ни кот тре ба да би де го тов со сво ја та ра бо та и да ужи ва од мор 
ка ко и дру ги те ор га ни во на ше то те ло. Оваа на ви ка на ве чер но ја-
де ње е осо бе но штет на за оние кои мно гу вре ме по ми ну ва ат во 
се деч ка по лож ба. Ва ква та не у ред ност че сто па ти пре диз ви ку ва бо-
лест ко ја за вр шу ва со смрт.

Мајкакојаесоветуванадекапојадокотеважен. – Тво е то 
де те е нер воз но, и неј зи на та ис хра на тре ба да би де вни ма тел но 
па зе на. Неј зе не тре ба да £ би де доз во ле на хра на ко ја ќе го за до-
во ли вку сот без да да де со од вет на хран ли вост... Не ка таа ни ко гаш 
не оди на учи ли ште без да по ја ду ва. Не си доз во лу вај да ја сле-
диш сво ја та нак ло не тост во овој пог лед. По ста ви се це лос но под 
Бож ја кон тро ла и Тој ќе ти по мог не си те свои жел би да ги до ве деш 
во хар мо ни ја со Не го ви те ба ра ња.

Оби чај и ред во оп штес тво то е да се зе ме ле сен по ја док. Ме ѓу-
тоа, тоа не е нај до бар на чин на по ста пу ва ње со же луд ни кот. За 
вре ме на по ја до кот же луд ни кот е во по до бра со стој ба да сва ри по-
ве ќе хра на откол ку што тоа мо же да го сто ри за вто ри от или тре-
ти от оброк во те кот на де нот. По гре шен оби чај е да се по ја ду ва 
штед ли во, а да се ја де изо бил но за вре ме на ру че кот. Не ка ва ши от 
по ја док би де сли чен на глав ни от дне вен оброк.

Обезбедетеизобилствооднајдобратахрана. – Де ца та и мла-
ди те не тре ба да би дат не у хра не ти ни ту нај мал ку; тие тре ба да 
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има ат изо би лие на здра ва хра на, но тоа не зна чи де ка пред нив 
мо жат да се по ста ват бо га ти ко ла чи и сла тки. Тие тре ба да веж-
ба ат и да има ат нај до бра хра на, за тоа што тие има ат важ на уло га 
врз со стој ба та на умс тве на та и мо рал на та си ла. Со од вет на та, 
здра ва ис хра на ќе би де ед но од средс тва та со кои мо же да се за-
чу ва здра во то ва ре ње на хра на та.

Партиципирајвотоасоумереност. – Ро ди те ли те че сто пра-
ват гре шка со тоа што на сво и те де ца им да ва ат прем но гу хра на. 
Де ца та кои се тре ти ра ни на ва ков на чин ќе по рас нат во лу ѓе бол ни 
од ор га ни те за ва ре ње. Уме ре но ста е не оп ход на ду ри и во кон зу-
ми ра ње то на до бра та хра на. Ро ди те ли, пред сво и те де ца по ста-
ве те ја ко ли чи на та ко ја тие мо жат да ја ја дат. Не оста вај те ги да ја-
дат онол ку кол ку што тие мис лат де ка им тре ба... Ро ди те ли, ако 
не се па зат во пог лед на ова, ва ши те де ца ќе по се ду ва ат та па вос-
при ем ли вост. Тие мо жат да одат на учи ли ште, но тие не ма да мо-
жат да на у чат ка ко што би тре ба ло; за тоа што си ла та ко ја тре ба 
да оди во мо зо кот е ко ри сте на во згри жу ва ње на ви шо кот хра на 
ко ја го оп то ва ру ва же луд ни кот. Ро ди те ли те тре ба да стек нат зна-
е ње за да сфа тат де ка прем но гу хра на ги пра ви де ца та сла би на-
ме сто сил ни.

Родителитетребададиктираатвотојпогледанедецата. 
– Уче те ги да се одре ку ва ат од апе ти тот, да би дат бла го дар ни за 
обич на та, ед но став на ис хра на ко ја Бог им ја дал. Вие не тре ба да 
им ди кти ра те што тие тре ба да ја дат, но вие тре ба да им ди кти-
рај те за тоа што е нај до бро за нив. Прет ста ву ва за вас грев да им 
доз во ли те на сво и те де ца да се жа лат и поп ла ку ва ат на до бра та, 
здра ва хра на, са мо за тоа што не од го ва ра на нив ни от рас и пан апе-
тит.

Не ка де те то не при ми впе ча ток, де ка за тоа што е твое де те, вие 
не му мо ра да му се пот чи не те и да му би де доз во ле но да го од-
бе ре и на со чи сво јот на чин на ја де ње. Не му не тре ба да му би де 
доз во ле но да би ра ар тик ли на хра на кои не се до бри за не го, са мо 
за тоа што не му му се до па ѓа ат. Искус тво то на ро ди те ли те тре ба 
да би де упра ву вач ка си ла во жи во тот на де те то.

Здравоживеење,личнадолжност. – Она што го ја де ме и пи-
е ме има важ на уло га врз на ши те жи во ти и ка ра кте ри, и хри сти ја-
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ни те тре ба сво и те на ви ки на ја де ње и пи е ње да ги до ве дат во сог-
лас ност со за ко ни те на при ро да та. Ние мо ра да ја чув ству ва ме 
сво ја та од го вор ност кон Бо га во пог лед на тие не шта. Пос луш но-
ста на за ко ни те на здрав је то тре ба се ри оз но да се про у чу ва ат, за-
тоа што на мер но не поз на ва ње на тој пред мет прет ста ву ва грев. 
Се кој еден тре ба да чув ству ва лич на од го вор ност во спо ве ду ва ње 
на за ко ни те на здра во жи ве е ње.
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уМеРеНОСТвОСИТеНешТА

Неумереностаепричиназаповеќетоболестивоживотот. 
– Не у ме ре но ста е ос но ва на по ве ќе то бо ле сти во жи во тот. Таа го-
диш но уни шту ва де се ти ци ил ја ди жи во ти. Ние за уме ре но ста не 
збо ру ва ме ка ко са мо за упо тре ба та на ал ко хол ни пи ја ло ци, ту ку £ 
да ва ме по ши ро ко зна че ње, вклу чу вај ќи ги штет ни те по пу шта ња 
на ка ков и да е апе тит или страст.

умереностаеначелоодверскиотживот.– Мо ра ме да по у чу-
ва ме и да спро ве ду ва ме во де ло уме ре ност во си те не шта од овој 
жи вот. Уме ре но ста во ја де ње то, пи е ње то, спи е ње то и об ле ку ва-
ње то е ед но од го ле ми те на че ла на вер ски от жи вот.

Навикитенаумереностдаваатбогатинагради. – Но во то по-
ко ле ние е оп ко ле но со не шта соз да де ни за иску шу ва ње во пог лед 
на апе ти тот. Осо бе но во го ле ми те гра до ви лу ѓе то мно гу лес но им 
се пре пу шта ат на си те мож ни по пу шта ња и при мам ли ви ужи ва ња. 
Ме ѓу тоа, оние кои, ка ко Да ни ел не ма да са ка ат да се ос квер нат, 
ќе при мат на гра да за уме ре но ста во нив ни те на ви ки. Зго ле му вај ќи 
ја на тој на чин сво ја та фи зич ка си ла и из држ ли вост, тие соз да ва ат 
ре зер ва ко ја до бро ќе им дој де во слу чај на по тре ба.

Пра вил ни те на ви ки во се којд нев ни от жи вот го пот по ма га ат раз-
во јот на ум ни те спо соб но сти. Би стри на та на умот, фи зич ки те си ли 
и дол го веч но ста, се то тоа за ви си од ни за не про мен ли ви за ко ни. 
Не по стои слу чај ност во тој пог лед. Оној кој ја соз дал при ро да та 
не ма да се вме ша за да ги за па зи лу ѓе то од пос ле ди ци те на пре-
кр шу ва ње то на за ко ни те на при ро да та.

воучењето. – Не у ме ре но ста во про у чу ва ње то е еден вид опи-
ва ње; и оние кои та ка по ста пу ва ат, ка ко пи ја ни ца та, за тал ку ва ат 
од без бед ни те па те ки и се те те ра ват и па ѓа ат во мра кот. Гос под би 
са кал се кој сту дент да има на ум де ка око то мо ра да би де на со-
че но са мо кон сла ва та Бож ја. Тој не тре ба да ги ис цр пу ва и на-
праз но тро ши сво и те фи зич ки и умс тве ни си ли на сто ју вај ќи да се 
здо бие со се то мож но на уч но зна е ње, ту ку тре ба да ја за па зи све-
жи на та и си ла та на си те свои си ли и да ги вклу чи во ра бо та та ко ја 

275



Бог му ја одре дил по ма гај ќи им на ду ши те да го нај дат па тот кон 
пра вед но ста.

воработата. – Ние тре ба да би де ме уме ре ни во сво ја та ра-
бо та. Ние не тре ба да се ста ви ме во по лож ба да ра бо ти ме пре те-
ра но. Не кои тоа мо же би ќе го сто рат ко га е не оп ход но, но тоа тре ба 
да би де иск лу чок, а не пра ви ло. Ние тре ба да би де ме уме ре ни во 
си те не шта. До кол ку му да де ме чест на Бо га со тоа што ќе го вр-
ши ме сво јот дел, Тој ќе го сто ри Сво јот дел со тоа што ќе го за па зи 
на ше то здрав је. Ние тре ба да има ме чув стви тел на кон тро ла над 
си те на ши ор га ни. Пре ку пра кти ку ва ње уме ре ност во ја де ње то, пи-
е ње то, об ле ку ва ње то, ра бо та та и во си те не шта, ние за се бе мо-
же ме да го сто ри ме тоа што ни е ден ле кар не ќе мо же да го сто ри 
за нас.

Ка ко пра ви ло, ра бо та та од тој ден не тре ба да про дол жи и во 
ве чер та... Ме не ми бе ше по ка жа но де ка оние кои пра ват та ка че-
сто па ти гу бат по ве ќе откол ку што до би ва ат, за тоа што нив на та 
си ла е ис цр пе на и тие ра бо тат цр пеј ќи енер ги ја од сво ја та воз бу-
де ност. Тие мо же би не ма да сог ле да ат не ко ја не од лож на ште та, 
но со си гур ност тие ја по тко пу ва ат сво ја та кон сти ту ци ја.

војадењето.– Ви стин ска та уме ре ност нè учи да го отфр ли ме 
се то она што е штет но, и про мис ле но да го ко ри сти ме она што е 
ко рис но. По сто јат мал ку ми на кои сфа ќа ат ка ко што тре ба кол ку 
мно гу нив ни те на ви ки на ја де ње се по вр за ни со нив но то здрав је, 
нив ни от ка ра ктер, нив на та ко рис ност во овој свет и нив на та веч на 
суд би на. Апе ти тот се ко гаш тре ба да би де во пот чи не тост на мо-
рал на та и ин те ле кту ал на та си ла. Те ло то тре ба да би де слу га на 
умот, а не умот на те ло то.

Оние кои ја дат и ра бо тат не у ме ре но и не ра зум но, тие збо ру ва ат 
и по ста пу ва ат не ра зум но. Не е не оп ход но да се пи јат ал ко хол ни 
и сил ни пи ја ло ци за чо ве кот да ста не не у ме рен. Гре вот на не у ме-
ре ност во ја де ње то – по ка жан во прем но гу че сто то и пре ку мер но 
зе ма ње на хра на или со упо тре ба на сил но за чи не ти и нез дра ви 
ја де ња – ги уни шту ва ор га ни те за ва ре ње, вли јае врз мо зо кот, го 
изо па чу ва рас у ду ва ње то и го оне воз мо жу ва раз ум но то, трез ве но 
и здра во раз мис лу ва ње и ра бо та.
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Несеодрекувајтеодбогапрекунитуеденактнанеумере-
ност. – Ние сме ска по пла те ни; за тоа тре ба да го прос ла ви ме Бо га 
во на ше то те ло и на ши от дух, кои се Не го ви. Ние не тре ба да се 
одре че ме од Не го ни ту пре ку еден акт на не у ме ре ност, за тоа што 
еди но род ни от Бож ји Син не ку пи нас со бе ско неч на це на, со тоа 
што го жр тву ва ше Сво јот жи вот. Тој не умре за нас за да мо же ме 
да ста не ме слу ги на зли те на ви ки, ту ку да мо же ме да ста не ме си-
но ви и ќер ки Бож ји, слу жеј ќи му Не му со се та си ла на би ти е то.

Оние ко и што има ат по сто ја но на ум де ка сме ска по пла те ни 
не ма во сво јот же луд ник да вне сат хра на ко ја ќе му уго ду ва на апе-
ти тот, но ко ја им на ште ту ва на ор га ни те за ва ре ње. Тие не ма да 
ја упро па стат Бож ја та сопс тве ност пре ку по пу шта ње во не со од-
вет ни на ви ки на ја де ње, пи е ње или об ле ку ва ње. Тие ќе се гри жат 
мно гу за чо веч ка та ма ши не ри ја, сфа ќај ќи де ка мо ра да го чи нат 
тоа за да мо жат да ра бо тат во парт нерс тво со Бо га.

Спроведувајтеумереноствоситедеталинаживотот. – Ние 
ур ги ра ме прин ци пи те на уме ре ност да би дат спро ве ду ва ни во си те 
де та ли на до маш ни от жи вот; за при мер на ро ди те ли те тре ба да 
би де по у ка та за уме ре ност; де ка де ца та тре ба да би дат уче ни и 
при си ле ни на са мо о дре ку ва ње и са мо кон тро ла, кол ку што е тоа 
дос лед но, од са ми те пе ле ни. 
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ДОМОТИДеЛОТОНАуМеРеНОСТ

целоснаапстиненцијаеодговорот. – Единс твен на чин на кој 
мо же ме да се со чу ва ме од сил на та не у ме ре ност е пот пол но то воз-
др жу ва ње од ви но то, пи во то и си те же сто ки пи ја ло ци. Мо ра ме да 
ги на у чи ме и на ши те де ца де ка, за да се би де ви стин ски маж, сè 
ова мо ра да се отфр ли. Бог ни открил во што се со стои ви стин-
ска та ма жев ност. Са мо оние што ќе ја по се ду ва ат, Тој ќе ги приз-
нае ка ко по бед ни ци и нив ни те ими ња не ма да ги из бри ше од кни-
га та на жи во тот.

Ро ди те ли те мо жат, пре ку ср деч ни, истрај ни на по ри, не при-
страс ни од оби ча и те на мо да та на жи во тот, да из гра дат мо рал на 
твр ди на око лу сво и те де ца ко ја ќе ги од бра ни од ми зе ри ја та и зло то 
при чи не то од не у ме ре но ста. Де ца та не тре ба да би дат пре пу ште ни 
да по рас нат ка ко са ка ат, не пра вил но раз ви вај ќи цр ти на ка ра кте-
рот кои ќе би дат отсе че ни на са ми от по че ток; ту ку тие тре ба да би-
дат дис цип ли ни ра ни вни ма тел но и вос пи та ни да за ста нат на стра-
на та на пра во то, на стра на та на ре фор ма та и ап сти нен ци ја та. Во 
се ко ја кри за тие то гаш ќе има ат мо рал на не за вис ност да се со о-
чат со бу ра та на опо зи ци ја та ко ја си гур но ќе ги на пад не оние кои 
ќе за ста нат во пол за на ви стин ска та ре фор ма.

Неумереностачестопатиерезулататнапопуштањетово
домот. – Во на ша та зем ја се има ат вло же но го ле ми на по ри да се 
за пре не у ме ре но ста, но те шка ра бо та е да се надв ла дее и вр зе 
це лос но израс нат лав. До кол ку по ло ви на од тие на по ри се вло жат 
во тоа ро ди те ли те да се освет лат за сво ја та од го вор ност во фор-
ми ра ње то на на ви ки те и ка ра кте ри те кај сво и те де ца, ил ја да па ти 
по го ле мо до бро мо же да ре зул ти ра откол ку што тоа се га е слу чај. 
Ние на си те ра бот ни ци во де ло то на уме ре но ста им по са ку ва ме 
Бож ји бла гос лов; но ние ги по ви ку ва ме да гле да ат под ла бо ко во 
при чи на та за зло то про тив кое се бо рат и да би дат по те мел ни и 
по по сто ја ни во ре фор ма та.

Но, за да го про нај де ме ко ре нот на не у ме ре но ста, мо ра ме да 
оди ме под ла бо ко откол ку са мо упо тре ба та на ал ко хо лот или ту ту-
нот. Без дел ни че ње то, бес цел но ста или ло шо то друш тво мо жат да 
при го тват пат за не воз држ ли во ста. Че сто па ти тие при чи ни мо жат 
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да се нај дат на се меј на та тр пе за, во се мејс тва та кои се бе си се сме-
та ат за стро го уме ре ни. Сè што го по пре чу ва ва ре ње то на хра на та, 
што не по треб но го воз бу ду ва ду хот, или на би ло кој на чин го ос лаб-
ну ва ор га низ мот, на ру шу вај ќи ја рам но те жа та на мен тал ни те и фи-
зич ки те си ли, ја сла бее кон тро ла та на умот над те ло то и та ка на-
ве ду ва на не у ме ре ност. Па дот на мно гу та лен ти ра ни мла ди жи во ти 
мо же да му се при пи ше на не при род ни от апе тит, кој бил пре диз ви-
кан од штет на та ис хра на.

Тр пе зи те на на ши от аме ри кан ски на род вог лав но се под го тве ни 
на на чин на кој би се соз да ле пи ја ни ци. Апе ти тот вла дее кај по ве-
ќе то лу ѓе. Кој и да му по пу шта на апе ти тот со тоа што ја де прем-
но гу че сто, и хра на ко ја не е со здрав ква ли тет, ја ос лаб ну ва сво-
ја та си ла да им се спро тив ста ви на ба ра ња та на апе ти тот и стра-
сти те во дру ги те не шта во про пор ци ја со не ко рект ни те на ви ки на 
ја де ње.

чајотикафетосефакторикоипридонесуваат. – Со не у ме-
ре но ста, ко ја за поч ну ва уште во ро ди тел ски от дом, на де ца та пр во 
им ос лаб ну ва ат ор га ни те за ва ре ње и на бр гу, се којд нев на та хра на 
не мо же да го за до во ли нив ни от апе тит. До а ѓа до нез дра ва со стој ба 
на ор га низ мот и се ја ву ва сил на жел ба за не што што на драз ну ва. 
Ча јот и ка фе то има ат не по сред но дејс тво. Под вли ја ние на тие 
отро ви, нерв ни от си стем се воз бу ду ва и во не кои слу чаи, за из-
вес но вре ме, изг ле да де ка си ли те на умот се за си ли ле и фан та зи-
ја та за жи ве а ла. И, би деј ќи овие на драз ли ви на пи то ци до ве ду ва ат 
до „при јат ни пос ле ди ци“ мно зи на до а ѓа ат до зак лу чок де ка тоа им 
е на ви сти на по треб но, но тоа се ко гаш има и про тив дејс тво. Нерв-
ни от си стем ја по зај му ва си ла та од сво и те по мош ни из во ри, ко ја 
би ла пред ви де на за по доц неж на упо тре ба и се то тоа при вре ме но 
за креп ну ва ње е прос ле де но со со од вет на де пре си ја. Не на деј но то 
олес ну ва ње пре диз ви ка но од упо тре ба та на ча јот или ка фе то е 
очиг ле ден до каз де ка она што изг ле да де ка да ва си ла, всуш ност, 
са мо ги на драз ну ва нер ви те и пос ле ди ци те за ор га низ мот мо ра ат 
да би дат штет ни.

Тутунот,лукавотров. – Ко ри сте ње то на ту ту нот е на ви ка ко ја 
че сто па ти го по га ѓа нерв ни от си стем на по си лен на чин откол ку 
упо тре ба та на ал ко хо лот. Тој ја вр зу ва жр тва та во по сил ни јаз ли 
на ропс тво откол ку ал ко хо лот; таа на ви ка е по те шко да се по бе ди. 
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Те ло то и умот, во мно гу слу чаи се по це лос но опи е ни од упо тре ба та 
на ту ту нот откол ку од ал ко хол ни те пи ја ло ци; за тоа што е по суп ти-
лен отров.

Ту ту нот... го по га ѓа умот и ги за та пу ва чув ства та, ка ко умот не 
би мо жел јас но да ги раз ли ку ва ду хов ни те не шта, по себ но оние 
ви сти ни ко и што има ат тен ден ци ја да го ис пра ват ова не чи сто по-
пу шта ње. Оние ко и што ко ри стат ту тун во кој и да е об лик не се чи-
сти пред Бо га. Со та ква не чи ста на ви ка за нив не е воз мож но да 
го прос ла ват Бо га во сво е то те ло и дух, кои се Не го ва сопс тве-
ност.

Ту ту нот ја за та пу ва остри на та на мо зо кот и ја умр тву ва не го ва та 
чув стви тел ност. Пу ше ње то пре диз ви ку ва жед и жел ба за же сток 
пи ја лак и во мно гу слу чаи го по ста ву ва те ме лот на пи јанс тво то.

влијаниетонастимуланситеинаркотиците. – Вли ја ни е то на 
сти му лан си те и нар ко ти ци те ја на ма лу ва ат фи зич ка та си ла и се то 
она што вли јае врз те ло то вли јае и врз умот. Сти му лан сот мо же за 
кра тко вре ме да ја по диг не си ла та и да пре диз ви ка умс тве на и фи-
зич ка актив ност; но ко га ќе го сне ма тоа сти му ли рач но дејс тво, и 
умот и те ло то ќе би дат во по ло ша со стој ба откол ку прет ход но. Ал-
ко хол ни те пи ја ло ци и ту ту нот се има ат по ка жа но ка ко ужас но прок-
лет ство за на ша та рас а, не са мо во ос ла бу ва ње то на те ло то и збу-
ну ва ње то на умот, ту ку во сни жу ва ње то на мо ра лот. Ко га кон тро-
ла та на раз у мот е по ста ве на на стра на, жи во тин ски те стра сти зе-
ма ат прев ласт. Кол ку по ве ќе се ко ри стат тие отро ви, по су ро ва ќе 
би де при ро да та на чо ве кот.

учетегидецатадасегнасатодстимулансите. – Уче те ги сво-
и те де ца да им би де одрат но сè што на би ло кој на чин мо же да ги 
раз драз ни. Мно зи на од нез на е ње пот тик ну ва ат кај сво и те де ца 
жел ба за та кви средс тва.

Бог ги по ви ку ва ро ди те ли те да ги па зат сво и те де ца од по пу шта-
ње то на апе ти тот, а по себ но од упо тре ба та на сти му лан си те и нар-
ко ти ци те. Тр пе зи те на хри сти јан ски те ро ди те ли ни ко гаш не тре ба 
да би дат на то ва ре ни со хра на ко ја со др жи штет ни ми ру дии и за-
чи ни. Тие тре ба да про у чу ва ат ка ко да го за па зат же луд ни кот од 
ка кво и да е зло ста ву ва ње.
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Во ова ди на мич но вре ме кол ку е по не воз буд ли ва хра на та тол ку 
по до бро. Уме ре но ста во си те не шта и цвр сто то одре ку ва ње од апе-
ти тот се единс тве ни от без бе ден пат.

Предизвикдородителите. – Ро ди те ли те мо жат да им ја пре-
не сат на сво и те де ца сво ја та нак ло не тост кон апе ти тот и стра сти те 
и то гаш ќе им би де мно гу по те шко тие де ца да ги на у чат да би дат 
уме ре ни и да има ат чист и свет жи вот. Ако де ца та од сво и те ро ди-
те ли нас ле ди ле нак ло не тост кон нез дра ва хра на и опој ни средс-
тва, врз ро ди те ли те по чи ва све та долж ност да ги по тис нат та кви те 
ло ши нак ло не то сти кои де ца та ги при ми ле од нив! Тие мо ра ат 
вред но и рев нос но да ја вр шат сво ја та долж ност кон сво јот не сре-
ќен по род, да ја вр шат со ве ра и со на деж.

вкусотиапетитотмораатдабидатвоспитани. – Раз би ра-
ње то на за ко ни те на жи во тот и здрав је то тре ба да би де пр ва ра-
бо та за ро ди те ли те, ка ко ни што не би би ло на пра ве но од нив на 
стра на во под го то вка та на хра на та или пре ку ка кви и да се дру ги 
на ви ки, кои ќе раз ви јат ло ши тен ден ции кај нив ни те де ца. Кол ку 
вни ма тел но тре ба мај ки те да про у чу ва ат да ги под го тват сво и те 
тр пе зи со нај ед но став на, здра ва хра на, за ор га ни те за ва ре ње да 
не ос лаб нат, да не се по ре ме ти нерв ни от си стем и по у ки те кои тие 
им ги да ва ат на сво и те де ца да не би дат по ни ште ни пре ку хра на та 
ко ја е по ста ве на пред нив. Таа хра на или ги ос ла бу ва или ги јак-
нее ор га ни те за ва ре ње и има го лем удел во раз ви ва ње то на те-
лес но то и мо рал но то здрав је на де ца та, кои се Бож ја сопс тве ност 
отку пе ни со крв.

Негрижливитеродителисеодговорни. – Мно гу ро ди те ли на 
сво и те де ца им доз во лу ва ат да ја дат и пи јат ко га ќе по са ка ат за 
да ја из бег нат долж но ста тр пе ли во при вик ну ва ње на сво и те де ца 
на са мо о тка жу ва ње. Оваа жел ба да го за до во лат сво јот вкус и стре-
ме жи те кај мла ди те не опа ѓа со те кот на го ди ни те; и ко га ќе по рас-
нат, со нив за гос по да ру ва она на што со по пу шта ње то би ле пот тик-
ну ва ни и тие ста ну ва ат ро бо ви на жел би те. Ко га ќе го за зе мат сво-
е то ме сто во оп штес тво то и поч нат да жи ве ат за се бе, тие не ма ат 
си ла да му се спро тив ста ват на иску ше ни е то. Во жр тви те на алч-
но ста, пу ше ње то, пи јанс тво то и раз вра тот, ги гле да ме те шки те пос-
ле ди ци од по греш но то вос пи ту ва ње... 
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Ко га ќе го слуш не ме жал но то оп ла ку ва ње на хри сти ја ни те и хри-
сти јан ки те по ра ди ужас ни те зла на не у ме ре но ста, исто вре ме но ни 
се на мет ну ва ат пра ша ња та: Кој ги вос пи ту вал тие мла ди? Кој во 
нив ги пот тик ну вал тие не за др жа ни жел би? Кој ја за не ма рил све-
че на та од го вор ност на во об ли чу ва ње то на нив ни от ка ра ктер, за 
да би дат ко рис ни во овој жи вот и да се удо сто јат за друш тво то на 
не бес ни те ан ге ли во веч ни от жи вот?

вистинскатаработазапочнуваводомот. – До мот е ме сто 
ка де ви стин ска та ра бо та мо ра да поч не. Нај го ле мо то бре ме по-
чи ва врз оние кои ја има ат од го вор но ста на вос пи ту ва ње на мла-
ди те, во об ли ку ва ње на нив ни те ка ра кте ри. Тоа е ра бо та за мај-
ка та, да им по ма га на сво и те де ца да об ли ку ва ат пра вил ни на ви ки 
и чи сти вку со ви, да раз ви јат мо рал на чи сто та и ви стин ска мо рал на 
вред ност. По у чу вај те ги де ка тие не тре ба да би дат за ни ша ни од 
дру ги те, де ка тие не тре ба да по пу шта ат пред по греш ни те вли ја-
ни ја, ту ку да вли ја ат врз дру ги те за до бро, да ги об ла го ро дат и по-
диг нат оние со кои се дру жат. Уче те ги де ка ако се по вр зат со Бо га, 
тие ќе при мат си ла од Не го да оп сто јат пред нај же сто ки те иску ше-
ни ја.

умереностанеепредметзашегување. – Мно гу ми на пред ме-
тот на уме ре ност го зе ма ат ка ко пред мет за ше гу ва ње. Тие твр дат 
де ка Бог не се гри жи за тол ку ма леч ки ра бо ти ка ко што се на ше то 
ја де ње и пи е ње. Но до кол ку Гос под не се гри жи за тие не шта, Тој 
се бе си не би £ се открил на же на та на Ма ное, да вај ќи £ одре де ни 
ин струк ции и два па ти на ло жу вај ќи £ да вни ма ва ка ко не би ги за-
не ма ри ла. За рем тоа не е до во лен до каз де ка Тој се гри жи за тие 
не шта?

Реформатазапочнувасомајката. – Вни ма тел но ста со ко ја 
мај ка та тре ба да вни ма ва на сво и те жи вот ни на ви ки е опи ша на во 
Све то то Пис мо.

Мај ка та тре ба да за поч не со ре фор ма пред ра ѓа ње то на неј зи-
ни те де ца; и до кол ку Бож ји те ба ра ња беа вер но пос лу ша ни, не у-
ме ре но ста не би по сто е ла.

Во упат ства та на ан ге лот до евреј ски те ро ди те ли не би ле вклу-
че ни са мо на ви ки те на мај ка та, ту ку и вос пи ту ва ње то на де те то. 
Не би ло до вол но Сам сон, де те то што го ос ло бо дил Изра ел, да има 
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са мо до бро нас ледс тво при ра ѓа ње то. Ова нас ледс тво тре ба ло да 
би де прос ле де но со гриж ли во вос пи ту ва ње. Тој уште од ра но то 
дет ство тре ба ло да би де вос пи ту ван да из гра ду ва на ви ки на стро га 
уме ре ност... 

Упат ства та да де ни во пог лед на Евреј ски те де ца ни по ка жу ва ат 
де ка не смее да се за не ма рат ра бо ти те што вли ја ат врз фи зич ка та 
бла го со стој ба на де те то. Ни што не е не важ но. Се кое вли ја ние што 
го по го ду ва те лес но то здрав је има свое вли ја ние и врз умот и ка-
ра кте рот.

Од са ма та ко ле вка де ца та тре ба да би дат по у чу ва ни на уме ре-
ност и са мо кон тро ла. Врз мај ка та вог лав но по чи ва бре ме то на оваа 
ра бо та, и, по мог на та од та тко то, таа мо же ус пеш но да ја спро ве-
ду ва.

Продолжетесолекциитеприогништетоивоучилиштето. 
– Мно гу е те шко да се ос ло бо ди ме од на ви ки те на кои им се по пу-
шта ло низ жи во тот и кои го има ат вос пи та но апе ти тот. Де мо нот на 
не у мер ност не е лес но да се по бе ди. Тој има џи нов ска си ла. Не ка 
ро ди те ли те поч нат да по у чу ва ат про тив не у ме ре но ста при сво и те 
ог ни шта, во сво и те се мејс тва, во прин ци пи те кои ги учат сво и те 
де ца тие да ги сле дат од сво и те пе ле ни за да мо жат да се на де-
ва ат на ус пех. Тоа ќе ви се исп ла ти мај ки, дра го це ни те ча со ви кои 
ви ги дал Бог, да ги вло жи те во об ли ку ва ње то, раз ви ва ње то и вос-
пи ту ва ње то на ка ра кте ри те на ва ши те де ца, учеј ќи ги стрикт но да 
се при др жу ва ат до прин ци пи те на уме ре ност во ја де ње то и пи е-
ње то.

Та кви по у ки би тре ба ло да се да ва ат во се кое учи ли ште и во 
се кој дом. Мла ди те и де ца та тре ба да раз бе рат де ка ал ко хо лот, 
ту ту нот и дру ги те слич ни отро ви со сво е то вли ја ние го раз ур ну ва ат 
те ло то, го за маг лу ва ат умот и ду хот го пра ват те ле сен. Мо ра да се 
об јас ни де ка се кој што ги упо тре бу ва овие отро ви не мо же дол го 
да ја за др жи пол на та си ла на сво и те фи зич ки, мен тал ни и мо рал ни 
спо соб но сти.

Направетегијаснипоследицитеодмалитеотстапувања. – 
Тре ба да се чу ва ме од по че то ци те на зло то. При по ду чу ва ње то на 
мла ди те тре ба мош не јас но да се наг ла си до ка кви пос ле ди ци до-
ве ду ва на ви дум ма ло то од да ле чу ва ње од пра вич но то... Мла ди те 
мо ра ат да би дат про тка е ни со по мис ла та де ка мо ра ат да би дат 
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гос по да ри, а не ро бо ви. Бог нив ги наз на чил за вла де те ли на царс-
тво то кое е во нив, и тие мо ра ат да се слу жат со цар ска та власт 
што им е да де на од Не бо то. Ако ва кви те по у ки се да ва ат со вес но, 
пос ле ди ци те од тоа ќе се по чув ству ва ат да ле ку вон кру гот на мла-
ди те. Со тоа вли ја ние ќе би дат оп фа те ни и спа се ни ил јад ни ци 
ма жи и же ни кои се на о ѓа ат на са ми от раб на про па ста.

градетехраброствоспротивставувањетонаискушението. 
– По треб ни се ин ди ви ду ал ни на по ри на ви стин ска стра на за да се 
по тис не рас неч ко то зло на не у ме ре но ста. О, ко га би мо же ле да 
нај де ме збо ро ви кои би го сто пи ле и раз го ри ле па тот до ср це то на 
се кој ро ди тел на зем ја та!

Ро ди те ли те мо жат да по ста ват те ме ли за здрав и сре ќен жи вот 
на сво и те де ца. Мо жат да ги ис пра тат од до мо ви те со мо рал на 
си ла ко ја ќе му се спро тив ста ви на иску ше ни е то и хра брост и си ла 
за ус пеш на бор ба со жи вот ни те проб ле ми. Мо жат да ги вдах нат 
со од луч ност да не от ста пу ва ат од за да де на та цел и да раз ви јат 
кај нив си ла да жи ве ат жи вот на сла ва на Бо га и на бла гос лов за 
све тот. Мо жат да ги на со чат нив ни те но зе на ви стин ска та па те ка 
ко ја низ сон це и сен ки во ди до слав ни те ви со чи ни. 

Бог по ви ку ва кон нас да за ста не ме на ши ро ка та пла тфор ма на 
уме ре но ста во ја де ње то, пи е ње то и об ле ку ва ње то. Ро ди те ли, за-
рем не ма да се раз бу ди те за сво и те од Бо га да де ни од го вор но сти? 
Про у чу вај те ги на че ла та на здрав стве на та ре фор ма и уче те ги ва-
ши те де ца де ка па тот на са мо о дре ку ва ње е единс тве ни от без бе-
ден пат. 
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ОТСЕК XV

Соодветна облека





Г Л А  В А  6 5

бЛАгОСЛОвИТеОДПРОПИСНОТООбЛеКувАње

Соодветнаипристојна. – Ние има ме пре димс тво со об ле ку ва-
ње то, ка ко и со сè дру го, да Му ука же ме чест на на ши от Соз да тел. 
Тој са ка на ша та об ле ка да би де не са мо уред на и здра ва ту ку и со-
од вет на и при стој на.

Ние тре ба да на сто ју ва ме да изг ле да ме нај до бро што мо же ме. 
Во служ ба та на све ти ли ште то Бог го спе ци фи ци рал се кој де тал во 
пог лед на об ле ка та на оние кои слу же ле пред Не го. Та ка ние сме 
по у чу ва ни де ка Тој има жел би во пог лед на об ле ка та на оние кои 
му слу жат. По себ но би ле да де ни мно гу спе ци фич ни упат ства во 
пог лед на об ле ка та на Арон, за тоа што не го ва та об ле ка би ла сим-
бо лич на. Та ка и об ле ка та на Хри сто ви те след бе ни ци тре ба да сим-
бо ли зи ра не што. Во си те не шта ние тре ба да го прет ста ву ва ме 
Не го. На ша та лич ност во се кој пог лед тре ба да би де ка ра кте ри зи-
ра на со уред ност, скром ност и чи сто та.

Илустриранасонештатаодприродата. – Пре ку не шта та од 
при ро да та (цве ќи ња та, пол ски те кри но ви) Хри стос ја илу стри рал 
уба ви на та ко ја не бо то ја вред ну ва, скром на та прив леч ност, ед но-
став но ста, чи сто та та, со од вет но ста ко ја ќе нè на пра ви при јат ни за 
Не го.

Карактеротможедабидерасудуванпрекуначинотнаобле-
кување. – Об ле ка та и неј зи на та уред ност мо же да би де по ка за тел 
за лич но ста на чо ве кот или же на та.

Ние го пре су ду ва ме ка ра кте рот на ед на лич ност пре ку сти лот 
на об ле ка та ко ја ја но си. Скром на, по бож на же на ќе се об ле ку ва 
скром но. Пре фи не ти от вкус и кул тур ни от ум, ќе би де откри ен пре ку 
из бо рот на ед но став на, прик лад на об ле ка... Же на та ко ја е ед но-
став на и скром на во сво ја та об ле ка и во неј зи ни те ма ни ри по ка-
жу ва де ка таа раз би ра де ка ви стин ска та же на е ка ра кте ри зи ра на 
пре ку сво ја та мо рал на вред ност. Кол ку пре крас на, кол ку ин те рес на 
е ед но став но ста во об ле ку ва ње то, ко ја спо ред уба ви на та мо же да 
се спо ре ди со пол ски те цве ќи ња.
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Принципинараководењевооблекувањето. – Не ка на ши те 
се стри се об ле ку ва ат скром но, ка ко што мно гу ми на пра ват, по се-
ду вај ќи об ле ка од до бар, тра ен ма те ри јал, со од ве тен за овој век, 
и не ка умот не би де пре о ку пи ран во пог лед на пра ша ње то за об-
ле ка та. На ши те се стри тре ба да се об ле ку ва ат ед но став но. Тие 
се бе си тре ба да се об ле чат во скром на об ле ка, сра меж ли во и трез-
ве но. Дај те му на све тот жи ва илу стра ци ја за вна треш ни от украс 
на Бож ја та бла го дат.

Следетегибожјитеначелазаоблекувањеипокрајтоашто
можебиќесеразликувате. – Хри сти ја ни те не сме ат да доз во лат 
све тот кон нив да гле да со чу де ње за тоа што по на чи нот на об ле-
ку ва ње се раз ли ку ва ат од си те оста на ти. Ме ѓу тоа, ако нив ни от на-
чин на об ле ку ва ње, усво ен во сог лас ност со долж но ста да се об-
ле ку ва ат скром но и здра во, ста ну ва ста ро мо ден не тре ба да го ме-
ну ва ат са мо за да би дат ка ко оста на ти от свет; ту ку во бла го род на 
не за вис ност и мо рал на хра брост тре ба да оста нат дос лед ни, ду ри 
и ако за ра ди тоа се раз ли ку ва ат од це ли от свет.

До кол ку све тот при фа ти еден при сто ен, удо бен и здрав на чин 
на об ле ку ва ње, кој е во сог лас ност со Биб ли ја та, на ши от од нос 
кон Бо га и све тот не ма да се про ме ни со тоа при фа ќа ње. Хри сти-
ја ни те тре ба да го сле дат Хри ста и да се об ле ку ва ат во сог лас ност 
со про пи си те на Бож ја та реч. Тие ќе из бег ну ва ат крај ност и смер но 
ќе че ко рат по пра ви от пат, без ог лед на по фал ба та, одо бру ва ње то 
или осу да та, др жеј ќи се до она што е ис прав но за тоа што е ис-
прав но.

Одбегнувајтекрајности. – Не се пре о ку пи рај те со тоа што ќе 
на сто ју ва те да ја сле ди те не ра зум на та мо да на об ле ку ва ње. Об ле-
ку вај те се уред но и при стој но, но се бе си не пра ве те се пред мет на 
за бе ле шки за ра ди пре те ра но об ле ку ва ње или за ра ди об ле ку ва ње 
на не гриж лив, не сре ден на чин. По ста пу вај те ка ко да зна е те де ка 
око то не бес но е врз вас и де ка вие жи ве е те со Бож је одо бру ва ње 
или не о до бру ва ње.

грижатазаоблекатаданебидезбунетасогордоста. – Оние 
кои се без гриж ни и не у ред ни во об ле ка та ре тко се воз диг ну ва ат 
во сво е то од не су ва ње и по се ду ва ат мал ку пре фи не тост на чув-
ства та.
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христосискажапредупредување. – Хри стос за бе ле жал кол-
ка во вни ма ние му се по све ту ва на об ле ку ва ње то, за тоа ги пре ду-
пре дил Сво и те след бе ни ци и, по ве ќе од тоа, им на ре дил да не раз-
мис лу ва ат прем но гу за тоа: „Зо што се гри жи те за об ле ка та? Пог-
ле дај те ги пол ски те кри но ви ка ко рас тат; не се тру дат, ни ту пре дат; 
но ви ве лам де ка ни Со ло мон, во це ла та сво ја сла ва, не се об ле че 
та ка, ка ко еден од нив.“... Гор де ли во ста и рас ко шот во об ле ку ва-
ње то се гре во ви на кои же ни те им се по себ но нак ло не ти; за тоа 
овие пре ду пре ду ва ња се од не су ва ат ди рект но на нив. О, кол ку 
ма ла вред ност има ат зла то то, би се ри те и ска по це ни те об ле ки ко га 
ќе се спо ре дат со кро то ста и уба ви на та Хри сто ва.

библискиинструкциизабожјиотнарод. – Упа те на сум на 
след ни те сти хо ви кои, спо ред збо ро ви те на ан ге лот „прет ста ву ва ат 
упат ство за Бож ји от на род.“ 1. Ти мо теј 2:9,10: „Исто та ка и же ни те 
да се укра су ва ат со при стој на об ле ка, скром но и нев пе чат ли во, не 
со пле тен ки и зла то, со би се ри или со ска по це ни об ле ки, ту ку со 
до бри де ла, ка ко што им при ле га на же ни те кои твр дат де ка се по-
бож ни.“ 1. Пе тро во 3:3-5: „Ва ше то укра су ва ње да не би де над во-
реш но: во пле те ње на ко са та, во ки те ње со зла тен на кит или во 
рас кош но об ле ку ва ње, ту ку во скри е на та лич ност во ср це то, во не-
рас пад ли ви от украс на кро тки от и ти вок дух, што е од го ле ма вред-
ност пред Бо га. За што та ка не ко гаш се укра су ваа све ти те же ни 
кои се на де ваа во Бог, и им се по ко ру ваа на сво и те ма жи.“

Мно гу ми на гле да ат кон овие на ло зи ка ко на не што ста ро мод но, 
не до стој но за за бе ле шка; но Оној кој им ги дал на Сво и те уче ни ци 
ја раз би ра ат опас но ста од љу бо вта кон об ле ка та во на ше то вре ме 
и нам ни го ис пра ти тоа пре ду пре ду ва ње. Да ли ние ќе го пос лу-
ша ме тоа пре ду пре ду ва ње и ќе би де ме му дри?

Оние кои искре но на сто ју ва ат да го сле дат Хри ста ќе вни ма ва ат 
ка ко се об ле ку ва ат. Тие ќе се тру дат да се при ла го дат на јас ни те 
упат ства на Спа си те лот. 

Опасностивољубовтаконоблеката. – Љу бо вта кон об ле-
ка та го за гро зу ва мо ра лот и же на та ја пра ви спро тив но од она што 
прет ста ву ва хри сти јан ка, ко ја се од ли ку ва со скром ност и трез ве-
ност. Упад ли ва та и ек стра ван гард на об ле ка прем но гу че сто пот тик-
ну ва по хот во ср це то на оние кои ги но сат и ги бу дат исти те стра-
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сти во ср це то на оние кои ја наб љу ду ва ат. Бог гле да де ка про па-
ста на ка ра кте рот че сто па ти прет хо ди на по пу шта ње то на гор до-
ста и су ет но ста во об ле ку ва ње то. Тој гле да де ка ска па та об ле ка 
ја за ду шу ва жел ба та да се чи ни до бро.

Сведоштвотонаедноставноставооблеката. – На мо и те 
мла ди се стри им пре по ра чу вам ед но став но, не де ко ра тив но и не у-
пад ли во об ле ку ва ње. На ни кој по до бар на чин вие не мо же те да 
доз во ли те ва ша та свет ли на да свет ли кон дру ги те откол ку во ед-
но став но ста на об ле ка та и од не су ва ње то. Вие мо же те да им по ка-
же те на си те, де ка во спо ред ба со веч ни те не шта пра вил но ги це-
ни те не шта та на овој свет.

умереностаќебидештитодилјаднициопасности.– Се стри 
мои, чу вај те се од се то она што изг ле да де ка е зло. Во овој век на 
раз врат, полн со рас и па ност, не ма да би де те си гур ни ако не стра-
жа ри те. Доб ле ста и скром но ста се ре тки. Апе ли рам кон вас ка ко 
Хри сто ви след бе ни ци, кои твр ди те де ка сте до бри хри сти ја ни, вни-
ма тел но да ја чу ва те дра го це на та, бес це не та ска по це ност на скром-
но ста.

Скром на та ед но став ност во об ле ку ва ње то, со е ди не та со скром-
ност во од не су ва ње то, мно гу ќе при до не се мла да та же на да би де 
оп кру же на со ат мо сфе ра на све та воз др жа ност, ко ја ќе ја за шти ти 
од ил јад ни ци опас но сти.

Старомоднаидеја. – Да се вос пи ту ва ат де ца та да че ко рат по 
тес ни от пат на чи сто та и све тост е мис ла це лос но чуд на, и ста ро-
мод на иде ја. Тоа е за ста пе но ду ри и ме ѓу ро ди те ли те кои твр дат 
де ка му слу жат на Бо га, но нив ни те де ла све до чат де ка тие се обо-
жу ва чи на ма мо на. Тие се жел ни да се нат пре ва ру ва ат со сво и те 
со се ди. Тие са ка ат нив на та об ле ка и об ле ка та на нив ни те де ца, 
да изг ле да слич но со об ле ка та на чле но ви те на цр ка та во ко ја при-
па ѓа ат.

единственаоблекасокојаедозволенвлезнанебото. – По-
стои об ле ка кон ко ја се кое де те и се кое мла до су штес тво мо же да 
коп нее без опас ност. Тоа е пра вед но ста на све ти и те. Са мо ко га 
тие би са ка ле и ко га за тоа би се за ла га ле тол ку кол ку што се тру-
дат сво ја та об ле ка да ја усог ла сат со ме ри ла та што ги про пи шу ва 
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мо да та на овој свет, на бр гу би се об лек ле во Хри сто ва та об ле ка 
на пра вед ност и нив ни те ими ња не би би ле из бри ша ни од кни га та 
на жи во тот. И мај ки те, ка ко и мла ди те и де ца та, тре ба да се мо лат: 
„Соз дај чи сто ср це во ме не, Бо же, и дух ви стин ски об но ви во ме не“ 
(Псалм 51:10) Таа чи сто та на ср це то и уба ви на та на ду хот се по-
вред ни од зла то и во овој жи вот и во веч но ста. Са мо оние кои се 
со чи сто ср це ќе го ви дат Бо га.

За тоа мај ки, уче те ги ва ши те де ца за по вед врз за по вед, пра-
ви ло врз пра ви ло, де ка Хри сто ва та пра вед ност е единс тве на та об-
ле ка што ќе им овоз мо жи при стап на не бо то и де ка об ле че ни во 
неа и ту ка ќе би дат во со стој ба вер но да ги из вр шу ва ат сво и те се-
којд нев ни долж но сти со кои ќе го прос ла ват Бо га.
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Г Л А  В А  6 6 

ПОучувАњеНАОСНОвНИТеНАчеЛАНА
ОбЛеКувАње

Неопходенделодвоспитувањето.– Ни ка кво вос пи ту ва ње 
не мо же да би де це лос но ако не се да де ни и прин ци пи те на пра-
вил но то об ле ку ва ње. Без та кво по ду чу ва ње, вос пит но то де ло 
мно гу че сто се по пре чу ва и рас и пу ва. Љу бо вта кон об ле ку ва ње то 
и пре да де но ста на мо да та спа ѓа ат по ме ѓу нај страш ни те со пер ни ци 
на учи те лот и ме ѓу нај де ло твор ни те преч ки за вос пи ту ва ње то.

Неедаденпрецизенживотенстил. – Ме не не ми бе ше да ден 
ни ту еден одре ден стил ка ко точ но пра ви ло кое тре ба да нè упра-
ву ва во об ле ку ва ње то.

уредно,привлечно,чисто. – Мла ди те тре ба да се охра брат 
да фор ми ра ат ис прав ни на ви ки во об ле ку ва ње то, за нив на та по-
ја ва да би де уред на и прив леч на; тие тре ба да би дат уче ни да ги 
чу ва ат сво и те об ле ки чи сти и уред но по пра ве ни. Си те нив ни на-
ви ки тре ба да би дат та кви ка ко пре ку нив би мо же ле да би дат по-
мош и уте ха за дру ги те.

Не ка об ле ка та би де со од вет на и при стој на. Ако е и од нај о бич но 
плат но, тре ба се ко гаш да би де уред на и чи ста.

Редиисправенвкус. – Во сво ја та об ле ка тие (хри сти ја ни те) 
ќе го од бег ну ва ат се то она што е из лиш но и за по ка жу ва ње пред 
све тот; но се пак ќе се об ле ку ва ат чи сто, не у пад ли во, скром но, 
уред но и вкус но.

До бри от вкус не тре ба да се пре зре ни ту осу ду ва. Ако жи ве е ме 
во склад со сво ја та ве ра, то гаш ќе се од ли ку ва ме со не де ко ра тив но 
об ле ку ва ње и до бри де ла, кои ќе нè пра ват по се бен на род. Не до-
ста то кот на смис ла та за уред ност и чи сто та во об ле ку ва ње то не 
се сло жу ва со на ша та ви сти на, за тоа што ви сти на та ни ко гаш не 
по ни жу ва ту ку об ла го ро ду ва.

Се стри мои, ва ша та об ле ка или збо ру ва во пол за на Хри ста и 
све та та ви сти на или во пол за на све тот. Ка ков е слу ча јот со вас?
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Добарвкусвобоитеиисписот. – Вку сот тре ба да би де ма ни-
фе сти ран и во пог лед на бо и те. Ед но о браз но ста во овој пог лед е 
по жел на кол ку што е тоа по год но, па се пак раз но ли ко ста кај оние 
со раз лич на бо ја на ко жа мо же да би де зе ме на во пред вид. Тре ба 
да се од би ра ат скром ни бои. Ко га се ко ри сти ис пи шан или сли ко-
вит ма те ри јал, фи гу ри те кои се прем но гу го ле ми и мно гу свет ли 
по ка жу вај ќи су ет ност и пли тка гор дост во оние кои ги од би ра ат, 
тре ба да би дат од бег ну ва ни. Исто та ка и ек стрем ни от вкус на об-
ле ку ва ње во по ве ќе бои е не при ме рен.

Имајтејавопредвидтрајностаислужбата. – На ша та об ле ка, 
иа ко скром на и ед но став на, тре ба да би де со до бар ква ли тет, прик-
лад ни бои и со од вет на за служ ба. При неј зи ни от из бор тре ба да 
се ра ко во ди ме од неј зи на та трај ност, а не од изг ле дот. Таа тре ба 
да нè за топ лу ва и за шти ту ва. Во кни га та Со ло мо но ви изре ки е опи-
ша на ед на му дра же на: „Не се пла ши од студ за че лад та сво ја, за-
што се та че лад неј зи на е об ле че на во двој ни али шта“ (Изре ки 
32:21).

Сезаштедуваприкупувањенадобарматеријал.– Ис прав но 
е да се ку пи до бар ма те ри јал и вни ма тел но да се на пра ви об ле ка. 
Тоа прет ста ву ва еко но ми ја. Мно гу те укра си не се по треб ни и да 
се по пу шта во нив зна чи да се по тро шат па ри за за до во лу ва ње на 
его то кои ина ку мо жат да би дат вло же ни во Бож ја та служ ба.

Имајтегинаумпотребитевобожјотолозје. – Ние тре ба да 
се об ле ку ва ме уред но и вкус но; ме ѓу тоа, мои се стри, ко га ку пу ва те 
или пра ви те об ле ка за се бе си и сво и те де ца, мис ле те на Бож јо то 
лоз је ка де сè уште тре ба мно гу што да се на пра ви.

Све тов ни те лу ѓе тро шат мно гу па ри на об ле ка. Но Бог го по ви-
кал Сво јот на род да из ле зе од све тот и да се изд вои. Не се ри оз-
на та или ска па об ле ка не од го ва ра за оние кои твр дат де ка жи ве ат 
во пос лед ни те де но ви... 

Пра кти ку вај те еко но ми ја во ва ше то тро ше ње на па ри за об ле ка. 
Имај те на ум де ка она што го но си те по сто ја но вр ши вли ја ние врз 
оние со кои до а ѓа те во кон такт. Не рас ту рај те на се бе си средс тва 
кои се мно гу по треб ни на не кои дру ги ме ста. Не ги тро ше те Гос по-
до ви те средс тва за да го за до во ли те сво јот вкус за ска па об ле ка.
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едноставностанаоблекатајапрепорачуварелигијатана
онојкојјаноси. – Ед но став но ста во об ле ка та ќе сто ри ед на му-
дра же на да изг ле да на нај до бар мо жен на чин.

Об ле ку вај те се ка ко што хри сти ја ни те би се об ле ку ва ле – ед но-
став но и не де ко ра тив но ка ко што и до ли ку ва на же на ко ја твр ди 
де ка е по бож на, со до бри де ла.

Мно гу ми на со цел да си за па зат ме сто ме ѓу бес мис ле на та мо да, 
го гу бат сво јот вкус за при род на ед но став ност и се осво е ни од ве-
штач ко то. Тие жр тву ва ат вре ме и па ри, си ла та на ин те ле ктот и ви-
стин ско то воз ди га ње на ду ша та, и го по све ту ва ат це ло то свое би-
тие на ба ра ња та на еле гант ни от жи вот.

Дра ги мла ди, нак ло не то ста кај вас да се об ле ку ва те спо ред мо-
да та и да но си те чип ки и зла то, и ве штач ки укра си за да се укра су-
ва те, на дру ги те не ма да им ја пре по ра ча ве ра та или ви сти на та 
ко ја вие ја ис по ве да те. Лу ѓе од про ник ли вост ќе гле да ат кон ва-
ши те на по ри да го раз у ба ви те над во реш но то ка ко до каз де ка по-
се ду ва те сла би умо ви и гор ди ср ца.

Данесеоблекувамезапокажување. – Јас ќе ги по тсе там мла-
ди те кои се укра су ва ат се бе си и но сат пер ду ви на сво и те ше ши ри, 
де ка за ра ди нив ни те гре во ви, на гла ва та на на ши от Спа си тел бе ше 
ста вен сра мен ве нец од тр ње. Ко га по све ту ва те дра го це но вре ме 
за укра су ва ње на ва ша та об ле ка, имај те на ум де ка Ца рот на сла-
ва та но се ше не де ко ра тив на на ме тка. Вие кои се за мо ру ва те со 
укра су ва ње, ве мо лам имај те на ум де ка Исус че сто па ти бе ше 
умо рен од по сто ја на те шка ра бо та и са мо о дре ку ва ње, и по жр тву-
ва ње за да ги бла гос ло ви оние кои стра да ат и си ро маш ни те... За-
ра ди нас Тој ги упа ти Сво и те мо ли тви кон Сво јот Та тко, во сил ни 
по ви ци и сол зи. За да нè спа си од иста та гор дост и љу бов кон су-
ет но ста и за до волс тво то на кои се га им по пу шта ме, и ко ја ја исте-
ру ва љу бо вта кон Хри ста, беа про ле а ни тие сол зи и де ка ли кот на 
на ши от Спа си тел изра зу ва по ве ќе жа лост и аго ни ја откол ку ли це то 
на кој и да е чо веч ки син.

Непотребниукраси. – Пра ве те об ле ка без не по треб ни укра си 
и ста ве те ги на стра на за на пре до кот на Бож јо то де ло средс тва та 
кои на та ков на чин се за ште де ни. На у че те ја лек ци ја та на са мо о-
дре ку ва ње и на тоа уче те ги ва ши те де ца.
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Точкатаобјаснета. – По ве ќе па ти ми бе ше по ста ве но пра ша-
ње то да ли сме там де ка е по греш но да се но си не де ко ра тив на плат-
не на краг на. Мо јот од го вор се ко гаш бе ше: Не. Не кои при фа ти ле 
ек стрем но тол ку ва ње на она што го на пи шав за краг на та и твр дат 
де ка е по греш но да се но си би ло ка ква краг на. Ми бе ше по ка жа но 
де ка спа по це ни краг ни, не по треб ни те украс ни лен ти и чип ки за-
ра ди мо да та и по ка жу ва ње то но сат и не кои праз ну ва чи на са бо-
та та. Спо ме ну вај ќи ја краг на та не са кав да ка жам де ка ни што 
слич но не тре ба да се но си; или ко га ги спо ме нав украс ни те лен ти 
де ка та кви лен ти не тре ба да се но сат.

Одбегнувањенаекстравагарнтностиукрасувања. – На ши те 
про по вед ни ци и нив ни те со пру ги тре ба да би дат при мер за не де-
ко ра тив ност во об ле ка та; тие тре ба да се об ле ку ва ат уред но, 
удоб но, но сеј ќи ма те ри јал со до бар ква ли тет, од бег ну вај ќи го се то 
она што е ек стра ва гарнт но и украс но, ду ри и ако тие не шта не се 
ска пи; за тоа што си те тие не шта збо ру ва ат за на ша ште та. Ние 
тре ба да ги вос пи та ме мла ди те на ед но став ност во об ле ка та, на 
не де ко ра тив ност и уред ност. Не ка по себ ни те укра си би дат изо ста-
ве ни, ду ри и ако чи нат нез на чи тел но мал ку.

Незапокажувањепредсветот. – Ви стин ски об ла го ро де на та 
лич ност не на о ѓа за до волс тво во укра су ва ње то на те ло то, за да 
се по ка жу ва со тоа.

Биб ли ја та учи на скром ност во об ле ку ва ње то. „На ист на чин 
исто та ка, же ни те да се об ле ку ва ат во скром на об ле ка.“ 1. Ти мо теј 
2:9. Овој стих за бра ну ва об ле ку ва ње за по ка жу ва ње, впе чат ли ви 
бои, обил но укра су ва ње. Се то она што е ди зај ни ра но за да прив-
ле че вни ма ние кон оној што го но си исто то или да пре диз ви ка во-
о ду ше ву ва ње е иск лу че но од скром но то об ле ку ва ње кое Бож ји от 
Збор го на ло жу ва.

Са мо о дре ку ва ње то во об ле ка та е еден дел од на ша та хри сти-
јан ска долж ност. Не де ко ра тив но то об ле ку ва ње, воз др жу ва ње од 
на кит или укра си од се кој вид е во хар мо ни ја со на ша та ве ра. Да ли 
ние сме во бро јот на оние кои ја гле да ат не ра зум но ста на све тот 
во по пу шта ње то на ек стра ва гант но ста во об ле ка та, ка ко и во љу-
бо вта кон за ба ву ва ње то.
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бесмртнитеукрасинаспротизлатотоибисерите. – По стои 
украс кој ни ко гаш не ма да по ми не, кој ќе ја про мо ви ра сре ќа та на 
си те оние што се на о ѓа ат око лу нас во овој жи вот и ќе свет ли со 
не за ма те на сла ва во бес мрт на та ид ни на. Тоа е укра сот на кро тки от 
и по низ ни от дух. Бог нам ни на ло жил да ја но си ме на се бе си нај-
ска по це на та об ле ка... На ме сто да на сто ју ва ме кон злат ни те укра си 
за над во реш но ста, тре ба да се вло жи се ри о зен на пор за да се 
обез бе ди таа му дрост ко ја е по вред на од чи сто то зла то.

Од кол ку ма ла вред ност се зла то то, би се ри те или ска па та об-
ле ка во спо ред ба со уба ви на та Хри сто ва. При род на та уба ви на се 
со стои во си ме три ја, или во хар мо нич на про пор ци ја на де ло ви те, 
еден со друг; ме ѓу тоа ду хов на та уба ви на се со стои во хар мо ни ја 
или во слич ност на на ши те ду ши со Ису са. Тоа ќе го на пра ви оној 
кој ја по се ду ва по дра го цен од чи сто зла то, ду ри и од офир ско 
зла то. Бла го дат та Хри сто ва е на ви сти на украс кој не ма це на. Таа 
го воз ди га и об ла го ро ду ва оној што ја по се ду ва и одб лес ну ва зра ци 
на сла ва кон дру ги те, прив ле ку вај ќи ги и нив исто та ка кон Из во-
рот на свет ли на и бла гос лов.

Привлечностанавистинскатаубавина. – По стои при род на 
нак ло не тост кај си те да би де ме по пр во сен ти мен тал ни откол ку 
пра ктич ни. Во пог лед на тој факт, важ но е ро ди те ли те, во вос пи ту-
ва ње то на сво и те де ца, да ги упра ву ва ат и обу чу ва ат нив ни те 
умо ви да ја са ка ат ви сти на та, долж но ста и са мо о дре ку ва ње то и 
да по се ду ва ат бла го род на не за вис ност, да го од би ра ат пра во то, 
ду ри и до кол ку мнош тво то од бе ре да не би де во пра во... 

До кол ку ги за па зат здра во то те ло и ми ли от тем пе ра мент, тие 
ќе по се ду ва ат ви стин ска уба ви на ко ја тие мо жат да ја но сат со бо-
жес тве на та бла го дат. И тие не ма да тре ба да би дат укра се ни со 
ве штач ки ра бо ти, за тоа што тие не шта се се ко гаш израз на отсус-
тво на вна треш ни от украс на ви стин ска та мо рал на вред ност. Пре-
крас ни от ка ра ктер има вред ност во Бож ји те очи. Та ква та уба ви на 
ќе прив ле че и не ма по греш но да на со чи. Та ква та прив леч ност ка ко 
бо и те кои ни ко гаш не изб ле ду ва ат.

Чи ста та Ису со ва ве ра ба ра од сво и те след бе ни ци ед но став но-
ста на при род на та уба ви на и уг ла де ност на при род на та пре фи не-
тост и воз ви ше на чи сто та, а не лаж ност и из ве шта че ност.
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учетегидецатада јапрепознаатдобратаоблека.– Ние 
тре ба да би де ме вер ни на долж но сти те на до маш ни от жи вот. Не ка 
ва ши те де ца раз бе рат де ка та му мо ра да вла дее пос луш ност. 
Уче те ги да пра ват раз ли ка по ме ѓу она што е раз ум но и она што е 
не ра зум но во пог лед на об ле ка та и опре ме те ги со об ле ка ко ја е 
уред на и ед но став на. Ка ко лу ѓе кои се под го тву ва ат за ско ро то Хри-
сто во до а ѓа ње, ние на све тот тре ба да му да де ме при мер на уме-
ре на об ле ка во кон траст со мо да та ко ја пре ов ла ду ва во де неш но 
вре ме. Раз го ва рај те за тие не шта и пла ни рај те му дро што ќе пра-
ви те; то гаш спро ве ду вај те ги сво и те пла но ви во сво и те се мејс тва. 
Би де те од луч ни да се во ди те спо ред по воз ви ше ни те на че ла 
откол ку по и ми те и жел би те на ва ши те де ца.

До кол ку ва ши те ср ца се со е ди не ти со Хри сто во то ср це,... не ма 
да се об ле че ни што што ќе прив ле че вни ма ние или ќе соз да де су-
дир.

Обезбедетепристојнаоблекасоодветназагодинитеипо-
ложбатавоживотот. – Мо ја се стро, по вр зи ги сво и те де ца до сво-
е то ср це пре ку љу бо вта. По све ти им со од вет на гри жа и вни ма ние 
во си те не шта. Об ле чи ги при стој но, за да тие не се сра мат од сво-
јот изг лед, за тоа што тоа ќе му на ште ти на нив но то са мо по чи ту-
ва ње... Тре ба се ко гаш да се би де чи сто и прик лад но об ле чен, 
она ка ка ко од го ва ра за ва ши те го ди ни и по лож ба во жи во тот.

Телотонетребадабидепритегнато. – Об ле ка та тре ба да 
би де та ка по де се на што не ма да ја по пре чу ва цир ку ла ци ја та на кр-
вта, ни ту сло бод но то, дла бо ко при род но ди ше ње. Ста па ла та тре ба 
со од вет но да се за шти тат од студ и вла га. Та ка об ле че ни мо же ме 
сло бод но да се дви жи ме на свеж воз дух и на у тро и на ве чер ду ри 
и по ро са или штом ќе пре ста нат дож дот или сне гот без ни ка ков 
страв од на стин ка.

Облекатанамалитедеца. – Ако об ле ка та на де те то му овоз-
мо жу ва топ ли на, за шти та и удоб ност, ќе се от стра нат глав ни те при-
чи ни за на драз не тост и не мир. Ма леч ко то ќе има по до бро здрав је, 
а мај ка та ќе би де ос ло бо де на од гри жа та ко ја е го лем то вар за неј-
зи на та си ла и вре ме.

Стег на ти от по вој ја по пре чу ва ра бо та та на ср це то и гра ди те и 
тре ба да се од бег ну ва. Ни ту еден дел од те ло то не тре ба да се чув-
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ству ва не у доб но по ра ди об ле ка ко ја по тис ну ва не кој ор ган или ја 
на ма лу ва сло бо да та на дви же ње. Об ле ки те на си те де ца тре ба 
да би дат до вол но ко мот ни за да овоз мо жат це лос на сло бо да на 
дви же ње то и ди ше ње то и скро е ни та ка што се та нив на те жи на ќе 
се др жи на ра ме ни ци те.

Некаекстремитетитебидатсоодветнооблечени.– По себ на 
гри жа тре ба да се по све ти на ек стре ми те ти те, и тие да би дат исто 
та ка до бро за топ ле ни ка ко и гра ди те и пре де лот око лу ср це то, ка де 
се на о ѓа нај го ле ма та ко ли чи на на топ ли на. Ро ди те ли те кои на сво-
и те де ца им оста ва ат го ли но зе и ра це, на мо да та го жр тву ва ат 
здрав је то и жи во тот на сво и те де ца. Ако ек сте ми те ти те не се за-
топ ле ни ка ко те ло то, цир ку ла ци ја та не ма да би де рам но мер на. Ек-
стре ми те ти те се од да ле че ни од нај важ ни те ор га ни, та ка што кр вта 
се на тру пу ва во гла ва та ако тие не се до вол но за шти те ни. Тоа пре-
диз ви ку ва гла во бол ка или кр ва ре ње од но сот. Или пак се чув ству ва 
при ти сок во гра ди те што пре диз ви ку ва каш ла ње или воз не ми ре-
ност на ср це то, за тоа што во таа об ласт се за др жу ва ви шо кот на 
крв. Или пак, кр вта на ва лу ва во же луд ни кот и пре диз ви ку ва по ре-
ме ту ва ње во ва ре ње то.

За да одат во че кор со мо да та, мај ки те ги оста ва ат ско ро го ли 
ра це те и но зе те на де ца та и за ра ди тоа кр вта се свр ту ва од сво јот 
при ро ден пат и на ва лу ва во вна треш ни те ор га ни; тоа пре диз ви-
ку ва по ре ме ту ва ње во цир ку ла ци ја та и раз ни за бо лу ва ња. На ши от 
Соз да тел не ги соз дал ек стре ми те ти те да би дат по сто ја но из ло-
же ни ка ко што е тоа слу чај со ли це то. Гос под обез бе дил... исто 
та ка го ле ми ве ни и нер ви за ра це те и но зе те, ка ко би мо же ле во 
се бе да за др жу ва ат го лем дел од кр вта. Со тоа ек стре ми те ти те до-
би ва ат иста топ ли на ка ко и тру пот. Тие би тре ба ло да би дат це-
лос но об ле че ни ка ко би се прив лек ла кр вта во ек стре ми те ти те.

Са та на та ја из мис лил мо да та ко ја ги оста ва ек стре ми те ти те 
го ли, и го по пре чу ва при род ни от тек на кр вта. А ро ди те ли те се пок-
ло ну ва ат пред ол та рот на мо да та и ги об ле ку ва ат сво и те де ца та ка 
што нер ви те и ве ни те се сте га ат и не мо жат да од го во рат на цел та 
ко ја што Бог им ја на ме нил. Пос ле ди ци те на тоа се че сто лад ни 
но зе и ра це. Тие ро ди те ли кои се во дат спо ред мо да та а не спо ред 
раз у мот ќе од го ва ра ат пред Гос по да за тоа што го упро па сту ва ат 
здрав је то на сво и те де ца. На бо гот на мо да та че сто па ти му се жр-
тву ва ду ри и са ми от жи вот.
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Разликапомеѓуоблекатанамажитеижените. – Се за бе ле-
жу ва сè по сил на нак ло не тост же ни те по сво јот на чин на об ле ку-
ва ње и над во реш ни от изг лед да би дат сè пос лич ни со ма жи те и 
об ли кот на нив на та об ле ка ста ну ва сè пос лич на на ма шка та, но 
Бог тоа го прог ла су ва за од врат но. „исто и же ни те во при стој на об-
ле ка, со сра меж ли вост и че сти тост да се укра су ва ат се бе си.“ (1. 
Ти мо теј 2:9)... 

Бог ба ра по ме ѓу ма шка та и жен ска та об ле ка да се истак не јас на 
раз ли ка, и Тој тоа пра ша ње го сме та за тол ку важ но, што дал спе-
ци фич ни упат ства во тој пог лед; за тоа што ко га два та по ла би се 
об ле ку ва ле на ист на чин тоа би пре диз ви ка ло ви стин ска кон фу-
зи ја и го лем по раст на пре ста пи те.

Облекувањезавоцрква. – Не ка ни кој не го обес че сти Бож јо то 
све ти ли ште пре ку сво јот упад лив на чин на об ле ку ва ње.

Си те тре ба да би дат по у че ни да би дат уред ни, чи сти и вни ма-
тел ни во об ле ку ва ње то, но исто та ка и да не се од да ва ат на над-
во реш но то укра су ва ње кое ни ка ко не од го ва ра за све ти ли ште то. 
Не тре ба да се об ле ку ва ме за да прив ле че ме вни ма ние, за тоа што 
тоа пот тик ну ва не до ста ток на по чит кон Бо га. Вни ма ни е то на лу-
ѓе то че сто па ти е свр те но на не кој над во ре шен украс на об ле ка та, 
и та ка се ра ѓа ат мис ли кои не би тре ба ло да нај дат ме сто во ср-
ца та на при сут ни те. Бог тре ба да би де пред мет на на ши те мис ли, 
пред мет на бо гос лу же ни е то; и се то она што го прив ле ку ва умот од 
све та та служ ба е на вре да за Не го. Укра су ва ње со чип ки и лен ти, 
пер ду ви, зла то и сре бро прет ста ву ва идо ло пок лонс тво и со се ма 
не од го ва ра за све та та служ ба Бож ја.

Не кои до би ва ат иде ја де ка со цел да го спро ве дат она од во ју-
ва ње од све тот кое Бож ји от Збор го ба ра, тие мо ра да би дат не-
мар ни во пог лед на сво јот изг лед. По сто јат се стри кои мис лат де ка 
тие го спро ве ду ва ат на че ло то на не при ла го ду ва ње со све тот со 
тоа што но сат обич на шап ка и иста та об ле ка ја но сат це ла сед-
ми ца, ја но сат на се бе во са бо та ко га до а ѓа ат на со би рот на све ти-
и те да се вклу чат во бо гос лу же ни е то. И не кои ма жи кои твр дат 
де ка се хри сти ја ни има ат слич но гле ди ште во пог лед на об ле ку ва-
ње то. Тие лу ѓе се со би ра ат со Бож ји от на род во са бо та и до а ѓа ат 
со сво и те об ле ки прав ли ви и не чи сти, а ду ри и со го ле ми про це пи 
на сво ја та об ле ка, и кои се об ле че ни на нив на не у ре ден на чин.
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Овие лу ѓе, до кол ку има ат за ка жа но сред ба со не кој при ја тел кој 
е по че стен во све тот, и од ко го са ка ат да би дат бла го нак ло не ти, 
ќе се на прег нат се бе си во не го во то при сус тво да дој дат со сво ја та 
нај до бра об ле ка ко ја мо жат да ја здо би јат; за тоа што тој при ја тел 
би се чув ству вал на вре ден до кол ку тие би се срет на ле со не го со 
не ис чеш ла на ко са, но сеј ќи не чи ста и не у ред на об ле ка. Но се пак 
та кви те мис лат де ка не е важ но во ка ква об ле ка тие се по ја ву ва ат 
или ка ква е нив на та над во реш ност ко га до а ѓа ат во са бо та да му 
слу жат на го ле ми от Бог.

Облекатанетребадабидеглавнаточкананашатавера. – 
Не по стои по тре ба об ле ка та да би де глав но пра ша ње во ва ша та 
ве ра. По стои не што по вред но за кое мо же да се збо ру ва. Збо ру-
вај те за Хри ста; и ко га ср це то е обра те но, се то она што не е во хар-
мо ни ја со Бож ја та Реч ќе от пад не.

Ва ша та об ле ка не пра ви да има те вред ност во Бож ји те очи. Вна-
треш ни от украс, доб ле сти те на Ду хот, љу без ни от збор, про мис ле-
ни от об ѕир за дру ги те е она што Бог го вред ну ва.

Никојнетребадабидесовестзадруг,нопоставетедостоен
пример. – Не пот тик ну вај те ве ра чиј цен тар е об ле ка та. Не ка се-
кој еден ги про у чу ва јас ни те уче ња од Пис ма та во пог лед на ед но-
став но ста и не де ко ра тив ност на об ле ка та и пре ку вер на пос луш-
ност на тие уче ња на сто ју вај те да оста ви те до сто ен при мер на све-
тот и на оние кои се но ви во ве ра та. Бог не са ка ни ту ед на лич ност 
да би де не чи ја со вест.

Тамукадемногуденоминациијаизгубијасвојатасила.– Лу-
ѓе то отсе ко гаш ги од бег ну ва ле и отфр ла ле ед но став ни те по у ки и 
упат ства од Бож ја та реч. По ве ќе то од та ка на ре че ни те Хри сто ви 
след бе ни ци во си те вре ми ња ги иг но ри ра ле на че ла та на одре ку-
ва ње и по низ ност, кои ба ра ат скром ност и ед но став ност во збо ру-
ва ње то, по ста пу ва ње то и об ле ку ва ње то. Ре зул та тот на тоа се ко-
гаш бил ист; оној кој се од да ле чу ва од на у ка та на еван ге ли е то ја 
усво ју ва мо да та, оби ча и те и на че ла та на овој свет. На ме сто жи ва 
по бож ност до а ѓа мр тов фор ма ли зам. Бож јо то при сус тво и си ла ги 
на пу шта оние кои го љу бат све тот, а се на о ѓа ме ѓу оние кои во по-
низ ност го обо жу ва ат Бо га и се пос луш ни на Не го ва та реч. Тоа 
би ло та ка низ си те ве ко ви. Се по ја ву ва ле раз ни за ед ни ци ед на по 
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дру га; но, на пу штај ќи ја ед но став но ста, тие во го ле ма мер ка ја из-
гу би ле сво ја та по ра неш на си ла.

божјиотЗборестандард.– Во пог лед на об ле ка та тре ба 
стро го да се вни ма ва, сле деј ќи го одб ли зу Биб ли ско то пра ви ло. 
Мо да та е бо жи ца ко ја упра ву ва со све тот и таа че сто па ти и се дод-
во ру ва на цр ква та. Ста дар дот на цр ква та тре ба да би де Бож ји от 
Збор и ро ди те ли те тре ба раз ум но да раз мис лу ва ат за тој пред мет. 
Ко га ќе ги ви дат де ца та нак ло не ти да ја сле дат све тов на та мо да, 
тие тре ба, ка ко Аврам, не по ко леб ли во да им за по ве да ат на сво-
и те се мејс тва да ги сле дат. На ме сто да се со е ди ну ва ат со све тот, 
по вр зе те ги со Бо га.
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Г Л А  В А  6 7 

фАСцИНАНТНАТАСИЛАНАМОДАТА

Модатаетиранскивладетел. – Мо да та вла дее со све тот; таа 
е ед на ти ран ска гос по дар ка ко ја сво и те обо жа ва те ли че сто ги при-
ну ду ва да се из ло жу ва ат на нај го ле ми нез го ди и не у доб но сти. Мо-
да та прет ста ву ва да нок кој се на мет ну ва без раз ум и се нап ла ќа 
и со би ра без ми лост. Таа има ма ѓепс нич ка моќ и се ко гаш е под го-
тве на да ги кри ти ку ва и ис ме ју ва оние кои не са ка ат буд но да ја 
сле дат.

Бо га ти те се тру дат да се над ми нат ед ни со дру ги во при фа ќа-
ње то на неј зи ни те сти ло ви кои по сто ја но се ме ну ва ат; сред ни те и 
по си ро маш ни те сло е ви се оби ду ва ат да се приб ли жат кон стан дар-
ди те што ги по ста ви ле оние за кои сме та ат де ка се над нив. Ко га 
средс тва та или си ла та се огра ни че ни, а жел ба та за еле ган ци ја го-
ле ма, то ва рот ста ну ва ре чи си не под нос лив. На мно зи на не им е 
важ но да ли об ле ка та е при стој на, или ду ри и уба ва; ако мо да та се 
сме ни, и таа мо ра да се пре ра бо ти или отфр ли.

Са та на та ка ко пот тик ну вач и гла вен за чет ник на мо да та, ко ја по-
сто ја но се ме ну ва и ни ко гаш не мо же да го за до во ли вку сот, се ко-
гаш из мис лу ва не што но во на ште та на те лес но то и мо рал но то 
здрав је на чо ве кот; и ли ку ва ко га се ко ја за мис ла тол ку до бро му 
ус пе ва. Смрт та се смее та ка што обо жа ва те ли те на мо да та, кои 
во сво ја та лу дост и сле па рев ност го уни шту ва ат сво е то здрав је, 
та ка лес но ги до ве ду ва под сво ја кон тро ла – во гроб. Сре ќа та и 
Бож јо то одо бру ва ње се ста ва ат на неј зи ни от ол тар.

Идо ло пок лонс тво то на об ле ка та прет ста ву ва мо рал на бо лест. 
Таа не тре ба да би де пре не се на во но ви от жи вот. Во нај го лем број 
слу чаи пот чи ну ва ње то на ба ра ња та на еван ге ли е то ќе ба ра од-
луч на про ме на на об ле ку ва ње то.

ценатакоинекоијаплаќаат. – Мно гу од мо дер ни те об ле ки 
што ги ди кти ра мо да та се во го ле ма спро тив ност со прин ци пи те 
да де ни во Пис мо то. Мо же те ли да за мис ли те стил кој се одр жал 
не кол ку ве ка или ба рем не кол ку де це нии? Кол ку од нив, ко га ќе из-
ле зат од мо да, мо же ле да би дат прог ла се ни за не скром ни; кол ку 
од нив се по ка жа ле ка ко не а де кват ни за пре фи не та та, бо го бо јаз-
ли ва же на ко ја се по чи ту ва се бе си... Мно гу си ро маш ни де вој ки, по-
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ра ди мо дер на на ме тка се отка жа ле од топ ла дол на об ле ка и тоа 
го пла ти ле со жи во тот. По са ку вај ќи го изг ле дот и еле ган ци ја та на 
бо га ти те мно гу дру ги трг на ле по па те ка та на не чес но ста и сра мот. 
Во мно гу до мо ви е жр тву ва на удоб но ста, мно гу ма жи се до ве де ни 
до ра бот на фи нан си ска та про паст за да ги за до во лат ек стра ва-
гант ни те ба ра ња на сво и те же ни и де ца. 

Спасениетоезагрозенозарадиидолопоклонствоконобле-
ката. – Гор до ста и су ет но ста се ма ни фе сти ра ат на се ка де; ме ѓу тоа 
оние кои се нак ло не ти да гле да ат во ог ле да ло то и да се во о ду ше-
ву ва ат од се бе си ќе има ат сла ба нак ло не тост да гле да ат кон Бож-
ји от за кон, го ле мо то мо рал но ог ле да ло. Ова идо ло пок ло нич ко об-
ле ку ва ње го уни шту ва се то она што е по низ но, кро тко и уба во по 
ка ра ктер. Таа ги кон зу ми ра дра го це ни те ча со ви кои тре ба да би-
дат по све те ни на ме ди та ци ја, на истра жу ва ње на ср це то, на мо ли-
тве но про у чу ва ње на Бож ји от Збор... Ни е ден хри сти ја нин не мо же 
да се при ла го ди на де мо ра ли зи рач ки те сти ло ви на све тот без да 
го за гро зи спа се ни е то на сво ја та ду ша.

Љубовтаконпокажувањетогодеморализирадомот. – Пре ку 
Хри сто ва та бла го дат, же ни те мо жат да се ос по со бат да из вр шат 
ед на го ле ма и огром на ра бо та. За ра ди тоа са та на та ра бо ти со сво-
и те изу ми да из мис ли мод ни об ле ки, за љу бо вта кон по ка жу ва ње то 
да ги ап сор би ра умот, ср це то и љу бо вта ду ри и на оние кои твр дат 
де ка се хри сти јан ски мај ки во ова вре ме, за тие да не ма ат вре ме 
за вос пи ту ва ње и обра зу ва ње на сво и те де ца или за раз ви ва ње 
на сво и те умо ви и ка ра кте ри, за да мо жат да би дат при мер за сво-
и те де ца, мо стри на до бри де ла. Ко га са та на та ќе го од зе ме вре-
ме то и при вр за но ста на мај ка та, тој е це лос но све сен за тоа кол ку 
има при до би е но. Во де вет од де сет слу чаи тој ја има при до би е но 
по све те но ста на це ло то се мејс тво кон об ле ка та и ле ко мис ле но то 
по ка жу ва ње. Тој ги сме та де ца та ка ко свој плен, за тоа што тој ја 
има за ро бе но мај ка та.

Ма ли те де ца слу ша ат по ве ќе за об ле ка та откол ку за сво е то спа-
се ние,... за тоа што мај ка та знае по ве ќе за мо да та откол ку за неј зи-
ни от Спа си тел.

Та ка на ро ди те ли те и де ца та им е од зе ме но она што е нај до-
бро, најс ла тко и нај ви сти ни то во жи во тот. Мо да та им ја од зе ма под-
го то вка та за жи во тот што тре ба да дој де.
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Недоволнохрабридасеспротивставатнаплимата. – Мно гу 
од бре ми ња та на мај ка та се пос ле ди ца од нејз ни те на по ри да др жи 
че кор со мо да та на де неш ни ца та. Ужас ни се пос ле ди ци те на мо-
да та врз фи зич ко то, мен тал но то и мо рал но то здрав је. Не мај ќи до-
вол но хра брост да за ста нат зад она што е пра во, же ни те £ доз во-
лу ва ат на стру ја та на по пу лар но то мис ле ње да ги вле чат по неа. 
Прем но гу че сто хри сти јан ски те мај ки го жр тву ва ат на че ло то со 
жел ба да го сле дат мнош тво то кои од мо да та пра ват свој бог.

Родители–внимавајте.– Ро ди те ли те че сто па ти ги об ле ку-
ва ат сво и те де ца во ек стра ва гант на об ле ка, со мно гу укра си и по-
тоа отво ре но се во о ду ше ву ва ат на нив ни от изг лед и ги по фа лу ва ат 
за тоа. Тие не ра зум ни ро ди те ли би би ле ис пол не ти со страв до-
кол ку би мо же ле да ви дат ка ко са та на та ги под др жу ва нив ни те на-
по ри и ги убе ду ва на уште по го ле ми не ра зум но сти.

Проблемсокојсесоочуваатмногумајки. – Ва ши те ќер ки 
има ат нак ло не тост, до кол ку ви дат об ле ка по и на ква од она што тие 
го по се ду ва ат, да по са ку ва ат об ле ка слич на на таа. Или мо же би 
по са ку ва ат не што дру го кое гле да ат де ка дру ги те го има ат, за кое 
вие мис ли те де ка не е во ред да им го да де те за тоа што не е во 
сог лас ност со ва ша та ве ра. Да ли ќе им доз во ли те да го из мо лат 
тоа не што од вас, доз во лу вај ќи им да ве об ли ку ва ат на ме сто вие 
да ги об ли ку ва те спо ред на че ла та на еван ге ли е то? На ши те де ца 
се мно гу дра го це ни во Бож ји те очи. Ние тре ба да ги учи ме од Бож-
ји от Збор и да ги обу чу ва ме на Не го ви те па ти шта. Ва ша при ви ле-
ги ја е да ги учи те ва ши те де ца да жи ве ат за да по се ду ва ат не бес но 
одо бру ва ње.

Ние не тре ба да ги пот тик не ме на ши те де ца да ја сле дат мо-
да та на све тот; и до кол ку са ка ме да би де ме вер ни во пру жа ње на 
пра вил но вос пи ту ва ње, тие не ма да го чи нат тоа... Мо да та на све-
тот че сто па ти прев зе ма глу пав об лик, и вие мо ра да за зе ме те 
цврст став про тив неа.

Плодотнаљубовтаконпокажување.– Љу бо вта кон об ле ка та 
и за до волс тво то ја уни шту ва ат сре ќа та на ил јад ни ци. И не кои од 
оние кои твр дат де ка ги љу бат и др жат Бож ји те за по ве ди ја ими ти-
ра ат таа кла са кол ку што мо жат поб ли ску, на ре ку вај ќи се при тоа 
хри сти ја ни. Не кои од мла ди те се тол ку жел ни за по ка жу ва ње та ка 
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што има ат вол ја ду ри да се отка жат и од хри сти јан ско то име, за 
да ја сле дат сво ја та нак ло не тост кон су ет но ста на об ле ка та и љу-
бо вта кон за до волс тво то.

божјитеќеркинесеисполнетиодмодата. – По стои до вол но 
не оп ход на и важ на ра бо та во овој свет на си ро ма шти ја и стра да ње 
за дра го це ни те мо мен ти да се тро шат за укра су ва ње или по ка жу-
ва ње. Ќер ки те на не бес ни от Цар, чле но ви те на цар ско то се мејс-
тво, ќе чув ству ва ат долж ност да жи ве ат еден по воз ви шен жи вот 
кој ќе би де тес но по вр зан со Не бо то и кои ќе ра бо тат со е ди не ти 
со Спа си те лот на све тот. Оние кои се за фа те ни со оваа ра бо та 
не ма да се за до во лу ва ат со мо да та и не ра зум но ста кои вла де ат 
со умот и чув ства та на же ни те во овие пос лед ни де но ви. До кол ку 
тие на ви сти на се ќер ки Бож ји, тие ќе би дат со у чес ни ци во бо жес-
тве на та при ро да. Тие би по се ду ва ле најд ла бо ко со чув ство, ка кво 
што има ше и нив ни от бо жес твен Отку пи тел, ко га ќе ги гле да ат рас-
ип нич ки те вли ја ни ја во оп штес тво то. Во за ед ни ца со Хри ста, тие, 
во сво јот де ло круг и спо ред сво и те мож но сти, ќе ра бо тат на спа се-
ние на ду ши те кои про па ѓа ат, ка ко што Хри стос чи не ше во сво јот 
воз ви шен де ло круг во пол за на чо ве кот.
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ОТСЕК XVI

 Зачувување на моралниот 
интегритет





Г Л А  В А  6 8

РАСПРОСТРАНеТОСТНАРАСИПНИчКИТеПОРОцИ

веккадепреовладувабеззаконието. – Ние жи ве е ме сре де 
опас но сти те на пос лед ни те де но ви. Без за ко ни е то се ум но жи ло и 
љу бо вта кај мно гу ми на е ола де на. Збо рот „мно гу ми на“ се од не-
су ва и на оние кои твр дат де ка се Хри сто ви след бе ни ци. И нив ги 
за фа ти ла оп шта та рас и па ност и тие се од во ју ва ат од Бо га. Ме ѓу-
тоа, тоа не мо ра да би де та ка. При чи на та за па дот е тоа што тие 
не се за па зи ле чи сти од рас и па но ста. Фа ктот што нив на та љу бов 
кон Бо га се на ма лу ва до де ка без за ко ни е то се ум но жу ва, по ка жу ва 
де ка тие во из вес на смис ла учес тву ва ат во не го, ина ку тоа не би 
вли ја е ло на нив на та љу бов кон Бо га и на нив на та усрд ност и за ла-
га ње за Не го во то де ло.

влијаниетонапонижувачкитекнигиислики. – Го лем дел од 
мла ди те има ат сил на жел ба за кни ги. Тие чи та ат сè што ќе им 
пад не во ра ка. Воз буд ли ви те љу бов ни ро ма ни и не чи сти те сли ки 
вр шат ло шо вли ја ние на мла ди на та. Мно гу ми на прег ле ду ва ат ро-
ма ни; и ка ко пос ле ди ца нив на та има ги на ци ја се ос квер ну ва. По во-
зо ви те че сто па ти се ну дат фо то гра фии на раз го ле ни же ни. Овие 
од врат ни сли ки се на о ѓа ат и во фо то граф ски те ра бо тил ни ци и по 
оние про дав ни ци ка де тр гу ва ат со гра ву ри. Ова е век ка де рас и па-
но ста на се ка де пре ов ла ду ва. Со сли ки те и тек стот се бу дат ло ши 
стра сти. Има ги на ци ја та го изо па чу ва ср це то. Лу ѓе то са ка ат да ги 
наб љу ду ва ат сце ни те кои бу дат ни ски, жи во тин ски стра сти. Тие 
по роч ни сли ки, кои де лу ва ат на изо па че на та има ги на ци ја, ги рас-
и пу ва ат лич ни те мо рал ни прин ци пи и ги под го тву ва из ма ме ни те, 
зас ле пе ни лу ѓе да се пре пу шта ат на сво ја та по хот. По тоа до а ѓа ат 
гре вот и зло то кои ги спу шта ат би ти ја та соз да де ни спо ред Бож ји от 
об лик на ни во на жи вот ни те и на крај ги одв ле ку ва ат во про паст. 

Развратотепосебенгрев. – Ми бе ше по ка жа на ужас на сли ка 
на со стој ба та во све тот. На се ка де вла дее не мо рал. Раз врат но ста 
е по се бен грев на овој век. Ни ко гаш гре вот по ра но та ка сме ло на 
ја по ди гал сво ја та изо па че на гла ва ка ко де нес. Со ве ста на лу ѓе то 
е ота пе на и оние кои ја љу бат мо рал на та чи сто та и ви стин ска та 
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до бри на ско ро се обес хра бре ни со др ско ста, си ла та и прев ла ста 
на гре вот.

Ток му гре вот, а не иску ше ни ја та и стра да ња та, го од да ле чу ва ат 
Бо га од Не го ви от на род и ду ши те ги чи нат нес по соб ни да се ра ду-
ва ат и да го сла ват. Гре вот е тој кој ги уни шту ва ду ши те. Гре вот и 
по ро ци те по сто јат и во се мејс тва та на оние кои ја праз ну ва ат са-
бо та та. 

Сатанскиотнападврзмладите. – Са та на та во овие пос лед ни 
де но ви по себ но ра бо ти врз тоа да го зав ла дее умот на мла ди те, 
да им ги рас и пе мис ли те и да ги раз го ри стра сти те во нив; за што 
тој знае де ка на та ков на чин мо же да ги на ве де и на не чи сти по-
стап ки, по ра ди што бла го род ни те спо соб но сти на нив ни от ум ќе 
се по ни жат и тој ќе мо же да зав ла дее со нив и да ги при ла го ди кон 
сво и те це ли.

Патоказзаиднинатанаопштеството. – Жи во тот на де неш-
на та мла ди на е си гу рен по ка за тел ка ква ќе би де ид ни на та на оп-
штес тво то. Имај ќи го пред вид се то тоа, на ка ква ид ни на мо же ме 
да се на де ва ме? По го ле ми от дел од мла ди те ба ра за до волс тво 
са мо во за ба ви те и раз о но да та и не са ка ат да ра бо тат... Мно гу ре-
тко ус пе ва ат да вла де ат со се бе си и се воз бу ду ва ат и гне ват на 
нај ма ла сит ни ца. Мно зи на, без ог лед на во зра ста или по лож ба та 
што ја за зе ма ат во жи во тот, не ма ат ни ка кви на че ла ни ту со вест и 
со сво јот без дел нич ки жи вот и рас ип нич ки на ви ки ита ат кон по ро-
ци те и го рас и пу ва ат оп штес тво то, сè до де ка све тот не ста не втор 
Со дом. 

Проблемотнасамо-злоставување. – Мо рал на та за га де ност 
при до не ла по ве ќе од што и да е дру го за чо веч ки от род да се изо-
па чи. Таа се ши ри во опас ни раз ме ри и пре диз ви ку ва се ка ков вид 
на бо ле сти. Ду ри и ма ли те де ца, ро де ни со раз драз ли ви по ло ви 
ор га ни, на о ѓа ат мо мен тал но олес ну ва ње ко га ги до пи ра ат со ра-
це те. Тоа са мо ја зго ле му ва раз драз ли во ста и на ве ду ва на по вто-
ру ва ње на чи нот, до де ка тоа не преј де во на ви ка ко ја со по вто ру-
ва ње то ста ну ва сè по сил на.

Склоностите конпохоттасенаследливи.– Ро ди те ли те 
обич но и не се сом не ва ат де ка де ца та зна ат не што за по ро кот. Во 
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по го ле ми от број на слу чаи ро ди те ли те се оние кои се глав ни греш-
ни ци. Тие ја зло у по тре би ле мож но ста ко ја ја пру жа бра кот и со по-
пу шта ње на стра сти те го за јак на ле жи во тин ско то во се бе си. А ко га 
тоа за си лу ва, то гаш сла бе ат мо рал ни те и умс тве ни те спо соб но-
сти. Жи во тин ски от дел од при ро да та го надв ла де а ло она што е ду-
хов но. Та ка се ра ѓа ат де ца со мно гу изра зе ни ни ски на го ни, но сеј ќи 
го на се бе жи гот кој им го втис на ла при ро да та на нив ни те ро ди-
те ли... Де ца та ро де ни од та кви те ро ди те ли се од да ва ат исто та ка 
на од врат ни те на ви ки на тај ни от по рок... Гре во ви те на ро ди те ли те 
ќе преј дат и на де ца та, за тоа што ро ди те ли те им го втис на ле пе ча-
тот на сво ја та по хот ли вост.

Маѓепсаноропство. – Мла ди на та и де ца та од исти пол го вал-
ка ат сво јот мо рал и тој од вра тен грев ја упро па сту ва ду ша та и те-
ло то. Мно гу ми на кои твр дат де ка се хри сти ја ни се та ка за та пе ни 
што нив ни те мо рал ни чув ства не мо жат да се про бу дат и не сфа-
ќа ат де ка тоа е грев и де ка, ако та ка про дол жат, пот пол но ќе го 
упро па стат ду хот и те ло то. Чо ве кот, најб ла го род но то би тие на зем-
ја та, соз да ден спо ред Бож ји от лик, се пре тво ра во жи вот но! Тој ста-
ну ва те ле сен и изо па чен. Се кој хри сти ја нин мо ра да на у чи да ги 
за уз да сво и те стра сти и да се ра ко во ди спо ред на че ла та. Ако не 
чи ни та ка, не е до сто ен да се на ре че хри сти ја нин.

Јас ви дов де ка не кои, на ви дум со до бро од не су ва ње, кои не 
одр жу ва ат не доз во ле ни од но си со дру ги от пол, се од да ва ат ско ро 
се којд нев но на тај ни от по рок. Тие не се воз др жу ва ат од тој стра-
шен по рок ду ри ни во мо мен тот ко га се одр жу ва ат нај све че ни со-
ста но ци. Тие би слу ша ле на се ри оз ни, нај воз буд ли ви про по ве ди 
за страш ни от суд, се чув ству ва ле ка ко пред Бож ји от суд и тре пе-
ре ле од страв, но се пак, не би по ми нал ни ту еден час, а тие ве ќе 
би се од да ле на сво јот оми лен, ужа сен по рок, сквер ну вај ќи го сопс-
тве но то те ло. Има та кви кои тол ку му ро бу ва ат на тоа ужас но зло 
та ка што се ли ше ни од си ла да ги сов ла да ат сво и те стра сти. Ние 
за не кои рев но се за ла гав ме, ги пре кол ну вав ме, пла чев ме и се мо-
лев ме за нив; се пак, зна ев ме де ка нас про ти на ши те се ри оз ни на-
по ри и оча ју ва ње, си ла та на греш на та на ви ка ја од не ла по бе да та 
и тој грев е по втор но сто рен.

Знаењетозапорокотсешириодониекоисенеговижртви. 
– Оние кои се це лос но вко ре не ти во тој по рок кој ја уни шту ва ду-
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ша та и те ло то не ма да ми ру ва ат до де ка не го пре не сат и на оние 
со кои се дру жат. Љу бо пит но ста лес но се бу ди и по ро кот пре о ѓа 
од ед но мом че на дру го, та ка што мал ку ми на не зна ат за овој грев 
кој уни жу ва.

Еден рас и пан ум мо же за кра тко вре ме да по сее по ве ќе зло 
се ме откол ку што мно гу ми на мо жат да го иско ре нат во те кот на це-
ли от свој жи вот.
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ПОСЛеДИцИОДшТеТНИТеНАвИКИ

виталнатаенергијаепотрошена. – Пра кса та на тај ни те на-
ви ки ја уни шту ва ви тал на та си ла на ор га низ мот. Се та не оп ход на 
ви тал на актив ност ќе би де прос ле де на со со од вет на де пре си ја. 
Ме ѓу мла ди те, из во рот на жи вот ни те си ли, мо зо кот, тол ку е те шко 
оп то ва рен при тол ку ра ни го ди ни та ка што по стои не до ста ток и го-
ле ма ис цр пе ност, ко ја го из ло жу ва те ло то на бо ле сти од раз лич ни 
ви до ви.

Положенаоснованаразличниболестиподоцнавоживотот. 
– До кол ку таа пра кса про дол жи на во зраст од пет на е сет го ди ни и 
на го ре, при ро да та ќе про те сти ра про тив зло ста ву ва ње то кое го 
има пре тр пе но, и про дол жу ва да стра да и ќе сто ри тие да ја пла-
тат каз на та за пре ста пот на неј зи ни те за ко ни, по себ но на во зраст 
по ме ѓу три е сет и че ти ри е сет и пет го ди ни, пре ку раз лич ни бол ки 
во ор га низ мот, ка ко што се за бо лу ва ње на цр ни от дроб и бе ли те 
дро бо ви, не у рал ги ја, ре у ма, за бо лу ва ње на ‘рбет ни от столб, за бо-
ле ни бу бре зи и кан це ро ге ни ту мо ри. Не кој дел од те ло то гу би си ла 
да ра бо ти пра вил но оста вај ќи та ка по те шка за да ча за оста то кот 
од те ло то. Тоа го на ру шу ва ре дот во те ло то и че сто па ти се слу-
чу ва не на де ен ко лапс на ор га низ мот и смрт та ре зул ти ра ка ко пос-
ле ди ца.

шестатазаповедецелоснопрекршена.– Еден жи вот да се 
од зе ме во еден мо мент не прет ста ву ва по го лем грев во очи те на 
не бо то откол ку исти от да се уни шти по сте пе но, но си гур но. Лу ѓе то 
кои се бе си ќе си на не сат си гур но рас па ѓа ње, пре ку по греш ни по-
стап ки, ќе пре тр пат каз на ту ка, и без це лос но по ка ја ние, не ма да 
им би де доз во лен влез на не бо то, исто ка ко и на оној кој уби ва во 
еден мо мент. Бог одре дил да по стои по вр за ност по ме ѓу при чи на та 
и неј зи ни те пос ле ди ци.

Ониесочистиумовиистотакасеподлежнинаболест.– 
Си те мла ди кои се сла би ние не ги сме та ме за ви нов ни по ра ди ло-
ши те на ви ки. По сто јат не кои кои се со чист ум и кои се со вес ни и 
кои стра да ат од раз лич ни бо ле сти за кои тие не се од го вор ни.
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умственитесилисеослабени. – Неж ни те и по пуст ли ви ро ди-
те ли ги со жа лу ва ат сво и те де ца сме тај ќи де ка уче ње то од нив изи-
ску ва прем но гу на по ри и де ка го упро па сту ва нив но то здрав је. На-
ви сти на, не е па мет но да се пре оп то ва ру ва ду хот на мла ди те со 
мно гу и те шки пред ме ти. Но да ли вие, ка ко ро ди те ли, сте заг ле-
да ле мал ку под ла бо ко во тоа не што, или са мо сте се по ве ле по 
она што ва ши те де ца ви го збо ру ва ат? Да ли мо же би прем но гу бр зо 
сте ги при фа ти ле тие при вид ни при чи ни за нив ни те сла бо сти? Ро-
ди те ли те и ста ра те ли те би тре ба ло мал ку под ла бо ко да разг ле-
да ат до кол ку са ка ат да ја про нај дат при чи на та за ова зло.

Умо ви те на не кои од тие де ца се та ка ос лаб на ти што тие по се-
ду ва ат са мо ед на по ло ви на или ед на тре ти на од раз у мот кој би мо-
же ле да го по се ду ва ат до кол ку би би ле мо рал ни и чи сти. Тие го 
рас ту ри ле тоа од да вај ќи се на ни ски на го ни

Решеностаидуховниотживотсеуништени. – Тај ни от по рок 
е уни шту вач на воз ви ше ни те си ли за до не су ва ње од лу ки, и се ри-
оз ни на по ри, а си ла та на вол ја та е оне воз мо же на да фор ми ра до-
бар ре ли ги о зен ка ра ктер.

Религијатаможедабидеформална,нотааескудна. – Не-
кои кои твр дат де ка се Хри сто ви след бе ни ци зна ат де ка гре шат 
про тив Бо га и го упро па сту ва ат сво е то здрав је, но се пак се ро бо ви 
на сво и те рас и па ни стра сти. Тие по се ду ват ви нов на со вест и има ат 
сè по мал ку и по мал ку нак ло не тост да му се приб ли жат на Бо га во 
тај на мо ли тва. Тие мо жат да го за др жат сво јот об лик на по бож ност, 
но се пак да би дат скуд ни од Бож ја та бла го дат во ср це то. Тие не 
по се ду ва ат по све те ност на Не го ва та служ ба, не ма ат до вер ба во 
Не го, не жи ве ат за Не го ва сла ва, не на о ѓа ат за до волс тво во Не го-
ви те уред би и не на о ѓа ат за до волс тво во Не го.

КомуникацијатасоНеботоепрекината. – Све че ни те по ра ки 
од не бо то не вли ја ат на ср це то кое не се ос на жи ло про тив тој уни-
жу вач ки грев. Чув стви тел ни те нер ви на мо зо кот ја гу бат све жи на та 
сре де бол но то на драз ну ва ње ка ко би се за до во ли ла ед на не при-
род на те лес на жел ба. Нер ви те на мо зо кот, кои се по вр за ни со це-
ли от нер вен си стем, се единс твен по сред ник пре ку кој не бо то мо же 
да ко му ни ци ра со чо ве кот и пре ку кој вли јае на не го ви от вна тре-
шен жи вот. Се то она што го по пре чу ва те кот на еле ктрич но то стру-
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е ње во нерв ни от си стем, ја на ма лу ва си ла та на жи во тот и пос ле-
ди ца на тоа е гу би ток на чув сти тел но ста на ду хот. Со ог лед на си те 
тие фа кти, кол ку е зна чај но про по вед ни ци те и си те што ис по ве-
да ат по бож ност да би дат чи сти и не из вал ка ни од тој по ни жу вач ки 
грев.

Некоисеполнисопокајание,ноизгубенаесамопочитта. – 
Пос ле ди ци те на та кви те ни ски на ви ки не се се ко гаш исти. Има 
де ца кај кои мо рал на та си ла е мно гу раз ви е на, а со тој грев се за-
ра зи ле за ра ди тоа што се дру же ле со де ца кои ја има ат таа од-
врат на на ви ка. Та кви те де ца нај че сто ста ну ва ат ме лан хо лич ни, 
раз драз ли ви и па кос ни; но тие се пак мо жат да ја за па зат по чит та 
кон ве ра та и не мо ра да би дат по себ но не вер ни во од но сот на она 
што е ду хов но. Од вре ме на вре ме тие има ат го ле ма гри жа на со-
ве ста, се чув ству ва ат уни же ни во сопс тве ни те очи и гу бат са мо по-
чи ту ва ње.

Стекнетезнаењезатиенешта.– Бог вам ви дал те ло за да се 
гри жи те за не го и да го за па зи те во нај до бра мож на со стој ба, за 
да му слу жи те и го прос ла ву ва те. Ва ши те те ла не се ва ши. „Или 
не зна е те де ка ва ше то те ло е храм на Све ти от Дух Кој е во вас, 
Ко го го има те од Бог, па де ка не си при па ѓа те на се бе си? За што 
ска по сте пла те ни. За тоа, прос ла ве те Го Бог во сво е то те ло.“ „Не 
зна е те ли де ка сте Бож ји храм и де ка Бож ји от Дух жи вее во вас? 
Ако не кој го ури ва Бож ји от храм, Бог ќе го ур не не го, за што Бож-
ји от храм е свет, а тоа сте вие.“ 
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ПРеДуПРеДувАњАИСОвеТИ

Многуслучаисеоткриени. – Бев ужас на та ко га ми бе ше по ка-
жа на со стој ба та на се мејс тва та на оние кои ја ис по ве да ат ви сти-
на та. Ско ро е не ве ро јат но кол ка ва е рас и па но ста на мла ди на та, 
ду ри и на де ца та. Ро ди те ли те не зна ат де ка тај ни те по ро ци го уни-
шту ва ат и бри шат Бож ји от лик во нив ни те де ца. Ме ѓу нас се на о-
ѓа ат гре во ви те на Со дом. Ро ди те ли те се од го вор ни, за тоа што не 
ги вос пи та ле сво и те де ца да го љу бат Бо га и да му би дат пос-
луш ни. Тие не ги за уз ду ва ле ни ту пак ги по у чу ва ле на Гос по до ви те 
па ти шта. Тие им до во лу ва ле да за ми ну ва ат и до а ѓа ат ка ко што им 
се до па ѓа и да се дру жат со де ца од све тот. Вли ја ни е то кое го уни-
шту ва ро ди тел ско то вос пи ту ва ње и авто ри тет, мо же да се за па зи 
на се ка де во та ка на ре че но то до бро оп штес тво. Со сво е то об ле ку-
ва ње, изг ле дот и за ба ви те де ца та се оп кру жу ва ат со ат мо сфе ра 
ко ја е спро тив на на Хри сто ва та.

На ша та единс тве на без бед ност ле жи во тоа да би де ме Бож ји 
по се бен на род. Не сме е ме да от ста пи ме ни ту за еден че кор пред 
оби ча и те и мо да та на овој изо па чен век. Мо ра ме да би де ме мо-
рал но не за вис ни, не чи неј ќи ни ка ков ком про мис со рас и па ни те и 
идо ло пок ло нич ки те оби чаи на овој свет.

Апелдоеднаќерканакоја£сепопуштало. – Тво и те мис ли 
се не чи сти. Прем но гу дол го си би ла ос ло бо де на од си те гри жи и 
на по ри. Вр ше ње то на до маш ни те ра бо ти за те бе би би ле ви стин-
ски бла гос лов. Умо рот не би ти на ште тил ни за де се ти дел од она 
кол ку што би ти на ште ти ле тво и те по хот ни мис ли и од не су ва ње. 
Ти си при ми ла по греш ни идеи во пог лед на за ед нич ко то дру же ње 
на де вој ки те и мом чи ња та и си са ка ла да би деш во нив но друш-
тво. Ти не маш чи ста ду ша и ср це. Те бе ти ште те ло чи та ње то на 
љу бов ни ро ма ни, та ка што тво ја та ду ша е за не се на со не чи сти 
мис ли. Фан та зи ја та ти ста на ла изо па че на, до де ка не си дош ла во 
со стој ба да не мо жеш да вла де еш со сво и те мис ли. Са та на та те 
за ро бил спо ред сво ја та вол ја... 

Тво е то од не су ва ње не бе ше мо рал но чи сто, скром но, ни ту ка ко 
тоа при ли ку ва. Не си има ла Бож ји страв пред сво и те очи. Че сто 
па ти си би ла дво лич на за да ги ос тва риш сво и те пла но ви и за ра ди 
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тоа со ве ста не ти е чи ста. Дра га мо ја де вој ко, ако не за преш - си-
гур но ти пре стои про паст. Пре ста ни да со ну ваш, да гра диш ку ли 
во воз дух. Не доз во лу вај тво и те мис ли да одат по па тот на лу до-
ста и рас и па но ста.

Не мо жеш без опас ност да се дру жиш со мом чи ња та. Во тво-
и те гра ди се по диг нал бран на пли ма на иску ше ни ја ко ја мо же да 
ги за др ма на че ла та, женс тве на та доб лест и ви стин ска та скром-
ност. Ако прод ло жиш са мо вол но по тој пат, ка ква ќе би де тво ја та 
суд би на?... Ти си во опас ност, за тоа што пла ни раш да го жр тву ваш 
веч ни от жи вот на ол та рот на стра сти те. Стра ста вла дее со це ло то 
твое би тие, и тоа од ка ков вид? Ни ска, сру шу вач ка по сво ја та при-
ро да. По пу штај ќи им на та кви те стра сти, ти ќе го за гор чиш жи во-
тот на сво и те ро ди те ли, ќе им на не сеш бол ка и срам на сво и те се-
стри, ќе го жр тву ваш сопс тве ни от ка ра ктер, ќе го про пу штиш не-
бо то и слав ни от бес мр тен жи вот. Да ли си под го тве на за тоа?... 

Ти не си скром на во од не су ва ње то. Ти ги са каш мом чи ња та и 
са каш да збо ру ваш за нив. „Уста та збо ру ва од ви шо кот на ср це то.“ 
На ви ки те ста на ле тол ку сил ни та ка што вла де ат со те бе; имаш на-
у че но да ма миш ка ко би ги спро ве ла сво и те це ли и ис пол ни ла свои-
 те жел би. Јас тво јот слу чај не го сме там за без на де жен. Ко га би го 
сме та ла за та ков, мо ја та ра ка не би ги ис пи шу ва ла овие ре до ви. 
Пре ку Бож ја та си ла ти би мо же ла да се по ка еш за ми на то то... 

Др жи се на стра на од мом чи ња та. Во нив но друш тво тво и те иску-
ше ни ја ста ну ва ат се ри оз ни и сил ни. Отфр ли ја ма жач ка та од тво-
ја та жен ска гла ва. Во би ло кој пог лед не си под го тве на за та кво не-
што. Те бе ти се по треб ни го ди ни на искус тво пред да би деш во сос-
тој ба да ја сфа тиш долж но ста и на се бе го зе меш бре ме то на брач-
ни от жи вот. Гриж ли во вни ма вај на сво и те мис ли, стра сти и чув ства. 
Не мој да ги уни жиш до таа мер ка ка ко тие би слу же ле на те лес-
ни те жел би. Воз диг ни ги до чи сто та, по све ти ги на Бо га.

Ти мо жеш да ста неш па мет на, скром на и доб лес на де вој ка, но 
не без ср деч ни на по ри. Мо раш да стра жа риш, мо раш да се мо лиш, 
мо раш да раз мис лу ваш, мо раш да ги ис пи ту ваш сво и те по бу ди и 
по стап ки. Те мел но ис пи ту вај ги сво и те чув ства и по стап ки. Зар во 
при сус тво на ро ди те ли те би се сог ла си ла на не ко ја не чи ста по-
стап ка? Се ка ко не. Но ти тоа го чи ниш во при сус тво на сво јот не-
бе сен Та тко, кој е та ка воз ви шен, свет и чист. Да, ти го рас и пу ваш 
сопс тве но то те ло во при сус тво на чи сти те без греш ни ан ге ли и во 
при сус тво на Хри ста; и про дол жу ваш тоа да го чи ниш не обр ну-
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вај ќи се на со ве ста, не обр ну вај ќи се на свет ли на та и пре ду пре ду-
ва ње та кои ти се да де ни. Имај на ум де ка тво и те по стап ки се бе-
ле жат. Ќе мо раш да се нај деш очи во очи со она нај тај но то во сво-
јот жи вот... 

По втор но те пре ду пре ду вам зна еј ќи де ка ќе мо рам да по ло жам 
сме тка за овие ре до ви во де нот ко га ќе се од лу чу ва суд би на та на 
се ко ја лич ност. Приј ди вед наш кон Хри ста; са мо Тој мо же со си-
ла та на Сво ја та бла го дат да те из ба ви од про па ста. Са мо тој мо же 
да ги ис це ли тво и те мо рал ни и ум ни осо би ни. Не ка тво е то ср це 
би де за гре а но од Бож ја та љу бов, тво јот раз ум чист и зрел, тво ја та 
со вест чув стви тел на и чи ста, тво ја та вол ја пра вил но на со че на и 
пот чи на та на упра ву ва ње то Бож јо. Мо жеш се бе си да се сто риш 
она ква ка ков што е тво јот из бор. Ако це лос но го про ме ниш сво јот 
се га шен жи вот, пре ста неш да чи ниш зло и се на у чиш да чи ниш до-
бро, то гаш на ви сти на ќе би деш среќ на, ќе имаш ус пех во жи вот-
на та бор ба и ќе стек неш сла ва и чест во оној жи вот кој е по до бар 
од овој. „Обе ре те овој ден ко му ќе му слу жи те.“

Сатанатаработидодекародителитеспијат. – Ова е век на 
бр за ње. Мом чи ња та и де вој чи ња та поч ну ва ат да обр ну ва ат вни-
ма ние ед ни на дру ги иа ко сè уште тре ба да оста нат во дет ска та 
со ба и да би дат по у чу ва ни на скром ност во од не су ва ње то. Ка кви 
се пос ле ди ци те од ова дру же ње? Да ли тоа ја за си лу ва мо рал на та 
чи сто та кај мла ди на та ко ја се дру жи на та ков на чин? На ви сти на 
не! Тоа ги за си лу ва пр ви те те лес ни стра сти. Ѓа во лот ги за лу ду ва 
мом чи ња та и де вој чи ња та кои по та кви те сред би се од да ва ат на 
сво и те по ро ци.

Ро ди те ли те спи јат и не зна ат де ка са та на та го по ста вил сво е то 
пе кол но зна ме сре де нив ни от дом. Мо рав да се за пра шам што ќе 
би де со мла ди на та во овој рас и пан век? По вто ру вам, ро ди те ли те 
спи јат. Де ца та се зас ле пе ни со љу бов но бо лен сен ти мен та ли зам 
и ви сти на та не ма да мо же да го ис пра ви тоа зло. Што мо же да се 
сто ри за да се за пре пли ма та на зло? Ро ди те ли те мо жат мно гу да 
сто рат до кол ку са ка ат.

Ако на ед на мла да де вој ка ко ја са мо што нав лег ла во сво и те 
ти неј џер ски го ди ни и се приб ли жи на не со од ве тен на чин не кое 
мом че на неј зи ни го ди ни или по стар, таа тре ба да се по у чи да по-
ка же сил на не у год ност за ра ди тоа ка ко тоа не би се по вто ри ло. 
Ако мом чи ња та или мла ди чи те че сто ба ра ат друш тво на не ко ја 
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мла да де вој ка, то гаш не што не е во ред. На та ква та мла да де вој ка 
и е по треб на мај ка ко ја ќе и го по ка же неј зи но то ме сто, ко ја ќе ја 
за уз ди и по у чи за она што и до ли ку ва на де вој ка од неј зи ни го-
ди ни.

Изо па че на та на у ка спо ред ко ја од здрав стве на глед на точ ка е 
ко рис но мла ди те од спро тив ни те по ло ви да се дру жат го има из вр-
ше но сво е то зло де ло. Ко га ро ди те ли те и ста ра те ли те би по ка жа ле 
де се ти дел од остро ум но ста ко ја ја по се ду ва са та на та, то гаш тоа 
дру же ње од раз ни по ло ви би би ло ско ро не штет но. Но ва ка са та-
на та по стиг ну ва нај го ле ми ус пе си во сво и те на по ри да го ма ѓеп са 
ду хот на мла ди на та, а дру же ње то на мом чи ња та и де вој чи ња та 
са мо го зго ле му ва зло то за два е сет па ти.

Сликатанееобоена. – Не се ма ме те са ми те се бе и мис ли те 
де ка, на крај на кра и шта та, се то ова е пре те ра но. Јас не пре у ве ли-
чу вав. Ги из не сов фа кти те кои ќе ја из др жат про ба та на су дот. Раз-
бу де те се! Раз бу де те се! Ве пре кол ну вам да го сто ри те тоа пред 
да би де прем но гу доц на зло то да се ис пра ви, за вие и ва ши те де ца 
не за ги нат во оп шта та опас ност. Фа те те се се ри оз но за за да ча та 
и по ви кај те го на по мош се кој зрак на свет ли на кој свет лел на ва-
ша та па те ка, и кој не сте го за бе ле жи ле, ка ко и онаа свет ли на ко ја 
се га свет ли. Поч не те да го ис пи ту ва те сво јот жи вот и ка ра ктер ка ко 
да сте пред Бож ји от суд.

Сè до де ка ро ди те ли те не се осве стат, не ма на деж за нив ни те 
де ца.
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Г Л А  В А  7 1

РОДИТеЛСКАбуДНОСТИПОМОш

Родителитетребауштеодпеленидагипоучуваатсвоите
децанасамоконтрола. – Кол ку е важ но да ги учи ме на ши те де ца 
на са мо кон тро ла уште од пе ле ни и да ги по у чу ва ме на по кор ност 
на нив на та вол ја на на ша та. Ако ја има ат таа не сре ќа да стек нат 
по греш ни на ви ки, не зна еј ќи ги ло ши те пос ле ди ци од нив, се пак 
мо жат да се ре фор ми ра ат по ви ку вај ќи се на здра ви от раз ум и убе-
ду ва ње то де ка та кви те на ви ки ја уни шту ва ат кон сти ту ци ја та и не-
га тив но вли ја ат врз умот. Тре ба да им по ка же ме де ка без ог лед со 
што ко рум пи ра ни те ли ца ги убе ду ва ат за да ги за молк нат нив ни те 
раз бу де ни стра во ви и да ги на ве дат се пак да им по пу шта ат на оваа 
по губ на на ви ка, без ог лед на нив но то пре пра ва ње, тие се нив ни 
не при ја те ли и за стап ни ци на ѓа во лот.

Држетегиморалночисти–заградетегинивнитеумови. – 
Прет ста ву ва зло за мај ки те да оста нат во нез на е ње за на ви ки те 
на нив ни те де ца. Ако тие се чи сти, одр же те ги та кви. Утвр де те ги 
нив ни те мла ди умо ви и под го тве те ги да го пре зи ра ат овој по рок 
кој ги уни шту ва здрав је то и ду ша та.

Са та на та ги кон тро ли ра умо ви те на мла ди те и ние мо ра ме да 
ра бо ти ме од луч но и вер но да ги спа си ме. Мно гу мла ди де ца го 
пра кти ку ва ат овој по рок, кој при рас ну ва за нив и се за си лу ва со 
те кот на го ди ни те, до де ка не ја уни жи се ко ја бла го род на спо соб-
ност на те ло то и умот. Мно зи на мо же ле да би дат спа се ни ако би ле 
вни ма тел но по у че ни во вр ска со вли ја ни е то на оваа на ви ка врз 
нив но то здрав је. Тие не зна е ле де ка са ми те си на не су ва ат мно гу 
стра да ња... 

Мај ки, не мо же те да би де те прем но гу вни ма тел ни во спре чу ва-
ње то на ва ши те де ца да стек нат ло ши на ви ки. Зло то по лес но се 
учи откол ку што се бри ше ко га е ве ќе на у че но.

Практикувајтеодлучнонабљудувањеиблискоистражу-
вање.– Ако ва ши те де ца го пра кти ку ва ат овој по рок, тие се мо-
же би во опас ност да из мис лу ва ат ла ги за да ве из ма мат. Но мај ки, 
не сме е те лес но да се ус по ко ју ва те и да пре ста не те да истра жу-
ва те. Не го оста вај те проб ле мот до де ка не сте си гур ни де ка тој 
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ве ќе не е пра кти ку ван. Здрав је то и ду ши те на ва ши те са ка ни се 
во опас ност, што £ да ва нај го ле ма важ ност на оваа те ма. Од луч-
но то наб љу ду ва ње и бли ско истра жу ва ње ќе ја откри јат ви стин-
ска та со стој ба без ог лед на оби ди те да се из бег не или со крие. То-
гаш мај ка та тре ба вер но да им ја прет ста ви оваа те ма во неј зи на та 
ви стин ска свет ли на, ука жу вај ќи на неј зи на та уни жу вач ка тен ден-
ци ја. Оби де те се да ги убе ди те де ка впу шта ње то во овој грев ќе 
го уни шти нив но то са мо по чи ту ва ње и бла го род но ста на ка ра кте-
рот, ќе ги уни шти здрав је то и мо ра лот и не го ва та срам на дам ка ќе 
ја из вал ка ви стин ска та Бож ја љу бов и уба ви на та на све то ста. Мај-
ка та тре ба да се за ни ма ва со оваа те ма сè до де ка не до бие до-
вол но до ка зи де ка на та ква та пра кса £ до шол крај. 

Одбегнувајтебрзањеикритикинапочеткот. – Вие мо же би 
ќе се за пра ша те, ка ко да го ис це ли ме зло то кое ве ќе по стои? Ка ко 
да ја за поч не ме ра бо та та? До кол ку ви не до ста су ва му дрост, оде те 
кај Бо га; Тој ве тил де ка ќе ви ја да де во изо билс тво. Мо ле те се 
мно гу и ср деч но за бо жес тве на по мош. Ед но пра ви ло не мо же да 
се сле ди во се кој слу чај. Ту ка е по треб но по све те но рас у ду ва ње. 
Не би де те не про мис ле ни и аги ти ра ни, при ста пу вај ќи им на сво и те 
де ца со кри ти ка. Та ков на чин на по ста пу ва ње са мо ќе пре диз ви ка 
по бу на во нив. Вие тре ба дла бо ко да жа ли те за тоа ка ко сте по ста-
пу ва ле, пре ку кое сте отво ри ле вра та за ѓа во лот да ги во ди ва ши те 
де ца кон сво и те иску ше ни ја. До кол ку вие ги не ма те по у че но во пог-
лед на пре ста пу ва ње то на за ко ни те на здрав је то, пре ко рот по чи ва 
врз вас. Вие има те за не ма ре но ед на важ на долж ност, чии пос ле-
ди ци мо жат да би дат ви де ни во по греш ни те на ви ки на ва ши те 
де ца.

Поучувајтесосамоконтролаисочувство. – Пред да се за фа-
ти те со ра бо та та на по у чу ва ње на ва ши те де ца на по у ка та на са-
мо ко тро ла, вие пр во тре ба тоа са ми те да го на у чи те. До кол ку лес но 
сте аги ти ра ни и ста ну ва те не тр пе ли ви, ка ко мо же те да изг ле да те 
раз ум ни за сво и те де ца, до де ка ги по у чу ва те да упра ву ва ат со сво-
и те стра сти? Со са мо при бра ност и чув ства на најд ла бо ко со чув-
ство и ми ло срд ност вие тре ба да им се приб ли жи те на ва ши те заб-
лу де ни де ца и вер но да им ја пре ста ви те си гур на та про паст на нив-
ни те те ла до кол ку тие про дол жат по па те ка та ко ја ја од бра ле – 
де ка ка ко што про дол жу ва ат да ги уни жу ва ат фи зич ки те и мен тал-
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ни те си ли, та ка и мо рал на та си ла ќе про па ѓа и тие гре шат, не са мо 
про тив се бе си, ту ку и про тив Бо га.

Вие тре ба да сто ри те тие да чув ству ва ат, до кол ку е мож но, де ка 
гре шат про тив Бо га, чи сти от и свет Бог; да им ука же те на тоа де ка 
на го ле ми от Ис пи ту вач на ср ца та не му се до па ѓа ат нив ни те по-
стап ки; де ка ни што не е со кри е но од Не го. До кол ку мо же те та ка да 
ги им пре си о ни ра те сво и те де ца ка ко тие би про ја ви ле по ка ја ние 
кое е при фат ли во за Бо га, таа по бож на жал ко ја ре зул ти ра со по ка-
ја ние за спа се ние, од кое не тре ба да се по ка јат, ра бо та та ќе би де 
це лос на, ре фор ма та си гур на. Тие не тре ба да чув ству ва ат жал са мо 
за тоа што нив ни те гре во ви се откри е ни; тие тре ба да ја сог ле да ат 
сво ја та греш на пра кса во сво јот лош ка ра ктер и би дат во де ни да 
ги ис по ве да ат пред Бо га. Без ре зер ви ра ност тре ба и да ги оста ват. 
Тие ќе чув ству ва ат жал за сво и те по греш ни по стап ки, за тоа што 
при чи ни ле не за до волс тво кај Бо га и по гре ши ле про тив Не го и ги 
обес че сти ле сво и те те ла пред Не го кој ги соз дал нив и кој по ба рал 
тие да ги при ло жат сво и те те ла ка ко жи ва жр тва, све та и при фат-
ли ва за Не го, ко ја е и всуш ност нив на та раз ум на служ ба.

Пазетенадруштвотонадецата. – Ако умот на на ши те де ца 
не би де цвр сто урам но те жен со вер ски прин ци пи, нив ни те мо рал ни 
чув ства ќе се рас и пат со по роч ни те при ме ри на оние со кои по сто-
ја но до а ѓа ат во до пир.

За шти те те ги, ка ко што тоа би го пра ве ле вер ни те мај ки, да не 
се из вал ка ат од дру же ње то со се ка кво мла до друш тво. Ка ко ска по-
цен на кит, чу вај те ги од раз врат но то вли ја ние на овој век. Ако ва-
ша та по лож ба на ла га вие да не мо же те се ко гаш да го надг ле ду ва те 
нив но то дру же ње то со мла ди те, ка ко што би са ка ле тоа да би де, 
то гаш не ка нив ни те при ја те ли ги по се ту ва ат ва ши те де ца во ва ше 
при сус тво и под ни ка кви окол но сти не им доз во лу вај те да но ќе ва ат 
во иста по сте ла, ду ри ни во иста со ба. Мно гу е по лес но да се спре чи 
зло то, откол ку по тоа да се ле ку ва... 

Тие (ро ди те ли те) им доз во лу ва ат да по се ту ва ат дру ги мла ди 
при ја те ли, фор ми ра ат свои поз на ни ци, и ду ри за ми нат од гри жа та 
на ро ди те ли те, не ко ја од да ле че ност од до мот, ка де им е доз во ле но 
на го ле мо да чи нат ка ко што им е угод но. Са та на та до бро ги иско-
ри сту ва си те та кви мож но сти и пре зе ма власт над умо ви те на тие 
де ца кои мај ки те во нез на е ње ги из ло жу ва ат на тие пре пре де ни 
ста пи ци.
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Исхранатаеважна. – Не мо же те да ги пот тик не те мо рал ни те 
чув ства на сво и те де ца ако не сте до вол но гриж ли ви при из бо рот 
на нив на та хра на. Тр пе за та кои ро ди те ли те им ја под го тву ва ат на 
сво и те де ца за нив обич но прет ста ву ва зам ка.

Ро ди те ли те кои им по пу шта ат на сво и те де ца не мо жат исти те 
да ги на у чат на са мо кон тро ла и са мо о тка жу ва ње. И са ма та хра на 
што ја из не су ва ат пред нив е та ква што го на драз ну ва же луд ни кот. 
Драз ба та пре диз ви ка на на ва ков на чин се пре не су ва до мо зо кот 
и та ка до а ѓа до раз го ру ва ње на стра сти те. Пре ду пре ду ва ње то де ка 
се то она што се вне су ва во же луд ни кот има вли ја ние не са мо врз 
те ло то ту ку, исто та ка, и врз умот ни ко гаш не мо же да би де прем-
но гу наг ла се но. Пре о бил на та и раз драз ли ва хра на тре ска вич но ја 
воз не ми ру ва кр вта, го воз бу ду ва нерв ни от си стем и че сто ја за маг-
лу ва прет ста ва та за мо ра лот до таа мер ка што те лес ни те по бу ди 
ги над ми ну ва ат и раз у мот и со ве ста. За оние што се не у ме ре ни во 
ја де ње то че сто е мно гу те шко и ре чи си не воз мож но да има ат тр-
пе ние и да вла де ат со се бе си. За тоа е осо бе но важ но за де ца та, 
чиј ка ра ктер ток му се во об ли чу ва, да им се да ва са мо здра ва и не-
раз драз ли ва хра на. Во сво ја та го ле ма љу бов на ши от не бе сен Та-
тко ни ис пра тил свет ли на за здрав стве на та ре фор ма, за да не за-
шти ти од зла та што на ста ну ва ат по ра ди не о гра ни че но то по пу-
шта ње на жел би те.

До кол ку не ко гаш би ло вре ме ис хра на та да би де што по ед но-
став на, то гаш тоа е де нес. Ме со то не смее да се из не су ва пред 
на ши те де ца. Ме со то на драз ну ва и ги за си лу ва ни ски те стра сти и 
ја умр тву ва мо рал на та си ла.

важностаначистотата. – Че сто то ка пе ње е мно гу ко рис но, 
осо бе но на ве чер пред са мо то спи е ње, или на у тро штом ќе се 
ста не. Де ца та тре ба да се ка пат са мо не кол ку ми ну ти, а по тоа да 
се три јат сè до де ка ко жа та не им по цр ве не. Со тоа кр вта се до ве-
ду ва во по вр шин ски те де ло ви од те ло то, а мо зо кот се ос ло бо ду ва 
и се на ма лу ва скло но ста кон по пу шта ње на не чи сти на ви ки. Уче те 
ги де ца та де ка на Бо га не му е по вол ја ко га ќе ги ви ди вал ка ни, 
не у ред ни и со иски на та об ле ка, ту ку де ка са ка тие да би дат чи сти 
и од над вор и одв на тре за Тој да мо же да пре сто ју ва во нив.

чиста,нестегнатаоблека. – Да се има чи ста и уред на об ле ка 
прет ста ву ва еден од на чи ни те да се за др жат мис ли те на она што 
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е чи сто и при јат но. Се кој дел од об ле ка та тре ба да би де не де ко ра-
ти вен, ед но ста вен, без не по треб ни укра си, па пер е ње то и пег ла-
ње то не ма да ба ра мно гу труд. Осо бе но дол на та об ле ка, би деј ќи 
таа до а ѓа во ди ре ктен до пир со ко жа та, тре ба да се одр жу ва чи-
ста и сло бод на од си те не при јат ни ми ри си. Ни што што би на драз-
ну ва ло на би ло кој на чин не тре ба да до а ѓа во до пир со дет ско то 
те ло, ни ту тре ба да се доз во ли об ле ка та да би де прем но гу при пи-
е на и да ги сте га. Ко га на ова би му се по све ти ло по го ле мо вни ма-
ние, би има ло да ле ку по мал ку по пу шта ња на не чи сти на ви ки.

Негиослободувајтеодфизичкаактивност. – Ним (на мла-
ди те) им се доз во лу ва да од бег ну ва ат фи зич ка ра бо та од страв 
да не се пре мо рат. Ро ди те ли те са ми ги но сат бре ми ња та кои би 
тре ба ло да ги по не сат нив ни те де ца. Во ра бо та та не тре ба да се 
пре те ру ва, ме ѓу тоа, по ве ќе тре ба да се стра ву ва од пос ле ди ци те 
на мр зе ли во ста. Мр зе ли во ста во ди кон уго ду ва ње на рас и па ни те 
на ви ки. Вред но ста не за мо ру ва и не ис цр пу ва ду ри ни за ед на пет-
ти на онол ку кол ку што за мо ру ва и ис цр пу ва по гу би тел на та на ви ка 
на са мос квр на ве ње. До кол ку нор мал на та ра бо та ги ис цр пу ва ва-
ши те де ца, ро ди те ли, би де те уве ре ни де ка не што дру го освен ра-
бо та та го на драз ну ва нив ни от нер вен си стем и соз да ва чув ство на 
по сто јан за мор. Дај те им на ва ши те де ца да ра бо тат фи зич ки и 
та ка ќе ги за си лат сво и те нер ви и му ску ли. За мо рот кој е пре диз-
ви кан од та ква та ра бо та ќе ја ос ла би нив на та нак ло не тост кон ло-
ши те на ви ки.

Попуштањето,отворенавратазаискушението. – Мај ки, дај те 
им на сво и те де ца до вол но ра бо та... мр зе ли во ста не ма да би де 
ко рис на за фи зич ко то, мен тал но то и мо рал но то здрав је. Тоа ја 
отво ра вра та та и го по ви ку ва са та на та вна тре, кој ја иско ри сту ва 
таа мож ност и ги прив ле ку ва мла ди те во не го ви те ста пи ци. Пре ку 
мр зе ли во ста не са мо што е ос ла бе на мо рал на та си ла и им пул сот 
на стра ста за си лен, ту ку ан ге ли те на са та на та зе ма ат власт над 
твр ди на та на умот и ја при си лу ва ат со ве ста да се пре да де на ни-
ска та страст. Ние тре ба да ги по у чу ва ме на ши те де ца на на ви ки 
на тр пе ли ва ра бот ли вост.

богнемададозволинитуеденпокајаникдаизгине. – Вие 
тре ба да ги охра бри те ва ши те де ца со мис ла та де ка Бог ќе го при-
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фа ти ви стин ско то по ка ја ние и ќе ги бла гос ло ви нив ни те на по ри да 
се очи стат се бе си од се та не чи сто ти ја на те ло то и ду хот. Ко га са-
та на та гле да де ка гу би кон тро ла врз умо ви те на ва ши те де ца, тој 
ќе ги иску шу ва по сил но и ќе на сто ју ва тие да про дол жат со пра кти-
ку ва ње на тој грев кој пре зе ма кон тро ла врз умот. Но пре ку цвр ста 
ре ше ност тие мо ра да се спро тив ста ву ва ат на иску ше ни ја та на са-
та на та да си по пу шта ат во жи во тин ски те стра сти, за тоа што тоа 
прет ста ву ва грев про тив Бо га. Тие не тре ба да се впу шта ат на за-
бра не то тло, ка де са та на та мо же да по ла га пра во на нив. До кол ку 
тие во по низ ност се мо лат на Бо га за чи сто та на мис ли те и пре фи-
не та и по све те на фан та зи ја, Тој ќе ги ус ли ши и ќе им да де спо ред 
нив ни те мол би. Бог не ги има оста ве но да из ги нат во нив ни те гре-
во ви ту ку ќе им по мог не на сла би те и бес по мош ни те, до кол ку се 
фр лат се бе си во ве ра врз Не го.
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Г Л А  В А  7 2

бОРбАЗАРефОРМА
Искренотопокајаниеиодлучнитенапорисенеопходни. – 

Оние кои ги ко рум пи ра ат сво и те те ла не мо жат да ја ужи ва ат нак-
ло не то ста Бож ја сè до де ка тие искре но не се по ка јат, из вр шат це-
лос на ре фор ма и усо вр шат све тост во Гос по до ви от страв.

Единс тве на на деж за оние кои пра кти ку ва ат зли на ви ки е за се-
ко гаш да ги оста ват до кол ку тие го вред ну ва ат здрав је то и по доц-
неж но то спа се ние. Ко га на тие на ви ки им се по пу шта до ста дол го 
вре ме, ќе би дат по треб ни од луч ни на по ри во про ти ве ње то на иску-
ше ни е то и во отфр ла ње то на тоа рас ип нич ко по пу шта ње.

Мислитеморадабидатподконтрола. – Мо раш да вла де еш 
со сво и те мис ли. Тоа не ма да би де лес на за да ча. Тоа не мо жеш 
да го по стиг неш без мно гу стро ги и те шки на по ри... Ако се за ни ма-
ваш со праз но фан та зи ра ње, доз во лу вај ќи му на сво јот ум да раз-
мис лу ва за не чи сти ра бо ти ти во из ве сен сте пен си исто тол ку ви-
но вен пред Бо га ка ко ко га тво и те мис ли би би ле спро ве де ни на 
де ло. Спро ве ду ва ње то на де ло че сто па ти изо ста ну ва са мо за ра ди 
не до ста ток на по вол ни мож но сти. Меч та е ње то и гра де ње то на ку ли 
во воз дух се ло ши и не о бич но опас ни на ви ки. Ко га ед наш ќе се 
стек нат та кви на ви ки, ско ро е не воз мож но да се од вои од нив, а 
мис ли те упра ват на чи сти, све ти и воз ви ше ни не шта. Ќе мо ра да 
ста неш ве рен стра жар на сво и те очи и си те свои се ти ла ако са каш 
да вла де еш со сво јот ум и да им оне воз мо жиш на су ет ни те и рас-
и па ни те мис ли да ја вал ка ат тво ја та ду ша. Са мо си ла та на бла го-
дат та мо же да го из вр ши тоа тол ку по жел но де ло.

Страститеиприврзаностапотчинетегинаразумот. – Бог од 
те бе не ба ра са мо да вла де еш со сво и те мис ли ту ку да вла де еш и 
со сво и те стра сти и љу бов ни чув ства. Тво е то спа се ние за ви си од 
тоа да ли ќе вла де еш со се бе во тој пог лед. Стра сти те и нак ло не то-
сти те се моќ ни ору ди ја. Ако по греш но се при ме нат, ако се ста ват 
во дви же ње по пат на ло ши по бу ди, тие се во со стој ба да те упро-
па стат, и пре тво рат во бед на ру ше ви на, без Бо га и без на деж.

Фан та зи ја та мо ра упор но да се сов ла ду ва, ако са ка ме стра сти те 
и љу бов ни те чув ства да би дат пот чи не ти на раз у мот, со ве ста и ка-
ра кте рот... 
326



Ако не ги за уз даш сво и те мис ли, чи та ње и збо ро ви, тво ја та фан-
та зи ја без на деж но ќе за бо ли. Чи тај ја вни ма тел но и со мо ли тва 
сво ја та Биб ли ја и упра ву вај се спо ред неј зи ни те по у ки. Во тоа ле жи 
тво ја та без бед ност.

Затворигичувстватапротивзлото. – Оние кои са ка ат да ја 
по се ду ва ат таа му дрост ко ја е од Бо га мо ра да ста нат не ра зум ни 
во греш но то зна е ње на овој век за да мо жат да би дат му дри. Тие 
тре ба да ги за тво рат сво и те очи за да не мо жат да ви дат и на у чат 
не што зло. Тие тре ба да ги за тво рат сво и те уши за да не би слуш-
нат не кое зло, и се стек нат со зна е ње кое ќе ја из вал ка нив на та 
чи сто та на мис ли и де ла, и да вни ма ва ат на сво и те ја зи ци ка ко не 
би из го во ри ле би ло што рас и па но и из ма ма се нај де на нив ни те 
ус ни.

Не го чи тај те и не го гле дај те она што пре диз ви ку ва не чи сти 
мис ли. Раз ви ја вте ги мо рал ни те и умс тве ни те си ли.

Одбегнувајтенеактивностипремногуучење. – Пре ку мер-
но то уче ње, исто та ка, зго ле му вај ќи го при ли вот на крв во мо зо кот, 
соз да ва бол на раз драз ли вост ко ја ја на ма лу ва си ла та на са мо сов-
ла ду ва ње и мно гу че сто им доз во лу ва на не на деј ни те за но си и ка-
при ци да из ле зат на по вр ши на. Та ка се отво ра ат вра ти те на по ро-
кот. Зло у по тре ба та или не у по тре ба та на фи зич ки те си ли е во нај-
го ле ма мер ка од го вор на за пли ма та на рас и па но ста ко ја се ши ри 
низ све тот. „Гор до ста, изо билс тво то леб и без гриж ни от мир“ се исто 
тол ку смрт ни не при ја те ли на чо веч ки от на пре док во оваа ге не ра-
ци ја, ка ко и то гаш ко га го пре диз ви ка ле уни шту ва ње то на Со дом.

Учи те ли те тре ба да ги раз бе рат овие фа кти и да им збо ру ва ат 
на сво и те уче ни ци. По у че те ги уче ни ци те де ка пра вил ни от на чин 
на жи вот за ви си од пра вил ни от на чин на мис ле ње и де ка фи зич-
ка та актив ност е важ на за не по роч но ста на мис ли те.

Немавремезадвоумење. – Без се ри оз ни на по ри и цвр сти на-
че ла не мо же ме да ја стек не ме онаа чи сто та на жи во тот и ка ра кте-
рот ко ја ја имал на ши от бо жес твен При мер. Ко леб ли ва лич ност 
не ма да ус пее да до стиг не хри сти јан ско со вр шенс тво. Таа, ме ре на 
на ме ри ла та на све ти ли ште то, ќе би де про нај де на лес на. Са та на та 
го ба ра сво јот плен ри кај ќи ка ко лав. Тој ги ис про бу ва сво и те иску-
ше ни ја врз се кое не прет чув стви тел но мом че... Са та на та им ве ли 
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на мла ди те де ка сè уште има до вол но вре ме, де ка мо жат уште ед-
наш да му по пу штат на тој по рок и ни ко гаш по ве ќе. Но тоа ед но 
по пу шта ње ќе го за труе це ли от ни вен жи вот. Не сме е те ни ту ед-
наш да за че ко ри те на за бра не то тло. Во овие опас ни де но ви, ко га 
на си те стра ни има иску ше ни ја кои одв ле ку ва ат во по рок и рас и-
па ност, мла ди те мо ра ат од дла би на та на сво и те ду ши да го по диг-
нат сво јот глас кон не бо то. „Ка ко мла ди от чо век ќе го очи сти сво-
јот пат?“ И не ка не го ви те уши би дат отво ре ни и не го во то ср це нак-
ло не то да ја чуе по у ка та ко ја ќе му се да де и од го во ри: „Ќе се вла-
де ам по тво и те збо ро ви.“

Си те се од го вор ни за сво и те де ла до де ка се на о ѓа ат на про ба 
во овој свет. Си те има ат си ла да упра ву ва ат со сво и те по стап ки 
до кол ку са ка ат. До кол ку се сла би во мо рал на та чи сто та и чи сто-
та та на мис ли те и де ла та, тие мо жат да се здо би јат со по мош од 
При ја те лот на бес по мош ни те. Исус е за поз на ен со си те сла бо сти 
на чо веч ка та при ро да, и до кол ку би де по мо лен, ќе да де си ла да 
се по бе дат нај сил ни те иску ше ни ја. Си те мо жат да се здо би јат со 
таа си ла до кол ку ја ба ра ат во по низ ност.

Единс тве на без бед ност за мла ди те во овој век полн со рас и па-
ност е да на пра ват од Бо га сво ја пот по ра. Без Бож ја по мош, тие 
ќе би дат нес по соб ни да ги за уз да ат те лес ни те стра сти и жел би. 
Хри стос ни пру жа по мош ко ја ни е тол ку по треб на; но са мо мал ку-
ми на од нив са ка ат да приј дат кон Не го и да ја по ба ра ат таа по-
мош. Ко га бил на зем ја та Исус ре кол: „Не са ка те да дој де те кај 
Ме не за да има те жи вот ве чен.“ Во Хри ста си те мо жат да по бе дат. 
Мо же те да ка же те за ед но со апо сто лот: „Ту ку го др жам сво е то те ло 
под кон тро ла и го до не су вам во пот чи не тост.“
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ОТСЕК XVII 

Будење на духовната сила





Г Л А  В А  7 3

ОДгОвОРНОСТЗАвечНИТеИНТеРеСИ

Нашиотвекносипосебнаопасностзадецата. – Ние жи ве-
е ме во вре ме кое е по себ но ло шо за де ца та. Си ла та на зло то е на-
лик на на дој де на ре ка ко ја сил но вле че во про паст, и за да се пли ва 
нас про ти таа бу ји ца е по треб но не што по ве ќе од си ла та и искус-
тво то на ед но де те. Изг ле да де ка мла ди те, во оп што зе ме но, ста-
на ле ро бо ви на са та на та, и ка ко не го ви те ан ге ли да ги во дат во не-
из беж на про паст. Са та на та и не го ва та вој ска во дат не пре ки на та 
вој на про тив Бож јо то устројс тво и си те кои са ка ат сво е то ср це да 
му го пре да дат на Бо га и да ги др жат Не го ви те за по ве ди, тој на сто-
ју ва да ги збу ни со сво и те иску ше ни ја ка ко би из гу би ле хра брост 
и се отка жат од бор ба та.

Нам ни ко гаш не ни тре ба ло поб ли ска за ед ни ца со Бо га откол ку 
што ни тре ба де нес. Ед на од нај го ле ми те опас но сти ко ја дем нее 
на Бож ји от на род се ко гаш би ло при ла го ду ва ње то кон све тов ни те 
на че ла и на ви ки. Мла ди те по себ но се во по сто ја на опас ност. Та-
тков ци те и мај ки те тре ба по сто ја но тре ба да вни ма ва ат на иску ше-
ни ја та на са та на та. До де ка тој на сто ју ва да ги упро па сти нив ни те 
де ца, не ка ро ди те ли те не си ла ска ат се бе си де ка не по стои по-
себ на опас ност. Не ка тие не мис лат и не ка не се гри жат за не шта та 
од овој свет, до де ка по воз ви ше ни те, веч ни те ин те ре си на нив ни те 
де ца се за не ма ре ни.

Родителитевоглавносерамнодушни. - Жа лос но е тоа што 
ро ди те ли те ола ду ва ат во сво јот ду хо вен жи вот, и за ра ди не до ста-
ток на по бож ност и по све те ност на Бо га, тие не ја сфа ќа ат го ле-
ма та од го вор ност ко ја на ла га тие тр пе ли во и це лос но да ги вос пи-
ту ва ат сво и те де ца да се др жат до Гос по до ви от пат.

Ро ди те ли те вог лав но да ва ат сè од се бе си да ги онес по со бат де-
ца та за су ро ва та ре ал ност на жи во тот, за по те шко ти и те кои ќе ги 
оп кру жат нив во ид ни на та, ко га тие ќе тре ба да од лу чат за пра вич-
но то или по греш но то и ко га сил ни иску ше ни ја ќе на дој дат над нив. 
То гаш тие ќе би дат сла би она му ка де што тре ба да би дат сил ни. 
Тие ќе се ко ле ба ат во на че ла та и долж но ста и чо веш тво то ќе 
стра да за ра ди нив на та сла бост.
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важнотоделоезанемарено. – Ед на при чи на за та ка рас про-
стра не то зло во све тот на де неш ни ца та е тоа што ро ди те ли те, об-
зе ма ни со дру ги те гри жи, го гу бат од ви дот она што е нај важ но – 
за да ча та сво и те де ца тр пе ли во и неж но да ги по у чу ва ат на па тот 
Гос по дов. 

Мај ки те мо жат да се здо би јат со зна е ње за мно гу не шта, но тие 
го не ма ат стек на то не оп ход но то зна е ње до кол ку не го поз на ва ат 
Хри ста ка ко ли чен Спа си тел. До кол ку Хри стос е во до мот, до кол ку 
тој е Со вет ник на мај ки те, тие ќе ги вос пи ту ва ат сво и те де ца од 
нив ни те пе ле ни на на че ла та на ви стин ска та ре ли ги ја.

Насатанатамуедозволенодауправува. – За ра ди тоа што 
лу ѓе то и же ни те не го слу ша ат Бо га, ту ку одат по сопс тве ни от пат 
и ја сле дат сво ја та изо па че на фан та зи ја, на са та на та му се доз во-
лу ва да го по диг не сво е то пе кол но зна ме во нив ни те се мејс тва и 
да ги спро ве де сво и те на ме ри пре ку бе би ња та, де ца та и мла ди-
на та. Не го ви от глас и вол ја та се изра зу ва ат низ не по кор на та вол ја 
и изо па че ни от ка ра ктер на де ца та и пре ку нив тој ја ис по лу ва сво-
ја та си ла и ги спро ве ду ва сво и те пла но ви. На Бо га му се на не су ва 
срам со по стап ки те на изо па че ни те тем пе ра мен ти, кои ја иск лу чу-
ва ат стра во по чит та за Бо га и на ве ду ва ат на пос луш ност на су ге-
сти и те на са та на та.

Мно гу ро ди те ли те пре ку сво е то вос пи ту ва ње, пре ку сво е то не-
ра зум но по пу шта ње и ма зе ње на вку со ви те и жел би те, се бе си се 
пра ват од го вор ни за из вр те ни те па ти шта и дис по зи ци ја та на сво-
и те де ца. Са та на та мо же да упра ву ва со це ло то би тие пре ку таа 
дис по зи ци ја за не пос луш ност кон Бож ји те за ко ни. Ро ди те ли те не 
им за по ве да ат на сво и те се мејс тва ка ко што тоа го на пра вил 
Авра ам. И ка кви се пос ле ди ци те? Де ца та и мла ди те сто јат под бун-
тов нич ко зна ме. Со нив не мо же да се упра ву ва, ту ку тие се од-
луч ни да ја сле дат сво ја та вол ја. Единс тве на на деж за де ца та е 
тие да би дат по у че ни да се одре ку ва ат од се бе си и да не си по пу-
шта ат.

Тешкабиткасонедисциплиниранитедеца. – Де ца та на кои 
им е доз во ле но та ка да израс нат во не за уз да ност ќе мо ра ат про-
пу ште но то да го учат до пол ни тел но ако са ка ат да би дат Хри сто ви 
след бе ни ци. Це ли от ни вен вер ски жи вот е под вли ја ние на тоа што 
го на у чи ле во дет ство то. Са мо во ли е то, не до ста то кот на са мо о дре-
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ку ва ње, не под не су ва ње на укор, не при фа ќа ње на со ве ти и мис ле-
ње то на дру ги те, иста та не тр пе ли вост ко га се уко ре ни, иста та љу-
бов на сво е то јас, не ма ње то жел ба да се ба ра со вет од дру ги или 
про цен ка та на дру ги те да вли ја ат врз нив, иста та мр зе ли вост и не-
при фа ќа ње то на од го вор но ста, и мно гу дру ги не га тив ни осо би ни 
од дет ство то мно гу че сто во по доц неж ни от жи вот до а ѓа ат до изра-
зу ва ње. Се то тоа се одра зу ва и во нив ни те од но си со бра ќа та и се-
стри те во цр ква та. Мож но е та кви те се то тоа и да го по бе дат, но 
ка ква те шка бор ба тре ба да во дат! Ка ков остар су дир со са ми те 
се бе! Ка ков е те жок па тот на дис цип ли на та низ кој мо ра ат да по-
ми нат за да се из диг нат на ни во на хри сти јан ски от ка ра ктер! Но 
се пак, до кол ку ко неч но по бе дат, ним ќе им би де доз во ле но да ви-
дат, пред да би дат пре о бра зе ни, кол ку би ле бли ску до веч на та про-
паст, за ра ди не до ста то кот на пра вил но вос пи ту ва ње во мла до ста, 
за ра ди про пу ста во дет ство то да се на у чат на пос луш ност.

Оградетегипротиврасипничкитевлијанија. – Ро ди те ли, вие 
ја има те прев зе ме но врз се бе од го вор но ста за до не су ва ње на де ца 
во овој свет без нив на сог лас ност и вие сте од го вор ни за жи во ти те 
и ду ши те на ва ши те де ца. Тие има ат прив леч но сти во све тот кои 
ги фас ци ни ра ат и заб лу ду ва ат. Вие мо же те да ги вос пи та те нив 
ка ко би ги огра ди ле про тив рас ип нич ки те вли ја ни ја. Вие мо же те 
да ги обу чу ва те тие да ги но сат од го вор но сти те на жи во тот и да ги 
сфа тат сво и те од го вор но сти пред Бо га, ви сти на та, долж но ста, и 
пос ле ди ци те кои нив ни те де ла ќе ги ми ма ат врз нив ни от ве чен бес-
мр тен жи вот.

Де неш ни те мла ди се во нез на е ње во пог лед на изу ми те на са-
та на та. За ра ди тоа ро ди те ли те тре ба да се раз бу дат во овие 
опас ни вре ми ња, ра бо теј ќи истрај но и ра бот ли во, за да му за тво-
рат вра та на пр ви от при стап на не при ја те лот. Тие тре ба да ги по у-
чат де ца та ко га се во до мот, или ко га че ко рат, ко га ста ну ва ат и ко га 
лег ну ва ат.

Мо ра да би де про ја ве на веч на прет паз ли вост, за де ца та да би-
дат во де ни по па те ка та на пра вед но ста. Са та на та ја поч ну ва сво-
ја та ра бо та врз нив од нај ра но то дет ство и соз да ва жел би за она 
кое Бог го има за бра не то. Без бед но ста на де ца та за ви си во мно гу 
од прет паз ли во ста, буд но ста и гри жа та на нив ни те ро ди те ли.

Ро ди те ли те не тре ба да доз во лат ни што да ги спре чи во на сто-
ју ва ње то на сво и те де ца им по све тат се то не оп ход но вре ме за да 
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ги упа тат на тоа што зна чи да се по ко рат на Гос по да и има ат це-
лос на до вер ба во Не го.

Родители,разбудетесеодсвојатасмртнадремка. – Од рам-
но душ но ста на ро ди те ли те мно гу де ца се во де ни да чув ству ва ат 
де ка нив ни те ро ди те ли не се гри жат за нив ни те ду ши. Тоа не тре ба 
да би де та ка, ме ѓу тоа оние кои има ат де ца тре ба та ка да се спра-
ву ва ат со сво и те до маш ни и де лов ни ра бо ти ка ко ни што не би се 
наш ло по ме ѓу нив и де ца та што би го на ма ли ло ро ди тел ско то вли-
ја ние во нив но то на со чу ва ње кон Хри ста. Вие тре ба да ги учи те 
сво и те де ца на лек ци ја та за Хри сто ва та љу бов, за тие да би дат 
чи сти по ср це, во од не су ва ње то и раз го во рот... 

Гос под ќе ра бо ти врз ср ца та на де ца та до кол ку ро ди те ли те со-
ра бо ту ва ат со бо жес тве но то де ло, но Тој не ма да се за фа ти да го 
сто ри тоа што би ло одре де но ка ко ваш дел од ра бо та та. Ро ди те ли, 
вие мо ра да се раз бу ди те од сво ја та смрт на дрем ка.

Нашатаголеманадежедомашнатарелигија. – Ро ди те ли те 
спи јат. Нив ни те де ца одат во уни шту ва ње пред нив ни те очи и Гос-
под би са кал Не го ви те об ја ви те ли да ја прет ста ват пред лу ѓе то, 
пре ку на че ла и при мер, не оп ход но ста на ве ра та во до мот. Ур ги-
рај те го тоа не што кај сво и те со бра ни ја. По тен ци рај те го убе ду ва-
ње то за тие све че ни об вр ски, ко ја би ла тол ку дол го за не ма ре на, 
врз со ве ста. Тоа ќе ги пре кр ши ду хот на фа ри сејс тво и про ти ве-
ње то кон ви сти на та ка ко ни што дру го. Ве ра та во до мот е на ша та 
го ле ма на деж и ја пра ви ид ни на та свет ла за обра ту ва ње то на це-
ло то се мејс тво кон Бож ја та ви сти на.

Какосилатанасатанатаможедабидескршена. – Пре ку по-
у чу ва ње, за по вед врз за по вед, пра ви ло врз пра ви ло ка ко да му се 
пре да де ср це то и вол ја та на Хри ста, за си ла та на са та на та да би де 
скр ше на.

Та тков ци и мај ки, во це лос на си гур ност на ве ра, за ста пу вај те 
се за сво и те си но ви и ќер ки. До кол ку е не оп ход но, ис по ве дај те се 
искре но пред сво и те де ца за тоа што сте им доз во ли те да одат по 
па тот на су ет но ста и да го ожа ло стат Гос по да, кој не го по ште ди 
Сво јот Син за ра ди за гу бе ни от свет, за си те да мо жат да при мат 
про шка и про сту ва ње на гре вот... 
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Бог коп нее та тков ци те и мај ки те кои на раз ни на чи ни им по пу-
шта ле на сво и те де ца на нив на ште та, да го отку пат вре ме то. Обр-
не те вни ма ние до де ка се ве ли де нес.

Родителитегоимаатнајблагороднотомисионерскополе. 
– Не ка ва ше жи вот но де ло би де да ги об ли ку ва те ка ра кте ри те на 
ва ши те де ца спо ред бо жес тве ни от Мо дел. До кол ку тие по се ду ва ат 
вна треш но укра су ва ње, укра сот на кро ток и ти вок дух, тоа е за тоа 
што вие истрај но сте ги вос пи та ле да ги са ка ат по у ки те од Бож ји от 
збор и да ба ра ат одо бру ва ње од Хри ста над одо бру ва ње то од све-
тот.

Ка ко ра бот ни ци за Бо га, на ша та ра бо та тре ба да за поч не со тие 
кои се најб ли ску. Таа тре ба да за поч не во на ши от дом. Не по стои 
по важ но ми си о нер ско по ле од тоа.

Нам ни тре ба ми си о нер ски жар во на ши те до мо ви, за да мо-
же ме да го до не се ме Збо рот на жи во тот пред чле но ви те на на ши те 
се мејс тва и да ги во ди ме да ба ра ат дом во Бож јо то царс тво.

По ди га ње то и вос пи ту ва ње то на де ца та е најб ла го род но ми си-
о нер ско по ле кое лу ѓе то и же ни те мо жат да го вр шат.

Родителитетребадајаобликуваатживатаглинакакоумет-
ници. – Кол ку се ри оз но и кол ку истрај но умет ни ци те ра бо та да го 
пре о бра зат плат но то во со вр ше на слич ност спо ред сво јот мо дел; 
и кол ку вред но скулп ту рот цеп ка и дел ка од ка ме нот скулп ту ра спо-
ред мо де лот кој го сле ди. Та ка ро ди те ли те тре ба да ра бо тат да ги 
об ли ку ва ат, по ли ра ат, ре фи ни ра ат сво и те де ца спо ред мо де лот 
кој им е да ден ним во Хри ста Ису са. Ка ко што тр пе ли ви от умет ник 
про у чу ва, ра бо ти, и об ли ку ва пла но ви за ре зул та ти те од не го ва та 
ра бо та да ги на пра ви по со вр ше ни, та ка ро ди те лот тре ба да сме та 
де ка вре ме то кое се ко ри сти за вос пи ту ва ње то на де ца та за ко ри-
сен жи вот под го тву вај ќи ги за бес мрт но то царс тво е до бро иско ри-
сте но. Де ло то на умет ни кот е ма ло и нес по ред ли во со тоа на ро-
ди те лот. Ед ни от ра бо ти со без жи во тен ма те ри јал, од кој тој об ли-
ку ва об ли ци на уба ви на, но дру ги от се со о чу ва со чо веч ко то би тие 
чиј што жи вот мо же да би де об ли ку ван за до бро или ло шо, да го 
бла гос ло ви чо веш тво то или да го про кол не, да за ми не во тем ни на 
или да жи вее за се ко гаш во ид ни от без гре шен свет.
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Некасовршеностабидецел.– Хри стос ед наш бе ше ма ло 
де те. За ра ди Не го имај те по чит кон де ца та. Гле дај те кон нив ка ко 
на све та до вер ба, не да би дат ма зе ни или идо ли зи ра ни, ту ку да 
би дат по у чу ва ни да жи ве ат чи сти, бла го род ни жи во ти. Тие се Бож ја 
сопс тве ност. Тој нив ги љу би и вас ве по ви ку ва да со ра бо ту ва те 
со Не го по у чу вај ќи ги да об ли ку ва ат со вр ше ни ка ра кте ри.

Потребнисеобратениродители. – Ден и ноќ јас сум обре ме-
не та со мис ла та за на ша та го ле ма по тре ба за обра те ни ро ди те ли. 
Кол ку ми на по сто јат кои тре ба да ги по ни зат сво и те ср ца пред Бо га 
и да дој дат во ис прав на вр ска со не бо то до кол ку са ка ат да ши рат 
спа си тел но вли ја ние над сво и те се мејс тва. Тие тре ба да зна ат што 
тре ба да сто рат за да го нас ле дат веч ни от жи вот, до кол ку са ка ат 
да ги вос пи ту ва ат сво и те де ца за нас ледс тво то на отку пе ни те. Се-
кој ден тие тре ба да при ма ат свет ли на од не бо то во нив ни те ду ши, 
се кој ден тре ба да при ма ат вли ја ни ја од Све ти от Дух врз ср це то и 
умот. Се кој ден тие тре ба да го при ма ат Збо рот на ви сти на та и да 
доз во лат тој да го кон тро ли ра жи во тот.

гледајтепостојаноконИсуса. – Ро ди те ли,... на прег не те ги 
си те свои ду хов ни жи ли и му ску ли за да го спа си те сво е то ма ло 
ста до. Си ли те на пе ко лот ќе се со е ди нат во на по рот да го уни штат, 
но Бог во ва ша пол за ќе по диг не зна ме про тив не при ја те лот. Мо-
ле те се по ве ќе откол ку се ко гаш. Неж но и со ср це пол но со љу бов 
уче те ги сво и те де ца да му приј дат на Бо га ка ко на свој не бе сен 
Та тко. По у ка та за са мо сов ла ду ва ње и ко рис ност нај ус пеш но ќе им 
ја втис не те пре ку ли чен при мер. Уче те ги де ка Хри стос не жи ве ел 
за да си уго ду ва се бе си.

Со би рај те го се кој зрак на бо жес тве на свет ли на кој свет ли врз 
ва ши от пат. Че ко ре те во свет ли на та ка ко што че ко рел Хри стос. До-
де ка вие се за ло жу ва те на сво и те де ца да им по мог не те да му слу-
жат на Бо га, ќе се по ја ват нај про во ка тив ни иску ше ни ја; но не гу-
бе те ја сво ја та пот по ра; др же те се цвр сто за Ису са. Тој ве ли: „Не ка 
се фа ти за мо ја та си ла да сто ри мир со ме не; и ќе сто ри мир со 
ме не“ (Иса и ја 27:5) Ќе се по ја ват по те шко тии; ќе на и ду ва те на 
мно гу пре пре ки; но не пре ста ну вај те да гле да те на Ису са. Ко га ќе 
се по ја ват по те шко тии, за пра шај те во мо ли тва: „Гос по де, што тре ба 
да чи нам?“ Ко га сво и те гри жи, без мр мо ре ње и не го ду ва ње ќе ги 
пре да де те на Гос по да, Тој ќе ви го по ка же па тот по кој мо ра да про-
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дол жи те. Тој ќе ви по мог не сво јот дар на го вор да го упо тре би те 
на на чин сли чен на Хри сто ви от, та ка што ми рот и љу бо вта ќе зав-
ла де ат во до мот. Про дол жу вај ќи дос лед но по та кви от пат, вие мо-
же те да би де те еван ге лист во сво е то се мејс тво, про по вед ни ци на 
бла го дат та на сво и те де ца.

Овааработасеисплати. – Чи ни не што да се израс нат де ца та 
спо ред Бож ји от пат. Тоа чи ни мај чи ни сол зи и мо ли тви на та тко то. 
Тоа ба ра не ос лаб ну вач ки на по ри, тр пе ли во по у чу ва ње, ту ка и та му 
по мал ку. Но таа ра бо та се исп ла ќа. Ро ди те ли те та ка мо жат око лу 
сво и те де ца да гра дат бе де ми кои ќе ги за па зат од зло то кое го по-
то пу ва све тот.
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Г Л А  В А  7 4

СеКОјДОМТРебАДАбИДецРКвА

Родителитетребадабидатбожјипретставници. – Се кое се-
мејс тво во до маш ни от жи вот тре ба да би де ед на цр ква, пре кра сен 
сим бол на Бож ја та цр ква на не бо то. До кол ку ро ди те ли те ја сфа тат 
сво ја та од го вор ност за сво и те де ца, тие под ни ка кви окол но сти 
не ма да ги уко ру ва ат или да би дат раз драз ли ви кон нив. Тоа не е 
вид на вос пи ту ва ње кое не кој тре ба да го има. Мно гу, мно гу де ца 
има ат на у че но да на о ѓа ат ма ни, да би дат раз драз ли ви, укор ли ви 
и страс тве ни де ца, за тоа што ним им би ло доз во ле но да би дат 
страс тве ни до ма. Ро ди те ли те тре ба да има ат во пред вид де ка тие 
се на ме сто то Бож јо за сво и те де ца, да го пот тик нат се кое пра-
вил но на че ло и да ја по тис нат се ко ја по греш на мис ла.

библискатавера,нашаединственазаштита. – Бла же ни се 
оние ро ди те ли кои жи ве ат бо го у го ден жи вот, та ка што ве ту ва ња та 
и за по ве ди те Бож ји бу дат кај нив ни те де ца чув ство на бла го дар-
ност и стра во по чит; ро ди те ли те кои со сво ја та неж ност, пра вед ност 
и дол го тр пе ние им ја ука жу ва ат на де ца та љу бо вта, прав да та и 
дол го то тр пе ни е то Бож јо; и кои учеј ќи ги сво и те де ца да ги љу бат, 
слу ша ат и да им ве ру ва ат, ги упа ту ва ат исто вре ме но да го љу бат, 
да му ве ру ва ат и да му би дат пос луш ни на сво јот не бе сен Та тко. 
Ро ди те ли те ко и што во де ца та вгра ду ва ат та ков дар на тој на чин 
им по да ру ва ат бо гат ство по дра го це но од бо гат ство то на си те ве-
ко ви, бо гат ство кое ќе трае дол го кол ку и веч но ста.

Исповедањетоебезвреднобезвераводомот. – Та му ка де 
што има не до стиг на ве ра во до мот, ис по ве да ње то на иста та е без-
вред но. То гаш не доз во ле те не љу без ни збо ро ви да из ле зат од ва-
ши те ус ни на оние кои го со чи ну ва ат се меј ни от круг. Не ка ат мо сфе-
ра та би де при јат на про тка е на со неж на про мис ле ност за дру ги те. 
Са мо тие ќе вле зат во не бо то кои во вре ме то на про ба фор ми ра ле 
ка ра кте ри кои ди шат не бес но вли ја ние. Све ти ја та на не бо то мо ра 
пр во да би де све ти ја на зем ја та.

Тоа го што пра ви ка ра кте рот мил во до мот е тоа што ќе го на-
пра ви мил во не бес ни те жи ве а ли шта. Мер ка та на ва ше то хри сти-
јанс тво е одре де на пре ку ка ра кте рот на ва ши от до ма шен жи вот. 
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Бла го дат та Хри сто ва ги ос по со бу ва оние кои по се ду ва ат моќ од 
до мот да на пра ват среќ но ме сто, пол но со мир и по чи вка. Се до-
де ка го не ма те Хри сто ви от дух вие не сте Не го ви и ни ко гаш не ма 
да ги ви ди те отку пе ни те све тии во Не го во то царс тво, кои тре ба да 
би дат ед но со Не го во со вр ше но то среќ но не бо. Бог по са ку ва да 
се по све ти те це лос но на Не го и да го прет ста ви те Не го ви от ка ра-
ктер во до маш ни от круг.

Де ло то на по све ту ва ње поч ну ва во до мот. Оние кои се хри сти-
ја ни во до мот ќе би дат хри сти ја ни во цр ква та и во све тот. По сто јат 
мно гу ми на кои не рас тат во бла го дат та за тоа што за не ма ру ва ат 
да не гу ва ат ве ра во до мот.

Родителитекакоедукаториводомашнатацрква.– Јас им 
се обра ќам на та тков ци те и мај ки те: Вие мо же те да би де те еду ка-
то ри и ду хов ни ми си о не ри во ва ши те до маш ни цр кви. Не ка та тков-
ци те и мај ки те чув ству ва ат по тре ба да би дат ми си о не ри во до мот, 
по тре ба до маш на та ат мо сфе ра да би де сло бод на од вли ја ни е то 
на не љу без ни от и брз го вор, и до маш но то учи ли ште ќе би де ме-
сто ка де Бож ји те ан ге ли ќе мо жат да дој дат, да бла гос ло ват и да 
да дат ус пех за вло же ни те на по ри.

Сме тај те го се мејс тво то ка ко учи ли ште за вос пи ту ва ње, под го-
тви тел но ме сто за из вр шу ва ње на вер ски те долж но сти. Ва ши те 
де ца тре ба да има ат дел во ра бо та та на цр ква та и се ко ја мис ла 
на умот, се ко ја фи зич ка спо соб ност тре ба да би де чу ва на сил на и 
актив на во служ ба на Хри ста. Тие тре ба да би дат уче ни да ја са-
ка ат ви сти на та за тоа што е ви сти на; тие тре ба да би дат по све те ни 
пре ку ви сти на та, за да мо жат да сто јат на су дот кој на ско ро ќе од-
лу чи за угод но ста на се кој кој мо же да вле зе во по воз ви ше но то 
учи ли ште ка де ќе ста не член на цар ско то се мејс тво, де те на не-
бес ни от Цар.

Тиеморадаживеатпостојанживот. – На мла ди от дух си те 
ра бо ти оста ва ат свој впе ча ток. Мла ди те гле да ат на изра зот на ли-
це то, го за па зу ва ат зву кот на гла сот и го ими ти ра ат од не су ва ње то 
на по ста ри те. Раз драз ли ви те ро ди те ли на сво и те де ца че сто им 
да ва ат та кви по у ки за ра ди кои по доц на би го да ле це ли от свет, 
ко га би бил ни вен, за да ги оду чат од исти те. Де ца та мо ра да ја ви-
дат во жи во тот на сво и те ро ди те ли онаа дос лед ност ко ја е во сог-
лас ност со нив на та ве ра. Ро ди те ли те мо жат да вли ја ат врз об ли-
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ку ва ње то на ка ра кте рот на сво и те де ца до кол ку жи ве ат по сто јан 
жи вот и ако вла де ат со се бе си.

Обучувајтегидецатадабидатработницизахриста. – Оние 
кои се со е ди не ти пре ку се меј ни те вр ски има ат нај сил ни об вр ски 
еден кон друг. Чле но ви те на се мејс тво то тре ба да ма ни фе сти ра ат 
љу без ност и нај неж на љу бов. Збо ро ви те из го во ре ни и де ла та из-
вр ше ни тре ба да би дат во сог лас ност со хри сти јан ски те на че ла. 
На та ков на чин до мот мо же да би де учи ли ште, ка де мо жат да би-
дат обу чу ва ни ра бот ни ци за Хри ста. 

До мот тре ба да би де сме тан за све то ме сто. 

фаталнагрешкакојамногуминајаправат. – Мо же ме ли да 
ги вос пи та ме на ши те си но ви и ќер ки за сре ден рес пе кти ран жи вот, 
жи вот во кој се ис по ве да хри сти јанс тво, но ка де не до ста су ва Не-
го ва са мо по жр тву ва ност, жи вот за кој су дот на Оној кој е ви сти на 
ќе мо ра да би де, „Јас не ве поз на вам“? Ил јад ни ци го чи нат тоа. 
Тие мис лат за сво и те де ца да ја обез бе дат пол за та на еван ге ли-
е то до де ка тие се одре ку ва ат од не го ви от дух. Но тоа не тре ба да 
би де та ка. Оние кои ја отфр ла ат при ви ле ги ја та на за ед ни ца со Хри-
ста во служ ба го отфр ла ат единс тве но то вос пи ту ва ње кое да ва 
под го тве ност за учес тву ва ње со Не го во Не го ва та сла ва. Тие го 
отф ла ат вос пи ту ва ње то кое во овој жи вот да ва си ла и бла го род-
ност на ка ра кте рот. Мно гу та тков ци и мај ки, кои на сво и те де ца им 
го одре ку ва ат Хри сто ви от крст, прем но гу доц на на у чи ле де ка тие 
на тој на чин ги пре да ва ат на Бож ји от и чо ве ко ви от не при ја тел. Тие 
ја за пе ча ту ва ат нив на та про паст, не са мо за ид ни на та ту ку и за се-
гаш ни от жи вот. Иску ше ни е то ги по бе ду ва. Тие израс ну ва ат за да 
би дат прок лет ство во све тот, жа лост и срам за оние кои им да ле 
жи вот

Ние не зна е ме на кој на чин на ши те де ца ќе би дат по ви ка ни да 
слу жат. Мо же би жи во тот ќе го по ми нат во кру гот на до мот; мо же би 
ќе се по све тат на во о би ча е ни те за ни ма ња, или ќе оти дат ка ко учи-
те ли на еван ге ли е то во нез на бо жеч ки те зем ји. Ме ѓу тоа, си те се по-
ви ка ни да би дат Бож ји ми си о не ри, слу жи те ли на ми ло ста во све-
тот. Тие тре ба да се здо би јат со вос пи ту ва ње кое ќе им по мог не 
да сто јат по крај Хри ста во не се бич на служ ба.
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учетегидасепотпираатнабожественатапомош. – До кол ку 
по са ку ва те ва ши те де ца да по се ду ва ат зго ле ме ни спо соб но сти да 
чи нат до бро, уче те ги да има ат до бар за фат за ид ни от свет. До-
кол ку тие се по у че ни да се пот пи ра ат на бо жес тве на та по мош во 
сво и те по те шко тии и опас но сти, ним не ма да им не до ста су ва си ла 
да ги за уз да ат стра сти те и да ги по бе дат вна треш ни те иску ше ни ја 
да чи нат што е по греш но. По вр за но ста со Из во рот на му дрост ќе 
им да де свет ли на и си ла на раз ли ку ва ње по ме ѓу ис прав но то и по-
греш но то. Тие кои ќе го при мат тоа ќе ста нат мо рал но и ин те ле кту-
ал но сил ни и ќе има ат по јас ни пог ле ди и по до бро рас у ду ва ње ду ри 
и за зем ни те не шта.

Спасениетоосигуранопрекувераидоверба. – Ние мо же ме 
да го по се ду ва ме спа се ни е то Бож јо во на ши те се мејс тва; но ние 
мо ра ме да ве ру ва ме во не го, жи ве е ме за не го и да има ме не пре-
ки на та, по сто ја на ве ра и до вер ба во Бо га... Огра ни чу ва ње то кое 
Бож ји от Збор го ста ва врз нас е за на ша ко рист. Тоа ја зго ле му ва 
сре ќа та во на ши те се мејс тва и на си те око лу нас. Таа го пре фи-
ну ва на ши от вкус, го по све ту ва на ше то рас у ду ва ње и до не су ва 
мир на умот, и на кра јот ве чен жи вот... Ан ге ли те слу жи те ли ќе се 
за др жу ва ат во на ши те жи ве а ли шта и со ра дост кон не бо то ќе но-
сат ве сти за на ши от на пре док во бо жес тве ни от жи вот и ан ге лот за-
пис ни чар ќе на пра ви бо дар, сре ќен за пис.

Ва ши те де ца од до мот ќе но сат дра го це ни вли ја ни ја на до маш-
но то вос пи ту ва ње. То гаш ра бо те те во до маш ни от круг, во пр ви те 
го ди ни на жи во тот на де ца та и тие со се бе ќе го но сат вли ја ни е то 
во учи ли ште то; тоа вли ја ние ќе би де по чув ству ва но и од мно гу 
дру ги. Та ка Гос под ќе би де прос ла вен.
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вОДењеНАМАЛИТеДецАКОНхРИСТА

Колкуранодецатаможатдастанатхристијани? – Во дет-
ство то умот е лес но им пре си о ни ран и об ли ку ван и то гаш е вре ме 
ко га мом чи ња та и де вој чи ња та тре ба да би дат уче ни да го са ка ат 
и му од да ва ат чест на Бо га.

Бог са ка се кое де те на мла ди го ди ни да би де Не го во де те, пре ку 
по си ну ва ње при ме но во Не го во то се мејс тво. Иа ко мла ди по сво-
ја та во зраст, тие мо жат да би дат чле но ви на вер но то до ма ќинс тво 
и да се стек нат со нај дра го це ни искус тва. Во неж но ста и чув стви-
тел но ста на дет ско то ср це, тие мо жат да би дат под го тве ни да при-
мат впе ча то ци кои ќе оста нат трај ни. Тие мо жат сво е то ср це во це-
лос на до вер ба и љу бов да му го пре да дат на Хри ста и да жи ве ат 
за Не го. Хри стос од нив ќе на пра ви ма ли ми си о не ри. Це ли от тек 
на нив ни те мис ли мо же да се из ме ни, та ка што гре вот ве ќе не ќе 
им изг ле да прив ле чен, ту ку од не го ќе се тр га ат, а ду ри и ќе го мра-
зат.

годинитенеиграатулога.– Ед но поз на то ду хов но ли це ед-
наш бе ше за пра ша но кол ку ста ро тре ба да би де ед но де те пред 
да по стои раз ум на на деж за не го да би де хри сти ја нин. „Ту ка го ди-
ни те не игра ат уло га,“ гла се ше од го во рот. „Љу бо вта за Хри ста, спо-
кој но ста и до вер ба та се ква ли фи ка ции кои се во хар мо ни ја со при-
ро да та на де те то. Онол ку ско ро ко га де те то мо же да ја са ка и да 
има до вер ба во сво ја та мај ка, тоа мо же да го са ка и да има до-
вер ба во Ису са ка ко при ја тел на не го ва та мај ка. Исус ќе би де не-
гов При ја тел, са кан и по чи ту ван.“

Во пог лед на прет ход на та ви сти ни та из ја ва, да ли мо жат ро ди-
те ли те да би дат прем но гу прет паз ли ви во прет ста ву ва ње то на на-
че ла и при мер пред оние буд ни ма леч ки очи и остри чув ства? На-
ша та ве ра тре ба да би де пра ктич на. Таа е по треб на во на ши те до-
мо ви онол ку кол ку и во мо ли тве ни от дом. Не тре ба да по стои ни-
што лад но, не при јат но и не га тив но во на ше то од не су ва ње; ние 
тре ба да по ка же ме, пре ку љу без ност и со чув ство, де ка по се ду ва ме 
топ ли, мил ни ср ца. Исус тре ба да би де по че сте ни от Го стин во се-
меј ни от круг. Ние тре ба да раз го ва ра ме со Не го, да ги до не се ме 
си те свои бре ми ња кај Не го и збо ру ва ме за Не го ва та љу бов, Не-

342



го ва та бла го дат и Не го во то со вр ше нос тво на ка ра кте рот. Ка ква лек-
ци ја мо же се кој ден да би де да де на од стра на на по бож ни те ро ди-
те ли во но се ње то на си те свои не вол ји при Хри ста, Но си те лот на 
Бре ме то, на ме сто да раз драз ну ва ат и уко ру ва ат за ра ди гри жи те 
и те шко ти и те за кои тие не мо жат да сто рат ни што. Умо ви те на ма-
леч ки те мо жат да би дат уче ни да се обра тат кон Исус ка ко што 
цве тот ги на со чу ва сво и те ли сто ви кои се отва ра ат кон сон це то.

божјатаљубовтребадабидепоучуванавосекојалекција. 
– Пр ва та лек ци ја на кои де ца та тре ба да би дат по у чу ва ни е де ка 
Бог е нив ни от Та тко. Таа по у ка тре ба да им би де да де на во нив-
ни те нај ра ни го ди ни. Ро ди те ли те тре ба да сфа тат де ка тие се од-
го вор ни пред Бо га да ги за поз на ат сво и те де ца со нив ни от не бе-
сен Та тко... Тоа де ка Бог е љу бов тре ба да би де по у чу ва но пре ку 
се ко ја лек ци ја.

Та тков ци те и мај ки те тре ба да ги учат бе би ња та, де ца та и мла-
ди те за Ису со ва та љу бов. Не ка пр ви те збо ро ви на бе бе то би дат 
за Хри ста.

Хри стос тре ба да би де по вр зан со си те по у ки да де ни на де-
те то.

Од нај ра ни те го ди ни на де те то тоа тре ба да би де за поз на е но 
со не шта та Бож ји. Не ка мај ка та во ед но став ни збо ро ви му рас ка же 
за Хри сто ви от жи вот на зем ја та. И по ве ќе од тоа, не ка таа во се-
којд нев ни от жи вот вне се од уче ња та на Спа си те лот. Не ка таа му 
по ка же на сво е то де те, пре ку неј зи ни от при мер, де ка овој жи вот е 
под го то вка за жи во тот кој тре ба да дој де, вре ме да де но на чо веч-
ки те би ти ја во кое тие тре ба да об ли ку ва ат ка ра ктер кој ќе им овоз-
мо жи влез во Бож ји от град.

Нимимтребаповеќеодсамообичновнимание. – Гос под не 
се прос ла ву ва ко га де ца та се за не ма ре ни и оста ве ни... Ним им е 
по треб но по ве ќе од обич но вни ма ние, по ве ќе од са мо еден збор 
на охра бру ва ње. За нив е по треб но вред на, гриж ли ва ра бо та про-
пра те на со мо ли тва. Ср це то кое е ис пол не то со љу бов и со чув ство 
ќе до пре до ср ца та на мла ди те кои на ви дум се без гриж ни и без на-
деж ни.

Исусвели:„воспитајтегиовиедецазаМене.“ – Ро ди те ли те 
тре ба да на сто ју ва ат да раз бе рат де ка тие тре ба да ги вос пи ту ва ат 
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сво и те де ца за Бож ји те дво ро ви. Ко га ним им се до ве ре ни де ца, 
тоа е исто ка ко Хри стос да ги по ста вил во нив ни те ра це и ре кол: 
„Вос пи тај те ги овие де ца за Ме не, за тие да мо жат да свет лат во 
Бож ји те дво ро ви.“ Еден од пр ви те гла со ви кој тре ба да го прив ле че 
нив но то вни ма ние е име то Ису со во и во сво и те нај ра ни го ди ни тие 
тре ба да би дат во де ни на мо ли тва на ко ле на. Нив ни те умо ви тре ба 
да би дат ис пол не ти со при каз ни за жи во тот на Гос по да и нив на та 
фан та зи ја пот тик на та да си ја за мис лу ва сла ва та на све тот кој 
тре ба да дој де.

Тиеможатдаимаатхристијанскоискуствоводетството. – 
Мој бра те и се стро, вие има те ед на све та ра бо та да чи ни те во вос-
пи ту ва ње то на сво и те де ца. До де ка се мла ди, нив ни те ср ца и 
умо ви се нај при ем чи ви за пра вил ни те вли ја ни ја... Уче те ги де ка 
тие има ат да из вр шат свој дел и да се здо би јат со хри сти јан ско 
искус тво ду ри и во сво е то дет ство. 

Сè до де ка при мар на ра бо та за ро ди те ли те во нив ни от жи вот 
не би де да ги во дат ста па ла та на сво и те де ца кон па тот на пра вед-
но ста од нив ни те нај ра ни го ди ни, ќе би де од бран по греш ни от пред 
пра вил ни от пат.

Доброволнатапослушностетестнаобратувањето. – За рем 
ние не тре ба да ги учи ме на ши те де ца де ка до бро вол на та пос луш-
ност на вол ја та Бож ја до ка жу ва да ли оние кои твр дат де ка се хри-
сти ја ни се на ви сти на хри сти ја ни? Гос под го мис ли се кој Збор кој 
го ка жу ва.

божјиотзакон,основанареформацијата. – За ко нот Бож ји 
тре ба да би де средс тво за обра зу ва ње на се мејс тво то. Ро ди те ли те 
се под нај све че на долж ност да че ко рат спо ред си те Бож ји за по-
ве ди, по ста ву вај ќи пред сво и те де ца при мер на нај стрикт на чес-
ност... 

Поучувајтегинатоадецата. – Да ли сте ги по у чу ва ле сво и те 
де ца од нив ни те пе ле ни да ги др жат Бож ји те за по ве ди?... Вие 
тре ба да ги учи те да об ли ку ва ат ка ра кте ри спо ред бо жес тве на та 
слич ност, за Хри стос да мо же да се открие Се бе си на де ца та. Ние 
го зна е ме тоа од исто ри ја та на Јо сиф, Са му ел, Да ни ел и не го ви те 
дру га ри. За рем не мо же ме да ви ди ме од за пи сот на нив ни те жи-
во ти што Бог оче ку ва од де ца та и мла ди те?
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Ро ди те ли те... се под об вр ска пред Бо га да ги прет ста ват сво и те 
де ца при Не го угод ни во нај ра ни от пер и од да при мат ин те ле кту-
ал но поз на ва ње за она што зна чи да се би де след бе ник на Ису са 
Хри ста.

Сведоштвотонаеднообратенодете. – Ве ра та им по ма га на 
де ца та да учат по до бро и да вр шат по вер на ра бо та. Ед но ма леч ко 
де вој че од два на е сет го ди ни, на ед но ста вен на чин, до ка жу ва ше 
де ка таа бе ше хри сти ја нин. „Јас не са кав да учам, ту ку да си играм. 
Јас бев мрз ли ва на учи ли ште и че сто па ти ги про пу штав сво и те 
лек ции. Се га јас ја учам се ко ја лек ци ја до бро, за да му уго дам на 
Бо га. Јас бев не мир на на учи ли ште и ко га учи те ли те не гле даа во 
ме не, јас пра вев сме шки за де ца та да гле да ат во ме не. Се га јас 
са кам да му уго дам на Бо га пре ку тоа што ќе се од не су вам до бро 
и ќе се при др жу вам до учи лиш ни те за ко ни. Јас бев се бич на во до-
мот, не са кав да из вр шу вам долж но сти и се мур тев ко га мај ка ми 
ме по ви ку ва ше од игра ње то да £ по мог нам во ра бо та та. Се га прет-
ста ву ва ви стин ска ра дост за ме не да £ по ма гам на сво ја та мај ка 
на се кој мо жен на чин за да £ по ка жам де ка ја љу бам.

внимавајтеданеодложувате.– Ро ди те ли, сво и те ма леч ки 
мо ра те да поч не те да ги дис цип ли ни ра те уште од нај ра но то дет-
ство, за да мо жат да би дат ви стин ски хри сти ја ни... Вни ма вај те да 
не ги ус пи е те под безд на та на про па ста со по греш но то сфа ќа ње 
де ка не се до вол но во зрас ни за да по ло жат сме тка, да се по ка јат 
за сво и те гре во ви и да го при фа тат Хри ста.

Де ца та од осум, де сет или два на е сет го ди ни се ве ќе до вол но 
во зрас ни за да мо же да им се збо ру ва за пра ша ње то на лич на та 
ве ра. Ко га ги по у чу ва те сво и те де ца не ука жу вај те им на не кое 
ид но вре ме ко га ќе би дат до вол но во зрас ни да се по ка јат и ја при-
фа тат ви сти на та. Ако тие пра вил но се по у чу ва ат, мно гу ма ли де ца 
мо жат да стек нат пра вил на прет ста ва за сво ја та греш ност и за па-
тот на спа се ние пре ку Хри ста. 

Ми бе ше ука жа но на мно гу дра го це ни ве ту ва ња на ме не ти за 
оние кои ра но поч ну ва ат да го ба ра ат Спа си те лот. Про по вед ник 
12:1: „Спом ну вај си за сво јот Тво рец во дни те на мла до ста сво ја, 
до де ка не дош ле те шки де но ви и не на ста на ле го ди ни за кои ќе 
ре чеш, не ми се ми ли.“ Изре ки 8:17: „Ги са кам оние што ме не ме 
са ка ат, и кои ме ба ра ат, ќе нај дат до бри на.“ Го ле ми от Па стир на 
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Изра ел сè уште ве ли: „Оста ве те ги де ца та да при о ѓа ат кај Ме не и 
не пре че те им, за што на та кви е царс тво то Бож јо.“ По у че те ги сво-
и те де ца де ка мла до ста е нај до бро вре ме ко га тре ба да го ба ра ат 
Гос по да.

Насочувајтеодпеленитедомладоста. – Да му се доз во ли 
на ед но де те да ги сле ди сво и те при род ни нак ло не то сти е да се 
доз во ли тоа да се рас и пе и ста не ве што во чи не ње зло. Пос ле ди-
ци те на по греш но то вос пи ту ва ње поч ну ва ат да се откри ва ат во 
дет ство то. Во ра на та мла дост се раз ви ва се би чен ќуд, и ка ко што 
мла ди те рас нат, тоа рас не го грев. По сто ја но све до што во про тив 
за не ма ру ва ње то на ро ди те ли те е да де но од де ца та на кои им е 
доз во ле но да го сле дат сво јот на чин на жи ве е ње. Та кви от на до лен 
на чин мо же да би де спре чен са мо со тоа што ќе ги оп кру жи те со 
вли ја ни ја кои ќе го за прат зло то. Од пе ле ни те до мла до ста, де те то 
тре ба да би де под вли ја ние за до бро.

утврдетегидецатазаиднитетестови. – Ро ди те ли, за пра-
шај те се се бе си ед но се ри оз но пра ша ње: „Да ли ги вос пи тав ме на-
ши те де ца да се пот чи ну ва ат на ро ди тел ски от авто ри тет, и та ка ги 
обу чив ме да му би дат пос луш ни на Бо га, а Не го ви от за кон да го 
сме та ат за нај вр хо вен во дич за од не су ва ње во жи во тот? Да ли ги 
вос пи тав ме да би дат ми си о не ри за Хри ста? Да одат и чи нат до-
бро?“ Вер ни ро ди те ли, ва ши те де ца ќе тре ба да во ју ва ат ре ши-
тел ни би тки за Гос по да во де нот на су ди рот; и до де ка се здо би ва ат 
со по бе ди за Прин цот на ми рот, тие ќе се здо би ва ат со по бе ди за 
се бе си. Но до кол ку тие не одрас на ле во Гос по до ви от страв; до-
кол ку тие не ма ат зна е ње за Хри ста, не ма ат вр ска со не бо то, тие 
не ма да има ат мо рал на си ла, тие ќе се пот чи нат на зем ни те моќ-
ни ци кои се воз диг на ле се бе си над не бес ни от Бог во вос по ста ву-
ва ње то на лаж ни от ден за од мор на ме сто Са бо та та на Је хо ва.
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Г Л А  В А  7 6

ПОДгОТОвКАЗАчЛеНСТвОвОцРКвАТА

Добробалансирановоспитување. – Фи зич ко то вос пи ту ва ње, 
раз во јот на те ло то, е мно гу по лес но пру же но откол ку ду хов но то 
вос пи ту ва ње.

Кул ту ра та на ду ша та, ко ја да ва чи сто та и воз ди га ње на мис ли те 
и мил ми рис на збо ро ви те и де ла та, ба ра мно гу те шки на по ри. По-
треб но е тр пе ние за се кој зол мо тив да се чу ва на стра на од гра ди-
на та на ср це то.

Ду хов но то вос пи ту ва ње во ни кој слу чај не тре ба да би де за не-
ма ре но. Ние тре ба да ги учи ме на ши те де ца на пре крас ни те по у ки 
од Бож ји от збор, за пре ку нив тие да мо жат да се здо би јат со поз-
на ва ње за Не го. Не ка тие раз бе рат де ка не тре ба да на пра ват ни-
што што е по греш но. Уче те ги да чи нат суд и прав да. Ка же те им 
де ка вие не мо же те да доз во ли те тие да на пра ват не што по греш но. 
Во име то на Ису са Хри ста прет ста ве те ги пред Бо га при пре сто лот 
на бла го дат та. Не ка тие зна ат де ка Исус жи вее за да по сре ду ва 
за нив. Пот тик не те ги да фор ми ра ат ка ра кте ри об ли ку ва ни спо ред 
бо жес тве на та слич ност.

Дефинирајтегопрактичнотоверскоискуство. – Хри сти јан-
ски те ро ди те ли би тре ба ло на сво и те де ца да им ги да дат овие 
пра ктич ни по у ки во вер ско то искус тво. Бог го ба ра ова од вас и вие 
ја за по ста ву ва те сво ја та долж ност ако не ја вр ши те оваа ра бо та. 
По у чу вај те ги сво и те де ца во пог лед на на чи нот на вос пи ту ва ње 
кој Бог го одре дил и ус ло ви те по треб ни за ус пех во хри сти јан ски от 
жи вот.

Поучувајтегинапознавањетонабога. – Да се поз на ва Бог 
зна чи да се има ве чен жи вот. Да ли ги учи те на тоа ва ши те де ца, 
или пак ги учи те да ги до стиг нат све тов ни те ме ри ла.

Поучувајтенасекојдневнопокајаниеиопростување. – Лек-
ци ја та на ко ја тре ба да би дат по у чу ва ни де ца та е де ка нив ни те 
заб лу ди и гре шки тре ба да би дат до не се ни при Хри ста во нив но то 
дет ство. Уче те ги да се мо лат за про шка се којд нев но за се кое по-
греш но не што кое го има ат на пра ве но и де ка Исус ја слу ша ед но-
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став на та мо ли тва на по кај нич ко то ср це, де ка тој ќе им про сти и ќе 
ги при ми, исто та ка ка ко што Тој ги при мил де ца та до не се ни при 
Не го ко га Тој бе ше на зем ја та.

Поучувајтегиназдравадоктрина. – Оние кои ја за поз на ле 
ви сти на та и го по чув ству ва ле неј зи но то зна че ње и кои стек на ле 
искус тво во не шта та Бож ји тре ба и сво и те де ца да ги учат на 
здра ва до ктри на. Тие тре ба да ги за поз на ат со го ле ми те стол бо ви 
на на ша та ве ра, при чи ни те за ра ди кои сме ад вен ти сти на сед ми от 
ден – за ра ди што сме по ви ка ни ка ко си но ви Изра и ле ви, да би де ме 
од бран на род, свет на род, од во ен и раз ли чен од си те оста на ти на-
ро ди од ли це то на зем ја та. Тие не шта тре ба да би дат об јас не ти со 
ед но ста вен ја зик кој лес но мо же да се раз бе ре. И ка ко што рас тат, 
по у ки те кои им се да ва ат тре ба да се при ла го ду ва ат на нив ни те 
зго ле ме ни спо соб но сти, до де ка те ме ли те на ви сти на та не се по ло-
жат дла бо ко и це лос но.

Поучувајтекраткоичесто. – Оние кои ги по у чу ва ат мла ди те 
и де ца та тре ба да од бег ну ва ат до сад ни и за мор ни ко мен та ри. Кра-
тко и пра вил но на со че ни го во ри има ат по вол но вли ја ние. Ако тре ба 
мно гу да се ка же, то гаш тоа тре ба да би де че сто и во кра ток об лик. 
По не ко ја ин те рес на на по ме на уфр ле на од вре ме на вре ме, по ма га 
по ве ќе откол ку дол го по у чу ва ње. Дол ги те го во ри ги за мо ру ва ат 
мла ди те. Прем но гу дол ги те го во ри пре диз ви ку ва ат ду ри од врат-
ност кон ду хов но то по у чу ва ње, ка ко што пре тр па ни от сто мак го 
сла бее апе ти тот и пре диз ви ку ва од врат ност кон ја де ње то.

Квечеринитеседрагоценимоменти. – До мот тре ба по пр во 
да би де учи ли ште за по у чу ва ње откол ку ме сто ка де се вр ши мо но-
то на ра бо та со ми зе рен дух. Кве че ри ни те тре ба да би дат не гу ва ни 
ка ко дра го це ни мо мен ти, да би дат по све те ни на по у чу ва ње на де-
ца та на па тот на пра вед но ста.

Пребројтегибожјитеветувања. – Ние тре ба да го приз на е ме 
Све ти от Дух ка ко наш освет лу вач. Ние тре ба да ја приз на е ме и 
дос лед но да ја це ни ме уло га та на Све ти от Дух ка ко наш про све ти-
тел. Тој Дух со за до волс тво се обра ќа на де ца та и им го откри ва 
бо гат ство то и уба ви на та на пи ша на та Бож ја Реч. Ве ту ва ња та кои 
ги изре кол Го ле ми от Учи тел ќе ги за ро бат чув ства та на де ца та и 
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де тин ска та ду ша ја вдах ну ва со ду хов на си ла ко ја е од бо жес тве но 
по тек ло. Та ка за поз на ва ње то на она што е бо жес тве но рас те во 
при ем ли ва та ду ша на де те то и ста ну ва ка ко ба ри ка да про тив са-
тан ски те лу ка ви иску ше ни ја.

Некаверскотопоучувањебидеугодно. – Де ца та тре ба да се 
по у чу ва ат во ве ра та од нив но то нај ра но дет ство и тоа не во осу ду-
вач ки дух ту ку во ве дар, ра до сен дух. Мај ки те мо ра ат по сто ја но 
да би дат буд ни ка ко нив ни те де ца не би пад на ле во иску ше ние, а 
тие тоа да не го за бе ле жат. Ро ди те ли те мо ра да ги па зат сво и те 
де ца со раз ум но и при јат но по у чу ва ње. Ка ко нај до бри при ја те ли 
на не и скус ни те де ца, тре ба да им по мог нат во де ло то на по бе ду-
ва ње за тоа што за нив е од нај го ле мо зна че ње да ста нат по бед-
ни ци. Тие мо ра ат да има ат на ум де ка нив ни те дра ги де ца, кои теж-
не ат да чи нат до бро, се пом ла ди чле но ви на Гос по до во то се мејс-
тво и мо ра ат со си те си ли да се за ло жу ва ат ка ко би им по мог на ле 
и ги упа тат нив ни те но зе на ви стин ски от пат на пос луш но ста. Со 
љу бов тие тре ба да се по у чу ва ат од ден на ден на тоа што зна чи 
да се би де Бож јо де те и пос луш но да се пот чи ну ва сво ја та вол ја 
на Не го ва та. По у чу вај те ги де ка пос луш но ста кон Бо га ја оп фа ќа 
и пос луш но ста кон ро ди те ли те. Тоа мо ра да би де ва ша ра бо та се-
кој ден и се кој час. Ро ди те ли, стра жа ре те, мо ле те се и од де ца та 
на пра ве те свои со пат ни ци.

учетедуховнилекцииводомашнитезадачи. – Бог им ја до-
ве рил на ро ди те ли те и учи те ли те долж но ста да ги вос пи ту ва ат 
мла ди на та во таа на со ка; и од се ко ја по стап ка во сво јот жи вот тие 
мо жат да изв ле чат ду хов на по у ка. Вос пи ту вај ќи ги да не гу ва ат чи-
сто та на сво е то те ло, тре ба да се учат де ка Бог ба ра чи сто та и на 
ср це то и те ло то. Чи стеј ќи ја со ба та, тие мо жат да учат ка ко Бог го 
чи сти ср це то. Тие не ма да ги за тво ра ат вра та та и про зор ци те и во 
со ба та по ста ват не кое средс тво за про чи сту ва ње на воз ду хот, ту ку 
ши ро ко ќе ја отво рат вра та та и про зор ци те, тру деј ќи се гриж ли во 
да ја от стра нат се ко ја пра ши на. Та ка и про зор ци те на по бу ди те и 
чув ства та мо ра ат да се отво рат кон не бо то за да се от стра ни се-
ко ја прав на се бич но ста и зем ни от дух. Бла го дат та Бож ја мо ра це-
лос но да ја об зе ме ода ја та на умот и се кој еле мент на при ро да та 
мо ра да се очи сти и ожи во тво ри пре ку Бож ји от Дух. Не у ред но ста 
и не мар но ста во се којд нев ни те долж но сти ќе до ве де до тоа да се 
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за бо ра ви Бог и да се за па зи са мо над во реш ни от об лик на по бож-
ност и ис по ве да ње на ве ра та, без неј зи на та со др жи на. Мо ра ме да 
стра жа ри ме и да се мо ли ме, ина ку ќе ќе ја из гу би ме ствар но ста 
др жеј ќи се за сен ка та.

Во вр ше ње то на сит ни те долж но сти тре ба пре ку се којд нев но 
искус тво да се пров ле ку ва жи ва та ве ра ка ко злат на ни шка.

воспитувањетонасрцетонаспротиучењетоодкниги. – Вос-
пи ту ва ње то на ср це то е по важ но откол ку обра зо ва ни е то здо би е но 
од кни ги те. До бро е а ду ри не оп ход но, да се здо бие зна е ње за све-
тот во кој жи ве е ме; но до кол ку ја изо ста ви ме веч но ста од на ше то 
раз мис лу ва ње, ќе на пра ви ме про пуст од кој не ма да мо же ме ни ко-
гаш да се опо ра ви ме.

Заедничкаполза. – На ши те де ца се Бож ја сопс тве ност; тие се 
ска по ку пе ни. Оваа мис ла тре ба да би де инс пи ра ци ја во на ша та 
ра бо та за нив. На јус пе шен ме тод за оси гу ру ва ње на нив но то спа-
се ние и нив но то па зе ње од па тот на иску ше ни е то е тие по сто ја но 
да се по у чу ва ат во Бож ји от Збор. 

Какородителитеможатдабидаткамењазасопнување. – 
Мом чи ња та и де вој чи ња та мо жат ра но да раз ви јат дла бо ка и си-
ме трич на по бож ност до кол ку средс тва та кои Бог ги одре дил се сле-
де ни во Не го ви от страв и љу бов. Тие ќе ја ма ни фе сти ра ат вред но-
ста на ис прав но то тре ни ра ње и дис цип ли на. Но впе ча то ци те на-
пра ве ни врз умо ви те на де ца та со збо ро ви на учи те лот на ви сти-
на та че сто па ти се про тив дејс тву ва ни од збо ро ви те и де ла та на 
ро ди те ли те. При ем чи вит, но се пак за стра не ти ср ца на де ца та че-
сто па ти се им пре си о ни ра ни од ви сти на та, но че сто врз нив до а-
ѓа ат иску ше ни ја од стра на на та тко то или мај ка та и тие па ѓа ат ка ко 
жр тва на са тан ски те изу ми. Ско ро е не воз мож но да се по ста ват 
ста па ла та на де ца та на без бед ни па те ки ко га ро ди те ли те не со ра-
бо ту ва ат. Зли те мис ли, кои из ле гу ва ат од усти те на не ра зум ни те 
ро ди те ли, се глав на преч ка за ви стин ско то обра ќа ње ме ѓу де-
ца та.

Живејтевохармонијасовашитемолитви. – Ние мо ра ме да 
жи ве е ме во хар мо ни ја со на ши те мо ли тви. Не ма пол за од нив ако 
ние жи ве е ме во спро тив ност со нив. Јас имам ви де но та тко кој, 
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пос ле чи та ње на дел од Биб ли ја та и по иска жа на та мо ли тва, че-
сто па ти, ско ро вед наш по по ди га ње то од ко ле на та, поч ну ва да ги 
уко ру ва сво и те де ца. Ка ко мо же Бог да ја ус ли ши мо ли тва та ко ја 
тој ја при ло жил? И до кол ку, по уко ру ва ње то на де ца та, та тко то се 
мо ли, да ли таа мо ли тва ќе би де на пол за на де ца та? Не, не до-
кол ку не е мо ли тва на ис по ве да ње пред Бо га.

Когадецатасеподготвенизакрштавање. – Ни ко гаш не им 
доз во лу вај те на сво и те де ца да мис лат де ка тие не се де ца Бож ји 
се до де ка не се до вол но во зрас ни да би дат кр сте ни. Кр шта ва ње то 
не ги пра ви де ца та хри сти ја ни; ни ту пак ги обра ќа; тоа е са мо над-
во ре шен знак кој по ка жу ва де ка тие сфа ќа ат де ка тре ба да би дат 
Бож ји де ца пре ку приз на ва ње то на тоа де ка ве ру ва ат во Ису са 
Хри ста ка ко ни вен Спа си тел и де ка од се га ќе жи ве ат за Хри ста.

За да ча на ро ди те ли те чии де ца са ка ат да се кр стат се со стои 
во ис пи ту ва ње то на се бе си и да ва ње то на со вес ни по у ки на сво-
и те де ца. Кр шта ва ње то е нај свет и најз на ча ен обред и за ра ди тоа 
тре ба це лос но да се сфа ти не го во то зна че ње. Тоа зна чи по ка ја ние 
за ра ди гре во ви те и вле гу ва ње во нов жи вот во Хри ста Ису са. Не 
тре ба да се бр за за што по ско ро да се из вр ши тој обред. Не ка и 
де ца та и ро ди те ли те до бро прес ме та ат што ќе ги чи ни тоа. Сог ла-
су вај ќи се на кр шта ва ње на сво и те де ца, ро ди те ли те све че но се 
об вр зу ва ат де ка ќе би дат вер ни по ве ри те ли над нив и де ка ќе ги 
во дат во раз ви ва ње то на нив ни от ка ра ктер. Тие се об вр зу ва ат де ка 
со по себ но вни ма ние ќе бде јат над овие јаг ни ња од ста до то, за да 
не ја обес че стат ве ра та ко ја ја ис по ве да ат... 

Ко га ќе на ста пи нај среќ ни от пер и од во нив ни от жи вот – ко га љу-
беј ќи го Ису са во сво и те ср ца, са ка ат да би дат кр сте ни, то гаш по-
ста пу вај те со вес но со нив. Пред да при ста пат кон обре дот на кр-
шта ва ње за пра шај те ги да ли нив на глав на цел во жи во тот ќе би де 
да ра бо тат за Бо га. По тоа ка же те им ка ко тре ба да за поч нат. Пр-
ви те по у ки се од нај го ле мо зна че ње. Об јас не те им та ка да мо жат 
да раз бе рат. Об јас не те им што зна чи да се пре да дат на Гос по да, 
и по крај со ве ти те на хри сти јан ски те ро ди те ли да по ста пу ва ат точ но 
она ка ка ко што тоа го по ба ру ва Не го ви от Збор.

Родителскатадолжностпокрштавањето. – Отка ко вер но сте 
го из вр ши ле сво е то де ло, ако сте уве ре ни де ка ва ши те де ца го 
сфа ќа ат зна че ње то на обра ту ва ње то и кр шта ва ње то, ако се на ви-
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сти на обра те ни, то гаш пу ште те ги да би дат кр сте ни. Но по вто ру-
вам, пред сè под го тве те се са ми те да по ста пу ва те ка ко вер ни па-
сти ри на со чу вај ќи ги нив ни те не и скус ни но зе по тес на та па те ка на 
пос луш но ста. Бог мо ра да де лу ва пре ку ро ди те ли те, ка ко на сво-
и те де ца би им пру жи ле до бар при мер во љу бо вта, уч ти во ста и 
хри сти јан ска та по низ ност и во це лос но пре да ва ње на са ми те се бе 
на Хри ста. Ако се сог ла си те на кр шта ва ње на сво и те де ца, а по-
тоа им доз во ли те да чи нат спо ред сво ја та вол ја, не чув ству вај ќи 
долж ност да ги упра ву ва те нив ни те но зе по ви стин ска та па те ка, 
то гаш са ми те ќе би де те од го вор ни ако тие из гу бат ве ра и хра брост 
и ин те ре си ра ње за ви сти на та.

Бог ве по ви ку ва да ги по у чи те да се под го тват да би дат чле но ви 
на цар ско то се мејс тво, де ца на не бес ни от Цар. Со ра бо ту вај те со 
Бо га со тоа што ќе ра бо ти те гриж ли во за нив но то спа се ние. До-
кол ку тие гре шат, не ги уко ру вај те. Ни ко гаш не им се под би вај те 
де ка по ста пу ва ат по греш но и по крај тоа што се кр сте ни. Имај те на 
ум де ка тие тре ба мно гу да на у чат во пог лед на об вр ски те на ед но 
Бож јо де те.

Подготовказапосебнитесобири. – За ра ди сво и те ду ши, за-
ра ди Хри ста и за ра ди дру ги те, из вр ше те ја сво ја та долж ност во до-
мот. Мо ле те се ка ко ни ко гаш по ра но. Пре кр ше те го сво е то ср це 
пред Бо га. До ве те го во ред сво јот дом. Под го тве те ги сво и те де ца 
за таа при ли ка. По у че те ги де ка не е тол ку важ но во ка кви об ле ки 
ќе се по ја ват пред Бо га, ту ку да се по ја ват со чи сти ра це и чи сти 
ср ца. От стра не те ја се ко ја пре пре ка од нив ни от пат, си те раз ми-
ри ци кои се на о ѓа ат ме ѓу вас и нив. Та ка ќе го по ви ка те Гос по да 
во сво јот дом и све ти те ан ге ли ќе ве пра тат ко га ќе трг не те на со-
ста но ци те и ќе ја од би јат со сво ја та свет ли на и сво е то при сус тво 
тем ни на та на зли те ан ге ли.

Сејтегисемињатанавистинапрекувера. – Тре ба да се мо-
ли ме Бог да го бла гос ло ви по се а но то се ме, и Ду хот Све ти ќе дејс-
тву ва ду ри и на де ца та. Ако има ме ве ра во Бо га, ќе би де ме во мож-
ност да ги во ди ме сво и те де ца при Јаг не то Бож је кое врз се бе ги 
зе ма гре во ви те на све тот. Оваа ра бо та е со нај го ле ми пос ле ди ци 
за мла ди те чле но ви на Гос по до во то се мејс тво.
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ОТСЕК XVIII

Одржување на верското 
искуство





Г Л А  В А  7 7

бИбЛИјАТАвОДОМОТ

богобезбедуваобилнагозба. – Пру жај ќи ни пред ност да ја 
про у чу ва ме Не го ва та Реч, Гос под по ста ву ва пред нас рас кош на 
ду хов на гоз ба. Мно гу број ни се бла го де ти те кои по тек ну ва ат од ду-
хов но то нас ла ду ва ње од Не го ва та Реч, за ко ја Тој сам ка жу ва де ка 
ги прет ста ву ва Не го во то те ло и крв, Не го ви от Дух и жи вот. При-
мај ќи ја таа Реч ка ко ду хов на хра на, ние ду хов но за си лу ва ме и рас-
не ме, раз ви вај ќи се во бла го дат та и поз на ва ње то на ви сти на та; 
соз да ва ме на ви ки на са мо сов ла ду ва ње, ние се утвр ду ва ме. Сла-
бо сти те и ду хов но то де тинс тво – раз драз ли во ста, мр зо во ли е то, 
на стра но ста и са мо во ли е то, се бич но ста, из був ли ви те збо ро ви и 
гнев ни те по стап ки – ис чез ну ва ат, и на ме сто се то тоа се раз ви ва ат 
доб ле сти те на хри сти јан ска та ма жес тве ност и женс тве ност.

Пре крас ни те по у ки од Биб ли ски при каз ни и па ра бо ли, чи сти те, 
ед но став ни по у чу ва ња од Бож ји от Свет Збор, е ду хов на та хра на 
за вас и за ва ши те де ца.

Таапретставувастандардзачесност. – Збо рот Бож ји тре ба 
да би де про мис ле но пре зен ти ран на мла ди те умо ви и да би де стан-
дард за чес ност, ис пра вај ќи ги нив ни те заб лу ди, про свет лу вај ќи и 
во деј ќи ги нив ни те умо ви, што ќе би де да ле ку по е фи кас но во за уз-
ду ва ње то и упра ву ва ње на им пул сив ни от тем пе ра мент откол ку 
гру би те збо ро ви, кои би пре диз ви ка ле гнев. Ова вос пи ту ва ње на 
де ца та да го до стиг нат Биб ли ски от стан дард ќе ба ра вре ме, истрај-
ност и мо ли тва. Тоа тре ба да би де из вр ше но ду ри и до кол ку не кои 
не шта око лу до мот се за не ма ре ни.

Све те цот Изра е лов нам ни ги открил Не го ви те пра ви ла и за ко ни 
кои тре ба да ги упра ву ва ат си те лу ѓе. Тие на че ла, кои се прог ла-
се ни за „све ти, пра вед ни и до бри“ тре ба да би дат стан дард за по-
ста пу ва ње во до мот. Не мо же да по стои од во ју ва ње од нив без да 
по стои грев, за тоа што тие се ос но ва на хри сти јан ска та ве ра.

Таагозасилуваинтелектот. – Ко га лу ѓе то би ја про у чу ва ле 
Биб ли ја та ка ко што тре ба, тие би ста на ле ум но по сил ни. Пред ме-
ти те кои се из не су ва ат во Бож ја та Реч, до сто инс тве на та ед но став-
ност на неј зи ни от израз, бла го род но ста на те ми те кои таа ги при-
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ка жу ва во умот на чи та те ли те – се то тоа раз ви ва во чо ве кот спо-
соб но сти кои ина ку би оста на ле не раз ви е ни. Во Биб ли ја та се 
откри ва без гра нич но по ле во кое мис ла та мо же да нав ле гу ва. Со 
дла бо ко раз мис лу ва ње за неј зи ни те го ле ми ви сти ни и со за па зу-
ва ње то на неј зи ни те го ле ми ви сти ни и со за паз на ва ње то со неј зи-
ни те свет ли и воз ви ше ни ли ко ви, уче ни кот ќе стек не по чи сти и поб-
ла го род ни мис ли и чув ства, откол ку да го по ми ну ва вре ме то чи-
тај ќи не кое дру го де ло со чо веч ко по тек ло, а за ли те ра ту ра со без-
вре ден ка ра ктер во оп што и да не збо ру ва ме. Мла ди те не ус пе ва ат 
да го до стиг нат нај ви со ки от раз вој на умот ко га ќе го за по ста ват 
нај го ле ми от из вор на зна е ње – Реч та Бож ја. При чи на та што има 
тол ку мал ку лу ѓе со си лен и здрав ум, лу ѓе кои се по сто ја ни, 
истрај ни и пол ни со доб ле сти, се на о ѓа во тоа што во ср це то не ма 
Бож ји страв ни љу бов кон Не го и што прин ци пи те на ве ра та не се 
при ме ну ва ат во жи во тот она ка ка ко што би тре ба ло.

Бог са ка ние да се пол зу ва ме со си те средс тва кои се по треб ни 
за раз во јот и за јак ну ва ње то на на ши те ум ни спо соб но сти... Ко га 
Биб ли ја та по ве ќе би се чи та ла и ко га неј зи ни те ви сти ни по до бро 
би се раз бра ле, ние би би ле да ле ку по про све тен и по ин те ли ген-
тен на род. Истра жу вај ќи ја ви сти на та ко ја се на о ѓа на неј зи ни те 
стра ни ци, ду ша та стек ну ва си ла.

Тааеосновазапросперитетнадомот,општеството,наци-
јата. – Не ма по лож ба во жи во тот, не ма та ква фа за во чо веч ко то 
искус тво за ко ја биб ли ско то уче ње не би би ло нај су штес тве на под-
го то вка.

Познавањетонабиблијатапретставувазаштитник. – Ти мо-
теј од дет ство то го поз на вал Све то то Пис мо и тоа зна е ње го за па-
зи ло од зло то вли ја ние кое го оп кру жу ва ло и од иску ше ни е то за 
за до волс тво и се бич но уго ду ва ње на са ми от се бе. Та кво то обез бе-
ду ва ње е по треб но на си те на ши де ца и долж ност е на ро ди те ли те 
и Хри сто ви те пра те ни ци да се по гри жат де ца та да би дат ис прав но 
по у че ни во Бож ја та Реч.

Љубовтаконбиблијатанееприродна. – Мла ди на та е не у па-
те на и не и скус на, а биб ли ска та љу бов и неј зи ни те све ти ви сти ни 
не до а ѓа ат са ми по се бе. Ако не се вло жи го лем на пор око лу нив 
да се по диг не зак лон кој ќе ја шти ти од из ма ми те на са та на та, мла-
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ди те ќе пад нат на не го ви те иску ше ни ја и тој ќе ги за ро би и во ди 
по сво ја та вол ја. Де ца та и во нај ра ни те го ди ни мо ра ат да ги на у-
чат ба ра ња та на Бож ји от за кон и ве ра та во Ису са на ши от Спа си-
тел, ка ко би се очи сти ле од не чи сто ти ја та на гре вот. Таа ве ра мо ра 
да се по у чу ва ден за ден, пре ку збо ро ви и при мер.

Младитепосебногоимаатзанемаренопроучувањетона
библијата. – И мла ди те и ста ри те го за не ма ру ва ат про у чу ва ње то 
на Биб ли ја та; тие не ја зе ма ат за пред мет на сво е то про у чу ва ње 
ни ту за пра ви ло на сво јот жи вот. Во сво е то за не ма ру ва ње по себ но 
пред ни чат мла ди те. По ве ќе те од нив на о ѓа ат вре ме за чи та ње на 
дру ги кни ги, до де ка за Кни га та ко ја ука жу ва на па тот на веч ни от 
жи вот не ма ат вре ме. Без вред ни те из мис ли ци се чи та ат вни ма-
тел но, до де ка Биб ли ја та се за не ма ру ва. Таа Кни га би нè по ве ла 
во поб ла го ро ден и по свет жи вот. Ко га фан та зи ја та на мла ди те не 
би би ла рас и па на пре ку чи та ње на из мис ле ни при каз ни то гаш Биб-
ли ја та би ја прог ла си ле за нај ин те рес на кни га ко ја не ко гаш ја про-
чи та ле.

Умот на мла ди те не го до сти га сво јот најб ла го ро ден раз вој ток му 
то гаш ко га тие го за не ма рат нај воз ви ше ни от из вор на му дро ста – 
Реч та Бож ја. Ви сти на та де ка во овој свет се ко гаш сме во при сус-
тво на Соз да те лот, де ка Тој нас се ко гаш нè гле да, де ка сме соз да-
де ни спо ред Не го ви от лик; де ка Тој не пре ста но бдее над нас, де ка 
нè љу би и се гри жи за нас – тоа се чу дес ни те ми за кои тре ба да 
раз мис лу ва ме и кои пред нас отво ра ат ши ро ко по ле за ви со ки и 
бла го род ни мис ли. Оние кои сво јот ум и ср це го отво ра ат за раз-
мис лу ва ње на та кви те ми ни ко гаш не ма да се за до во лат со без-
вред ни и сен за ци о нал ни пред ме ти.

Занемарувањетонародителитесегледакајдецата. – Ду ри 
до де ка се до ста мла ди де ца та за бе ле жу ва ат; и до кол ку ро ди те-
ли те по ка жат де ка Збо рот Бож ји не е ни вен во дач и со вет ник, до-
кол ку тие не ја зе мат во пред вид по ра ка та ко ја им е из не се на, 
исти от без гри жен дух кој ве ли „Не ми е гај ле; ќе чи нам ка ко са кам“ 
ќе би де по ка жан од стра на на де ца та.

ДајтемујанаРечтанејзинотопочитуваноместо. – Ка ко лу ѓе 
кои има ат при ме но го ле ма свет ли на, ние тре ба да ги воз диг ну ва ме 
дру ги те пре ку на ши те на ви ки, на ши те збо ро ви, во на ши от жи вот 
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во до мот и дру же ње то. Дај те му го на Збо рот не го во то по чес но ме-
сто ка ко во дач во до мот. Не ка тој би де сме тан ка ко со вет ник во се-
ко ја по те шко ти ја, стан дард на се ко ја по стап ка. Да ли мо и те бра ќа 
и се стри ќе би дат уве ре ни де ка не мо же ни ко гаш да по стои ви стин-
ски прос пе ри тет за би ло ко ја ду ша во се меј ни от круг до кол ку ви-
сти на та Бож ја, му дро ста на пра вед но ста пре тсе да ва? Се кој на пор 
тре ба да би де на пра вен од стра на на та тков ци те и мај ки те да ја 
по бе дат сво ја та мр зе ли ва на ви ка Бож ја та служ ба да ја сме та ат за 
бре ме. Си ла та на ви сти на та мо ра да би де по све ту вач ки еле мент 
во до мот.

Ро ди те ли, пру же те им ги на сво и те де ца, за по вед по за по вед, 
на че ло по на че ло, ин струк ци и те со др жа ни во Бож ји от Свет Збор. 
Тоа е де ло то кое вие се за ве ту ва вте да го вр ши те ко га бе вте кр-
сте ни. Не ка ни што од све то вен ка ра ктер не ве спре чи да ја вр ши те 
таа ра бо та. Чи не те сè што е во ва ша моќ да ги спа си те ду ши те на 
ва ши те де ца, без ог лед да ли тие се ко ска од ва ша та ко ска или 
ме со од ва ше то ме со, или ако тие би ле при ме ни во ва ше то се мејс-
тво пре ку по си ну ва ње.

Некатаабидеучебникводомот. – Ро ди те ли, ако са ка те да 
ги вос пи та те сво и те де ца да му слу жат на Бо га и да чи нат до бро 
во овој свет, од Биб ли ја та на пра ве те свој учеб ник. Таа ги откри ва 
лу кав ства та на са та на та. Таа е го лем вос пи ту вач на чо веч ки от род, 
по пра вач на ка ра кте рот и пре ко ру вач на мо рал ни те зла – ме ри ло 
кое ни овоз мо жу ва да ја раз ли ку ва ме ви сти на та од ла га та. Што и 
да учи ме во учи ли ште то, Биб ли ја та ка ко го лем вос пи ту вач, тре ба 
да би де на пр во ме сто. Ако £ се да де тоа ме сто, Бог со тоа ќе се 
прос ла ви и Тој ќе ви по мог не во обра ќа ње то на ва ши те де ца. Во 
таа све та кни га се на о ѓа бо гат руд ник на ви сти на и уба ви на и ро-
ди те ли те тре ба са ми те се бе да се об ви ну ва ат ако не ус пе ат да ја 
на пра ват ин те рес на за сво и те де ца.

„Пи ша но е“ бе ше единс тве но то оруж је кое Хри стос го ко ри сте ше 
ко га иску шу ва чот дој де со сво и те иску ше ни ја. Уче ње то на Биб ли-
ска та ви сти на е го ле ма и ве ли чес тве на ра бо та ко ја се кој ро ди тел 
тре ба да ја пре зе ме. Во при јат на, среќ на со стој ба на умот пре зен-
ти рај те ја ви сти на та ка ко што е из го во ре на од Бо га пред де ца та. 
Ка ко та тков ци и мај ки, вие мо же те да би де те очиг лед ни по у ки за 
де ца та во се којд нев ни от жи вот пре ку пра кти ку ва ње тр пе ние, љу-
без ност и љу бов, пре ку по вр зу ва ње на нив со се бе си. Не им доз-
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во лу вај те да чи нат ка ко што им е угод но, ту ку по ка же те им де ка 
ва ше де ло е да го пра кти ку ва те Бож ји от Збор и да ги израс не те во 
гри жа та и на у ка та Гос по до ва.

Проучувајтевнимателноисистематски. – Одр жу вај те си стем 
во про у чу ва ње на Све то то Пис мо во ва ши те се мејс тва. За не ма-
ре те го она што е од при вре ме на при ро да,... но би де те си гур ни 
де ка ду ша та е на хра не та со ле бот на жи во тот. Не е воз мож но да 
се про це нат до бри те пос ле ди ци на еден час или ду ри по ло ви на 
час по све тен на бо дро, за ед нич ко про у чу ва ње на Бож ји от Збор. 
Не ка Биб ли ја та са ма та би де тол ку вач, со би рај ќи го за ед но се то 
она што е ка жа но во пог лед на еден да ден пред мет во раз лич ни 
вре ми ња и под раз лич ни окол но сти. Не пре ста ну вај те со сво јот 
клас за ра ди те ле фон ски по ви ци или по се ти те ли. До кол ку тие дој-
дат за вре ме на про у чу ва ње то, по ви кај те ги да би дат дел од тоа. 
Не ка би де ви де но де ка за вас е по важ но да се здо би е те со зна е ње 
од Бож ји от Збор откол ку да се обез бе ди те со до би вки те или за до-
волс тва та на све тот.

До кол ку ние би ја про у чу ва ле Биб ли ја та вни ма тел но и со мо ли-
тва се кој ден, ние се кој ден ќе ви ди ме не ко ја пре крас на ви сти на 
во но ва, јас на и сил на свет ли на.

Некаситегипроучуваатлекциитеодсаботнатапоука. – Са-
бот на та по у ка и на ро ди те ли те и на де ца та им пру жа пре крас на 
при ли ка за про у чу ва ње на Бож ја та Реч. Ме ѓу тоа за на ви сти на да 
се пол зу ва ат од бла го де ти те ко ја са бот на та по у ка тре ба да им ја 
пру жи, и ро ди те ли те и де ца та тре ба да по све тат до вол но вре ме 
за сту ди оз но про у чу ва ње на лек ци и те, теж не еј ќи да стек нат це-
лос но соз на ние за из ло же ни те фа кти, а по себ но за ду хов но то зна-
че ње на ви сти на та ко ја тие фа кти са ка ат да ја истак нат. Ние по-
себ но тре ба да ја втис не ме во умот на мла ди те важ но ста на ба ра-
ње то на зна че ње то на ци ти ра ни те биб ли ски те сти хо ви це лос но 
сфа ти, по себ но тре ба да се втис не во имот на мла ди те.

Ро ди те ли, нај де те вре ме се кој ден со сво и те де ца да ја про у чу-
ва те са бот но школ ска та по у ка. По ра до отка же те се од не ко ја по-
се та ако тре ба, откол ку да го жр тву ва те ча сот по све тен на лек ци-
ја та од све та та исто ри ја. Та кво то про у чу ва ње ќе би де ви стин ска 
бла го дат не са мо за де ца та ту ку и за ро ди те ли те. Не ка важ ни те 
де ло ви од сти хо ви те од Биб ли ја та ци ти ра ни со лек ци ја та би дат за-
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па ме те ни, не ка ко за да ча, ту ку ка ко дра го це но пре димс тво. Ду ри 
ако и при пр во то про у чу ва ње не се за пем ти сè, ме мо ри ја та пре ку 
веж ба ње ќе се за си ли, та ка што по из вес но вре ме со ви стин ски за-
до волс тво ќе се со би ра бла го то кое се на о ѓа во збо ро ви те на ви-
сти на та. Та ква та на ви ка ќе се по ка же ка ко нај дра го це на по мош на 
ду хов но то рас те ње.

Ро ди те ли те тре ба да чув ству ва ат де ка за нив прет ста ву ва све та 
долж ност да ги по у чат сво и те де ца во уред би те и ба ра ња та Бож ји 
ка ко и во про рош тва та. Тие тре ба да ги вос пи ту ва ат сво и те де ца 
во до мот и са ми те тре ба да се ин те ре си ра ат за са бот но школ ска та 
по у ка. Про у чу вај ќи со де ца та тие ќе по ка жат де ка при да ва ат важ-
ност на ви сти на та од лек ци и те и по ма га ат за соз да ва ње на вкус 
за зна е ње то од Биб ли ја та.

Небидетезадоволнисоповршнознаење. – Не сме е ме да 
се за до во ли ме со по врш но зна е ње, ту ку тре ба да теж не е ме да го 
доз на е ме пол но то зна че ње на збо ро ви те на ви сти на та, на по ју вај ќи 
се од ду хот на Све ти те Про рош тва.

Аплицирајтегилекциитевоискуствотонадетето.– По у чу-
вај ќи ги де ца та од Биб ли ја та, мо же ме да по стиг не ме мно гу ако ги 
наб љу ду ва ме нив ни те скло но сти, она за што се за ин те ре си ра ни 
и ако го прив ле че ме нив но то вни ма ние со она што Биб ли ја та го 
ве ли за нив. Оној кој нè соз дал со раз лич ни скло но сти, во Сво ја та 
Реч под го твил по не што за се ко го. Ко га уче ни ци те ќе ви дат де ка 
биб ли ски те по у ки се од не су ва ат и на нив ни от жи вот, по у че те ги да 
ја при фа тат Биб ли ја та за со вет ник...

Бо гат ство то, си ла та и дла бо чи на та на биб ли ска та мис ла се не-
ис црп ни. Охра бре те ги и де ца та и мла ди те да ги истра жу ва ат неј-
зи ни те скри ва ли шта на мис ла та и изра зот.

Секојморадапроучувазасебеси. – Мај ки те и та тков ци те но-
сат те шка од го вор ност во пог лед на сво и те де ца. Оние ро ди те ли 
кои ве ру ва ат и ја про у чу ва ат Биб ли ја та ќе сфа тат де ка тие мо ра 
да би дат пос луш ни на Бож ји те за по ве ди, и де ка тие не сме ат да 
жи ве ат спро тив но на Не го ви от свет за кон. Оние кои ќе доз во лат 
би ло кој, ду ри и про по вед ник, да ги во дат кон не пос луш ност на 
Бож јот Збор ќе мо ра на су дот да се со о чат со пос ле ди ци те на та-
кво то по ста пу ва ње. Ро ди те ли те не тре ба да ги до ве рат сво и те 
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ду ши и ду ши те на сво и те де ца на про по вед ни кот, ту ку на Бо га, чии 
се тие по соз да ва ње то и отку пу ва ње то. Ро ди те ли те тре ба да ги 
истра жу ва ат Пис ма та за се бе, за тоа што тие тре ба да би дат спа-
се ни или за гу бе ни. Тие не мо жат да си доз во лат нив но то спа се ние 
да за ви си од про по вед ни кот. Тие мо ра да ја про у чу ва ат ви сти на та 
за се бе.

Направетегопроучувањетонабиблијатаинтереснозаде-
цата. – Не ка мла ди те би дат по у чу ва ни да го са ка ат про у чу ва ње то 
на Биб ли ја та. Не ка пр во ме сто во на ши те мис ли и љу бов би де да-
де но на Кни га та над кни ги те, за тоа што таа со др жи зна е ње кое 
нам ни тре ба над сè дру го.

Со цел да го вр шат тоа де ло, са ми те ро ди те ли мо ра да би дат 
за поз на е ни со Збо рот Бож ји... И на ме сто да збо ру ва ат праз ни збо-
ро ви и ка жу ва ње на бај ки на сво и те де ца, тие ќе им збо ру ва ат за 
биб ли ски те пред ме ти. Таа кни га не бе ше одре де на са мо за шко-
лар ци те. Таа е на пи ша на на ед но ста вен, ја сен на чин за да мо же 
обич ни от чо век да ја раз бе ре; и со пра вил но об јас ну ва ње, го лем 
дел од неа ќе би де мно гу ин те рес на и про фи та бил на ду ри и за ма-
ли те де ца.

Не мој те да мис ли те де ка Биб ли ја та за де ца та ќе ста не до сад на 
и за мор на кни га. Под по у чу ва ње на еден му дар ин стру ктор Реч та 
ста ну ва сè по ве ќе и по ве ќе по жел на. Ќе им би де ка ко леб на жи во-
тот од кој ду ша та не мо же ни ко гаш да се пре за си ти. Во неа има 
све жи на и уба ви на ко ја го прив ле ку ва и ма ѓеп су ва умот на мла-
ди те. Таа е слич на на сон це то кое по сто ја но ја освет лу ва зем ја та, 
а при тоа не го ви те бле ска ви зра ци и топ ли на та ни ко гаш не ис цр-
пу ва ат. Пре ку по у ки те од Биб ли ска та исто ри ја и до ктри на де ца та 
и мла ди те мо жат да се по у чат де ка по зна че ње то и вред но ста ни ту 
ед на кни га на све тот не £ е рам на. Во неа си те мо жат да нај дат из-
вор на ми лост и љу бов Бож ја.

Ро ди те ли, не ка по у ки те кои им ги да ва те на сво и те де ца би дат 
што по ед но став ни, и не пре ста ну вај те со да ва ње на по у ки до де ка 
не би де те си гур ни де ка де ца та го сфа ти ле тоа што сте са ка ле да 
им го ка же те. По у ки те кои ги да ва те од Све ти те Спи си на Бож ја та 
Реч мо ра те да ги из ло жи те та ка јас но ка ко нив ни от дет ски ум тоа 
на ви сти на ќе го сфа ти. Пре ку ед но став ни те по у ки изв ле че ни од 
Биб ли ја та и нив ни те лич ни до жи ву ва ња, мо же те да ги по у чи те ка ко 
да го уск ла дат сво јот жи вот со за ко нот Бож ји ка ко нај воз ви ше но 
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ме ри ло. Од нај ра но то дет ство и мла дост тие мо жат да се на у чат 
да во дат се ри о зен и искрен жи вот, жи вот пло ден со до бри де ла.

Поттикнувајтенајсвежимисли;користетенајдобриметоди. 
– Да вај ќи ја Сво ја та реч, на ши от не бе сен Та тко не ги за бо ра вил 
де ца та. Ка де во сè она што го на пи ша ле лу ѓе то мо же да се нај де 
не што што има та кво дејс тво врз ср це то, не што што тол ку го раз-
бу ду ва вни ма ни е то на ма леч ки те ка ко што тоа го пра ват сто ри и те 
од Биб ли ја та?

Со овие ед но став ни при каз ни, мо жат да се раз јас нат го ле ми те 
прин ци пи на Бож ји от за кон. Та ка, со илу стра ции кои се нај до бро 
при ла го де ни за дет ско то раз би ра ње, ро ди те ли те и учи те ли те мо-
жат мош не ра но да поч нат да го ис пол ну ва ат Гос по до ви от на лог 
кој се од не су ва на Не го ви те уред би: „Пре не су вај им ги на де ца та 
свои и го во ри за нив. Збо ру вај им за нив ко га се диш до ма во сво-
ја та ку ќа и ко га одиш па тем; ко га лег ну ваш и ко га ста ну ваш“ (Вто-
ро за ко ние 6:7).

Упо тре ба та на сли ко ви ти об јас ну ва ња, учи лиш ни таб ли, ге о-
граф ски кар ти и сли ки по ма га овие по у ки да се об јас нат и да се 
вре жат во се ќа ва ње то. Ро ди те ли те и на став ни ци те мо ра ат по сто-
ја но да се тру дат да ги усо вр шат сво и те ме то ди. Во биб ли ска та на-
ста ва тре ба да се при ме нат на ши те нај ска по це ни мис ли, на ши те 
нај до бри ме то ди и да се вло жат на ши те нај се ри оз ни на по ри.

Некабиблијатабидевашводач. – Вие мо ра од Биб ли ја та да 
на пра ви те свој во дач до кол ку са ка те сво и те де ца да ги по рас не те 
во гри жа та и на у ка та Гос по до ва. Не ка жи во тот и ка ра кте рот Хри-
стов би де прет ста вен ка ко мо дел за нив кој тре ба да го ко пи ра ат. 
До кол ку гре шат, чи тај те им што Бог ре кол во вр ска со слич ни гре-
во ви. По стои по тре ба за по сто ја на гри жа и вни ма тел ност во оваа 
ра бо та. Еден по гре шен акт то ле ри ран од ро ди те ли те, не ис пра вен 
од стра на на учи те ли те, мо же да при чи ни це ли от ка ра ктер да ста не 
де фор ми ран и не ба лан си ран. Уче те ги де ца та де ка тие мо ра да 
има ат но во ср це; де ка мо ра да би дат раз ви е ни но ви вку со ви, но ви 
мо ти ви вдах но ве ни. Тие мо ра да има ат по мош од Хри ста; тие мо ра 
да ста нат за поз на е ни со Бож ји от ка ра ктер ка ко што е откри ен во 
Не го ва та Реч.
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Г Л А  В А  7 8

СИЛАТАНАМОЛИТвАТА

Потребазасемејнамолитва. – Се кое се мејс тво тре ба да по-
диг не свој ол тар за мо ли тва, сфа ќај ќи де ка стра вот од Гос по да е 
по че ток на му дро ста. До ко лу не кои лу ѓе во све тот има ат по тре ба 
од си ла и охра бру ва ње ко ја ре ли ги ја та ја да ва, то гаш тоа се оние 
кои се од го вор ни за обра зу ва ње то и вос пи ту ва ње то на сво и те 
де ца. Тие не мо жат да го вр шат тоа де ло на на чин при фат лив за 
Бо га до де ка нив ни от се којд не вен при мер ги по у чу ва оние кои гле-
да ат кон нив за водс тво де ка мо жат да жи ве ат без Бо га. До кол ку 
ги вос пи та ат сво и те де ца да жи ве ат са мо за овој жи вот, тие не ма 
да се под го тват за веч но ста. Тие ќе умрат ка ко и што жи ве е ле, без 
Бо га, и ро ди те ли те ќе би дат по ви ка ни на од го вор ност за за гу ба та 
на нив ни те ду ши. Та тков ци, мај ки, вие тре ба да го ба ра те Бо га се-
кое утро и ве чер при се меј ни от ол тар, за да мо же те да на у чи те 
ка ко да ги по у чу ва те сво и те де ца му дро, неж но и со љу бов.

Семејнотобогослужениеезанемарено. – Ако не ко гаш би ло 
вре ме се кој дом да би де дом на мо ли тва, тоа е де нес. Не верс тво то 
и сом не жот пре ов ла ду ва ат. Се по ве ќе има не прав да. Ра си па но ста 
те че низ жи вот ни те струи на ду ша та, и во жи во тот се по ја ву ва по-
бу на про тив Бо га. По ро бе ни од гре вот, мо рал ни те си ли се на о ѓа ат 
под ти ра ни ја на са та на та. Ду ша та ста на ла цел на иску шу ва ње то. 
Чо ве кот ќе оти де та му ка де што го во ди го ле ми от бун тов ник, ако 
не се ис пру жи не ко ја моќ на ра ка да го спа си.

Но се пак, во ова вре ме на страш на опас ност не кои кои се на ре-
ку ва ат хри сти ја ни не одр жу ва ат се меј ни бо гос лу же ни ја. Тие не го 
сла ват Бо га во до мот, не ги учат сво и те де ца да го љу бат и да се 
бо јат од Не го. Мно гу лу ѓе тол ку да ле ку се од во и ле од Не го и се 
чув ству ва ат ви нов ни да му се приб ли жат. Тие не мо жат да при ста-
пат „сло бод но кон пре сто лот на бла го дат та“ „по ди гај ќи ги све ти те 
ра це без гнев и сом не ва ње.“ Евре и те 4:16, 1. Ти мо теј 2:8. Тие не-
ма ат жи ва вр ска со Бо га. По стои са мо над во реш на по бож ност без 
си ла.

По мис ла та де ка мо ли тва та не е важ на е ед но од нај моќ ни те 
средс тва кои са та на та ги из мис лил за да ги упро па сту ва ду ши те. 
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Мо ли тва та е оп ште ње со Бо га, Из во рот на му дро ста, си ла та, ми-
рот и сре ќа та.

Трагедијатанадомоткаденесепрактикувамолитва. – Јас 
не знам за не што дру го што ми има на не се но тол ку го ле ма жа лост 
ка ко до мот ка де не по стои мо ли тва. Јас не се чув ству вам си гур на 
во та ков дом ни ту ед на ве чер; и ако не бе ше за ра ди на деж та да 
им по мог нам на ро ди те ли те да ја сфа тат сво ја та не оп ход ност и жа-
лос на за не ма ре ност, јас та му не би оста на ла. Де ца та ги по ка жу-
ва ат пос ле ди ци те од та кво то за не ма ру ва ње; за тоа што стра вот 
Бож ји не е пред нив.

формалнатамолитванееприфатлива. – Во мно гу слу чаи 
утрин ско то и ве чер но то бо гос лу же ние е са мо мал ку по ве ќе од 
фор ма, та по, мо но то но по вто ру ва ње на одре де ни фра зи во кој ду-
хот на бла го дар ност или чув ство на по тре ба та не на о ѓа израз. Гос-
под не ја при фа ќа та ква та служ ба. Но мол ба та на по низ но то ср це 
и кро тки от дух тој не ма да го пре зре. Отво ра ње то на на ши те ср ца 
на на ши от не бе сен Та тко, приз на ва ње то на на ша та це лос на за вис-
ност, изра зу ва ње то на на ши те по тре би, обо жу ва ње со бла го дар на 
љу бов – тоа е ви стин ска мо ли тва.

Некапостојатдомовинамолитва. – Оние ко и што твр дат де ка 
го љу бат Бо га, тре ба слич но на па три јар си те во ста ро вре ме, се-
ка де ка де што ќе по диг нат свој ша тор, по крај не го да по диг нат и 
ол тар на Гос по да... Та тков ци те и мај ки те че сто тре ба да ги из диг-
ну ва ат сво и те де ца кон Бо га во по низ на мо ли тва за се бе и за сво-
и те де ца. Та тко то, ка ко све ште ник на се мејс тво то, тре ба на у тро и 
на ве чер да му при не су ва жр тва на Гос по да на се меј ни от ол тар, до-
де ка мај ки те и де ца та тре ба да му се при дру жат во мо ли тва и во 
бла го да ре ње на Бо га. Во ед но та кво се мејс тво Исус ра до ќе се за-
др жу ва.

Не ка чле но ви те на се кое се мејс тво има ат на ум де ка тие се бли-
ско по вр за ни со не бо то. Гос под има по се бен ин те рес во се мејс-
тва та на Сво и те де ца на оваа зем ја. Ан ге ли те го при не су ва ат ча-
дот на до бри от ми рис за све ти и те кои се мо лат. То гаш во се кое се-
мејс тво не ка се воз диг не мо ли тва кон не бо то и на у тро и во све жи от 
час на зај ди сон це, во на ша ко рист пре зен ти рај ќи ги пред Бо га 
заслу  ги те на Спа си те лот. Се кое утро и ве чер не бес на та все ле на 
го за бе ле жу ва се кое се мејс тво ка де се при ло жу ва мо ли тва.
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Ангелитевнимаваатнадецатапосветенинабога.– Пред 
да пој дат на ра бо та си те чле но ви на се мејс тво то тре ба да се со бе-
рат, и та тко то или пак мај ка та во не го во то отсус тво, тре ба ср деч но 
да му се по мо лат на Бо га си те да ги за па зи тој ден. На мо ли тва та 
тре ба да £ се при ста пи со дла бо ка по низ ност, со ср це пол но со 
неж ност и свест за опас но сти те кои евен ту ал но ви се за ка ну ва ат 
вам и на ва ши те де ца. Вр зе те ги пре ку ве ра сво и те де ца за Бож-
ји от ол тар, до ве ру вај ќи ги во Не го ва та гри жа. Ан ге ли те ќе ги чу ва ат 
ва ши те де ца кои се та ка по све те ни.

Молитватаправиоградаоколувашитедеца.– Пр ва та мис ла 
на хри сти ја ни те се кое утро тре ба да би де мис ла та за Бо га. Зем-
ни те ра бо ти и ин те ре си тре ба да дој дат на вто ро ме сто. Де ца та 
тре ба да се на у чат да го по чи ту ва ат ча сот на мо ли тва... Хри сти јан-
ски те ро ди те ли се долж ни пре ку ср деч на мо ли тва и жи ва ве ра да 
по диг нат огра да око лу сво и те де ца. Тие тре ба тр пе ли во да ги по у-
чу ва ат, упа ту вај ќи ги бла го и не у мор но ка ко да жи ве ат за да му уго-
дат на Бо га.

Имајтеточнитерминизабогослужение– Во се кое се мејс тво 
тре ба да по стои одре де но вре ме за утрин ско и ве чер но бо гос лу же-
ние. Ни што не е по до бро ко га ро ди те ли те ќе ги со бе рат сво и те де ца 
на у тро за да му се заб ла го да рат на не бес ни от Та тко за Не го ва та 
за шти та за вре ме на де нот. Ни што не е по до бро ко га на ве чер ро ди-
те ли те и де ца та по втор но ќе се со бе рат пред Не го, за да се заб ла-
го да рат за бла го де ти те кои ги има ле во те кот на из ми на ти от ден.

Небидетеуправуваниодоколностите. – Се меј но то бо гос лу-
же ние не тре ба да би де упра ву ва но спо ред окол но сти те. Вие не 
тре ба да се мо ли те по вре ме но и ко га има те мно гу не шта да ра бо-
ти те во тој ден, да ја за не ма ри те мо ли тва та. Пра веј ќи та ка вие ги 
во ди те ва ши те де ца да гле да ат кон мо ли тва та ка ко не што кое не 
е од го ле ма важ ност. Мо ли тва та зна чи мно гу за Бож ји те де ца и жр-
тви на бла го дар ност тре ба да се из диг нат пред Бо га се кое утро и 
ве чер.

Та тков ци и мај ки, кол ку и да се ит ни ва ши те ра бо ти, не про пу-
штај те да го со бе ре те се мејс тво то око лу Бож ји от ол тар. По ба рај те 
ја за шти та та на све ти те ан ге ли во ва ши от дом. Не за бо ра вај те 
де ка ва ши те нај ми ли се из ло же ни на иску ше ни ја.
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Во на ша та гри жа на го сти те да им оси гу ра ме удоб ност и за до-
волс тво да не за бо ра ва ме на на ша та долж ност кон Бо га. Ча сот на 
мо ли тва не смее да се за не ма ру ва од ко ја и да е при чи на. Не раз-
го ва рај те и за ба ву вај те се тол ку ка ко си те би се умо ри ле и не ма 
мо же те да се ра ду ва те на ча сот на бо гос лу же ние. Тоа би зна че ло 
на Бо га да му се при не се хро ма жр тва. Во ра ни те ве чер ни ча со ви 
да му при не се ме на Бо га мо ли тви со пес ни на бла го дар ност, ко га 
мо же ме да се мо ли ме без бр за ње и раз ум но.

Оние кои ќе дој дат на го сти во хри сти јан ски от дом тре ба да по-
чув ству ва ат де ка ча сот на мо ли тва е нај ми ло и нај ра дос но вре ме 
во те кот на де нот. Овие мо мен ти на бо гос лу же ние вр шат по све ту-
вач ко и об ла го ро ду вач ко вли ја ние на си те кои учес тву ва ат во не го, 
пру жај ќи му на ду хот мир и при ја тен од мор.

Децататребадагопочитуваатчасотнамолитва.– Тре ба да 
ги вос пи ту ва ме сво и те де ца да би дат љу без ни, бла ги кон дру ги те, 
неж ни и лес но до стап ни и над сè, да има ат по чи ту ва ње кон ве ра та 
и да го сфа ќа ат зна че ње то на Бож ји те ба ра ња. Тре ба да ги на у-
чи те да го по чи ту ва ат ча сот за мо ли тва. Те ба од нив да ба ра те 
ра но да ста ну ва ат, ка ко би мо же ле да при сус тву ва ат на се меј но то 
бо гос лу же ние.

Некабогослужениетобидеинтересно. – Та тко то, кој е све-
ште ник на сво јот дом, тре ба да го во ди утрин ско то и се меј но то бо-
гос лу же ние. Не по стои при чи на за што тоа не би би ло нај ин те рес-
на та и нај ра дос на та актив ност во до маш ни от жи вот. Не ка вре ме то 
за се меј но бо гос лу же ние би де кра тко и ду хов но. Не им доз во лу-
вај те на сво и те де ца или не кој друг член на се мејс тво то да не го 
оче ку ва ат со ра дост за ра ди не го ва та здо дев ност и за мор ност или 
не до ста ток на ин те рес. Ко га се чи та не ко ја дол га гла ва и се об јас-
ну ва и ко га е при ло же на дол га мо ли тва, оваа дра го це на служ ба 
ста ну ва умор на и прет ста ву ва олес ну ва ње ко га ќе за вр ши.

Тре ба да би де по се бен пред мет за гла ви те на се мејс тва та да 
го на пра ват ча сот на бо гос лу же ние по себ но ин те ре сен. Со мал ку 
мис ле ње и гриж ли ва под го то вка за тој пер и од ко га ние ќе дој де ме 
во при сус тво то Бож јо, се меј но то бо гос лу же ние тре ба да би де на-
пра ве но да би де при јат но и ќе има пос ле ди ци кои са мо веч но ста 
ќе мо же да ги открие. Не ка та тко то од бе ре дел од Биб ли ја та кој е 
ин те ре сен и лес но раз бир лив; не кол ку сти хо ви ќе би дат до вол ни 
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за да се да де по у ка ко ја мо же да би де про у чу ва на и пра кти ку ва на 
во те кот на де нот. Мо жат да се по ста ват пра ша ња, да се да дат не-
кол ку ср деч ни, ин те рес ни за бе ле шки или да се илу стри ра ед на 
сто ри ја на кра ток и ја сен на чин. Нај мал ку не кол ку сти хо ви на ду-
хов ни пес ни тре ба да би дат ис пе а ни и мо ли тва та тре ба да би де 
кра тка и јас на. Оној кој во ди во мо ли тва не тре ба се мо ли за си те 
не шта, ту ку тре ба да ги изра зи сво и те по тре би во ед но став ни збо-
ро ви и бла го дар ност кон Бо га.

Бу де ње то и јак не ње то на љу бо вта кон про у чу ва ње то на Биб ли-
ја та мно гу за ви си од на чи нот на кој се пол зу ва ат ми го ви те за бо-
гос лу же ние. Ми го ви те на утрин ско то и ве чер но то бо гос лу же ние би 
тре ба ле да би дат нај ми ли те и нај вред ни ми го ви на де нот. Мо ра да 
се раз бе ре де ка во тие ми го ви не сме е ме да се за ни ма ва ме со 
мач ни и не при јат ни мис ли; де ка ро ди те ли те и де ца та се со би ра ат 
да го срет нат Исус и да ги по ви ка ат све ти те ан ге ли во нив ни от дом. 
Бо гос лу же ни ја та тре ба да би дат ку си и пол ни со жи вот, при ла го-
де ни спо ред окол но сти те со про ме ни од вре ме на вре ме. Не ка 
си те учес тву ва ат во чи та ње то на Биб ли ја та, да го учат и че сто да 
го по вто ру ва ат Бож ји от за кон. Де ца та ќе би дат мно гу пов ни ма тел ни 
ако по не ко гаш им се доз во ли са ми да го од бе рат че ти во то. По ста-
ву вај те им пра ша ња за че ти во то и доз во ле те им и тие да пра шу-
ва ат. Упо тре бе те илу стра ции кои ќе по мог нат да се об јас ни зна че-
ње то на тек стот. Ако бо гос лу же ни е то со тоа не се про дол жи прем-
но гу, ма леч ки те не ка учес тву ва ат во мо ли тва, не ка се со е ди нат во 
пес на, ду ри и ако е са мо ед на стро фа.

Молетесејасноичисто. – Пре ку сво јот при мер уче те ги де-
ца та да се мо лат со ја сен и чист глас. Уче те ги ка ко да ги по диг нат 
сво и те гла ви од стол че то и ни ко гаш да не ги по кри ва ат сво и те 
гла ви со сво и те ра це. Та ка тие мо жат да ги при ло жат сво и те ед но-
став ни мо ли тви, по вто ру вај ќи ја за ед но Гос по до ва та мо ли тва.

Силатанамузиката. – Исто ри ја та на пес ни те во Биб ли ја та е 
пол на со су ге стии за упо тре ба та и пре димс тва та на му зи ка та и пес-
на та. Му зи ка та че сто се изо па чу ва да им слу жи на на ме ри те на 
зло то и таа та ка ста ну ва ед но од нај за вод ли ви те средс тва за иску-
шу ва ње. Се пак, пра вил но упо тре бе на, таа е ска по цен дар од Бо га 
одре ден да ги воз не се мис ли те кон она што е ви со ко и бла го род но, 
да ја инс пи ри ра и воз диг не ду ша та... 
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Тоа е еден од нај ус пеш ни те на чи ни за втис ну ва ње на ду хов ни те 
ви сти ни во ср це то. Кол ку па ти ду ша та, со о че на со опас ност и го-
то ва да му се пре пу шти на оча јот, ќе се се ти на не кој Бож ји збор 
– дол го за бо ра вен ре френ од не ко ја пес на од дет ство то – и иску-
ше ни ја та ја гу бат сво ја та си ла, жи во тот до би ва но во зна че ње и 
но ва цел, а хра бро ста и ра до ста пре ми ну ва ат и на дру ги те ду ши!

Вред но ста на пес на та ка ко вос пит но средс тво не смее ни ко гаш 
да се за гу би пред вид. Во до мот тре ба да се пе ат ми лоз вуч ни и 
неж ни пес ни и во не го ќе има по мал ку пре кор ни збо ро ви, а по ве ќе 
ве сел ба, на деж и ра дост. И во учи ли ште то тре ба да се пее, па уче-
ни ци те ќе се приб ли жат кон Бо га, кон сво и те учи те ли и ед ни кон 
дру ги.

Во те кот на бо гос лу же ни е то, со пес на та Му се обра ќа ме на Бо га 
исто ка ко и со мо ли тва та. Мно гу пес ни, всуш ност, се мо ли тви. Ако 
го на у чи ме де те то да го раз бе ре тоа, тоа по ве ќе ќе раз мис лу ва за 
зна че ње то на збо ро ви те што ги пее, и ќе би де по чув стви тел но на 
нив но то вли ја ние.

Инструменталноивокално.– Се кое утро и ве чер со е ди не те 
ги ва ши те де ца во Бож јо то бо гос лу же ние, чи тај ќи од Не го ви от Збор 
и пе еј ќи му сла ва на Не го. Уче те ги да го по вто ру ва ат Бож ји от за-
кон. Во вр ска со за по ве ди те, Изра ел ци те беа по у че ни: „По у че те 
ги на нив сво и те си но ви, из го ва рај те ги ко га се ди те во сво ја та ку ќа 
и ко га оди те па тем; ко га лег ну ва те и ко га ста ну ва те.“ Спо ред тоа 
Мој сеј ги упа тил Изра ел ци те да ги ста ват збо ро ви те на за ко нот во 
му зи ка. До де ка по ста ри те де ца сви ре ле на ин стру мен ти, пом ла-
ди те мар ши ра ле, пе еј ќи ги за ед но пес ни те за Бож ји те за по ве ди. 
Во по доц неж ни те го ди ни тие ги за др жа ле во сво и те умо ви збо ро-
ви те на за ко нот кој тој го на у чи ле за вре ме на дет ство то.

Бе ше не оп ход но за Мој сеј да ги впло ти за по ве ди те во све ти 
пес ни, та ка што ка ко што мар ши ра ле низ пу сти на та, де ца та би мо-
же ле да на у чат да го пе ат за ко нот стих по стих, кол ку то гаш е су штин-
ско за нас во ова вре ме да ги учи ме де ца та на Бож ји от Збор! Да дој-
де ме на по мош на Гос по да, по у чу вај ќи ги на ши те де ца да ги др жат 
за по ве ди те спо ред пи ша но то. Да сто ри ме сè што е во на ша си ла да 
пе е ме или сви ри ме во на ши те до мо ви, за Бог да мо же да вле зе.

Посебносемејнобогослужениевосабота. – Во се меј но то бо-
гос лу же ние тре ба да учев ству ва ат и де ца та. Се кој тре ба да ја зе ме 
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сво ја та Биб ли ја и да про чи та еден или два сти ха. По тоа, по пе е-
ње то на не кол ку поз на ти пес ни, сле ду ва мо ли тва. За тоа Хри стос 
нам ни оста вил при мер. Мо ли тва та Гос по до ва не би ла со цел да 
се по вто ру ва ка ко не ко ја фор мал ност, ту ку при мер за тоа ка ква 
тре ба да би де на ша та мо ли тва. – ед но став на, ср деч на и со др жај на. 
Во об лик на ед но став на мол ба из не се те му ги на Гос по да сво и те 
по тре би и изра зе те бла го дар ност за Не го ва та ми лост. Со тоа го по-
ви ку ва те Ису са во сво јот дом и сво е то ср це ка ко до бро дој ден го-
стин. Дол ги те мо ли тви кои се од не су ва ат на не кои не тол ку зна чи-
тел ни ра бо ти во до мот не тре ба да нај дат ме сто во се мејс тво то. 
Тие го чи нат за мо рен ча сот на мо ли тва та, кој би тре ба ло да ни 
би де ка ко ед но пре димс тво и бла гос лов. Овој час сто ре те го ин те-
ре сен и ра до сен.

Повеќемолитвазначипомалкуказнување. – Ние тре ба да 
му се мо ли ме на Бо га мно гу по ве ќе откол ку што го чи ни ме тоа. По-
стои го ле ма си ла и бла гос лов во за ед нич ка мо ли тва во на ши те се-
мејс тва, за ед но со на ши те де ца. Ко га мо и те де ца има ат по гре-
ше но, и ко га јас со нив збо ру вав љу без но и то гаш се мо лев со нив, 
ни ко гаш не зак лу чив де ка бе ше не оп ход но да ги каз нам пос ле тоа. 
Нив ни те ср ца се то пеа во неж ност пред Све ти от Дух кое дој де ка ко 
од го вор на мо ли тва та.

Ползатанатајнатамолитва. – И Исус во те кот на Сво јот зе-
мен жи вот при мал му дрост и си ла ток му во ча со ви те на тај на мо-
ли тва. Мла ди те тре ба да го сле дат Не го ви от при мер и да од де лат 
ти вки ми го ви во зо ра та и са мра кот за раз го вор со Сво јот Та тко на 
не бе са та. И во те кот на де нот сво и те ср ца тре ба да ги из диг ну ва ат 
кон Бо га. На се кој че кор од на ши от пат, Тој ве ли: „За што Јас сум 
Гос под, тво јот Бог, ќе ја кре пам тво ја та дес ни ца;... не бој се, Јас ќе 
ти по мог нам“ (Иса и ја 41:13). Кол ка ва све жи на и си ла, кол ка ва ра-
дост и за до волс тво би се все ли ле во нив ни от жи вот ко га на ши те 
де ца би ги на у чи ле овие по у ки во зо ра та на нив на та мла дост!

вратитенебеснисеотворенизасекојамајка. – Мо ли тви те 
на хри сти јан ски те мај ки се по чи ту ва ни од Та тко то на си те, кој го 
пра ти Сво јот Син на зем ја та да го отку пи на ро дот за Се бе. Тој не ма 
да ги трг не на стра на ва ши те пе ти ции и да ве оста ви вас и ва ши те 
се мејс тва на на па ди те на са та на та во го ле ми от ден на за врш ни от 
конф ликт. На вас оста ну ва да ра бо ти те со ед но став ност и вер ност, 
Бог ќе на пра ви де ло то на ва ши те ра це да истрае.
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Г Л А  В А  7 9

САбОТАТА–ДеННАЗАДОвОЛСТвО

Преовладуванепочитувањетонасаботата. – Ми бе ше по ка-
жа но де ка мно гу ро ди те ли кои збо ру ва ат де ка ве ру ва ат во све че-
на та вест за ова вре ме не ги вос пи та ле сво и те де ца за Бо га. Не 
се за уз ду ва ле и се раз драз ну ва ле на се кој еден кој би се оби дел 
да ги за уз да. Тие не ги по вр зу ва ле сво и те де ца се кој ден пре ку жи-
ва та ве ра за ол та рот Бож ји. На мно гу ми на од овие мла ди им би ло 
доз во лу ва но да ја кр шат че твр та та за по вед и да се за ба ву ва ат на 
све ти от ден. Тие не чув ству ва ле ни ка ква гри жа на со ве ста ше тај ќи 
се по ули ци те во са бо та за ра ди раз о но да. Мно гу ми на одат ка де 
што са ка ат и ра бо тат што са ка ат, а нив ни те ро ди те ли во страв да 
не ги на вре дат, се по ве ле по при ме рот на Или ја и не ги огра ни чу-
ва ат во сво и те за ба ви.

Та ка овие мла ди на кра јот гу бат се ка ков по чит кон са бо та та и 
не ма ат ни ка ква нак ло не тост кон вер ски те со ста но ци и кон она што 
е све то и веч но.

Послушајтегопрвиотзборначетвртатазаповед. – Фра за та 
„Се ќа вај се“ е сме сте на на са ми от по че ток на Че твр та та за по вед. 
Ро ди те ли, вие тре ба са ми те да го за па ме ти те са бот ни от ден и да 
го др жи те свет. И до кол ку го чи ни те тоа, вие им да ва те пра вил но 
по у чу ва ње на ва ши те де ца; тие ќе има ат по чит кон Бож ји от свет 
ден... Хри сти јан ско то вос пи ту ва ње е по треб но во ва ши те до мо ви. 
Во те кот на це ла та сед ми ца имај та ја Бож ја та све та Са бо та во вид, 
за тоа што тој ден тре ба да би де по све тен во служ ба на Бо га. Тоа 
е ден ко га ра це те тре ба да по чи ва ат од све тов ни те вра бо ту ва ња 
и ко га по тре би те на ду ша та тре ба да има ат по себ но вни ма ние.

Ко га мис ли те се та ка по све те ни на са бо та та, тоа што е зем но 
и мин ли во не ма да го по пре чу ва она што е ду хов но. Ни ту ед на 
долж ност ко ја тре ба да се из вр ши во те кот на ше сте ра бот ни де-
но ви не ма да би де оста ве на за са бо та та. Во те кот на сед ми ца та 
на ши те си ли не ма да би дат та ка ис цр пе ни со зем на та се којд нев на 
ра бо та за во де нот ко га Гос под се од ма рал и осве жил да би де ме 
та ка умор ни та ка што не мо же ме да учес тву ва ме во Не го ва та 
служ ба.
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Некапетокотбидедензаподготовка. – Во пе то кот тре ба да 
се за вр ши се та под го то вка за са бо та та. по гри же те се се та об ле ка 
да би де под го тве на, го тве ње то за вр ше но, об ле ка та очи сте на и да 
се иска пе те. Се то тоа мо же да се сре ди и за вр ши ако тоа си го по-
ста ви ме ка ко пра ви ло. Са бо та та не тре ба да се по ми не во кр пе ње 
на об ле ка та, во го тве ње то на хра на та, во тра же ње то на за до волс-
тва та или на ко ја дру га зем на ра бо та. Пред за о ѓа ње то на сон це то 
на пу ште те ја се та зем на ра бо та и от стра не те ја пред сво и те очи 
се ко ја све тов на кни га или вес ник. Ро ди те ли, об јас не те им ги на де-
ца та сво и те по стап ки и нив на та цел во тој пог лед и доз во ле те им 
на де ца та да учес тву ва ат во под го то вка та за са бо та та во сог лас-
ност со за ко нот.

Во мно гу се мејс тва (во са бо та та) чиз ми те и чев ли те се бо ја ди-
су ва ат и че тка ат, не што се со ши ва, се то тоа за ра ди тоа што тие 
ма леч ки ра бо ти не би ле за вр ше ни во пе ток. Тие не се др жеа до 
за по вед та „се ќа вај се да го праз ну ваш де нот за од мор.“... 

Во пе ток тре ба да се сре ди об ле ка та на де ца та. За вре ме на 
сед ми ца та де ца та со сво и те ра це тре ба да ја по ло жат сво ја та об-
ле ка, по упат ство на мај ка та, за да мо жат да се об ле чат ти вко, без 
збр ки или бр за ње или раз драз ли вост.

На уште ед на ра бо та тре ба да £ се по све ти вни ма ние во под го-
то вка та на до мот. Тој ден тре ба да се усог ла сат си те не сог ла су-
ва ња по ме ѓу бра ќа та, ка ко во се мејс тво то та ка и во со бра ни е то. 

Саботатасезапочнувасосемејнобогослужение. – Пред за-
о ѓа ње то на сон це то чле но ви те на се мејс тво то тре ба се со бе рат 
ка ко би ја чи та ле Бож ја та реч, би пе е ле и се мо ле ле. Во тој пог лед 
е по треб на ре фор ма, за тоа што мно гу ми на во тоа ста на ле не-
мар ни. Тие тре ба да се ис по ве да ат на Бо га и еден на друг. Мо ра ме 
да за поч не ме од по че ток во се кој пог лед, вр шеј ќи по себ ни израм-
ну ва ња ка ко се кој член на се мејс тво то би се под го твил да го праз-
ну ва де нот кој Бог го бла гос ло вил и по све тил.

Саботнитечасовинесенашитукубожји. – Бог нам ни дал 
це ли шест де но ви во кои ние мо же ме да ја вр ши ме сво ја та ра бо та 
и има ре зер ви ра но са мо еден за Се бе си. Тоа тре ба да би де ден 
за бла гос лов за си те нас – ден ко га ние тре ба да ги по ло жи ме си те 
на ши све тов ни ра бо ти и да ги цен три ра ме на ши те мис ли на Бог и 
не бо то.
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Ко га са бо та та за поч ну ва, ние мо ра ме гриж ли во да вни ма ва ме 
на се бе, на сво и те по стап ки и збо ро ви, ка ко не би го кра де ле Бо га 
и се ко ри сти ме со она вре ме кое му при па ѓа са мо Не му. Не сме-
е ме да ра бо ти ме ни ка ква ра бо та за жи ве ач ка или би ло што од она 
што би мо же ле да го вр ши ме за оста на ти те шест де на, ни ту пак 
сме е ме да им доз во ли ме на сво и те де ца тоа да го чи нат. Пе то кот 
е ден за под го то вка. Тој тре ба да се иско ри сти за не оп ход ни те под-
го то вки за са бо та та, а то гаш да се мис ли и збо ру ва за неа. Не смее 
да се збо ру ва ни ту чи ни ни што што не бо то би го сме та ло за кр-
ше ње на све та та са бо та. Бог ба ра не са мо во са бо та да не се фа-
ќа ме за ни ка ква фи зич ка ра бо та, ту ку да го на у чи ме сво јот дух да 
мис ли са мо за све ти те пра ша ња. Да се збо ру ва за зем ни те не шта 
всуш ност зна чи да се кр ши че твр та та за по вед, а исто тоа ва жи и 
за во де ње то на лес ни те и без на чај ни те раз го во ри. Ако збо ру ва ме 
за се то она што ќе ни дој де на ум, то гаш тоа се праз ни збо ро ви. 
Са мо то од вра ту ва ње од пра ви от пат но си во ропс тво и нав ле ку ва 
осу да.

Саботатаепремногудрагоценазадасепреспие. – Ни кој не 
тре ба да си доз во ли, пре ку сед ми ца та, да ста не тол ку пре о ку пи-
ран во зем ни те ра бо ти, и тол ку ис цр пен од сво и те на по ри за зем на 
до би вка, та ка што во са бот ни от ден не ма си ла или енер ги ја за 
служ ба та Бож ја. Ние го кра де ме Бо га ко га не сме во мож ност да 
го обо жу ва ме Не го во Не го ви от свет ден. Ние се за ки ну ва ме се-
бе си исто та ка; за тоа што нам ни тре ба топ ли на та и свет ли на та на 
друш тво то, ка ко и си ла та ко ја е при до би е на од му дро ста и искус-
тво то на дру ги те хри сти ја ни.

Не мој те да ги по ми ну ва те дра го це ни те ча со ви од са бо та та во 
по сте ла. Во са бо та на у тро се мејс тво то тре ба да ста не ра но. Ако 
ста не доц на, ќе на ста не по ре ме ту ва ње и за бр за ност во под го то-
вка та за до ру чек и са бот на та шко ла. Сре де за бр за но ста ќе на ста не 
ме теж и не тр пе ли вост. Та ка во до мот ќе се по ја ват не све ти чув-
ства. Та ка обе све те на та са бо та на тој на чин ста ну ва бре ме и неј-
зи но то до а ѓа ње ќе се оче ку ва со не при јат ни чув ства на ме сто со 
љу бов.

Посететегијавнитеслужбисосвоитедеца. – За та тков ци те 
и мај ки те тре ба да би де пра ви ло нив ни те де ца да по се тат бо гос-
лу же ние во са бо та и тоа пра ви ло тре ба да го при си лат со сво јот 
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при мер. Прет ста ву ва долж ност да им за по ве да ме на на ши те де ца 
и на ши те се мејс тва.. ка ко што тоа го сто ри Авра ам. Пре ку при мер 
ка ко и пре ку на че ла ние тре ба да ги имре си о ни ра ме со вер ски те 
уче ња. Си те оние кои со кр ште нич ки от за вет, све че но се по све ти ле 
се бе си на Бож ја та служ ба; тие се под за вет ни об вр ски да се ста ват 
се бе си и сво и те де ца та му ка де ќе мо жат да се за до би јат со си те 
мож ни пот тик ну ва ња и охра бру ва ња во хри сти јан ски от жи вот.

Но до де ка му слу жи ме на Бо га, тоа не тре ба да го сме та ме за те-
шка и не под нос ли ва ра бо та, ко ја пре чи на умот. Гос по до ва та са бо та 
е соз да де на за бла гос лов и за нас и за на ши те де ца. Тие кон са бо-
та та тре ба да гле да ат ка ко на ден за за до волс тво, ден кој Бог го по-
све тил; и тие тоа та ка ќе го сме та ат до кол ку се со од вет но обу че ни.

Носетеубаваоблекаводомотнабогослужение. – На мно гу-
ми на им е по треб но упат ство за тоа ка ко тре ба да се по ја ват на 
со ста но ци те при бо гос лу же ни е то во са бо та. Тие не тре ба да до а-
ѓа ат во при сус тво то Бож јо во обич на та ра бот нич ка об ле ка ко ја ја 
но сат во те кот на сед ми ца та. Си те тре ба да има ат по себ на об ле ка 
за са бо та ко ја ќе ја но сат ко га при сус тву ва ат на служ ба та во Бож-
ји от дом. Иа ко не тре ба да се при ла го ду ва ме на свет ска та мо да, 
се пак не сме е ме да би де ме рам но душ ни за на ши от над во ре шен 
изг лед. Мо ра ме да би де ме чи сти и уред ни, но без укра су ва ња. Бож-
ји те де ца мо ра ат да би дат чи сти и од над вор и од вна тре.

Објаснетејасаботнатапроповеднадецата. – Про по вед ни-
ци те се ан га жи ра ни во све то, све че но де ло, но врз оние кои слу-
ша ат исто та ка по чи ва иста тол ка ва све че на од го вор ност. Тие 
тре ба да слу ша ат со од луч ност да ги сле дат ин струк ци и те кои мо-
ра ат да ги пра кти ку ва ат си те кои са ка ат да се здо би јат со жи вот 
ве чен. Се кој слу ша тел тре ба да се тру ди да ја раз бе ре се ко ја пре-
зен та ци ја на Биб ли ска та ви сти на ка ко Бож ја по ра ка до не го, да 
таа би де при ме на со ве ра и ста ве на во пра кса во се којд нев ни от 
жи вот. Ро ди те ли те тре ба да им ги об јас нат на сво и те де ца збо ро-
ви те из го во ре ни од ка те дра та, за и тие исто та ка да раз бе рат и 
има ат зна е ње, кое до кол ку се при ме ну ва ќе до не се изо бил но бла-
го дат и мир.

Обезбедетепосебентретманзавременаоброкот. – За са-
бо та не тре ба да се под го тви по бо га то или по раз но вид но ја де ње 
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откол ку за дру ги те де но ви. На про тив, хра на та тре ба да би де по ед-
но став на и тре ба по мал ку да се ја де, ка ко ду хот би бил би стар и 
енер ги чен за сфа ќа ње на ду хов ни те не шта. Пре ку мер но то ја де ње 
го за маг лу ва мо зо кот. Мно гу ми на ќе ги слу ша ат нај дра го це ни те 
збо ро ви и не ма да ги раз бе рат, за тоа што умот им е по ре ме тен од 
не пра вил на та ис хра на. Со пре ку мер но то ја де ње во са бо та мно гу-
ми на го обес че сту ва ат Бо га по ве ќе откол ку што тие мис лат.

И по крај тоа што во са бо та тре ба да се воз др жу ва ме од го тве ње, 
се пак не е не оп ход но да се ја дат лад ни ја де ња. Ако вре ме то е 
лад но, доз во ле но е да се под грее ја де ње то кое сте го под го тви ле 
прет ход ни от ден. Иа ко ед но став ни, ја де ња та тре ба да би дат вкус ни 
и уба во под го тве ни. Под го тве те и не што што ќе се сме та за по себ но 
за до волс тво кое се мејс тво то го не ма се кој ден.

Останатиотделодденотеистотакадрагоцен. – Са бот на та 
шко ла и бо гос лу же ни е то за зе ма ат са мо еден дел од са бот ни от 
ден. Оној друг дел кој пре о ста ну ва на се мејс тво то мо же да се на-
пра ви да би де нај свет и нај дра го цен од си те ча со ви на са бо та та. 
По го ле ми от дел од ова вре ме ро ди те ли те тре ба да го по ми нат со 
сво и те де ца. 

Планирајтесоодветночитањеиразговор. – Са бо та та – о! – 
на пра ве те ја нас ла тка, најб ла гос ло вен ден од це ла та сед ми ца... 

Ро ди те ли те мо жат и тре ба да по све тат вни ма ние на сво и те 
де ца, чи тај ќи им ги нај прив леч ни те де ло ви од Биб ли ска та исто ри ја, 
вос пи ту вај ќи ги да го по чи ту ва ат са бот ни от ден, др жеј ќи ја спо ред 
за по вед та. Тоа не мо же да би де по стиг на то ако ро ди те ли те не чув-
ству ва ат бре ме да ги за ин те ре си ра ат сво и те де ца. Но тие са бо-
та та мо жат да ја на пра ват за до волс тво до кол ку пра вил но по ста-
пат. Де ца та мо жат да се за ин те ре си ра ат во до бро чи та ње или раз-
го вор око лу спа се ни е то на сво и те ду ши. Но тие тре ба да би дат 
вос пи та ни и обу че ни. Те лес но то ср це не са ка да мис ли за Бо га, за 
не бо то или за не бес ни те не шта. Тре ба да по стои по сто ја но по тис-
ну ва ње на стру ја та на све тов но ста и нак ло не то ста кон зло и да £ 
доз во ли ме на не бес на та свет ли на да вле зе.

Небидетерамнодушниконактивноститенадецата.– Јас 
имам ви де но де ка во са бот ни от ден мно гу ми на се рам но душ ни и 
не зна ат ка де се нив ни те де ца или што тие пра ват.
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Ро ди те ли, над сè гри же те се за сво и те де ца во са бот ни от ден. 
Не доз во лу вај те им да го пре ста пу ва ат са бот ни от ден со тоа што 
ќе си игра ат во ку ќа та или пак над вор. Вие са ми те ја пре кр шу ва те 
са бо та та ако им доз во ли те на ва ши те де ца да го сто рат тоа, и ко га 
вие ќе им доз во ли те на ва ши те де ца да тал ка ат на о ко лу и им доз-
во лу ва те да си игра ат во са бо та, Бог гле да кон вас ка ко на пре стап-
ни ци на са бо та та.

воприродасодецата. – Ро ди те ли те мо жат да ги из не сат де-
ца та над вор за тие да го гле да ат Бо га во при ро да та. Ним мо же да 
им се по ка жат цве ќи ња и отво ре ни цвет чи ња, ви со ки др ва и пре-
крас ни тре вки и да би дат по у че ни де ка Бог ги на пра вил си те тие 
не шта во шест де на и се од мо рил во сед ми от ден и исти от го по-
све тил. Та ка ро ди те ли те мо жат да ги вр зат нив ни те лек ции на по-
у чу ва ње за нив ни те де ца, та ка што ко га тие де ца гле да ат кон не-
шта та од при ро да та, тие ќе се при се тат на го ле ми от Соз да тел на 
си те нив. Нив ни те мис ли ќе би дат воз диг на ти кон Бо гот на при ро-
да та - на зад кон соз да ва ње то на на ши от свет, ко га бе ше по ста ве на 
ос но ва та на са бо та та и ко га си те Бож ји си но ви воск лик ну ваа. Та-
кви се по у ки те кои тре ба да би дат втис на ти врз умо ви те на на ши те 
де ца.

Ние не тре ба да ги учи ме на ши те де ца де ка тие не сме ат да би-
дат среќ ни во са бо та и де ка е по греш но да се ше та во при ро да. О, 
не. Хро стос ги во де ше Сво и те уче ни ци по крај езе ро то во са бо тен 
ден и ги по у чу ва ше. Не го ви те про по ве ди во са бо та не беа се ко гаш 
про по ве да ни во за тво ре ни ѕи до ви.

Другиочигледнипоукиодприродата. – Уче те ги де ца та да 
го ви дат Хри ста во при ро да та. Из ве де те ги над вор, под ве ли чес-
тве ни те дрв ја, во гра ди на та и уче те ги во си те ве ли чес тве ни де ла 
на соз да ва ње то да ви дат израз на Не го ва та љу бов. По у чу вај те ги 
де ца та де ка Бог вос по ста вил за ко ни што упра ву ва ат со си те су-
штес тва, де ка Тој по ста вил за ко ни и за нас и де ка тие за ко ни се 
за на ша сре ќа и ра дост. Не мој те да ги за мо ру ва те со дол ги мо ли-
тви и со до сад ни ин струк ции, ту ку пре ку очиг лед ни те по у ки од при-
ро да та на у че те ги на пос луш ност на Бож ји от за кон.

Пружетевистинскиконцептзабожјиоткарактер. – Ка ко мо-
жат де ца та да стек нат по до бро поз на ва ње за Бо га откол ку ко га ќе 
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по ми нат во по ле еден дел од сво е то вре ме, не во игра, ту ку во 
друш тво на сво и те ро ди те ли? Овоз мо же те им на нив ни те мла ди 
ду ши да го нај дат Бо га во уба ви ни те на при ро да та, обра те те им 
вни ма ние на зна ци те на Не го ва та љу бов кон чо ве кот во се то она 
што е соз да де но и тоа нив ќе ги прив ле че и за ин те ре си ра. Тие то-
гаш не ма да би дат во опас ност да го по вр зу ва ат Бо га со она што 
е стро го и су ро во, ту ку, гле дај ќи ги си те тие уба ви ни кои Тој ги соз-
дал за ра ди до бро то на чо ве кот, ќе гле да ат на Не го ка ко на не жен 
Та тко полн со љу бов. Тие ќе сфа тат де ка Не го ви те за бра ни и за-
по ве ди не ма ат за цел са мо да ја истак нат Не го ва та моќ и власт, 
ту ку де ка пред сè Тој ја имал во пред вид сре ќа та на Не го ви те де ца. 
И ко га Бог та ка ќе им се при ка же да ја сог ле да ат се та Не го ва љу-
бов и ми лост, уба ви на и прив леч ност на Не го ви от ка ра ктер, тие ќе 
по чув ству ва ат љу бов кон Не го. Мо же те да го свр ти те нив но то вни-
ма ние на уба ви те пти ци кои го ис пол ну ва ат воз ду хот со сво и те 
среќ ни пес ни, на тре вки те и пре крас но обо е ни те цве ќи ња од кои 
ми ри са ат це ли те по ли ња. Се то тоа ја об ја ву ва љу бо вта и ве шти-
на та на не бес ни от Умет ник и ја по ка жу ва Бож ја та сла ва.

Ро ди те ли, зо што да не ги иско ри сти те по у ки те кои Бог ни ги дал 
во кни га та на при ро да та за на сво и те де ца да им ја об јас ни те Не-
го ва та ви стин ска при ро да? Оние кои ја жр тву ва ат ед но став но ста 
на мо да та и се од во ју ва ат од уба ви ни те на при ро да та не ма да би-
дат бо га ти во ду хот. Тие не мо жат да ја раз бе рат ве шти на та и си-
ла та Бож ја ко ја се ог ле да во Не го ви те соз да де ни де ла; и за ра ди 
тоа нив ни те ср ца не за бр зу ва ат и чу ка ат со но ва љу бов и ин те рес, 
и тие не се ис пол ну ва ат со вос хи ту ва ње и стра во по чит гле дај ќи го 
Бо га во при ро да та. 

Дендасеживееедемскиотживот.–Вред но ста на де нот за 
од мор ка ко вос пит но средс тво е не про цен ли ва. Што и да ба ра Бог 
од нас, Тој по втор но ни го вра ќа, укра се но и пре о бра зе но со Не го-
ва та сла ва... 

И де нот за од мор и се мејс тво то се вос по ста ве ни во Едем и 
Бож ја на ме ра е тие да оста нат не ра скин ли во по вр за ни. Во тој ден, 
по ве ќе откол ку во би ло кој друг, ние мо же ме да жи ве е ме едем ски 
жи вот. Спо ред Бож ји от план, чле но ви те на се мејс тво то тре ба да 
би дат здру же ни во ра бо та та и про у чу ва ње то, при бо гос лу же ни е то 
и ре кре а ци ја та, та тко то ка ко све ште ник на сво јот дом, а и та тко то 
и мај ка та ка ко учи те ли и дру га ри на сво и те де ца. Ме ѓу тоа, пос ле-
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ди ци те од гре вот, кои ги про ме ни ле жи вот ни те ус ло ви, во го ле ма 
мер ка ја спре чи ле оваа за ед ни ца. Че сто, та тко то во те кот на сед-
ми ца та од вај мо же да ги ви ди ли ца та на сво и те де ца. Не му му е 
ре чи си со сем ускра те на мож но ста да дру га ру ва со де ца та и да ги 
по у чу ва. Но, Бож ја та љу бов им по ста ви ла гра ни ца на ба ра ња та 
на ра бо та та. Тој ја ста вил Сво ја та ми ло сти ва ра ка на де нот за од-
мор. Во тој Не гов ден, Тој на чле но ви те на се мејс тво то им дал мож-
ност да би дат во за ед ни ца со Не го, со при ро да та и ед ни со 
дру ги.

Направетејасаботатазадоволство. – Си те кои го са ка ат Бо га 
тре ба да сто рат сè што мо жат са бо та та да ја на пра ват ви стин ска 
ми ли на, за таа да би де све та и по чи ту ва на. Но тие не мо жат да го 
по стиг нат тоа ако ба ра ат за до волс тва во греш ни те и за бра не ти те 
за ба ви. Се пак, мо жат да сто рат мно гу за да ја воз диг нат са бо та та 
во сво е то се мејс тво и од неа да на пра ват нај ин те ре сен ден во сед-
ми ца та. Тре ба да нај де ме вре ме да се по све ти ме на сво и те де ца. 
Про ме на та на нив ќе вли јае бла го при јат но. Мо же ме да из ле зе ме 
со нив во при ро да, на чист воз дух, да се ди ме со нив во по ле то, на 
сон це то и да му да де ме хра на на нив ни от не у мо рен дух раз го ва-
рај ќи за нив за Бож јо то де ло. Мо же ме да им вле е ме љу бов и по чи-
ту ва ње кон Не го со тоа што ќе им обра ти ме вни ма ние на уба ви-
на та на при ро да та.

Ние тре ба са бо та та да ја сто ри ме до таа мер ка ин те рес на за 
чле но ви те на сво е то се мејс тво, за се кој пат да ја оче ку ва ат со ра-
дост. Ро ди те ли те нај ве ќе ќе ја во зи шат и сла ват са бо та та, ако про-
на о ѓа ат по год ни на чи ни да ги по у чат сво и те де ца и да ги при до би-
јат за ду хов ни от жи вот, об јас ну вај ќи им ја при ро да та Бож ја и тоа 
што тој го ба ра од нас да го сто ри ме ка ко би го усо вр шу ва ле сво-
јот хри сти јан ски ка ра ктер и до би ле жи вот ве чен. Ро ди те ли, на пра-
ве те ја са бо та та ден на за до волс тво, за ва ши те де ца жел но да ја 
оче ку ва ат и по се ду ва ат чув ства на до бро дој де во сво и те ср ца за 
неа.

До стиг ну ва ње врввомолитваипесна. – Ка ко што за о ѓа сон-
це то, не ка гла сот на мо ли тва и пес на на бла го дар ност го обе ле жат 
за вр ше то кот на све ти те ча со ви и по ба рај те го Бож јо то при сус тво 
за гри жи те на ра бот на та сед ми ца ко ја на ста пу ва.

377



На тој на чин ро ди те ли те мо жат да сто рат са бо та та да би де нај-
ра до сен ден во сед ми ца та – што таа и тре ба да би де. Тие мо жат 
да ги на ве дат сво и те де ца тој ден да го сме та ат за ми ли на, ден 
над де но ви те, свет и сла вен ден Гос по дов.
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Г Л А  В А  8 0

СТРАвОПОчИТЗАОНАшТОеСвеТО

Драгоценатаблагодатнастравопочитта. – Стра во по чит та е 
ед на дру га ска по це на доб лест ко ја тре ба гриж ли во да се не гу ва.

Вос пи ту ва ње то и обра зо ва ни е то на мла ди те тре ба да би де од 
та ков ка ра ктер та ка што ќе ги воз ди га све ти те не шта и пот тик не 
чи ста по све те ност на Бо га во Не го ви от дом. Мно гу ми на кои твр дат 
де ка се де ца на не бес ни от Цар не ма ат пра вил но гле ди ште за све-
то ста на веч ни те ра бо ти.

Требадасеимастравопочитконбога. – Ви стин ска та стра во-
по чит кон Бо га про из ле гу ва од соз на ни е то за Не го ва та не о гра ни-
че на го ле ми на и од све ста за Не го во то при сус тво. Ср це то на се-
кое де те мо ра да би де дла бо ко про тка е но со таа свест за Не вид-
ли ви от.

Неговотоиметребадабидепочитувано. – Тре ба да се по-
ка же стра во по чит и кон Бож јо то име. Ни ко гаш не би сме е ле да го 
из го во ри ме тоа име прем но гу лес но или не про мис ле но. Ду ри и во 
мо ли тва та тре ба да се од бег ну ва не го во че сто и не по треб но по вто-
ру ва ње. „Све то е и страш но Не го во то име!“ (Псалм 111:9). До де ка 
го из го ва ра ат, ан ге ли те ги по кри ва ат сво и те ли ца. Со ка кво стра-
во по чи ту ва ње ние, пад на ти и греш ни, би тре ба ле да го из го ва ра ме 
со на ши те ус ни!

НеговиотЗборесвет. – Мо ра ме да по ка же ме стра во по чит и 
кон Бож ја та Реч. Мо ра ме да го по чи ту ва ме и пе ча те ни от текст, ни-
ко гаш не сме е ме да го упо тре бу ва ме во обич ни це ли ни ту со нив 
да по ста пу ва ме не мар но. Пис мо то ни ко гаш не тре ба да се ци ти ра 
во ше га или да се пре ра ска жу ва за да се иска же не ко ја ду хо ви тост. 
„Се кое Бож ји збор е чист“, „ка ко сре бро пре то пе но во зем је на печ ка 
пре чи сте но се дум па ти“ (Изре ки 30:5; Псалм 12:6).

Местотозамолитва–богеприсутен. – Пре ку утрин ска и ве-
чер на жр тва, во вид на мо ли тва и бла го дар ност, Бог тре ба да би де 
сла вен во се кој хри сти јан ски дом. Де ца та тре ба да би дат по у чу-
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ва ни ча сот на мо ли тва ни ко гаш да не го за бо ра ват и да му при ста-
пат со стра во по чит.

Домотбожји–Неговиотсветхрам. – Мно гу ми на... не ма ат 
пра вил но гле ди ште за све то ста на веч ни те не шта. Ско ро си те 
тре ба да се по у чу ва ат ка ко да се од не су ва ат во Бож ји от дом. Ро-
ди те ли те не тре ба са мо да по у чу ва ат, ту ку и да им за по ве да ат на 
сво и те де ца во све ти ли ште то да вле гу ва ат со се ри оз ност и стра-
во по чит.

чувајтесеодрастечкатанегрижливост. – Спо ред све то ста 
на ста ро за вет но то све ти ли ште, хри сти ја ни те мо жат да се по у чат 
ка ко тре ба да го по чи ту ва ат ме сто то на кое Бог се со ста ну ва со 
Сво јот на род. Во на ви ки те и оби ча и те на на ро дот во пог лед на вер-
ски те обре ди е дој де но до го ле ма про ме на не на по до бро, ту ку на 
по ло шо. Дра го це ни те све ти не шта кои нè до ве ду ва ат во вр ска со 
Бо га бр зо го гу бат сво е то вли ја ние врз умот и ср це то и се до ве ду-
ва ат на ни зок сте пен со обич ни те не шта. Во го ле ма мер ка го сне-
ма ло она по чи ту ва ње кое на ро дот го чув ству вал кон ста ро за вет-
но то све ти ли ште во кое тој се со ста ну вал со Бо га во све та та 
служ ба. Но Бог са ми от го вос по ста вил ре дот на Сво ја та служ ба, 
воз ди гај ќи ја над се то она што е мин ли во.

До мот Бож ји че сто па ти е обес че стен и са бо та та е пре кр ше на 
од де ца та на оние кои ве ру ва ат во са бо та та. Во не кои слу чаи ним 
во до мот им е доз во ле но да тр ча ат, игра ат, збо ру ва ат и го ма ни фе-
сти ра ат сво јот лош тем пе ра мент на се кој со ста нок ка де све ти те 
му слу жат на Бо га во уба ви на та на све то ста. И ме сто то кое тре ба 
да би де све то, и ка де тре ба да вла дее све та ти ши на, и ка де тре ба 
да има со вр шен ред, уред ност и по низ ност, на пра ве но е да би де 
со вр шен Ва ви лон, „збр ка.“ Тоа е до вол но за да се пре диз ви ка Бож-
јо то не го ду ва ње и Не го во то при сус тво да не би де при сут но на на-
ши те со бра ни ја.

Ниеимамеповеќепричиназастравопочитотколкуевре-
ите. – Ви сти на е де ка ско ро це лос но се уга си ло стра во по чи ту ва-
ње то кон Бож ји от дом. Све ти те не шта и све ти те ме ста не се раз-
ли ку ва ат од обич ни те; не се це ни она што е све то и воз ви ше но. 
Не е ли тоа при чи на за не до ста ток на ср деч на та по бож ност во на-
ши те се мејс тва? Не е ли тоа за ра ди тоа што на ше то воз ви ше но 
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зна ме на ве ра та за не ма ре но се вле че по пра ши на та? Бог на Сво-
јот на род во ста ри от за вет му дал со вр ше ни про пи си во пог лед на 
ре дот и точ но ста. Зар се про ме нил Не го ви от ка ра ктер? Не е ли тој 
Го ле ми от и Се мо ќен Бог кој што вла дее на не бо то над не бе са та? 
За рем не би би ло до бро че сто да ги чи та ме упат ства та кои Са ми от 
Бог им ги дал на Евре и те, ка ко би мо же ле ние, кои нè одб лес ну ва 
свет ли на та на ве ли чес тве на та ви сти на, да се уг ле да ме на стра во-
по чи ту ва ње то кое тие му го ука жу ва ле на до мот Бож ји? Ние има ме 
при чи ни... да би де уште пов ни ма тел ни и да не гу ва ме уште по го-
ле мо стра во по чи ту ва ње кон на ше то бо гос лу же ние откол ку Евре-
и те. Ме ѓу тоа, не при ја те лот бил на де ло за да ја уни шти на ша та 
ве ра во све то ста на хри сти јан ско то бо гос лу же ние.

учетегидецатадавлегуваатсостравопочит. – Ро ди те ли, 
воз диг не те ги на че ла та на хри сти јанс тво то пред очи те на сво и те 
де ца. По мог не те им да го втка јат Ису са во сво и те жи во ти. На у че те 
ги да не гу ва ат нај го ле мо стра во по чи ту ва ње кон до мот Бож ји и да 
сфа тат ко га вле гу ва ат во исти от де ка нив ни те ср ца тре ба да би дат 
об зе ме ни со мис ли те: „Бог е ту ка и ова е Не гов дом. Јас мо рам да 
имам чи сти мис ли и нај све ти по бу ди. Во мо е те ср це не смее да 
има гор дост, за вист, зли прет по ста вки, омра за или из ма ма за тоа 
што се на о ѓам во при сус тво то на све ти от Бог. Ова е ме сто на кое 
Бог се со ста ну ва со Сво јот на род и го бла гос ло ву ва. Воз ви ше ни от 
и свет Бог, кој жи вее во веч но ста, ме гле да, го ис пи ту ва мо е то ср це 
и ги чи та нај тај ни те мис ли и по стап ки на мо јот жи вот.

Даостанатсосвоитеродители. – Мо рал ни от вкус на оние 
кои до а ѓа ат на бо гос лу же ние во све ти от Бож ји дом мо ра да би де 
воз ви шен, бла го ро ден и по све тен. Ова пра ша ње во го ле ма мер ка 
е за по ста ве но. Не се сфа ќа не го во то зна че ње и ка ко пос ле ди ца 
на тоа пре ов ла ду ва не ред и не по чи ту ва ње и на Бо га му се на не-
су ва срам. Ко га во да чи те на цр ква та, про по вед ни ци те и на ро дот, 
та тков ци те и мај ки те не ма ат воз ви ше но гле ди ште за тоа пра ша ње, 
што мо же да се оче ку ва од не и скус ни те де ца? Де ца та че сто па ти 
се со би ра ат во гру пи, од во е ни од ро ди те ли те кои би тре ба ло да 
во дат гри жа за нив. Иа ко се на о ѓа ат во при сус тво то Бож јо ка де не-
го ви те очи ги гле да ат, де ца та се од не су ва ат ле ко мис ле но, се ше-
гу ва ат и се сме ат, без гриж ни се, нев ни ма тел ни и не чув ству ва ат 
стра во по чи ту ва ње.
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Дасебидетрезвенитивок. – Не по ка жу вај те тол ку мал ку по-
чи ту ва ње кон Бож ји от дом и бо гос лу же ни е то со тоа што ќе раз го-
ва ра те за вре ме на про по вед та. Оние кои го чи нат тоа би би ле ис-
пол не ти со страв и ужас ко га би мо же ле да ви дат ка ко Бож ји те ан-
ге ли ги гле да ат и ги бе ле жат нив ни те де ла. Бог ба ра вни ма тел ни 
слу ша те ли. До де ка лу ѓе то спи е ле, не при ја те лот по се ал ка кол.

Данесепостапувакаконаобичноместо. – Тре ба да по стои 
све то одре ди ште, ка ко во ста ро то све ти ли ште, ка де Бог се срет ну-
вал со Сво јот на род. Тоа ме сто не тре ба да би де ко ри сте но ка ко 
ме сто за обе ду ва ње или со ста но ци, ту ку са мо за бо гос лу же ние. 
Та му ка де што де ца та по се ту ва ат днев но учи ли ште, ако на исто то 
ме сто тие се со би ра ат за бо гос лу же ние во са бо та, тие не ма да мо-
жат да чув ству ва ат све тост на ме сто то и де ка тие мо ра да вле зат 
со чув ства на стра во по чит. Све то то и обич но то се та ка по ме ша ни 
та ка што е те шко да се рас поз на ат.

За ра ди таа при чи на до мот или све ти ли ште то по све те но на Бо га 
не тре ба да би де пре тво ре но во обич но ме сто. Све то ста на ме сто то 
не тре ба да би де збр ка на или по ме ша на со се којд нев ни те обич ни 
чув ства или биз нис пра ша ња. Тре ба да по стои све че на стра во по-
чит врз вер ни ци те ко га вле гу ва ат во све ти ли ште то, и тие тре ба да 
ги оста ват зад се бе си те обич ни све тов ни мис ли, за тоа што тоа е 
ме сто ка де Бог го откри ва сво е то при сус тво. Тоа е при ем но ме сто 
на го ле ми от и ве чен Бог; и за ра ди тоа гор до ста, стра сти те, нес ло-
га та, са мо це не ње то, се бич но ста и алч но ста кои Бог ги прог ла су ва 
за идо ло пок лонс тво, не од го ва ра ат за та кво ме сто.

Данесеманифестирадухналекоумност. – Ро ди те ли, ва ша 
долж ност е да ва ши те де ца да би дат во со вр ше на пот чи не тост, со 
си те нив ни стра сти и зли тем пе ра мен ти пот чи не ти. И ако де ца та 
се зе ме ни на бо гос лу же ние, тие тре ба да раз бе рат ка де се на о ѓа ат 
– де ка тие не се до ма, ту ку та му ка де Бог се сре ќа ва со Сво јот на-
род. И тие тре ба да би дат ти вки и да не си игра ат и Бог ќе го свр ти 
Сво е то ли це кон вас, да се со ста не со вас и да ве бла гос ло ви.

Дететокоесметадасеизнесенадвор. – Ва ше то де те тре ба 
да би де по у че но да би де пос луш но ка ко што де ца та Бож ји му се 
не му пос луш ни. До кол ку тоа на че ло се др жи еден збор од вас ќе 
има те жи на ко га де те то е не мир но во Бож ји от дом. Но до кол ку де-
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ца та не мо жат да би дат за уз да ни, до кол ку ро ди те ли те сме та ат 
де ка за уз ду ва ње то е прем но гу да се ба ра, де те то тре ба да би де 
из не се но од цр ква та вед наш; тоа не тре ба да би де оста ве но да ги 
од вра ту ва умо ви те на слу ша те ли те со тоа што ќе збо ру ва или тр ча 
на о ко лу. Бог е осра мо тен од ла ба ви от на чин на кој ро ди те ли те 
упра ву ва ат со сво и те де ца до де ка тие се во цр ква.

Недостатокотнастравопочитпричинетпрекураскошнооб-
лекување. – Си те тре ба да би дат на у че ни да би дат чи сти, уред ни 
и вни ма тел ни во об ле ку ва ње то, но исто та ка и да не се од да ва ат 
на над во реш но об ле ку ва ње кое ни ка ко не од го ва ра за све ти ли-
ште то. Укра су ва ње то не смее да се доз во ли, за тоа што тоа пот тик-
ну ва не до ста ток на стра во по чит... Со си те пра ша ња на об ле ку ва ње 
тре ба стрикт но да се упра ву ва спо ред на че ла та на Биб ли ја та. Мо-
да та е бо жи ца ко ја вла дее со све тот, но таа че сто па ти се вов ле-
ку ва и во цр ква та. Цр ква та тре ба да ја зе ме реч та Бож ја за свое 
ме ри ло, а ро ди те ли те тре ба раз ум но да го сфа тат тоа пра ша ње.

Покажетепочитувањеконпроповедниците–божјитепрет-
ставници. – Тре ба да се по ка же стра во по чит и кон Бож ји те прет-
став ни ци – кон про по вед ни ци те, учи те ли те и ро ди те ли те кои се по-
ви ка ни да збо ру ва ат и дејс тву ва ат во Не го во име. По чи ту вај ќи ги 
нив, Му ука жу ва ме чест на Бо га.

Одговорностанародителитекоикритикуваат. – Ро ди те ли 
вни ма вај те, ка ков при мер и ка кви по и ми им да ва те на сво и те де ца. 
Нив ни от дух е мно гу под ло жен на вли ја ни е то и лес но го при ма. 
Ако го вор ни кот при бо гос лу же ни е то на пра ви гре шка, не мој те да 
ја спо ме ну ва те. Збо ру вај те са мо за не го ви те до бри по стап ки и за 
до бри те мис ли кои ви ги из нел и кои тре ба да ги вред ну ва те ка ко 
не што што до а ѓа пре ку Бож ји от по сред ник. Мно гу е лес но да се 
ви ди зо што ра бо та та на про по вед ни кот има тол ку мал ку дејс тво 
на де ца та и зо што тие има ат та ка мал ку стра во по чи ту и ва ње кон 
до мот Бож ји. Нив но то вос пи ту ва ње во тој пог лед е не ис прав но.

Чув стви тел ни те и при ем чи ви те умо ви на де ца та ја це нат ра бо-
та та на Бож ји от слу га спо ред тоа ка ко гле да ат на тоа Не го ви те ро-
ди те ли. Мно гу ми на од оние кои се гла ва на се мејс тва та до ма ја 
кри ти ку ва ат служ ба та, одо бру вај ќи не што мал ку, а осу ду вај ќи го 
се то оста на то. И та ка ве ста Бож ја упа те на на лу ѓе то се кри ти ку ва 
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и ста ва во пра ша ње и ста ну ва пред мет на ле ко мис ле ни раз го во ри. 
Ка ко вли ја ат на де ца та овие ле ко мис ле ни и нев ни ма тел ни при-
мед би ќе откри јат са мо не бес ни те кни ги. Де ца та мно гу лес но ги 
при ма ат и сфа ќа ат овие не шта откол ку што ро ди те ли те се нак ло-
не ти да мис лат. Тие та ка до би ва ат по греш ни мо рал ни по и ми, кои 
ни ко гаш не ма да мо жат це лос но да се про ме нат. Ро ди те ли те се 
жа лат де ка нив ни те де ца има ат твр до ср це и де ка во нив не мо-
жат да про бу дат чув ство на од го вор ност кон ба ра ња та Бож ји; но 
во не бес ни те кни ги не по греш ли во е за бе ле жа на ви стин ска та при-
чи на за тоа. Ро ди те ли те би ле не о бра те ни. Нив ни те ни ски и по-
врш ни по и ми за све то ста на про по вед нич ки от по вик и све ти ли-
ште то Бож је се втка ни во вос пи ту ва ње то на нив ни те де ца.

Пра ша ње е да ли не кој кој со го ди ни до би вал по греш но до маш но 
вос пи ту ва ње не ко гаш ќе мо же да има чув стви тел на стра во по чит 
и ви сок по им за Бож ји те про по вед ни ци и лу ѓе то на кои Тој им го 
до ве рил спа се ни е то на ду ши те. За овие ра бо ти тре ба да се збо-
ру ва со стра во по чит, со од бра ни збо ро ви и чув ство на од го вор ност, 
ка ко со тоа на си те со кои до а ѓа те во до пир би им по ка жа ле де ка 
ве ста на слу га та Бож ји ја сме та те за вест на са ми от Бог.

Практикувајтестравопочитсèдодекатоанестаненавика. 
– Мно гу е по треб на стра во по чит та кај мла ди те во овој век. Јас сум 
преп ла ше на ко га гле дам ка ко де ца та и мла ди те на ре ли ги оз ни ро-
ди те ли се тол ку нев ни ма тел ни за ре дот и со од вет но ста на од не су-
ва ње то и об ле ку ва ње то кое тре ба да го ма ни фе сти ра ат во Бож ји от 
дом. До де ка Бож ји те слу ги ги пре зен ти ра ат збо ро ви те на жи во тот 
до лу ѓе то, не кои чи та ат, дру ги ше по тат или се сме ат. Нив ни те очи 
гре шат со тоа што го од вра ќа ат вни ма ни е то на си те око лу нив. 
Оваа на ви ка, до кол ку се оста ви да про дол жи, ќе рас те и ќе има 
вли ја ние врз дру ги те.

Де ца та и мла ди те ни ко гаш не тре ба да мис лат де ка тре ба да 
се би де гор де лив со тоа да се би де рам но ду шен и не гриж лив на 
со ста но ци те ка де Бог се обо жу ва. Бог ја гле да се ко ја мис ла или 
де ло ка де не ма стра во по чит и тоа е за пи ша но во не бес ни те кни ги. 
Тој ве ли: „Јас ги знам тво и те де ла.“ Ни што не е со кри е но од Не го-
во то око кое ги ис пи ту ва си те не шта. До кол ку има те фор ми ра но 
во кол кав и да е сте пен на ви ка на нев ни ма тел ност и рам но душ-
ност во Бож ји от дом, упо тре бе те ги си ли те со кои рас по ла га те да 
го ис пра ви те тоа и по ка же те де ка по се ду ва те са мо по чи ту ва ње. 
Пра кти ку вај те стра во по чит сè до де ка таа не ста не дел од вас.
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Г Л А  В А  8 1

КООРДИНАцИјАНАДОМОТИцРКвАТА

Започнетегоделотонаблагодаттаводомот. – Ро ди те ли, за-
поч не те го де ло то на бла го дат та во цр ква та во сво јот дом, та ка од-
не су вај ќи се да де ца та ви дат де ка вие со ра бо ту ва те со не бес ни те 
ан ге ли. Би де те си гур ни де ка вие сте обра те ни се кој ден. Вос пи ту-
вај те се се бе си и сво и те де ца за жи во тот ве чен во Бож јо то царс-
тво. Ан ге ли те ќе би дат ва ши сил ни по мош ни ци. Са та на та ќе ве 
иску шу ва, но вие не се пре да вај те. Не збо ру вај те ни ту еден збор 
со кој не при ја те лот мо же да зе ме пред ност нас вас.

Ви сти на та е чи ста и не ра си па на. Не ка таа пре би ва во ср це то. 
Не ка од лу ка та на се кој член од се мејс тво то би де: „Јас ќе би дам 
хри сти ја нин, за тоа што во ту каш но во учи ли ште јас мо рам да обра-
зу вам ка ра ктер кој ќе ми да де влез во по воз во ше на та шко ла на не-
бо то. Јас мо рам да им го чи нам на дру ги те она што јас по са ку вам 
тие да го чи нат за ме не, за тоа што са мо тие кои го откри ва ат Хри-
ста во овој свет ќе мо жат да вле зат во не бес ни те дво ро ви.“

На пра ве те го до маш ни от жи вот кол ку што е мож но поб ли ску до 
не бо то. Не ка чле но ви те на се мејс тво то не за бо ра ват, ко га се со би-
ра ат при се меј ни от ол тар, да се мо лат за лу ѓе то на од го вор ни ме-
ста во Бож јо то де ло.

Оние кои ги упра ву ва ат сво и те се мејс тва на пра ви лен на чин ќе 
до не сат во цр ква та вли ја ние на ред и стра во по чит. Тие ќе ги прет-
ста ват атри бу ти те на ми ло ста и прав да та ка ко со е ди не ти. Тие на 
сво и те де ца ќе им го откри јат Хри сто ви от ка ра ктер. За ко нот на љу-
без но ста и љу бов на нив ни те ус ни не ма да ги на пра ват нив ни те 
за по ве ди сла би и без авто ри тет и нив ни те на ло зи не ма да би дат 
со о че ни со не пос луш ност.

Тоаштоедомот,тоаќебидеицрквата.– Се кое се мејс тво 
прет ста ву ва цр ква, над ко ја се мејс тва та пре тсе да ва ат. Пр во то не-
што за кое ро ди те ли те тре ба да раз мис лу ва ат е да ра бо тат за спа-
се ни е то на сво и те де ца. Ко га та тко то и мај ка та ка ко све ште ник и 
учи тел во до мот ја за зе мат сво ја та по лож ба цвр сто на Хри сто ва та 
стра на, во до мот ќе би де ши ре но до бро вли ја ние. И тоа по све те но 
вли ја ние ќе би де по чув ству ва но во цр ква та и ќе би де пре поз на е но 
од се кој вер ник. За ра ди го ле ми от не до стак на по бож ност и по све-
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те ност во до мот, де ло то Бож је е мно гу на за де но. Ни кој чо век во 
цр ква та не мо же да вне се вли ја ние кое тој не го ши ри во сво јот до-
ма шен жи вот и во сво и те де лов ни ре ла ции.

Соодветнотооднесувањевоцркватаенаученоводомот. 
– До мот е учи ли ште ка де си те мо жат да на у чат ка ко тре ба да по-
ста пу ва ат во цр ква та. Ко га си те се чле но ви на цар ско то се мејс тво, 
ќе по стои ви стин ска уч ти вост во до маш ни от жи вот. Се кој член на 
се мејс тво то ќе на сто ју ва да го на пра ви до мот уго ден за се кој друг 
член. Бож ји те ан ге ли, кои им слу жат на оние кои ќе би дат нас лед-
ни ци на спа се ни е то, ќе ви по мог нат да на пра ви те мо дел на не бес-
но то се мејс тво. Не ка по стои мир во до мот и ќе има мир во цр ква та. 
Ова дра го це но искус тво до не се но во цр ква та ќе би де на чин за соз-
да ва ње љу без ност еден кон друг. Не до раз би ра ња та ќе пре ста нат. 
Ви стин ска хри сти јан ска уч ти вост ќе би де ви де на ме ѓу чле но ви те 
на цр ква та. Све тот ќе споз нае де ка тие би ле со Ису са и се има ат 
по у че но од Не го. Ка ков са мо впе ча ток цр ква та би оста ви ла врз све-
тот ко га си те чле но ви би жи ве е ле хри сти јан ски жи вот!

Зоштопостоислабоствоцрквата. – Мно гу ми на изг ле да мис-
лат де ка...во цр ква та, на го ле му вач ка та љу бов кон за до волс тво то 
е пос ле ди ца на за не ма ре на та па сто рал на ра бо та. Ви сти на, цр ква та 
тре ба да има вер ни во да чи и па сто ри. Про по вед ни ци те тре ба се ри-
оз но да ра бо тат за мла ди те кои се бе си не се пре да ле на Хри ста, 
и за дру ги кои, и по крај што нив ни те ими ња се на цр кве ни те кни ги, 
не се ре ли ги оз ни и Хри стос не пре би ва во нив. Но про по вед ни ци те 
мо жат да ја вр шат сво ја та ра бо та вер но и до бро, но се пак со тоа 
ќе се по стиг не мал ку до кол ку ро ди те ли те ја за не ма рат сво ја та ра-
бо та. Не до ста то кот на хри сти јанс тво во до маш ни от жи вот е при-
чи на за што по стои не до ста ток на си ла во цр ква та. Се до де ка ро ди-
те ли те не ја сфа тат ра бо та та ка ко што тре ба, ќе би де те шко мла-
ди те да се раз бу дат за да ја сфа тат сво ја та долж ност. До кол ку ре-
ли ги ја та вла дее во до мот, таа ќе би де до не се на во цр ква та. Ро ди-
те ли те кои ја вр шат сво ја та ра бо та за Бо га се си ла за до бро. Ко га 
ги за уз ду ва ат и охра бру ва ат сво и те де ца израс ну вај ќи ги во гри-
жа та и на у ка та Гос по до ва, тие го бла гос ло ву ва ат со седс тво то во 
кое жи ве ат. И цр ква та е за си ле на пре ку нив на та вер на ра бо та.

386



Занемарливиродителинеможатдајавоздигнатцрквата. 
– До кол ку се доз во ли не пос луш ност во до маш ни от жи вот, ср ца та 
на де ца та ќе би дат ис пол не ти со опо зи ци ја на Бож јо то устројс тво. 
Си ла та на Све ти от Дух ќе би де не до вол на да ги омек не и пот чи ни 
нив ни те ср ца. До кол ку во по доц неж ни те го ди ни, под по себ ни окол-
но сти, тие се пре да дат на си ла та на Хри сто во то еван ге лие, тие ќе 
тре ба да во дат ужас ни би тки за да ја до ве дат не ло јал на та вол ја 
на пот чи не тост на вол ја та Бож ја. Че сто па ти и цр ква та стра да за-
ра ди сво и те чле но ви за ра ди по греш но то вос пи ту ва ње при ме но за 
вре ме на дет ство то. Ка ко де ца, ним им би ло доз во ле но да пра кти-
ку ва ат из ма ма за да ја до би јат сво ја та вол ја и ду хот кој бил доз во-
лен да би де бун тов нич ки во до мот, на крај ќе про из ве де и не пос-
луш ност на Бож ји те ба ра ња.

Духовностаможедабидеубиенапрекукритицизам. – Ко га 
вие сте иску шу ва ни да збо ру ва те раз драз ли ви збо ро ви, мо ле те се 
за бла го дат за да му се спро тив ста ви те на иску ше ни е то. Имај те 
на ум де ка ва ши те де ца ќе збо ру ва ат она ка ка ко што ќе ве слуш-
нат де ка вие збо ру ва те. Пре ку сво јот при мер вие мо же те да ги вос-
пи ту ва те. Имај те на ум де ка ако збо ру ва те раз драз ли во со чле но-
ви те на цр ква та, вие ќе збо ру ва те исти та кви збо ро ви на не бо то, 
ко га би ви се доз во ли ло да вле зе те та му...

Проповедникотимапосебнаможност. – Во се ко ја прик лад на 
мож ност на де ца та тре ба да им се по вто ру ва сто ри ја та за Хри сто-
ва та љу бов. Се ко ја про по вед тре ба да со др жи не што по себ но и 
за де ца та. Во тие ма леч ки Хри сто ви от слу га тре ба да стек не трај ни 
при ја те ли. Тој не смее да про пу шти ни ту ед на при ли ка да им по-
мог не во стек ну ва ње на по јас но поз на ва ње на Све то то Пис мо. Тоа 
ќе го за пре па тот на са тан ски те изу ми по ве ќе откол ку што тоа ние 
мо же ме да си го прет по ста ви ме. Ако де ца та ра но се за поз на ат со 
ви сти на та на Бож ја та Реч, на тој на чин се по ди га бра на про тив без-
бож но ста и та кви те де ца ќе би дат во со стој ба не при ја те лот да го 
пре че ка ат со збо ро ви те: „Пи ша но е.“

бидетеверниводомоткакоиприбогослужението. – Ро ди-
те ли, ка ко учи те ли на ва ши те са ка ни ви сти на та тре ба да би де упра-
ву вач ка си ла над ва ша та со вест и ва ше то раз би ра ње, упра ву вај ќи 
над збо ро ви те и де ла та. Би де те та ка вер ни во сво јот до ма шен жи-
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вот ка ко што сте во бо гос лу же ни е то на Бо га. По ка же те им ви стин-
ски ка ра ктер на си те во до мот. Ан ге ли те Бож ји се при сут ни, за бе-
ле жу вај ќи ка ко мла ди те чле но ви на Бож јо то се мејс тво се тре ти-
ра ни. Ве ра та во до мот си гур но ќе би де во ве де на во цр ква та. 
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ОТСЕК XIX

 Денот на судот





Г Л А  В А  8 2

ДОцНАечАСОТ

Сатанатајасобирасвојатавојска. – Са та на та ја со би ра сво-
ја та вој ска, и да ли ние по е ди неч но сме под го тве ни за ужас ни от су-
дир кој е пред нас? Да ли ние се под го тву ва ме се бе си и на ши те се-
мејс тва да ја раз бе ре ме со стој ба та на на ши те не при ја те ли и ме-
то ди на во ју ва ње? Да ли на ши те де ца фор ми ра ат на ви ки на од луч-
ност, за да мо жат да би дат цвр сти и не по пуст ли ви во се кое не што 
во вр ска со на че ло то и долж но ста? Се мо лам си те ние да мо же ме 
да ги раз бе ре ме зна ци те на вре ме то и та ка да се под го тви ме се-
бе си и на ши те де ца за да во вре ме то на су ди рот Бог би де на ше 
при бе жи ште и од бра на.

Подгответесезазапрепастувачкоизненадување.– Пре ста-
пот ско ро ја има до стиг на то сво ја та гра ни ца. Збр ка та го ис пол ну ва 
све тот, и го лем ужас на ско ро тре ба да дој де врз чо веч ки те би ти ја. 
Кра јот е мно гу бли зу. Бож ји от на род тре ба да се под го тву ва за она 
што ќе го снај де све тот ка ко за пре пра сту вач ко из не на ду ва ње.

На ше то вре ме е дра го це но. Ние има ме са мо мал ку, мно гу мал ку 
де но ви на про ба во кои мо же ме да се под го тви ме за ид ни от бес-
мр тен жи вот.

Свеченипрашањазародителите. – Та тков ци и мај ки, ка ков 
е ва ши от за пис? Да ли сте вер ни на до ве ре но то? Ко га ги ви до вте 
де ца та нак ло не ти да го сле дат сво јот ла нец на по стап ки за кој вие 
зна е вте де ка ќе ре зул ти ра во не чи сто ти ја на мис ли те, збо ро ви те 
и де ла та, да ли вие пр во го за мо ли вте Бо га за по мош, оби ду вај ќи 
се да им ја по ка же те нив на та опас ност? Да ли сте им ја по ка жа ле 
ним опас но ста на сле де ње то на па тот кој са ми те го од бра ле? 
Мај ки, да ли сте ја за не ма ри ле сво ја та од Бо га да де на ра бо та – нај-
го ле ма та ра бо та не ко гаш до ве ре на на смрт ни ци те? Да ли сте од-
би ле да ги но си те сво и те од Бо га да де ни од го вор но сти? Во вре-
ме то на не вол ја ко е што е ток му пред нас, ко га су до ви те Бож ји ќе 
па ѓа ат на не чи сти те и не све ти те, да ли ва ши те де ца ќе ве про кол-
нат за ра ди тоа што сте им по пу шта ле на нив ни те жел би?

Требадасепоучатродителитекоисеновивоверата. – 
Оние кои на све тот му ја об ја ву ва ат пос лед на та вест на ми лост 
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мо ра ат да сфа тат де ка им е долж ност да ги по у чу ва ат ро ди те ли те 
во пог лед на уче ње то на ве ра та во се мејс тво то. Го ле мо то дви же ње 
на ре фор ма мо ра да за поч не со из ла га ње на на че ла та на Бож ји от 
за кон на та тков ци те, мај ки те и де ца та. Ко га ги из ло жу ва те ба ра-
ња та на за ко нот и ко га ма жи те и же ни те сог ле да ат де ка долж ност 
им е да се по ко ру ва ат на исти от, тре ба да им се об јас ни де ка од-
го вор но ста ко ја ја прев зе ма ат со таа од лу ка не е са мо за се бе, 
ту ку и за сво и те де ца. По ка же те им де ка по ко ру ва ње то на Бож ји от 
Збор е единс тве на си гур на за шти та од зло кое го во ди све тот во 
про паст.

Нанашитемладиимепотребнопомошиохрабрување. – 
Се га е на ше то вре ме и мож ност да ра бо ти ме за мла ди те лу ѓе. Ка-
же те им де ка ние се га сме во опас на кри за и са ка ме да зна е ме 
ка ко да ја раз ли ку ва ме ви стин ска та по бож ност. На на ши те мла ди 
им е по треб на по мош, да би дат по диг на ти и охра бре ни, но на пра-
ви лен на чин; не, мо же би ка ко што тие по са ку ва ат, но на на чин кој 
ќе им по мог не да има ат по све те ни умо ви. Ним им е по треб на до-
бра, по све ту вач ка ре ли ги ја по ве ќе од што и да е дру го.

Нечекајте. – На ста ни те кои до а ѓа ат фр ла ат сен ка на на ши от 
пат. Та тков ци, мај ки, јас апе ли рам кон вас да на пра ви те се га нај се-
ри оз ни на по ри за ва ши те де ца. Пру же те им се којд нев но вер ско по-
у чу ва ње. Уче те ги да го љу бат Бо га и да би дат вер ни на на че ла та 
на пра во то. Со воз ви ше на, се ри оз на ве ра, на со че на од бо жес тве-
но то вли ја ние на Све ти от Дух, ра бо те те, ра бо те те се га. Не од ло-
жу вај те го тоа за ни ту еден ден, еден час.

вршетецелоснаработа. – Ро ди те ли, по ни зе те ги сво и те ср ца 
пред Бо га. За поч не те те мел на ра бо та со ва ши те де ца. Мо ле те се 
пред Бо га да ви ја про сти ва ша та не пос луш ност на Не го ви от Збор 
во за не ма ру ва ње то да ги вос пи та те сво и те де ца на па тот по кој 
тре ба да одат. За мо ле те за свет ли на и водс тво, за не жен израз на 
ли це то и за јас но раз ли ку ва ње за да мо же те да ги ви ди те сво и те 
гре шки и про пу сти. Бог ќе ги вос ли ши та кви те мо ли тви од ед но по-
низ но и скр ше но ср це.

Исповедањетоможедабиденеопходно. – До кол ку не сте ги 
из вр ши ле до бро ва ши те долж но сти кон ва ши те се мејс тва, ис по ве-

392



дај те ги сво и те гре во ви пред Бо га. Со бе ре те ги сво и те де ца око лу 
вас и приз нај те го сво е то за не ма ру ва ње. Ка же те им де ка има те 
жел ба да до не се те ре фор ма ци ја во до мот и за мо ле те ги да ви по-
мог нат да го на пра ви те до мот тоа што тре ба да би де. Чи тај те им 
ги упат ства та да де ни во Бож ји от Збор. Мо ле те се со нив; и мо ле те 
го Бо га да ги за па зи нив ни те жи во ти и да им по мог не да се под го-
тват за дом во Не го во то царс тво. На та ков на чин вие мо же те да 
поч не те де ло на ре фор ма ци ја; и про дол же те да го др жи те па тот 
Гос по дов.

Дајтеимнадецатапримернастриктнапослушност. – По-
себ но то де ло на ро ди те ли те е за ко ни те Бож ји да им ги на пра ват 
јас ни на нив ни те де ца и да ур ги ра ат на нив на пос луш ност, за тие 
да ја ви дат важ но ста од по чи ту ва ње на Бо га во си те де но ви на нив-
ни от жи вот. Тоа бе ше де ло то на Мој сеј. Тој тре ба ше на ро ди те ли те 
да им ја на ло жи нив на та долж ност да им да дат при мер на де ца та 
на стрикт на пос луш ност. И тоа е де ло то кое над сè дру го тре ба да 
би де из вр ше но во до маш ни от жи вот де нес. Тоа тре ба да ја при дру-
жу ва трој на та ан гел ска вест. Нез на е ње то не е оправ ду ва ње за тоа 
што ро ди те ли те за не ма ру ва ат да ги учат сво и те де ца што зна чи 
да се пре ста пу ва за ко нот Бож ји. Свет ли на та изо би лу ва, и ни кој не 
тре ба да че ко ри во тем ни на, ни кој не тре ба да би де во нез на е ње. 
Бог е на ви сти на на ши от ин стру ктор де нес ка ко што тој бе ше учи-
тел на де ца та изра ел ски и си те се об вр за ни пред нај све ти те долж-
но сти да ги по чи ту ва ат Не го ви те за ко ни.

Молетесеиработетезанивнотоспасение. – Уче те ги ва ши те 
де ца де ка ср це то мо ра да би де вос пи ту ва но на са мо кон тро ла и 
са мо о дре ку ва ње. По бу ди те на жи во тот мо ра да би дат во хар мо-
ни ја со Бож ји от за кон. Не би де те за до вол ни гле дај ќи ка ко ва ши те 
де ца рас нат од во е ни од Хри ста. Ни ко гаш не се чув ству вај те при-
јат но до де ка тие се лад ни и рам но душ ни. Ви кај те кон Бо га ден и 
ноќ. Мо ле те се и ра бо те те за спа се ни е то на ду ши те на ва ши те 
де ца. „Стра вот Бож ји е по че ток на му до ста.“ Тоа е из вор, ба ланс 
на ка ра кте рот. Без Гос по до ви от страв, тие не ма да ја по стиг нат го-
ле ма та цел на нив но то спа се ние.

Постапувајтекакоградителинакарактерот.– Ад вен ти сти те 
на сед ми от ден ка ко ро ди те ли мо ра ат це лос но да ја сфа тат сво-
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ја та од го вор ност во из град ба та на ка ра кте рот на сво и те де ца. Тие 
има ат од Бо га да де но пре димс тво пре ку со вес но за ла га ње за сво-
и те де ца да го за си лу ва ат Бож је то де ло на зем ја та. Тој са ка да 
ви ди ка ко од до мо ви те на на ши от на род из ле гу ва ат го лем број на 
мла ди кои, бла го да реј ќи на по бож но то вли ја ние на се мејс тво то, го 
пре да ле сво е то ср це Не му, под го тве ни да му по све тат нај до бра 
служ ба на сво јот жи вот. На со че ни под над зо рот на по бож но то се-
мејс тво, под вли ја ни е то на утрин ско то и ве чер но то бо гос лу же ние, 
дос лед ни от при мер на бо го бо јаз ли ви те ро ди те ли, тие се на у че ни 
да се по ко ру ва ат и на Бо га и на сво и те учи те ли и под го тве ни се 
ка ко вер ни си но ви и ќер ки Бож ји да вр шат служ ба ко ја не му му е 
угод на. Та кви те мом чи ња и де вој ки се под го тве ни на све тот да му 
ја по ка жат си ла та на Хри сто ва та бла го дат.
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Г Л А  В А  8 3

НАгРАДИТе

графичкиприказнасудниотден.– Јас ед наш имав сон ка де 
ви дов го ле ма гру па со бра на за ед но; и одед наш не бо то по тем не, 
се слуш на гром, свет на све тка ви ца и еден глас по си лен од нај сил-
нот тре сок на гро мот заз ву чи низ не бо то и зем ја та ве леј ќи: „Свр-
ше но е.“ Дел од гру па та, со бле ди ли ца, скок наа на пред со ле ле-
ка ње во аго ни ја, из ви ку вај ќи: „О, јас не сум под го твен.“ Бе ше по-
ста ве но пра ша ње то: „Зо што не сте под го тве ни? Зо што не сте ги 
иско ри сти ле мож но сти те кои јас ми ло сти во ви ги да дов?“ Јас се 
раз бу див со ви кот кој ѕво не ше во мо и те уши. „Јас не сум под го-
твен; јас не сум спа сен – из гу бен! из гу бен! веч но из гу бен!“

Во пог лед на све че на та од го вор ност ко ја по чи ва врз нас, ние 
тре ба да раз мис лу ва ме за ид ни на та, за да мо же ме да раз бе ре ме 
што тре ба да на пра ви ме за да се со о чи ме со неа. Да ли и во тој 
ден ќе би де ме со о че ни со за не ма ру ва ње то и пре зи рот на Бог и Не-
го ва та ми лост, отфр лу вај ќи ја Не го ва та ви сти на и љу бов? Во све-
че но то со бра ние на пос лед ни те де но ви, пред це ла та все ле на, ќе 
би де чи та на при чи на та за осу ду ва ње то на греш ни кот. За прв пат 
ро ди те ли те ќе доз на ат ка ков бил тај ни от жи вот на нив ни те де ца. 
Де ца та ќе ви дат кол ку мно гу има ат по гре ше но про тив сво и те ро ди-
те ли. Ќе по стои го ле мо откри ва ње на тај ни те и по бу ди те на ср це то, 
за тоа што тоа што би ло со кри е но ќе би де ма ни фе сти ра но. Оние 
кои од све че ни те не шта на пра ви ле играч ка ќе би дат отрез не ти 
ко га ќе се со о чат со ужас на та ствар ност.

Оние кои ја пре зре ле Бож ја та Реч то гаш ќе се со о чат со Авто-
рот на вдах но ве ни те про рош тва. Ние не мо же ме да си доз во ли ме 
да жи ве е ме без да го има ме на ум де нот на су дот; за тоа што и по-
крај тоа што е дол го од ло жу ван, се га е бли зу, ду ри на вра та, и бр за 
мно гу. Тру ба та на Ар хан гел на ско ро ќе ги преп ла ши жи ви те и раз-
бу ди мр тви те. Во тој ден зли те ќе би дат од во е ни од пра вед ни те, 
ка ко што ов ча рот ги од во ју ва ко зи те од ов ци те.

Когабогќепраша:„Кадеседецата?“ – Ро ди те ли те кои не од-
го во ри ле на долж но сти те кои Бог им ги дал ќе мо ра за тоа да од-
го ва ра ат на су дот. То гаш Гос под ќе за пра ша: „Ка де се де ца та кои 
ти ги да дов да ги одрас неш за ме не? Зо што се га не се од мо ја та 
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дес на стра на?“ Мно гу ро ди те ли то гаш ќе сфа тат де ка не ра зум на та 
љу бов ги зас ле пи ла нив ни те очи да не ги ви дат ма ни те на сво и те 
де ца и тие доз во ли ле тие да ста нат зли лу ѓе, не до стој ни за не бо то. 
Не кои ќе ви дат де ка на де ца та не им ука жа ле до вол но вни ма ние, 
љу бов и неж ност и де ка за ра ди нив но то не вр ше ње на долж но ста 
де ца та до стиг на ле до со стој ба во ко ја се га се на о ѓа ат.

Ро ди те ли, до кол ку сте ја из гу би ле сво ја та мож ност, не ка Бог ви 
се сми лу ва за тоа што во де нот на су дот Бог ќе ре че: „Што има те 
на пра ве но за мо е то ста до, Мо е то уба во ста до?“...

Семејстватаќепоминатнапрегледпредбога. – Ка ква сце на 
ќе се ука же ко га ро ди те ли те и де ца та ќе се со ста нат при крај на та 
прес ме тка! Ил јад ни ци де ца кои би ле ро бо ви на стра сти те и уни жу-
вач ки от по рок, чии жи во ти би ле мо рал ни ру ше ви ни, ќе се нај дат 
ли це во ли це со ро ди те ли те кои ги на пра ви ле тоа што тие се. Кој 
ќе би де од го во рен за ова освен ро ди те ли те? Да ли Гос под ја рас-
и па мла ди на та? Не! Тој ги соз да де спо ред Сво јот лик, мал ку по ни-
ско од ан ге ли те. Кој го сто рил то гаш ова страш но де ло и ги изоб-
ли чил нив ни те ка ра кте ри? Кој та ка ги про ме нил нив ни те ка ра кте ри 
та ка да тие не го но сат оти со кот Бож ји, па Тој мо ра за се ко гаш да 
ги отфр ли, за тоа штои тие се прем но гу не чи сти за да мо жат да нај-
дат ме сто со чи сти те ан ге ли на не бо то? За рем ро ди те ли те не ги 
пре не соа на сво и те де ца сво и те гре во ви во вид на изо па че ни апе-
ти ти и стра сти? За рем тоа не го на пра ви ја мај ки те кои тр ча ат по 
за до волс тво и го до вр ши ле тоа де ло со тоа што ги вос пи та ле де-
ца та по при ме рот кој им бил да ден? Си те овие мај ки ќе мо ра да 
се по ја ват пред Бо га и не ма да мо жат да го од бег нат тоа.

Нанеботопостоиточензапис. – Не ка ро ди те ли те и де ца та 
за па ме тат де ка ден по ден тие фор ми ра ат ка ра кте ри и де ка цр-
ти те на тие ка ра кте ри се за пи ша ни во не бес ни те кни ги. Бог зе ма 
сли ки од Сво јот на род, исто ка ко што умет ни кот зе ма сли ки од ма-
жи те и же ни те, преф лу вај ќи ги цр ти те на пло ча та на фо то граф-
ски от апа рат. Ка ква сли ка са ка те вие да про ду ци ра те? Ро ди те ли, 
од го во ре те го пра ша ње то! Ка ква сли ка Го ле ми от Умет ник ќе на-
пра ви за вас во не бес ни те за пи си?... Ние мо ра ме да од лу чи ме за 
тоа се га. Отсе га, ко га ќе дој де смрт та, не ма да има вре ме да се 
ис пра ват искри ве ни те па те ки на ка ра кте рот.
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За нас ин ди ви ду ал но тоа мо ра да би де нај важ на ра бо та. Се кој 
ден е на пра ве на сли ка за нас за се та веч ност. Не ка се кој еден 
ре че: „За ме не де не ска се пра ви сли ка.“ За пра шај те се се кој ден, 
се кој час се бе си: „Ка ко мо и те збо ро ви ќе зву чат за не бес ни те ан-
ге ли? Да ли се тие ка ко злат ни ја бол ка во сре бре ни са до ви или тие 
се ка ко раз о ру вач ки град кој ра ну ва и по вре ду ва?“

Не са мо на ши те збо ро ви и де ла, ту ку на ши те мис ли, пра ват 
сли ка од тоа што сме ние. То гаш не ка се ко ја ду ша би де до бра и 
не ка чи ни до бро. Не ка сли ка та ко ја ќе би де на пра ве на за вас би де 
та ква ка ко вие не би се за сра ми ле. Се кое чув ство кое го не гу ва ме 
пра ви свое вли ја ние врз изра зот на ли це то. Не ка Бог ни по мог не 
да го на пра ви ме за пи сот во на ши те се мејс тва она ков ка ко што ние 
по са ку ва ме да би де во не бес ни от за пис.

Далистебиленегрижливи? – О, ко га ро ди те ли те со мо ли тва 
и пов ни ма тел но би гле да ле на веч но то до бро на сво и те де ца! Не ка 
са ми те се бе си го по ста ват пра ша ње то: Не сме би ле ле ко мис ле ни? 
Да ли ја за не ма рив ме сво ја та све та долж ност? Да ли им доз во лив ме 
на де ца та да ста нат ме та на иску ше ни ја та на са та на та? Не ма ли 
да по ло жи ме ед на се ри оз на сме тка пред Бо га, за тоа што не сме 
им доз во ли ле на на ши те де ца да ги ко ри стат сво и те спо соб но сти, 
сво е то вре ме и сво е то вли ја ние ра бо теј ќи про тив ви сти на та и про-
тив Хри ста? Не сме ли ја за не ма ри ле сво ја та ро ди тел ска долж ност 
со тоа што сме го зго ле ми ле бро јот на по да ни ци те на царс тво то 
на са та на та?

До кол ку мај ки те за не ма рат про пис но да ги вос пи та ат сво и те 
де ца, нив но то за не ма ру ва ње се реф ле кти ра на зад кон нив, пра-
веј ќи ги нив ни те бре ми ња и по те шко тии по те шки откол ку што тие 
би би ле до кол ку тие по све ти ле вре ме и тр пе ли ва гри жа да ги вос-
пи та ат сво и те де ца на пос луш ност и пот чи не тост. На кра јот за мај-
ки те ќе се исп ла ти об ли ку ва ње то на ка ра кте рот на сво и те де ца да 
го на пра ват свое пр во и нај важ но вни ма ние за тр ња та да не зе мат 
ко рен и до не сат изо бил на же тва.

Децатаќегиосудатневернитеродители. – Бож је то прок лет-
ство си гур но не из беж но ќе ги стиг не не вер ни те ро ди те ли. Со та-
кви от свој од нос кон де ца та тие не са мо што са дат тр ње кое ќе ги 
ра ну ва во овој жи вот, ту ку со сво е то не верс тво ќе мо ра да се со о-
чат на Бож ји от суд. Мно гу де ца то гаш ќе ги осу ду ва ат сво и те ро ди-
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те ли за тоа што не ги огра ни чу ва ле и ќе ги об ви ну ва ат за сво ја та 
про паст. Лаж на та нак ло не тост и сле па та љу бов ги на ве ду ва ат ро-
ди те ли те да про на о ѓа ат из го во ри за гре шки те на сво и те де ца и 
пре ку тоа да пре о ѓа ат со мол че ње; и ка ко пос ле ди ца на тоа, де-
ца та се из гу бе ни, но нив на та крв ќе се ба ра од не вер ни те ро ди-
те ли.

Децатаќеимоддадатпочитнавернитеродители. – Ко га ќе 
се одр жу ва су дот и ко га ќе се отво рат кни ги те, ко га го ле ми от Су-
ди ја ќе ги из го во ри збо ро ви те: „До бри и вер ни слу го,“ и ја ста ви 
кру на та на сла ва та на че ло то на по бед ни кот, мно гу ми на ќе ја зе-
мат сво ја та кру на и пред со би рот на це ла та все ле на, по ка жу вај ќи 
на мај ка та ќе ка жат: „Ова што сум пре ку Бож ја та бла го дат и го дол-
жам неа. Неј зи ни те со ве ти, неј зи ни те мо ли тви при до не соа за мо-
е то веч но спа се ние.“

Резултатитеодвернотовоспитувањеќебидатманифести-
рани. – Та му си те кои не се бич но ра бо те ле, ќе ги гле да ат пло до-
ви те на сво ја та ра бо та. Та му ќе се ви ди ис хо дот на се кој ви стин-
ски прин цип и бла го род но де ло. Не што од тоа гле да ме уште ту ка. 
Но, кол ку мал ку ре зул та ти од сво јот труд гле да во овој жи вот оној 
кој го из вр шу ва најб ла го род но то де ло на све тот! Кол ку ми на ра бо-
тат не се бич но и не у мор но за оние кои ни ко гаш не ма да ги ви дат 
ни ту да ги за поз на ат! Ро ди те ли те и учи те ли те за ми ну ва ат на сво-
ја та пос лед на по чин ка, а сè што пра ве ле во жи во тот изг ле да за-
луд но; тие не зна ат де ка нив на та вер ност от пе ча ти ла из во ри на 
бла гос лов кои ни ко гаш не ма да пре ста нат да те чат; тие са мо во 
ве ра гле да ле де ка де ца та што ги вос пи ту ва ле ќе ста нат бла гос лов 
и инс пи ра ци ја за сво и те ближ ни, и де ка нив но то вли ја ние по ве ќе-
крат но ќе се зго ле ми... Лу ѓе то се ат се ме од кое дру ги, над нив ни те 
гро бо ви, жне ат бла гос ло ве на же тва. Тие са дат ово шки за дру ги да 
мо жат да ја дат пло до ви. Ту ка им е до вол но што зна ат де ка ги пот-
тик на ле си ли те на до бро то. Во веч но ста ќе се ви ди дејс тво то и про-
тив дејс тво то на си те не шта.

Родителитеможатсосебедагидонесатсвоитедецавове-
тенатаземја. – Бог доз во лил свет ли на од не го ви от пре стол да 
свет ли во те кот на це ли от наш жи во тен пат. Столб од об лак пре ку 
ден и столб од оган пре ку ноќ, се дви жи пред нас ка ко пред древ-
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ни от Изра ел. При ви ле ги ја е за хри сти јан ски те ро ди те ли, ка ко што 
бе ше за древ ни от Бож ји на род, да ги до не сат сво и те де ца со се бе 
во Ве те на та Зем ја.

Вие са ка те ва ше то се мејс тво да би де со Бо га. Вие са ка те да ги 
до не се те со се бе при вра ти те на гра дот и да ка же те: „Еве ме Бо же 
ме не и де ца та кои Ти ми ги да де.“ Тие мо же да се во зрас ни ма жи 
и же ни кои по рас на ле, но тие се пак се ва ши те де ца; и ва ше то вос-
пи ту ва ње, ва ша та буд ност над нив би ла бла гос ло ве на од Бо га, и 
се га тие сто јат ка ко по бед ни ци. Се га вие мо же да ре че те: „Еве сум 
јас Гос по де, и мо и те де ца.“

Скршенитесемејниланциќебидатповрзани. – Исус до а ѓа, 
до а ѓа на об ла ци те и со го ле ма сла ва. Мнош тво на свет лос ни ан-
ге ли ќе го при дру жу ва ат. Тој ќе дој де да им од да де чест на оние 
кои го љу беа Не го и ги др жеа Не го ви те за по ве ди и да ги зе ме со 
Се бе си. Тој ги не ма за бо ра ве но нив ни ту Сво е то ве ту ва ње. Ќе 
дој де до по втор но по вр зу ва ње на се меј ни от ла нец.

утехазамајкакојаизгубиладете. – Ти пра шу ваш во пог лед 
на тоа да ли тво е то ма леч ко ќе би де спа се но. Хри сто ви те збо ро ви 
се твој од го вор: „Доз во ле те им на ма ли те де ца да дој дат при Ме не 
и не им за бра ну вај те; за тоа што на та кви е царс тво то Бож јо. Имај те 
го на ум про рош тво то: „Ва ка ве ли Гос под: чуј, во Ра ма се слу ша 
ри да ње и горч лив плач; Ра хе ла ги оп ла чу ва сво и те си но ви и не 
са ка да се уте ши... Гос под збо ру ва ва ка: Пре кра ти да ри даш, из-
бри ши ги сол зи те во очи те! Тво и те стра да ња ќе би дат на гра де ни: 
тие ќе се вра тат од не при ја тел ска та зем ја. Има на деж за тво е то 
по томс тво – го во ри Гос под – тво и те си но ви ќе се вра тат во сво јот 
крај.“ 

Ова ве ту ва ње е за те бе. Ти мо жеш да би деш уте ше на и да имаш 
до вер ба во Бо га. Бог ме не ме има по у че но де ка ма леч ки те ќе би-
дат лег на ти да по чи ва ат пред вре ме то на не вол ји. Ние ќе ги ви-
ди ме на ши те де ца по втор но. Ние ќе се срет не ме со нив и ќе ги поз-
на ва ме во не бес ни те дво ро ви. Ста ви ја сво ја та до вер ба во Бо га, 
и не се пла ши.

Децатаќебидатдонесениворацетенамајката. – Жи ви те 
пра вед ни ци „на ед наш, за миг“ се пре о бра зе ни. На Бож ји от глас 
тие се прос ла ве ни; се га ста ну ва ат бес мрт ни и со во скрес на ти те 
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све ти се зе ме ни во пре срет на Гос по да на не бо то. Ан ге ли те ги со-
би ра ат „сво и те из бра ни од че ти ри те ве тра, од кра јот на зем ја та до 
кра јот на не бо то“ Ма леч ки те де ца све ти те ан ге ли ги но сат во пре-
гра тки те на нив ни те мај ки. При ја те ли те, кои тол ку дол го ги раз де-
ли ла смрт та, пак се со е ди не ти за ни ко гаш по ве ќе да не се раз де-
лат и со ра дос ни пес ни се иска чу ва ат за ед но во Бож ји от град.

Неботоевреднозаситенешта. – Не бо то е вред но да жр тву-
ва ме сè по ра ди не го. Ту ка не сме е ме ни што да ри зи ку ва ме или да 
ста ви ме на коц ка. Мо ра ме да зна е ме де ка Гос под упра ву ва со на-
ши те че ко ри. Бог не ка ни по мог не во го ле мо то де ло на здо би ва ње 
на по бе да та. Тој на по бед ни ци те им под го твил вен ци и кру ни, а на 
пра вед ни ци те бе ли об ле ки. За оние кои коп не ат по сла ва, чест и 
бес мрт ност, ја под го твил сла ва та на не мин ли ви от свет. Се кој што 
ќе вле зе низ вра та та на Бож ји от град, ќе вле зе ка ко по бед ник. Тој 
ту ка не ма да вле зе ка ко оправ дан ви нов ник, ту ку ка ко син Бож ји. 
Збо ро ви те на до бре дој де упа те ни на си те што ќе се удо сто јат да 
вле зат низ вра та та ќе би дат: „Ела те, бла гос ло ве ни од Мо јот Та тко; 
нас ле де те го царс тво то, при го тве но за вас од по че кот на све тот.“ 
(Ма теј 25:34)

Соучесницивохристоватарадост. – Ние гле да ме при друж ба 
на ан ге ли од две те стра ни на пор та та; и ка ко што по ми ну ва ме, Исус 
збо ру ва: „Дој де те вие бла гос ло ве ни од Мо јот Та тко, нас ле де те го 
царс тво то кое е под го тве но за вас од соз да ва ње то на све тот.“ Во 
тој стих Тој ти ве ли да би деш со у чес ник во Не го ва та ра дост и ка-
ква е таа? Тоа е ра до ста да ги ви ди те стра да ња та на ва ша та ду ша, 
та тков ци. Таа ра дост мај ки е да ги ви ди те ва ши те на по ри на гра-
де ни. Ту ка се ва ши те де ца; кру на та на жи во тот е на нив ни те гла ви 
и ан ге ли те Бож ји ги ове ко ве чу ва ат ими ња та на мај ки те чи и што на-
по ри ги има ат при до би е но сво и те де ца за Ису са Хри ста.

Далибогќерече:„Добросторено“? – Ко га ќе сто и те пред го-
ле ми от бел пре стол, то гаш ва ша та ра бо та ќе изг ле да она ква ка ква 
што е. Кни ги те се отво ре ни, за пи сот на се кој жи вот е поз нат. Мно-
гу ми на во тоа го ле мо мнош тво се не под го тве ни за на пра ве ни те 
откро ве ни ја. До уши те на не кои со плаш ли ва јас ност: „Из ме рен на 
ме ри ла и нај ден ле сен.“ На мно гу ро ди те ли Су ди ја та ќе им ре че 
во тој ден: „Вие го има вте Мо јот Збор кој јас но ви ја по ка жа ва ша та 
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долж ност. Зо што не бе вте пос луш ни на не го ви те уче ња? За рем не 
зна е вте де ка тоа бе ше Бож ји от глас? За рем јас не ви ре ков да ги 
истра жу ва те Спи си те, за да не за тал ка те? Вие не ги упро па сти вте 
са мо сво и те ду ши, ту ку и со сво ја та пре тен зи ја на по бож ност, вие 
за ве до вте на по гре шен пат мно гу дру ги. Вие не ма те дел со Ме не. 
Оде те од Ме не; Оде те од ме не.“

Дру га кла са стои бле да и тре пе ри, имај ќи до вер ба во Хри ста, 
но се пак по тис на та со чув ство то на сопс тве на та не до стој ност. Тие 
со сол зи ра дос ни ци и бла го дар ност ја слу ша ат по фал ба та Гос по-
до ва. Де но ви те на по сто ја на ра бо та, на но се ње на бре ме то, де но-
ви те на страв и аго ни ја се за бо ра ве ни ко га тој глас пос ла док од 
му зи ка та на ан гел ски хар фи, ги из го ва ра збо ро ви те: „До бро сто-
ре но, до бар и вер ни слу го; вле зи во ра до ста на сво јот гос по дар.“ 
Та му стои вој ска на спа се ни, со пал мо ви гран ки во нив ни те ра це, 
со кру на на нив на та гла ва. Тие се оние кои пре ку вер ни, се ри оз ни 
на по ри се здо би ле со по год ност за не бо то. Жи вот но то де ло из вр-
ше но на зем ја та е приз на е но во не бес ни те дво ро ви ка ко до бро из-
вр ше на ра бо та.

Со не и скаж ли ва ра дост, ро ди те ли те ја гле да ат кру на та, об ле-
ка та, хар фа та, да де на на нив ни те де ца. Де но ви те на на деж и страв 
се за вр ше ни. Се ме то се е но со сол зи и мо ли тви мо же би изг ле да ло 
де ка е без на деж но, но же тва та е ож не а на се пак на крај со сол зи, 
нив ни те де ца се отку пе ни. Та тков ци, мај ки, да ли гла со ви те на ва-
ши те де ца ќе ја на пра ват пог лас на пес на та на ра дост во тој ден?
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