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ɀɪɝɬɡɠɪʃɠɡ 
 
Ɉɪɧɤɮɞɜ
 
ɋɡɭɩɜ� � � � � Ⱦɤɠɤ�ɪɠ�ɫɡɭɩɜɬɦɜɮɜ�´Ⱦɡɭɡɧɤ�ɣɞɯɲɤµ�ɤɣɠɜɠɡɩɜ�ɪɠ�ɈɁɀ�
 
Ɏɡɨɜɮɭɦɤ�ɭɮɤɱ� � � ɋɪɞɮɪɬɤ�ɟɪ�ɭɮɤɱɪɮ�ɩɜ�ɩɜɳɤɩ�ɴɮɪ�ɡ�ɪɝʃɜɭɩɡɮ�ɩɜ�ɭɮɬɜɩɤɲɜ�����ɉɜɲɬɮɜʃ�ɟɪɧɡɨ�

ɫɬɜɴɜɧɩɤɦ��ɋɬɜɴɜʃ�ɟɤ�ɠɡɲɜɮɜ�ɴɮɪ�ɪɳɡɦɯɞɜ�Ƚɪɟ�ɪɠ�ɩɜɭ"�ɀɜ�ɞɬɴɤɨɡ�ɫɬɜɞɠɜ��ɠɜ�ʃɜ�
ɭɜɦɜɨɡ�ɨɤɧɪɭɮɜ��ɫɪɩɤɣɩɪ�ɠɜ�ɪɠɤɨɡ�ɫɬɡɠ�Ƚɪɟ��Âɋɬɜɞɡɠɩɪ² � ɴɮɪ ɣɩɜɳɤ ɮɪɜ" ɔɮɪ�� ɴɮɪ ɣɩɜɳɤ ɮɪɜ" ɔɮɪ� ɴɮɪ ɣɩɜɳɤ ɮɪɜ" ɔɮɪ�ɴɮɪ ɣɩɜɳɤ ɮɪɜ" ɔɮɪ�ɣɩɜɳɤ�ɮɪɜ"�ɔɮɪ�
ɣɩɜɳɤ�Âɨɤɧɪɭɮ²"��ɀɜ�ɫɪɦɜɢɡɴ�ɬɜɣɝɤɬɜʅɡ�ɤ�ʄɯɝɡɣɩɪɭɮ�ɦɪɩ�ɠɬɯɟɤɮɡ�ɧɯɾɡ���ɋɪɠɡɧɤ�
ɟɤ�ɠɡɲɜɮɜ�ɞɪ�ɨɜɧɤ�ɟɬɯɫɤ��Ɂɠɩɜɮɜ�ɟɬɯɫɜ�ɩɡɦɜ�ɣɜɫɤɴɡ�ɮɬɤ�ɩɜɳɤɩɤ�ɩɜ�ɦɪɤ�ɨɪɢɜɮ�
ɠɜ�ɫɪɦɜɢɜɮ�ɨɤɧɪɭɮ�ɦɪɩ�ɩɤɞɩɤɮɡ�ɫɬɤʃɜɮɡɧɤ��ɠɬɯɟɜɮɜ�ɟɬɯɫɜ�ɮɬɡɝɜ�ɠɜ�ɣɜɫɤɴɡ�ɮɬɤ�
ɩɜɳɤɩɤ�ɩɜ�ɦɪɤ�ɨɪɢɜɮ�ɠɜ�ɫɪɦɜɢɜɮ�ɨɤɧɪɭɮ�ɦɪɩ�ɨɜʃɦɜ�ɤɨ��ɠɬɯɟɜ�ɟɬɯɫɜ�ɦɜɦɪ�ɨɪɢɜɮ�
ɠɜ�ɫɪɦɜɢɜɮ�ɨɤɧɪɭɮ�ɦɪɩ�ɝɬɜɮ�ɤɧɤ�ɭɡɭɮɬɜ��ɭɪɯɳɡɩɤɦ��ɩɜɭɮɜɞɩɤɦ��ɫɜɭɮɪɬ��ɮɯɾɤɩɡɲ�
ɤɮɩ��ɍɪɝɡɬɤ�ɟɤ�ɫɬɡɠɧɪɣɤɮɡ�ɪɠ�ɠɡɲɜɮɜ�ɤ�ɭɤɮɡ�ɩɜɫɤɴɤ�ɟɤ�ɩɜ�ɡɠɡɩ�ɧɤɭɮ�ɱɜɬɮɤʃɜ�
ɤɧɤ�ɩɜ�ɮɜɝɧɜɮɜ��Ƀɪɴɮɪ�ɭɡ�ɞɜɢɩɤ�ɮɤɡ�ɩɡɴɮɜ"��Ƀɜɮɪɜ�ɴɮɪ�Ƚɪɟ�ɟɤ�ɩɜɫɬɜɞɤɧ�ɣɜ�ɩɜɭ����
Âɀɜ�ɭɡ�ɞɬɴɤ�ɫɬɜɞɠɜ²�ɣɩɜɳɤ�ɠɜ�ɭɡ�ɫɬɜɞɤ�ɮɪɜ�ɴɮɪ�ɡ�ɫɬɜɞɤɧɩɪ��Ɉɪɢɡ�ɧɤ�ɩɡɦɪʃ�ɠɜ�
ɭɡ�ɭɡɮɤ�ɴɮɪ�ɩɜɫɬɜɞɤɧ�ɋɜɞɧɡ�ɴɮɪ�ɝɤɧɪ�ɫɬɜɞɤɧɩɪ"�ɔɮɪ�ɝɤɧɪ�ɩɡɴɮɪɮɪ�ɴɮɪ�ɟɪ�
ɫɬɜɞɡɧɡ�ɫɬɞɤɮɡ�ɱɬɤɭɮɤʃɜɩɤ�ɤ�ɴɮɪ�ɝɤɧɪ�ɫɬɜɞɤɧɩɪ"�ȼ�ɮɤ"�ɀɜʃ�ɨɯ�ɩɜ�ɭɡɦɪɡ�ɠɡɮɡ�
ɧɤɭɮ�ɱɜɬɮɤʃɜ��ɉɡɦɜ�ɩɜɲɬɮɜɜɮ�ɭɧɤɦɜ�ɦɜɦɪ�ɫɬɜɞɤɧɩɪ�ʇɡ�ɭɡ�ɪɠɩɡɭɯɞɜɜɮ�ɦɪɩ�ɩɡɦɪʃ��
�ɋɬɞɪ�ɩɜɦɯɭɪ�ɬɜɣɟɪɞɜɬɜʃɮɡ�ɣɜ�ɮɪɜ�� ɍɪɝɡɬɤ ɟɤ ɭɧɤɦɤɮɡ� Âɀɜ ɭɡ ɪɠɤ ɞɪ ɫɪɩɤɣɩɪɭɮ²�� ɍɪɝɡɬɤ ɟɤ ɭɧɤɦɤɮɡ� Âɀɜ ɭɡ ɪɠɤ ɞɪ ɫɪɩɤɣɩɪɭɮ²��ɍɪɝɡɬɤ�ɟɤ�ɭɧɤɦɤɮɡ��Âɀɜ�ɭɡ�ɪɠɤ�ɞɪ�ɫɪɩɤɣɩɪɭɮ²��
ɣɩɜɳɤ�ɠɜ�ɨɯ�ɭɡ�ɝɤɠɡ�ɫɪɭɧɯɴɡɩ�ɩɜ�Ƚɪɟ��ɠɜ�ɭɡ�ɟɧɡɠɜ�ɩɜ�ɉɡɟɪ��ɠɜ�ɭɡ�ɫɪɨɤɩɯɞɜ�ɞɬɡɨɡ�
ɭɪ�ɉɡɟɪ��ɠɜ�ɭɡ�ɪɳɡɦɯɞɜ�Ɏɪʃ�ɠɜ�ɟɤ�ɩɜɫɬɜɞɤ�ɩɡɴɮɜɮɜ�ɴɮɪ�ɬɡɦɪɧ�ɠɡɦɜ�ʇɡ�ɟɤ�ɩɜɫɬɜɞɤ�ɩɜɫɬɜɞɤ���
ɋɪɞɮɪɬɤ�ɟɪ�ɭɮɤɱɪɮ�

 
Ƚɤɝɧɤɭɦɜ�ɧɡɦɲɤʃɜ� � �Ɇɜɦɪ ɨɪɢɡ ɩɡɦɪʃ ɠɜ ɢɤɞɡɡ ɩɜ ɞɜɦɪɞ ɩɜɳɤɩ" �ɇɡɦɲɤʃɜɮɜ ɭɡ ɩɜɪɾɜ ɩɜ ɭɮɬɜɩɤɲɜ ����Ɇɜɦɪ�ɨɪɢɡ�ɩɡɦɪʃ�ɠɜ�ɢɤɞɡɡ�ɩɜ�ɞɜɦɪɞ�ɩɜɳɤɩ"��ɇɡɦɲɤʃɜɮɜ�ɭɡ�ɩɜɪɾɜ�ɩɜ�ɭɮɬɜɩɤɲɜ�����
 
ɋɡɭɩɜ� � � � � Ⱦɤɠɤ�ɪɠ�ɫɡɭɩɜɬɦɜɮɜ�´Ⱦɡɭɡɧɤ�ɣɞɯɲɤµ�ɤɣɠɜɠɡɩɜ�ɪɠ�ɈɁɀ�
 
Ʉɟɬɜ�ɣɜ�ɫɪɞɮɪɬɯɞɜʅɡ�� Ⱦɦɧɯɳɤ�ɟɤ�ɫɬɜɴɜʅɜɮɜ�ɪɠ�ɨɤɩɜɮɜɮɜ�ɭɡɠɨɤɲɜ��Ʉɭɫɪɧɣɯɞɜʃ�ʃɜ�ɤɠɡʃɜɮɜ�ɣɜ�ɤɟɬɜ�ɪɠ�

ɭɮɬɜɩɤɲɜ����
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	 	Во	текстот	се	спомнува	дека	секое	дете	ќе	добие	трактат.	Ако	сакаш	да	ја	исползуваш	таа	идеја,	земи	
брошури	од	Мисијата	за	евангелизација	на	деца.
 
Ⱦɪɞɡɠ
	 	Имаш	ли	јунак на кого му се восхитуваш? Тој е можеби славен спортист? Или, можеби, популаренјунак на кого му се восхитуваш? Тој е можеби славен спортист? Или, можеби, популарен	на	кого му се восхитуваш? Тој е можеби славен спортист? Или, можеби, популаренкого му се восхитуваш? Тој е можеби славен спортист? Или, можеби, популарен	му	се	восхитуваш? Тој е можеби славен спортист? Или, можеби, популаренвосхитуваш? Тој е можеби славен спортист? Или, можеби, популарен?	Тој	е	можеби	славен	спортист?	Или,	можеби,	популарен	
пејач	или	филмска	ѕвезда?	Дали	им	завидуваш?	Изгледа	дека	сЀ	им	оди	добро.	Успеваат	во	животот,	
изгледа	дека	животот	им	е	лесен.
 
Ɂɬɡɨɤʃɜ��Ƚɪɢʃɤɪɮ�ɫɬɪɬɪɦ � ɭɧɤɦɜ ��� ɭɧɤɦɜ �� ɭɧɤɦɜ ��ɭɧɤɦɜ ���
	 	Во	Библијата	читаме	за	еден	поинаков јунак, кој се викал Еремија. Еве еден човек кој немал лесенпоинаков јунак, кој се викал Еремија. Еве еден човек кој немал лесен	јунак, кој се викал Еремија. Еве еден човек кој немал лесенјунак, кој се викал Еремија. Еве еден човек кој немал лесен,	кој	се	викал	Еремија.	Еве	еден	човек	кој	немал	лесен	
живот.	Затоа	што	сакал	да	ја	кажува	Божјата	вистина	пред	својот	народ,	тие	му	се	смееле	го	повредувале,	
го	затворале	в	затвор	и	се	обидувале	да	го	убијат.	Но	Еремија	останал	верен	на	Бог.	Се	молел	за	својот	
народ,	па	дури	и	плачел	поради нивните гревови; затоа Еремија е наречен „Плачливиот пророк“.поради нивните гревови; затоа Еремија е наречен „Плачливиот пророк“.	нивните	гревови;	затоа	Еремија	е	наречен	„Плачливиот	пророк“.
	Еремија	не	бил	човек	за	кого	би	очекувале	дека	ќе	стане	јунак. Бил срамежлив и не мислел дека имајунак. Бил срамежлив и не мислел дека има.	Бил	срамежлив	и	не	мислел	дека	има	
некакви	дарби. Неговите родители му го дале името Еремија што значи „Бог е суверен“. Бог е поголемдарби. Неговите родители му го дале името Еремија што значи „Бог е суверен“. Бог е поголем.	Неговите	родители	му	го	дале	името	Еремија	што	значи	„Бог	е	суверен“.	Бог	е	поголем	
од	секој	и	од	сЀ.	Сигурно	родителите	го	научиле	Еремија	за	Бог	уште	додека	тој	бил	дете.	Како	и	да	е,	тој	
верувал	во	Бог.

Ƚɪɟ�ɟɪ�ɫɪɞɤɦɯɞɜ�Ɂɬɡɨɤʃɜ � ɭɧɤɦɜ ��� ɭɧɤɦɜ ���ɭɧɤɦɜ���
	 	Тој	бил	сЀ	уште	млад	кога	Бог	му	рекол:	„Те	познавав	уште	пред	да	бидеш	создаден во утробатасоздаден во утробата	во	утробата	
на	мајка	ти;	те	одвоив	за	да	ми	служиш	уште	пред	да	се	родиш.	Те	избрав	да	бидеш	мој	пророк	пред	
народите“.	Бог	го	повикал	Еремија	тој	да	стане	негов	гласник.	Тој	го	донел	тоа	решение многу порано.решение многу порано.	многу	порано.
	Знаеш	ли	дека	Бог	има	план	за	секој	од	нас?	Тоа	е	прекрасен	план	за	животот	на	секој	од	нас.
 
Ƚɪɟ�ɭɜɦɜ�ɠɜ�ɝɤɠɡɨɡ�ɭɫɜɭɡɩɤ � ɭɧɤɦɜ ��� ɭɧɤɦɜ ���ɭɧɤɦɜ��
	 	Кое	е	првото	нешто	што	Бог	го	сака	од	нас?	Да	се	спасиме	од	нашите	гревови.	Тоа	е	најважното	
нешто	на	светот.	Бог	во Библијата ни кажува што е правилно и добро; Тој знае што е најдобро, аво Библијата ни кажува што е правилно и добро; Тој знае што е најдобро, а	Библијата	ни	кажува	што	е	правилно	и	добро;	Тој		знае	што	е	најдобро,	а	
Неговото	Слово	секогаш е вистина, дури и тогаш кога луѓето се менуваат. Секој од нас честопати му е	е вистина, дури и тогаш кога луѓето се менуваат. Секој од нас честопати му е	вистина,	дури	и	тогаш	кога	луѓето	се	менуваат.	Секој	од	нас	честопати	му	е	
непослушен	на	Бог,	честопати	правиме	погрешни	нешта.	Гревот	нЀ	одвојува	од	Бог.	Само	Исус	Христос	
може	да	ни	прости	за	гревот	зашто Тој умре на крстот за нас и воскресна. Затоа Бог секого од нас го канизашто Тој умре на крстот за нас и воскресна. Затоа Бог секого од нас го кани	Тој	умре	на	крстот	за	нас	и	воскресна.	Затоа	Бог	секого	од	нас	го	кани	
уште	денес	да	поверува	во	Христос.	Што	значи	да	ја	ставиш	својата	доверба	во	Христос?

Ɇɜɦɪ�ɠɜ�ɭɡ�ɭɫɜɭɤɴ � ɭɧɤɦɜ ��� ɭɧɤɦɜ �� ɭɧɤɦɜ ��ɭɧɤɦɜ ���
	 	Замисли	дека	еден	од	вас	паднал	во	езеро,	а	не	знае	да	плива.	Тонеш	-	ќе	се	удавиш.	Тогаш	гледаш	
спасувач	на	брегот	кој	може	да	те	спаси.	Што	ќе	направиш?	Сигурно	ќе	побараш	помош:	„Помош!	Спаси	
ме!“	Поради лошите нешта што сме ги направиле, ние се наоѓаме во опасност и тонеме - не во вода,Поради лошите нешта што сме ги направиле, ние се наоѓаме во опасност и тонеме - не во вода,	лошите	нешта	што	сме	ги	направиле,	ние	се	наоѓаме	во	опасност	и	тонеме	-	не	во	вода,	
туку	сЀ	подлабоко	во	грев,	со	сета	казна	што гревот ја заслужува. Ние сме загубени, одвоени од Бог ишто гревот ја заслужува. Ние сме загубени, одвоени од Бог и	гревот	ја	заслужува.	Ние	сме	загубени,	одвоени	од	Бог	и	
заслужуваме	да	бидеме казнети засекогаш.бидеме казнети засекогаш.	казнети	засекогаш.

	 	Чуварот	на	плажата	може	да	нЀ	спаси	од	давење.	Само	Господ	Исус	може	да	нЀ	спаси	од	казната	за	
нашиот	грев.	Што	треба	да	направиме?	Исто	како	и	со	спасувачот	на	плажа	мора	да	повикаме	кон	Господ	
за	помош.	И	тогаш	што	ќе	направи	Господ	Исус?	Тој	ќе	нЀ	спаси	од	казната	за	нашиот	грев.	Во	Библијата	
пишува:	„Секој	кој	ќе	го повика името Господово ќе биде спасен“ (Римјаните 10:13.) Кога ќе побарамего	повика името Господово ќе биде спасен“ (Римјаните 10:13.) Кога ќе побараме	името	Господово	ќе	биде	спасен“	(Римјаните	10:13.)	Кога	ќе	побараме	
од	Господ	да	нЀ	спаси,	Тој	доаѓа	да	го	направи	тоа;	ни	ги	простува гревовите и ја зема проверката врзпростува гревовите и ја зема проверката врз	гревовите	и	ја	зема	проверката	врз	
нашиот	живот.	Дали	си	побарал	од	Христос	да	те	спаси	од	твојот	грев?	Тоа	е	најважното	нешто	на	светот.
 



Ƚɪɢʃɪɮɪ�ɞɡɮɯɞɜʅɡ�ɣɜ�Ɂɬɡɨɤʃɜ � ɫɪɞɮɪɬɩɪ ɭɧɤɦɜ ��� ɫɪɞɮɪɬɩɪ ɭɧɤɦɜ �� ɫɪɞɮɪɬɩɪ ɭɧɤɦɜ ��ɫɪɞɮɪɬɩɪ ɭɧɤɦɜ ��ɭɧɤɦɜ��
	 	Бог	го	повикал	Еремија	да	направи	нешто	многу	важно	за	Него.	Кој	бил	одговорот	на	Еремија?	Тој	
одговорил:	„Ох,	Господи	Боже!	Не	можам	да	зборувам	зашто	сЀ	уште	сум	дете“.		Еремија	бил		млад	и	
мислел	дека	е	неспособен.	Затоа	рекол:	„Јас	сум	премногу	млад	за	толку	важна	работа.	Дури	и	не	знам	
правилно	да	зборувам“..

	 	Но	Бог	имал	совршен	план	за	неговиот	живот	и	затоа	му	рекол:

	 	„Немој	да	велиш:	‘јас	сум	дете’.	Затоа	што	ќе	одиш	кај	сите	кај	кои	ќе	те	пратам	и	ќе	им	го	кажеш	
сето	тоа	што	јас	ќе	ти	го	заповедам.	Немој	да	се	плашиш,	Јас	ќе	бидам	со	тебе	и	ќе	те	спасам“.	Бог	му	
ветил	дека	ќе	биде	со	него	и	дека	ќе	му	помага.	
 
ɍɫɜɭɡɩ�ɣɜ�ɠɜ�ɝɤɠɡ�ɭɞɡɠɪɦ � ɭɧɤɦɜ ��� ɭɧɤɦɜ ���ɭɧɤɦɜ��
	 	Ако	си	поверувал	во	Господ Исус Христос, Бог има за тебе работа. Тој сака ти да бидеш сведок заГоспод Исус Христос, Бог има за тебе работа. Тој сака ти да бидеш сведок за	Исус	Христос,	Бог	има	за	тебе	работа.	Тој	сака	ти	да	бидеш	сведок	за	
Него	-	да	им	покажеш	и	да	им	кажеш	на	другите	кој	е	Тој	и	што	Тој	направил.	Треба	да	бидеме	Негови	
сведоци	таму	каде	што	Тој	нЀ	поставил	-	во	домот,	во	училиште,	кога	си	играме.

	 	Што	мислиш	за	тоа	да	бидеш	сведок	за	Христос?	Дали	и	ти	ќе	кажеш	како	Еремија:	„Ох,	Господе	
Боже!	Не	можам	да	зборувам	зашто	сум	сЀ	уште	дете“?	Сите	ние	се	чувствуваме	неспособни.	Ако	сме	
Негови	деца,	Бог	ни	вели:	„Не	плаши	се,	Јас	сум	со	тебе“. Ако Господ ни вели да не се плашиме, тогаш. Ако Господ ни вели да не се плашиме, тогаш	Ако	Господ	ни	вели	да	не	се	плашиме,	тогаш	
навистина	нема	причина	да	бидеме	уплашени.

	 	Донесов	со	мене	неколку	трактати	за	деца.	Кога	ќе	излегувате,	секој	од	вас	може	да	си	земе	по	еден.	
Ако	сЀ	уште	не	си	побарал	од	Господ	Исус	Христос	да	стане	твој	Господ	и	Спасител,	пораката	е	за	тебе:	
задржи	ја	брошурата,	прочитај	ја	и	размисли	за	тоа	што	го	пишува.	Ако	вистински	си	го	примил	Христос,	
дај	ја	брошурката	на	некој	друг	-	на	некој	на	кого	му	треба	Спасител,	некој	не	доаѓа	на	овие	состаноци.	
Можеби	тоа	те	плаши; но не заборавај на Божјото ветување: „Не плаши се, Јас сум со тебе“. На кого ќеплаши; но не заборавај на Божјото ветување: „Не плаши се, Јас сум со тебе“. На кого ќе;	но	не	заборавај	на	Божјото	ветување:	„Не	плаши	се,	Јас	сум	со	тебе“.	На	кого ќекого ќе	ќе	
му	ја	дадеш	брошурката	следната	седмица?	Бог	има	план	за	твојот	живот	-	да	бидеш	сведок	за	Него	таму	
каде	што	Тој	те	поставил,	меѓу	твоите	пријатели.	
 
Ƚɪɟ�ʃɜ�ɠɪɫɬɡɧ�ɯɭɮɜɮɜ�ɩɜ�Ɂɬɡɨɤʃɜ � ɭɧɤɦɜ ��� ɭɧɤɦɜ ���ɭɧɤɦɜ��
	 	Господ	на	Еремија	му	дал	ветување,	но	не	само	тоа.	Во	Библијата	пишува	дека	Господ	му	ја	допрел	
устата.	Само	замисли	што	значело тоа за Еремија. Бог му ја давал сета сила што му е потребна за да може	тоа за Еремија. Бог му ја давал сета сила што му е потребна за да може	за	Еремија.	Бог	му	ја	давал	сета	сила	што	му	е	потребна	за	да	може	
да	зборува.	Всушност,	Бог	му	обезбедил	сЀ	што	му	било	потребно	за	тој	да	биде	Негов	гласник.

	 	Се	сетив	на	една	друга	вистинита	случка	што се случи неодамна. Таа се однесува за еден младшто се случи неодамна. Таа се однесува за еден млад	се	случи	неодамна.	Таа	се	однесува	за	еден	млад	
човек	кога	Господ	го	водеше	да	оди	во	Франција	како	мисионер. Тој му рекол на Господ: „Но јас немисионер. Тој му рекол на Господ: „Но јас не.	Тој	му	рекол	на	Господ:	„Но јас неНо јас не	јас	не	
зборувам	француски,	немам	пари	да	одам	таму,	не	сум	проповедник“.	Господ	му	покажал	дека	тој	
треба	да	рече: „Да, Господи“, а тогаш Бог ќе го направи другото. Прво, Бог го водел да студира во еднорече: „Да, Господи“, а тогаш Бог ќе го направи другото. Прво, Бог го водел да студира во едно:	„Да,	Господи“,	а	тогаш	Бог	ќе	го	направи другото. Прво, Бог го водел да студира во еднонаправи	другото. Прво, Бог го водел да студира во едно.	Прво,	Бог	го	водел	да	студира	во	едно	
библиско	училиште	во	Франција;	таму	три	години	студирал	француски јазик. Не му било лесно, но	јазик. Не му било лесно, но.	Не	му	било	лесно,	но	
сега	зборува	француски	со	ирски	акцент.	Рекол	дека	ги	нема	парите	што му се потребни. Не можеш дашто му се потребни. Не можеш да	му	се	потребни.	Не	можеш	да	
живееш	долго	само	од	воздух	и	вода.	Секој	месец,	кога	требало	да	плати	во	студентскиот	дом,	Господ	ги	
обезбедувал	потребните	пари.	Бог	му	ги	обезбедувал	потребните	пари	месец	по	месец,	до	ден	денешен,	
кога	тој	работи	како	мисионер.	Тој	му	рекол	на	Господ:	„Не	сум	проповедник“.	Вистина,	тој	не	е	добар	
проповедник,	но	Господ	му	помага	тој	да	го	пренесе	Евангелието.	Бог	е	верен	Бог.	Бог	му	помогнал	нана	
Еремија да го исполни Божјиот план во неговиот живот. Тој ќе ти помогне и тебе.	да	го	исполни	Божјиот	план	во	неговиот	живот.	Тој	ќе	ти	помогне	и	тебе.
 
ɀɜ�ɨɯ�ɭɡ�ɭɧɯɢɤ�ɩɜ�ȿɪɭɫɪɠ�ɩɜ�ɫɪɭɡɝɡɩ�ɩɜɳɤɩ � ɭɧɤɦɜ ��� ɭɧɤɦɜ ���ɭɧɤɦɜ��
	 	Бог	можеби ќе повика некои од вас кои сте поверувале во Христос еден ден да му служите наможеби ќе повика некои од вас кои сте поверувале во Христос еден ден да му служите на	ќе	повика	некои	од	вас	кои	сте	поверувале	во	Христос	еден	ден	да	му	служите	на	
посебен	начин	-	можеби	ќе	поучувате	пред	група	деца	или	ќе	водите	младинска	група.	Бог	можебиможеби 
ќе	повика	некои	од	вас	да	бидат	мисионери,	пастори	или	евангелизатори.	Ако	Господ	те	повикува	да	
направиш	нешто	такво,	ќе	му	кажеш	ли:	„Да,	Господи“?	Бог	има	совршен	план	за	твојот	живот;	наша	цел	
е	да	дознаеме	каков	е	тој	план	и	да	го	следиме	со	помош	на	Неговата	сила.	Побарај	од	Господ	да	те	води	
во	Неговиот	план	за	тебе.

	 	Како	можеш	да	знаеш	што	сака	Господ	за	тебе?	Прво,	преку	Божјото	Слово:	„Твојот	збор	е	
светлина	на	моите	нозе,	светлост	на	мојата	патека“	(Псалм	119:105.)	Преку	читањето	на	Библијата	ќе	ја	
дознаеш	Божјата	волја.	Но,	во	Библијата, исто така, пишува: „Нека мирот Божји владее во вашите срца“, исто така, пишува: „Нека мирот Божји владее во вашите срца“	исто	така, пишува: „Нека мирот Божји владее во вашите срца“, пишува: „Нека мирот Божји владее во вашите срца“	пишува:	„Нека	мирот	Божји	владее	во	вашите	срца“	
(Колошаните	3:15.)	Ние	го	имаме	Божјиот	мир	во	нашите	срца	кога	ја	исполнуваме Неговата волја. Но,исполнуваме Неговата волја. Но,	Неговата	волја.	Но,, 
ако	правиме	нешто	што	е	спротивно на Божјата волја, ќе го изгубиме тој мир. Бог ни го дал Неговотоспротивно на Божјата волја, ќе го изгубиме тој мир. Бог ни го дал Неговото	на	Божјата	волја,	ќе	го	изгубиме	тој	мир.	Бог	ни	го	дал	Неговото	
Слово	за	да	го	читаме,	а	Неговиот	мир	да	биде	во	нашите	срца.	Бог,	исто	така,	може	да	ги	исползува	



добрите	совети	на	другите	верни	кои	се	поискусни	во	христијанскиот	живот	за	да	ни	помогнат.	Затоа	
е	добро	да	се	зборува	со	христијански	водач,	ако	чувствуваш дека си повикан за посебна служба зачувствуваш дека си повикан за посебна служба за	дека	си	повикан	за	посебна	служба	за	
Господа.

	 	Бог	сакал Еремија точно да разбере што ќе треба да направи. Затоа му покажал две нешта што тојсакал Еремија точно да разбере што ќе треба да направи. Затоа му покажал две нешта што тој	Еремија	точно	да	разбере	што	ќе	треба	да	направи.	Затоа	му	покажал	две	нешта	што тојшто тој	тој	
никогаш	немало	да	ги	заборави.

�Ƚɜɠɡɨɪɞɜ�ɟɬɜɩɦɜ�°�ɭɧɤɦɜ��
	 	Прво	Бог му покажал гранка од бадемово дрво. Зошто гранка од дрво на бадем? Затоа што бадемот еБог му покажал гранка од бадемово дрво. Зошто гранка од дрво на бадем? Затоа што бадемот е	му	покажал	гранка	од	бадемово	дрво.	Зошто	гранка	од	дрво	на	бадем?	Затоа	што	бадемот	е	
првото	дрво	кое	цути напролет. Во Израел може да видите цутови на бадем уште во јануари. На тој начинцути напролет. Во Израел може да видите цутови на бадем уште во јануари. На тој начин	напролет. Во Израел може да видите цутови на бадем уште во јануари. На тој начинпролет. Во Израел може да видите цутови на бадем уште во јануари. На тој начин.	Во	Израел	може	да	видите	цутови на бадем уште во јануари. На тој начинцутови на бадем уште во јануари. На тој начин	на	бадем	уште	во	јануари. На тој начинјануари. На тој начин.	На	тој начинтој начин	начин	
Бог	му	кажувал	на	Еремија	дека,	како	што	бадемот	е	брз	да	расцути, Бог ќе биде брз да дејствува и да гирасцути, Бог ќе биде брз да дејствува и да ги,	Бог	ќе	биде	брз	да	дејствува	и	да	ги	
казни	гревовите,	исто	како	што	ќе	биде	брз	да	ги спаси тие кои ќе се свртат кон Него - Тој ќе ги исполниги спаси тие кои ќе се свртат кон Него - Тој ќе ги исполни	спаси	тие	кои	ќе	се	свртат	кон	Него	-	Тој	ќе	ги	исполни	
своите	ветувања.	Еремија	рекол:	„Гледам	гранка	од	бадем“.	А	Господ	му	рекол:	„Добро	си	видел,	затоа	
што	Јас	ќе	го	направам	тоа	што	треба	за	да	го	исполнам	Моето	Слово“.	

	 	Оттогаш,	секогаш	кога	Еремија	ќе	видел	бадемово дрво како цути, се потсетувал на тоа дека Бого дрво како цути, се потсетувал на тоа дека Бог	дрво како цути, се потсетувал на тоа дека Богдрво како цути, се потсетувал на тоа дека Бог	како	цути, се потсетувал на тоа дека Богцути, се потсетувал на тоа дека Бог,	се	потсетувал	на	тоа	дека	Бог	
ги	исполнува	своите	ветувања.	Кога	Еремија	требало	да	го	проповеда	Божјото	Слово	пред	луѓето,	тој	
знаел	дека	сЀ	ќе	биде	исполнето	според	Божјото	Слово.	Тоа	е	секогаш	вистина.	Бог	секогаш	го	исполнува	
своето	слово;	секогаш	кога	напролет	ќе	видиш	како	расцутуваат дрвјата, потсети се дека Бог гирасцутуваат дрвјата, потсети се дека Бог ги	дрвјата, потсети се дека Бог гидрвјата, потсети се дека Бог ги,	потсети	се	дека	Бог	ги	
исполнува	своите	ветувања.

�Ɇɪɮɡɧ�ɴɮɪ ɦɧɪɦɪɮɤ � ɭɧɤɦɜ �ɴɮɪ ɦɧɪɦɪɮɤ � ɭɧɤɦɜ ��ɦɧɪɦɪɮɤ � ɭɧɤɦɜ ��� ɭɧɤɦɜ �� ɭɧɤɦɜ ��ɭɧɤɦɜ ���
	 	Бог	му	покажал	уште нешто на Еремија. Го прашал: „Еремија, што гледаш?“ Еремија внимателноуште нешто на Еремија. Го прашал: „Еремија, што гледаш?“ Еремија внимателно	нешто	на	Еремија.	Го	прашал:	„Еремија,	што	гледаш?“	Еремија	внимателно	
погледнал и одговорил: „Гледам котел како клокоти; свртен е малку кон север“. Еремија видел голем	и	одговорил:	„Гледам	котел	како	клокоти;	свртен	е	малку	кон	север“.	Еремија	видел	голем	
котел	како	врие	врз	оган.	Додека	гледал,	супата	во	котелот	почнала	да	врие	и	жешката	течност	почнала	
да	се	прелева.	Зошто	таа	визија	на	котелот?	Бог	му	објаснил	на	Еремија:	„На	истиот	начин	ќе	дојдат	
непријатели	од	север,	ќе	ја	нападнат	земјата	и	голема	несреќа	ќе	биде	истурена	врз	сите	кои	живеат	
во	Ерусалим	и	во	Јуда.	Еремија,	ти	мора	да	ги	предупредиш	луѓето.	Ако	продолжат	да	грешат,	казната	
ќе	биде	страшна. Но, ако луѓето се одвратат од нивните идоли и лажни богови и почнат да го следатстрашна. Но, ако луѓето се одвратат од нивните идоли и лажни богови и почнат да го следат.	Но, ако луѓето се одвратат од нивните идоли и лажни богови и почнат да го следат, ако луѓето се одвратат од нивните идоли и лажни богови и почнат да го следат	ако	луѓето	се	одвратат	од	нивните	идоли	и	лажни	богови	и	почнат	да	го	следат	
вистинскиот	Бог,	ќе	бидат	спасени.	Ако	луѓето	не	сакаат	да	слушаат,	непријателот	ќе	дојде	сигурно“.сигурно“.“.
	Ако	седиш	овде	денес со нас без Исус Христос во твојот живот, многу е важно да се свртиш кон Него заденес со нас без Исус Христос во твојот живот, многу е важно да се свртиш кон Него за	со	нас	без	Исус	Христос	во	твојот	живот,	многу	е	важно	да	се	свртиш	кон	Него	за	
да	се	спасиш.	Тој	те	сака;	Тој	сака	да	ти	ги	прости	гревовите	и	да	ти	даде	нов	живот.	Запомни:	„Секој	кој	
ќе	го	повика	името	Господово	ќе	биде	спасен“	(	Римјаните	10:13.)	

	 	Треба	да	побараш	од	Господ	Исус	да дојде во твојот живот, а Тој ветува дека ќе те спаси. Ако сакашда дојде во твојот живот, а Тој ветува дека ќе те спаси. Ако сакаш	дојде	во	твојот	живот,	а	Тој	ветува	дека	ќе	те	спаси.	Ако	сакаш	
да	го	сториш	тоа	денес,	а	не	знаеш	како	да	го	направиш	тоа,	можеш	да	дојдеш	и	да	поразговараш	со	мене	
по	состанокот.	Можеш	да	дојдеш	и	да	седнеш	овде,	во предниот ред, и, ако те видам таму по состанокот,во предниот ред, и, ако те видам таму по состанокот,	предниот	ред,	и, ако те видам таму по состанокот,, ако те видам таму по состанокот,	ако	те	видам таму по состанокот,видам таму по состанокот,	таму	по	состанокот,, 
ќе	знам	дека	сакаш	да	побараш	од	Исус	да	дојде	во	твоето	срце.	Тогаш	јас ќе ти објаснам што треба дајас ќе ти објаснам што треба да	ќе	ти	објаснам	што	треба	да	
направиш	ти,	а	што	ќе	направи	Господ.

	 	Секогаш	кога	ќе	видиш	сад	во	кој	врие	вода,	сети	се	на	Божјата	порака	до	Еремија:	„Бог	го	казнува	
гревот,	но	сака	да	нЀ	спаси	нас	грешните“.
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	 	Еремија	требало	да	ги	предупреди	луѓето	за	нивниот	грев.	Тоа	било	тешка	порака	за	пренесување,	
затоа	што	таа	немало	да	им	се	допадне	на	луѓето.	Сигурно	ќе	помислеле	дека	Еремија	е	предавник,	затоа	
што	тој	зборувал	за	победа	на	непријателите	над	нив;	поради тоа, тие сакале да го повредат, го ставиле впоради тоа, тие сакале да го повредат, го ставиле в	тоа,	тие	сакале	да	го	повредат,	го	ставиле	в	
затвор	и	се	обиделе	да	го	убијат.	Еремија	ја	проповедал	таа	порака од Бог цели 40 години, за да им дадепорака од Бог цели 40 години, за да им даде	од	Бог	цели	40	години,	за	да	им	даде	
на	луѓето	можност	да	се	вратат	кон	Бог.	Тоа	било	долго	време	и	било	многу	тешко.

	 	Бог	никогаш	не	рекол дека Неговиот план за нашиот живот ќе биде лесен. Животот нема секогаш дарекол дека Неговиот план за нашиот живот ќе биде лесен. Животот нема секогаш да	дека	Неговиот	план	за	нашиот	живот	ќе	биде	лесен.	Животот	нема	секогаш	да	
биде	„розов“.	Ако	сме	му	послушни	на	Бог,	луѓето	околу	нас	ќе	ни	се	смеат,	а, можеби, и ќе нЀ повредат., можеби, и ќе нЀ повредат.	можеби, и ќе нЀ повредат., и ќе нЀ повредат.	и	ќе	нЀ	повредат.	
Тие	не	сакаат	ние	да	сме	поинакви	од	нив,	не	секогаш	се	подготвени	да	го	прифатат	тоа	што	го	пишува	во	
Библијата.	Во	Библијата	пишува	што	Бог	најпосле	му	кажал на Еремија, кога го повикал да биде Неговл на Еремија, кога го повикал да биде Негов	на	Еремија,	кога	го	повикал	да	биде	Негов	
пророк.	Бог	му	рекол:	„Ќе	се	борат против тебе, но нема да те победат, затоа што Јас сум со тебе за даборат против тебе, но нема да те победат, затоа што Јас сум со тебе за да	против	тебе,	но	нема	да	те	победат,	затоа	што	Јас	сум	со	тебе	за	да	
те	спасам“.	Бог	веќе	му	го	дал	тоа	ветување	на	почетокот:	„Јас	сум	со	тебе	за	да	те	спасам“.	Тоа	е	Божјо	
ветување	и	за	тие	кои	сведочат	за	него	денес.	
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	 	Господ	Исус, шестотини години подоцна им рекол на своите ученици: „Одете и направете мои, шестотини години подоцна им рекол на своите ученици: „Одете и направете мои	шестотини години подоцна им рекол на своите ученици: „Одете и направете моишестотини години подоцна им рекол на своите ученици: „Одете и направете мои	години	подоцна	им	рекол	на	своите	ученици:	„Одете	и	направете	мои	
ученици	од	сите	народи	...	и	ете,	Јас	сум	со	вас	секогаш,	до	крајот	на	светот“	(Матеј	28:19	и	20.)



	Таа	заповед	е	за	нас	денес	кои	сме	следбеници	на	Господ	Исус.	Кое	е	Божјото	место	за	тебе	во	тој	план,	
да	ја	донесеш	добрата	вест	во светот? Бог има план и Бог има место за секој христијанин во тој план.во светот? Бог има план и Бог има место за секој христијанин во тој план.	светот?	Бог	има	план	и	Бог	има	место	за	секој	христијанин	во	тој	план.	
Наша	обврска е да го најдеме нашето место и да го извршиме нашиот дел - без оглед на тоа дали тоа ќеобврска е да го најдеме нашето место и да го извршиме нашиот дел - без оглед на тоа дали тоа ќе	е	да	го	најдеме	нашето	место	и	да	го	извршиме	нашиот	дел	-	без	оглед на тоа дали тоа ќеоглед	на	тоа дали тоа ќе	дали	тоа	ќе	
биде	како	сведок	за	Христос	таму	каде	што	Тој	нЀ	поставил,	или,	пак,	како	мисионери	во	друга	земја.	
Нема	посигурно	и	поубаво	место	во светот отколку кога си во центарот на Божјата волја. Запомни што муво светот отколку кога си во центарот на Божјата волја. Запомни што му	светот	отколку	кога	си	во	центарот	на	Божјата	волја.	Запомни	што	му	
рекол	Бог	на	Еремија:	„Те	одвоив	за	да	ми	служиш	...	ќе	одиш	секаде	каде	што	ќе	те	пратам	...	Јас	сум	со	
тебе	за	да	те	спасам“.

	 	Бог	го	исполнил	своето	ветување	за	Еремија	и	Тој	ќе	го	стори	истото	за	нас,	ако	го	прифатиме какоприфатиме како	како	
наш	Господ	и	Спасител,	ако	го	следиме	Неговиот	план	за	нашиот	живот.	Колкава радост е да се вршиКолкава радост е да се врши	радост	е	да	се	врши	
волјата	на	Бог	и	да	знаеш	дека	Тој	е	со	нас	за	да	нЀ	спаси!	Еремија	бил	верен	до	смрт;	што	е	со	тебе	и	со	
мене?
 




