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ПРЕДГОВОР 

Патот на Христијанинот е една од најпрочуените 
алегории. Ниедна друга книга не е толку преведувана и 
печатена освен Библијата. Јасно е и зошто, бидејќи Џон 
Бањан (Јохн Бунѕан 1828-1688) котлар и проповедник на 
евангелието од Бедфорд, Англија, на толку прекрасен, 
духовен и достапен начин го опфатил патот и победата 
на вистинскиот верник и следбеник на Господа Исуса 
Христа.

Божјите патишта понекогаш се многу чудни, но се-
пак возвишени и полни со смисла, макар воделе и низ 
неочекувани ситуации и неволји. Оној што безрезервно 
ќе му се предаде, може со сигурност да знае дека „сите 
работи содејствуваат за добро на оние кои го љубат Бога...“ 
(Римјаните 8:28). Така било и со Џон Бањан, кој несомнено 
според Божјето провидение поминал дванаесет години 
во бедфордските затвори и таму, меѓу останатите свои 
дела, го напишал и ова ремек-дело на христијанската 
литература. 

Ние сме му благодарни на Господа за овој превод на 
македонски јазик и наша молитва е секој оној што ги чита 
овие страници да се поистовети себеси со Христијанинот, 
со Верниот и со Надољуб и да тргне по патот кон небес-
ниот град каде што го чекаат вечна радост и слава.
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1 глава

Одејќи по пустината на овој свет, дојдов до едно место 
каде што имаше пештера и легнав малку да одморам. 
Додека спиев сонував еден сон. Во сонот видов еден човек 
во партали кој стоеше на едно место со грбот свртен кон 
својот дом, со книга во рацете и тешко бреме на плеќите 
(Исаија 64:6, Лука 14:33, Псалм 38:4). Погледнав и видов 
како ја отвора книгата и почнува да чита. Читајќи пла-
чеше и трепереше. Бидејќи не можеше повеќе да издржи, 
извика со жалосен глас: „Што треба да направам за да се 
спасам?“ (Дела 2:37; 16:30; Римјаните 7:24).

Несфатен од своите домашни
Во ваква несреќна состојба се врати дома, воздржу-

вајќи се колку може подолго за неговата жена и деца да 
не ја забележат неговата вознемиреност. Но, не можеше 
долго да молчи бидејќи неговата неволја се зголемуваше. 
На крајот го отвори своето срце на жената и децата и им 
се обрати со следните зборови: 

- Драга моја жено, - изусти, - и вие, деца, произлезе-
ни од моите бедра, јас, вашиот мил пријател, имам голем 
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немир во срцето поради товарот што силно ме притиска. 
Дознав и дека нашиот град ќе биде запален со оган од 
небото. Во оваа страшна ситуација јас и ти, моја жено, и 
вие, мои слатки дечиња, ужасно ќе пропаднеме доколку не 
пронајдеме пат (кој засега не го гледам) по кој би можеле 
да се спасиме.

Неговите многу се зачудија, не затоа што веруваа во 
она што им го зборува, туку затоа што помислија дека 
нешто му удрило во глава. Бидејќи почнало да се стемну-
ва и надевајќи се дека мислите ќе му се смират ако се 
наспие, веднаш го натерале да легне во кревет. Но, ноќта 
му била мачна исто како и денот. Затоа, наместо да спие, 
ноќта ја поминал воздивнувајќи со солзи. Кога зазорила 
зората, тие сакале да видат во каква состојба се наоѓа. Тој 
им рекол:

- Сё полошо и полошо, повторно почнал да им збо-
рува, но тие не сакале да го слушаат. Мислеле дека ќе ја 
отстранат неговата тага ако грубо и неучтиво се однесу-
ваат кон него. Понекогаш го исмејувале, понекогаш го 
навредувале а понекогаш многу го игнорирале. Поради 
тоа, почнал да се повлекува во својата соба, за да се моли 
за нив и да ги сожалува а себеси да се теши за својата ми-
зерија. Понекогаш шетал по полињата, понекогаш читал 
а понекогаш се молел. Така поминал неколку дена.

Вознемирена совест
По својот обичај го видов како шета по полињата и 

чита една книга во лошо расположение. Читајќи повика 
како и претходно: „Што треба да направам за да се спа-
сам?”
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Евангелист
Потоа видов како се врти на една, па на друга страна, 

како да имаше намера да побегне. Но сепак стоеше на 
истото место и, како што ми се изгледаше, не знаеше по 
кој пат да тргне. Погледнав и го видов човекот по име 
Евангелист како му приоѓа и го прашува:

- Зошто толку се жалиш?
- Пријателу, од оваа книга што ја држам во рацете 

гледам дека сум осуден на смрт и дека по смртта треба да 
излезам на суд (Евреите 9:27). Но, јас не сакам да умрам 
(Јов 16:21, 22), ниту да се покажам на судот (Езекиел 22:14).

Тогаш Евангелистот му кажа:
- Зошто не сакаш да умреш кога овој свет е исполнет 

со толку многу неволји?
- Затоа што се плашам бремето на моите плеќи да 

не ме одвлече подлабоко од гробот за да пропаднам дури 
до пеколот (Исаија 30:33). Пријателу, кога не меам да одам 
во затвор, уште помалку би одел на суд, а оттаму на гу-
билиште. Солзи ми доаѓаат на очи кога ќе помислам на 
сите тие работи, одговори човекот.

- Кога е таква работата, зошто стоиш во место, рече 
Евангелистот.

- Затоа што не знам по кој пат да појдам. Тогаш 
Евангелистот му даде свиткан лист од пергамент на кој 
пишуваше: „Бегајте од гневот кој доаѓа“. (Матеј 3:7). Кога 
човекот го прочита текстот, погледна во Евангелистот со 
загрижен израз на лицето и запраша:

- Каде да бегам?
Тогаш Евангелистот покажа со прстот преку едно 

широко поле и рече:
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- Дали ја гледаш онаа тесна врата? (Матеј 7:14)
- Не ја гледам, одговори човекот.
- Дали ја гледаш онаа светлина?
- Ми се чини дека ја гледам - рече човекот.
- Не ги тргнувај очите од тоа видело и оди право кон 

него; таму ќе видиш една порта, а кога ќе чукнеш на неа ќе 
ти биде кажано што треба да правиш, рече Евангелистот.

Бегањето и настојувањето да го одвратат
Во сон видов како човекот почна да трча. Не се одда-

лечи многу од куќата, кога го забележаа жената и децата 
и почнаа да го викаат да се врати назад. Но човекот ги 
затвори ушите со своите прсти и почна да трча што по-
далеку викајќи:

- Живот! Живот! Вечен живот! - не се вртеше туку 
трчаше право кон рамнината.

Надвор излегоа и соседите за да видат како трча. Не-
кои му се потсмеваа, некои му се закануваа а некои го по-
викуваа да се врати. Меѓу оние кои го повикуваа, се наоѓаа 
двајца кои одлучија да го вратат со сила. Еден се викаше 
Тврдоглав, а другиот Свитлив. За тоа време човекот доста 
се оддалечи, но тие беа решени да го стигнат. Потрчаа по 
него и го стигнаа. Тогаш човекот им рече:

- Соседи, зошто тргнавте по мене?
- Да те наговориме да се вратиш со нас! - му рекоа.
- Тоа не е можно - рече човекот. - Вие живеете во 

градот Пропаст, во кој самиот јас се родив. Гледам дека е 
така. Порано или подоцна ќе умрете и ќе пропаднете под-
лабоко од гробот, до местото кое гори со оган и сулфур. 
Драги соседи, подобро ќе биде да тргнете со мене.
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- Што! - викна Тврдоглав, зар да ги оставиме своите 
пријатели и сите удобности што ги уживаме?

- Да, одговори Христијанинот (бидејќи така му беше 
името). Сё што ќе оставите, ни во најмала мера не може 
да се спореди со она што јас го барам. Ако тргнете со мене 
и ако издржите, ќе се чувствувате исто како што се чув-
ствувам и јас. Таму каде што одам има сё во изобилство. 
Тргнете со мене и ќе се уверите дека ја зборувам вистината.

- А што е тоа што го бараш, и, за да го задобиеш, зад 
себе го оставаш целиот свет? - запраша Тврдоглав.

- Барам чисто и непропадливо наследство, кое не 
венее и е сочувано на небото, (1. Петрово 1:4; Евреите 
11:6) кое во последното време ќе им се открие на оние кои 
ревносно го бараат - рече Христијанинот. - Ако сакаш 
можеш да прочиташ за тоа во мојата книга.

- Тргни ми ја твојата книга! - возврати Тврдоглав. - 
Дали се враќаш со нас или не?

- Никако! - рече Христијанинот, бидејќи своите раце 
веќе ги ставив на плугот. (Лука 9:62)

- Тогаш, пријателу Свитлив, да тргнеме дома без 
него; има многу такви будали на кои ќе им влезе нешто 
во главата и се замислуваат дека се помудри од седум 
паметни луѓе. (Изреки 26:16)

На тоа Свитлив му одговори:
- Немој да го исмејуваш! Ако Христијанинот ја збо-

рува вистината, тогаш тој бара нешто много подобро од 
она што ние го имаме. Моето срце е наклонето кон тоа 
да појдам со својот сосед.

- Зар полуде? - се изненади Тврдоглав. - Слушај ме 
мене, се враќаме назад! Кој знае во што ќе те вовлече збр-
каниот. Опамети се и врати се.
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- Не, но дојди ти дојди со твојот сосед Свитлив, - 
рече Христијанинот - таму ќе го најдеш она за што ти 
зборував и многу други поблескави работи од опишаното. 
Ако мене не ми веруваш, тогаш погледни што пишува во 
книгата. Што се однесува до вистинитоста на напишано-
то во неа, нејзе ја потврдува крвта на Оној кој го зборува 
тоа (Евреите 9:17, 19, 21).

- Соседу Тврдоглав, морам да се одлучам. Би сакал 
да појдам со овој човек и да ја делам неговата судбина. 
- Тогаш му се обрати на Христијанинот: - Добар мој па-
тнику, дали го знаеш патот кон тоа посакувано место?

- Еден човек по име Евангелист ми рече да побрзам 
кон тесната врата која е пред нас, а таму ќе добијам упат-
ства како да продолжам, одговори Христијанинот.

- Тогаш, ајде, добар соседу, да тргнеме заедно. 
Тогаш тие тргнаа заедно.
- Јас ќе си се вратам дома, рече Тврдоглав. Зошто да 

се дружам со вакви заблудени и изгубени луѓе.
Во сон видов како Тврдоглав се заврте а Христијани-

нот и Свитлив тргнаа преку полето и почнаа да разгова-
раат за следното:

- Како е пријателу? - рече Христијанинот. Мило ми е 
што реши да тргнеш со мене. Кога Тврдоглав би согледал 
како мене колку страшно е она што сё уште не се гледа, 
не би ни го свртил грбот толку лесно.

- Ајде сега, пријателу, Христијанине, бидејќи оста-
навме сами, кажи ми уште нешто за работите што нё 
очекуваат на тоа место и на кој начин ќе уживаме во нив.

- Полесно ми е да ги замислам отколку да ги опи-
шам, одговори Христијанинот. Но, кога веќе сакаш да 
знаеш, ќе ти прочитам за тоа од мојата книга.
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- Дали зборовите од оваа книга се сигурно вистини-
ти? - запраша Свитлив.

- Се разбира, бидејќи ги напишал Оној кој не може 
да лаже. (Тит 1:2).

- Добро, тогаш што нё очекува?
- Бескрајно царство и вечен живот со кој засекогаш 

ќе може да живееме во таа земја, одговори Христијанинот 
(Јован 10:28; 1. Тимотеј 6:12).

- Тоа е прекрасно, има ли уште?
- Ќе добиеме славни круни и облеки во кои ќе бле-

скаме како сонцето на небото (2. Тимотеј 4:8; Откровение 
22:5; Матеј 13:43).

- Каква убавина, има ли уште?
- Таму нема да има ни солзи ни тага - рече Христија-

нинот - бидејќи Оној што владее таму ќе ја отстрани секоја 
солза од нашите очи (Исаија 35:10; Откровение 7:16,17; 21:4).

- Кого ќе сретнеме таму? - се интересираше Свитлив.
- Таму ќе бидеме со серафимите и херувимите. Тоа 

се созданија кои не може да ги погледнеме поради свет-
лината која излегува од нив. Ќе сретнеме илјадници и 
десетини илјади луѓе кои пред нас стигнале на тоа место 
(Откровение 5:11). На тоа место никој не прави зло, би-
дејќи сите се свети и исполнети со љубов. Сите одат пред 
Божјето лице, бидејќи засекогаш се примени во Неговото 
присуство. Со еден збор - продолжи Христијанинот - ќе 
ги видиме старешините со нивните златни круни (От-
кровение 4:4), светите девици со своите златни харфи 
(Откровение 14:1-5) и луѓето кои светот ги искасапил, 
кои биле спалени, фрлени на дивите ѕверови и удавени 
во морето поради големата љубов која ја имале кон Гос-
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подарот на ова место (Евреите 11:35-37). Сите тие ќе бидат 
здрави и облечени во бесмртни облеки (2. Коринтјаните 
5:2; Откровение 3:5).

- Слушајќи го ова, срцето ми прескокнува од мили-
на - се радувал Свитлив. Но дали сето тоа може навистина 
да го доживееме? Како да станеме учесници?

- Господ, Владетелот на таа земја, запишал во оваа 
книга во која вели дека ако навистина сакаме да го при-
миме, тоа ќе биде дадено бесплатно (Јован 6:37; Открове-
ние 21:6; 22:17; Јаков 1:6; Исаија 55:1,2).

- Добар пријателе, толку ми е мило што слушам за 
ова - рече Свитлив. Ајде, да побрзаме.

- Би сакал да одам побрзо, но ми пречи товарот што 
го носам на грбот - одговори Христијанинот.

Не внимавајќи, двајцата паднале во кал
Во сон видов како, додека разговараа за овие теми, 

дојдоа до едно мочуриште кое се протегаше среде по-
лето. Бидејќи не внимаваа, двајцата се најдоа во калта. 
Мочуриштето се викаше Очај. Едно време газеа по калта, 
додека целите не се извалкаа и поради товарот што го 
носеше, Христијанинот почна да тоне во калта. Тогаш 
Свитлив рече:

- О, пријателе Христијанин, каде си сега?
- Право да ти кажам - рече Христијанинот - ни са-

миот не знам.

Свитлив се извлече
Свитлив се соблазни заради тоа и гневно му возврати 

на својот сопатник:
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- Зар ова е среќата за која пред малку ми зборуваше? 
Кога толку лошо напредуваме на почетокот, што би мо-
желе да очекуваме до крајот на патувањето? Би сакал само 
жив да се извлечам одовде! Тебе нека ти остане убавината 
на таа непозната земја, а јас ќе се вратам дома.

Со овие зборови и голема мака се извлече од мочу-
риштето на онаа страна што беше поблиску до неговата 
куќа. Си замина и Христијанинот, и повеќе не го виде. 
Така Христијанинот остана сам да се бори во мочуриште-
то Очај. Тој се бореше да излезе на страната која беше 
подалеку од неговата куќа и поблиску до целната врата. 
Тоа и го стори, но не можеше целосно да се извече од калта 
поради големиот товар што го носеше на грбот. 

Помошник
Во сонот видов како му приоѓа еден човек по име По-

мошник, кој го праша што прави на ова место.
- Пријателу - рече Христијанинот - еден човек по 

име Евангелист ме упати по овој пат за да стигнам до 
вра тата и да побегнам од гневот што доаѓа. Одејќи по тој 
пат, западнав во ова место.

- Зошто не одеше по камењата кои се поставени во 
мочуриштето? - запраша Помошникот.

- Стравот многу ме притискаше и затоа тргнав по 
најкраткиот пат. Затоа дојдов до ова место, одговори 
Христијанинот.

- Дај ми ја раката!. Помошникот му ја подаде раката 
и го извлече на тврдо тло. Потоа го упати да го продолжи 
патот.
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Помошникот го објаснува мочуриштето
Тогаш му пристапив на Оној што го извлече и му 

реков:
- Пријателу, со оглед на тоа што од градот Пропаст 

па сё до вратата треба да се помине по овој пат, зошто овој 
дел од патот не се поправи, за да може кутрите патници 
со сигурност да го поминат?

- Ова мочуриште воопшто не може да се затрупа - 
рече Помошникот. На ова место постојано се слева тиња 
и ѓубре кои ја пратат свесноста за гревот. Поради тоа ова 
мочуриште се нарекува Очај, бидејќи, кога грешникот 
ќе се разбуди и кога ќе ја согледа својата грешна состој-
ба, во душата му се будат многу стравови, сомневања и 
обесхрабрувачки грижи од она што доаѓа. Сите тие заедно 
се слеваат и заседнуваат на ова место. Токму затоа теренот 
е многу лош. Не е царска волја ова место да остане такво. 
Неговите работници управувани од царските градеж-
ници работат на него веќе илјада и шестотини години 
(пишувано во 1678 год.) за да го затрупаат ова мочуриште 
(Исаија 58:12). Колку што ми е познато, ова мочуриште 
веќе проголтало околу 20.000 приколки, милиони поуч-
ни упатства кои се донесувале во сите времиња од сите 
места на територијата на Царот. Оние што се разбираат 
велат дека тоа се најдобри материјали за поправање на 
ова место. Но, мочуриштето Очај и понатаму постои, и ќе 
продолжи да постои и откако ќе биде направено се што 
се може за да се поправи. Навистина, Законодавецот на-
редил да се постават големи камења среде мочуриштето, 
но кога има многу кал и кога времето се менува, тогаш 
тие едвај може да се видат. Или ако луѓето, поради својата 
вртоглавица, зачекорат настрана и покрај поставените 
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камења тие ќе се извалкаат. Но, штом ќе влезете низ онаа 
врата, патот понатаму е добар.

Свитлив се враќа дома
Тогаш во сон видов дека Свитлив веќе стигнал дома, 

така што соседите почнаа да го посетуваат. Некои му ве-
леа дека е многу мудро што се вратил, а некои дека е луд 
што воопшто тргнал во неволја со Христијанинот. Други 
го исмеваа поради плашливоста. Тие му зборуваа: „Кога 
ние би тргнале на тој пат, не би биле толку бедни па да се 
откажеме заради неколку потешкотии на патот“. На тој 
начин тој потиштено седел меѓу нив. Но, на крајот сепак 
дошол при себеси и тие го сменија ставот и започнале 
да му се потсмеваат на кутриот Христијанин. Толку за 
Свитлив.

Христијанинот слегол од патот
Додека христијанинот одеше сам, во далечината здо-

гледа еден човек како му се приближува преку полето. 
Бидејќи патиштата им се вкрстуваа, тие наскоро се срет-
наа. Човекот се викаше Световно Мудар и живееше во ме-
стото Телесна Политика. Тоа беше еден многу голем град 
кој се наоѓаше недалеку од местото каде што потекнува 
Христијанинот. Овој човек веќе имал нешто слушнато 
за него, зашто неговото заминување од градот Пропаст 
многу се разгласило не само во неговото место, туку и во 
многу други места. Кога човекот го здогледа Христијани-
нот и кога забележа дека тешко се движи, воздивнува и 
залипнува, започна разговор со него.
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- Каде си тргнал, драг пријателу со толку голем то-
вар? - запраша Световно Мудриот.

- Да, рече Христијанинот, навистина ми се чини 
дека никој претходно не влечел толкав товар. А бидејќи 
ме прашуваш каде сум тргнал, ќе ти кажам. Одам кон 
онаа врата бидејќи ми беше речено дека на тоа место ќе 
дознаам како може да се ослободам од овој тежок товар.

- Дали имаш жена и деца?
- Имам, но толку сум оптоварен што не можам да 

уживам во нив како порано. Ми се чини како да ги немам 
- возврати Христијанинот.

- Ако ме послушаш, ќе ти дадам еден добар совет - 
рече Световно Мудриот.

- Ако е добар ќе го послушам, бидејќи токму таков 
совет ми е потребен.

- Јас би ти препорачал што поскоро да се ослободиш 
од тој товар - почна да го советува Световно Мудриот - 
бидејќи, додека не го сториш тоа, нема да најдеш мир во 
срцето, ниту пак ќе можеш да уживаш во благословите 
што Бог ти ги подарил.

- Токму тоа го барам, да се ослободам од овој то-
вар - му рече Христијанинот. Но, никако не можам да го 
отстранам, бидејќи и во нашиот крај не постоеше некој 
кој би можел да ми го симне. Затоа тргнав наваму, за да 
се ослободам од него.

- Кој ти рече да тргнеш по овој пат за да се ослобо-
диш од товарот? - го запраша Световно Мудриот.

- Еден човек кој ми изгледаше многу мудар и благо-
роден. Колку што се сеќавам се вика Евангелист - одгово-
ри Христијанинот.
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- Не му посакувам добро заради неговиот совет! - му 
рече Световно Мудриот. Не постои полош и понапорен 
пат од оној по кој те испратил. Ако го следиш неговиот 
совет и самиот ќе го согледаш тоа. Како што гледам веќе 
ти се случило нешто. Ми изгледа дека си се извалкал во 
мочуриштето Очај. Но тоа е само почеток на неволјите 
кои ги демнат сите оние кои одат по тој пат. Послушај ме 
како постар, на патот по кој одиш ќе ти се случат уште 
многу неволји: умор, болки, глад, опасности, голотија, 
меч, лавови, змејови, темница и кратко речено смрт и што 
уште не. Тоа е вистина бидејќи многумина сведочат за тоа. 
Зошто некој толку невнимателно да пропадне слушајќи 
ги советите на еден непознат човек?

- Е мој господине, товарот на моите плеќи ми е 
потежок од сето тоа што ми го наброи. Мене ми се чини 
дека е сеедно што ме чека на патот, само да можам да се 
ослободам од овој товар.

- А од каде ти е товарот - запраша Световно Мудриот.
- Од читање на оваа книга што ми е во раката.
- Така и мислев - продолжи Световно Мудриот. 

- Тебе ти се случило истото како и на другите слабаци 
кои се мешаат во она што не го разбираат и поради тоа 
запаѓаат во такви неволји. Овие неволји не само што го 
обесхрабруваат човекот, како што ми се чини дека ти се 
случило, туку го наведува на разни опасности за да стек-
нат не знам какви работи.

- Јас знам што барам! Барам ослободување од овој 
товар.

- А зошто бараш олеснување таму каде што демнат 
многу опасности - рече Световно Мудриот. - Кога би имал 
трпение да ме сослушаш, би ти објаснил како да го најдеш 
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она што го бараш и без опасностите со кои ќе се соочиш 
на овој пат. Да, лекот се наоѓа при рака. Покрај тоа, морам 
да дополнам дека наместо опасности ќе најдеш сигурност, 
пријателство и задоволство.

- Те молам господине, откриј ми ја таа тајна! воскли-
кна Христијанинот.

- Таму, во она село, - почна Световно Мудриот - 
кое се вика Моралност, живее еден човек по име Легал-
ност. Тој е многу разборит човек, на добар глас, кој има 
способност да ги симне товарите на луѓето од нивните 
рамења. Колку што ми е познато, тој на многумина веќе 
им помогнал. Дури може да ги излечи оние кои малку 
забудалеле поради товарот кој го носат. Подобро оди кај 
него за да ти помогне. Куќата не е многу оддалечена од ова 
место. Ако не го најдеш дома, тој има многу убав син по 
име Учтивност, кој е исто така многу вешт како стариот 
господин. Таму ќе се ослободиш од товарот. Ако немаш 
намера да се вратиш во стариот крај, како што и јас не 
би ти препорачал, би можел да пратиш абер по жената и 
децата да дојдат, бидејќи таму има многу празни куќи кои 
може да се добијат по многу евтини цени. Таму животот 
е евтин и пријатен, и постојат нешта кои животот ќе ти 
го направат посреќен а покрај тоа ќе имаш и многу чесни 
соседи.

- Христијанинот сега се нашол во недоумица, но се-
пак брзо одлучил. „Ако е вистина тоа што ми го зборува 
овој човек, најпаметно би било да го послушам“. Затоа 
рече:

- Господине, а како да дојдам до куќата на овој добар 
човек?

- Дали го гледаш она брдо?
- Го гледам!
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- Мораш да тргнеш преку тоа брдо. Првата куќа на 
која ќе наидеш е неговата, му рече Световно Мудриот.

Под брдото
Така Христијанинот скршна од својот пат за да побара 

помош од господинот Легалност. Но кога се приближи 
до брдото, тоа му се причини толку големо и надвиснато 
над патот, што предизвика страв кај Христијанинот дека 
истото ќе му падне на глава. Затоа застана и не знаеше 
што да прави. Сега товарот му изгледаше уште потежок 
од моментите кога го носеше по својот пат. Од гората 
почнаа да севаат молњи (Излез 19:16; Евреите 12:18-21), 
така што Христијанинот се исплаши дека може да заги-
не. Почна да се поти и да трепери. Колку само се каеше 
што го послуша советот на Световно Мудриот. Потоа го 
здогледа Евангелистот како му се приближува и целиот 
поцрвене од срам. Евангелистот му приоѓаше сё поблизу, 
и кога целосно се доближи, остро и со ужас го погледна 
и му рече:

- Откаде ти на ова место, Христијанине? На тие 
зборови тој не знаеше што да одговори, бидејќи пред него 
остана без збор. Тогаш Евангелистот продолжи:

- Зар не си истиот оној човек што го пронајдов над-
вор од градот Пропаст како плаче?

- Да, драг господине, јас сум тој - призна Христија-
нинот.

- Зар не те упатив да појдеш кон тесната врата?
- Да, драг пријателе.
- Тогаш како толку брзо скршна од патот? Сега си 

надвор од патот - рече Евангелистот.
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- Штом излегов од мочуриштето Очај, сретнав еден 
човек кој ме убеди дека во она село ќе најдам еден човек 
кој ќе ме ослободи од овој товар - му рече Христијанинот.

- Кој беше тоа?
- Изгледаше како господин и многу ми зборуваше сё 

додека не се согласив и на крајот не се упатив на ова место. 
Но, кога го здогледав ова брдо и видов како се надвиснува 
над патот, веднаш застанав за да не ми падне врз главата.

- Што ти рече тој човек? - запраша Евангелистот.
- Ме праша каде одам и јас му одговорив.
- И што ти кажа потоа?
- Тој ме запраша дали имам семејство и јас му одго-

ворив. Но, реков јас, толку сум обременет со товарот кој е 
на мојот грб, така да не можам да најдам задоволство во 
нив како порано.

- А што ти рече потоа?
- Ми рече што побрзо да се ослободам од овој товар. 

Јас му одговорив дека токму тоа сакам да го направам и 
затоа одам кон вратата каде што можам да добијам пона-
тамошни упатства како да дојдам до местото на избаву-
вање. Тој ми рече дека ќе ми покаже подобар и пократок 
пат на кој не постојат толку опасности како на овој на кој 
ти ме испрати, мој пријателу. „По овој пат“ - рече тој - „ќе 
дојдеш до куќата на еден човек кој знае да ослободува од 
вакви товари.“ Јас му поверував и застранив наваму за 
да најдам ослободување од сопствениот товар. Но кога 
стасав ваму и кога видов како е, во страв од опасноста 
застанав и сега не знам што да правам.
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- Застани малку и ќе ти ги покажам Божјите зборови 
- рече Евангелистот. Христијанинот стоеше треперејќи, а 
Евангелистот продолжи:

- „Гледајте да не Го одбиете Оној Кој зборува! Зашто, 
ако не избегаа оние, кои Го одбија Оној Кој предупреду-
ваше на земјата; уште помалку ќе избегаме ние, ако се от-
страниме од Оној Кој зборува од небесата!“ (Евреите 12:25) 
„А Мојот праведник ќе живее од верата, ако ли се повлече, 
Мојата душа нема да благоволи во него“ (Евреите 10:38; 
Римјаните 1:17). Потоа вака ги протолкува овие зборови: 
Ти си тој кој трчаш во пропаст. Почна да ги отфрлуваш 
советите на Семоќниот и да скршнуваш од патот на ми-
рот, така што се наоѓаш во опасност да пропаднеш.

Тогаш Христијанинот падна како мртов на земјата и 
извика:

- „Тешко мене, пропаднав“ (Исаија 6:5). Кога Еван-
гелистот го виде тоа, го фати за раката и му рече:

- „Секој грев и хула ќе им се прости на луѓето“ (Ма-
теј 12:31; 1. Јов. 5:16). Не биди неверен, туку верен (Јован 
20:27).

Христијанинот малку закрепна и треперејќи застана 
пред Евангелистот. Евангелистот продолжи:

- Слушај ме внимателно што ќе ти речам. Сега ќе 
ти кажам кој те измами и кој е човекот кој те прати ваму. 
Човекот што го сретна се вика Световно Мудар. Тоа име 
добро му стои, најпрвин затоа што се грижи само за 
учењето на овој свет (1. Јованово 4:5). Затоа секогаш до-
аѓа во црква во градот Моралност и најмногу го сака тоа 
учење, бидејќи го спасува од крстот (Галатите 6:2). Бидејќи 
оди по телесниот пат, тој сака да го расипе и мојот, иако 
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тоа е вистински пат. Постојат три работи во неговото 
учење од кои треба целосно да се одвратуваш:

1. Тој те одвлече од вистинскиот пат,

2. Се трудеше крстот да ти стане одбивен,

3. Ги сврте твоите нозе на патот кој води до смртта.

- Прво, треба да се згрозиш од тоа што те одвлече од 
патот и од твојата согласност на тоа. Со тоа го отфрли 
Божјиот совет и ги следеше упатствата на Световно Муд-
риот. Господ вели: „Борете се да влезете низ тесната врата, 
зашто ви велам: мнозина ќе настојуваат да влезат, но не 
ќе можат“ (Лука 14:26; Матеј 7:13, 14). Овој лош човек те 
одврати од тесната врата и од патот кој води натаму, така 
што за малку не те одведе во пропаст. Значи, треба да 
жалиш што го послуша.

- Второ, чувај се од неговата намера крстот да ти 
стане одбивен, бидејќи тој треба да ти биде посладок од 
сето египетско богатство (Евреите 11:25, 26). Покрај тоа, 
Царот на славата ти рекол дека тој кој сака да со спаси 
својот живот ќе го загуби, и дека оној кој доаѓа при Него, 
а не ги намрази: татка си и мајка си, и жена си, и децата, и 
браќата и сестрите, па и својата сопствена душа, не може 
да биде Негов ученик“ (Марко 8:35, Матеј 10:39, Лука 14:26; 
Јован 12:25). Значи ти велам дека треба да се гнасиш од 
тоа кога некој те наговара дека ќе биде на твоја пропаст 
она без кое Вистината вели дека не можеш да имаш вечен 
живот. 

- Трето, чувај се да не ги заведе твоите нозе на патот 
кој води во смрт. Сети се каде те праќал, бидејќи тој човек 
не може да те ослободи од твоето бреме. Оној кај што 
беше испратен се вика Легалност. Тој е син на една робин-
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ка која заедно со своите деца сё уште се наоѓа во ропство. 
Таа ја претставува гората Синај за која стравуваше дека 
ќе ти падне на глава. Значи, ако таа и нејзините деца се во 
ропство, на кој начин ќе можат тебе да те ослободат? (Га-
латјаните 4:22, 25) Легалност не може да те спаси од твојот 
товар. Никој досега не бил ослободен од него ниту тоа ќе 
се случи во иднина, бидејќи „не може да се оправдате со 
делата на законот.“ Со делата на законот никој не може да 
се ослободи од својот товар. Господинот Световно Мудар 
е непријател, а господинот Легалност измамник. Што се 
однесува до неговиот син Учтивност, без оглед на негови-
от насмеан изглед, тој е лицемер и не може да ти помогне. 
Верувај ми, овие несреќници се трудат со своите празни 
зборови да ти го украдат спасението и да те одвлечат од 
патот на кој те испратив.

Потоа Евангелистот гласно се помоли Бог да го по-
тврди она што го рече. На тоа се слушна глас и почна да 
светкаат молњи од гората под која се наоѓаше кутриот 
Христијанин. По оваа случка, морници го полазија по 
целото тело. Се слушнаа следните зборови: „Сите оние 
што се од делата на законот се под клетва, зашто е пиша-
но: ‘Проклет да е секој, кој не исполнува постојано сё што 
е напишано во Книгата на Законот.’“ (Галатјаните 3:10).

Во вакви околности Христијанинот посака да умре, 
така што горко заплака, проколнувајќи го моментот 
кога го сретна господинот Световно Мудар. Илјада пати 
се нарекуваше будала што го послуша Неговиот совет. 
Му беше срам, бидејќи советите на овој господин кој по-
текнуваа од телото, надвладејаа врз него и причинија да 
се одвлече од вистинскиот пат. Потоа се сврте кон Еван-
гелистот и му рече:
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- Што мислиш, господине? Дали сё уште има надеж? 
Дали може да се вратам и да го продолжам патот до тес-
ната врата? Дали поради ова ќе бидам отфрлен и вратен 
назад во срамота? Жал ми е што го послушав советот на 
тој човек, но дали мојот грев може да биде простен?

Евангелистот му рече:
- Многу згреши, бидејќи направи две зла. Скршна 

од вистинскиот пат за да одиш по забранети патеки, но 
чуварот на вратата сепак ќе те прими, бидејќи тој е испол-
нет со добра волја кон сите луѓе. Само внимавај повторно 
да не скршнеш и да не загинеш ако неговиот гнев и малку 
се разгори.
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2 глава

Тогаш Христијанинот се спреми да оди назад. Еван-
гелистот го бакна, му се насмевна и му посака добар пат. 
Христијанинот продолжи со брзи чекори и со никого на 
патот повеќе не разговараше. Дотолку повеќе, кога некој 
нешто ќе го запраша, тој не одговараше. Одеше како низ 
забрането подрачје и не можеше да се чувствува безбедно 
сё додека не стигна на патот од кој скршна кога го пос-
луша советот на Световно Мудриот. На тој начин, по од-
редено време стигна до портата. Над вратата пишуваше: 
„Чукајте и ќе ви се отвори“ (Матеј 7:7). Тој затоа затропа, 
повеќе од еднаш или двапати, велејќи:

Може ли да влезам овде? Дали Тој одвнатре 
ќе ми се сожали и ми отвори,
И покрај тоа што бев незаслушен бунтовник?
Тогаш јас нема да пропуштам да му пејам Нему слава на 
висините.
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Разговор со Доброволја
Конечно дојде еден човек со сериозно лице по име 

Доброволја и го запраша кој е, од каде доаѓа и што бара. 
Христијанинот одговори:

- Јас сум беден и обременет грешник. Одам од градот 
Пропаст кон гората Сион за да се спасам од гневот кој 
доаѓа. Кажи ми господине, дали ќе ме пуштиш, бидејќи 
ми рекоа дека патот води преку оваа врата.

- Од цело срце, рече Доброволја и ја отвори вратата. 
Христијанинот штотуку се подготвуваше да влезе, кога 
овој нагло го повлече внатре.

- Што значи ова? - се изненади Христијанинот, а овој 
му одговори:

- Недалеку одовде се наоѓа една голема тврдина во 
која владее Велзевул. Оттаму тој и неговите поданици ги 
гаѓаат со стрели оние кои приоаѓаат кон оваа врата, како 
не би погинале пред да влезат. 

Патникот пред вратата
- Целиот треперам од радост! - рече Христијанинот. 

Тогаш Доброволја го запраша кој го прати на ова место. 
- Евангелистот ми рече да дојдам на оваа врата и да 

затропам. (Јас тоа и го направив) Ми рече дека ти треба 
да ми кажеш што треба понатаму да правам.

- Пред тебе е отворена вратата и никој не може да ја 
затвори, рече Доброволја.

- Сега почнувам да ја жнеам ползата од своите опас-
ности.

- Но зошто дојде сам на ова место? - продолжи да 
прашува Доброволја.
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- Затоа што никој од моите соседи не ја согледа опас-
носта како мене.

- Дали некои од нив знае дека си тргнал на ова место?
- Да, - одговори Христијанинот - најпрвин ме видоа 

жената и децата и ме повикуваа да се вратам. Некои од 
соседите викаа по мене да се вратам, но јас ги затворив 
ушите со прсти и го продолжив својот пат.

- Зар никој не тргна по тебе за да те наговори да се 
вратиш? - запраша Доброволја.

- Да, тоа беа Тврдоглав и Свитлив. Кога видоа дека 
не можат да ме наговорат, откако почна да ме исмејува, 
Тврдоглав се врати, а Свитлив одредено време одеше со 
мене, одговори Христијанинот.

- Тогаш зошто не дојде со тебе?
- Убаво се согласувавме сё додека не стигнавме до 

мочуриштето Очај. Одненадеш паднавме во него. Тоа 
го бесхрабри мојот сосед Свитлив, така што не сакаше 
повеќе да продолжи. Затоа се извлече од онаа страна кон 
неговата куќа и ми рече самиот да продолжам да ја барам 
земјата за која му зборував. Така тој тргна по својот пат, 
а јас по својот. Тој тргна по Тврдоглав а јас до оваа врата.

- Колку ли беден човек! - рече Добраволја. Зар не-
бесната слава толку малку вреди сметајќи дека не му се 
исплати да претрпи опасност од неколку неволји за да ја 
придобие?

- Ти ја кажав целата вистина за Свитлив, но ако ја 
кажам вистината за мене, ќе изгледа дека јас не сум по-
добар од него, бидејќи и јас скршнав на патот кој води 
во смрт, затоа што бев убеден од телесниот аргумент на 
Световно Мудриот.
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- Што, зар западна во неговите раце? - рече Добра-
волја. Сигурно ти кажа да побараш олеснување кај госпо-
дин Легалност. И едниот и другиот се измамници. Дали 
го послуша неговиот совет?

- Го послушав додека се осмелував. Отидов да го 
барам господин Легалност сё додека не ми се пристори 
дека гората пред неговата куќа ќе ми падне на глава. Затоа 
морав да застанам - рече Христијанинот.

- Таа гора на многумина им донела смрт, а тоа ќе го 
направи и со мнозина други; добро направи што избега 
од таму, додека истото не те распарчи - додаде Доброволја.

- Навистина не знам што ќе ми се случеше ако не 
го сретнав Евангелистот. Се наоѓав во голем очај, но Бог 
преку Својата милост го прати кај мене. Во спротивно 
никогаш не би стигнал на ова место. Сега дојдов онаков 
каков што сум. Иако заслужував да доживеам смрт под 
она брдо, а не разговор со својот Господ, многу се раду-
вам што ми беше дозволено да влезам на ова место - се 
радуваше Христијанинот.

- Ние никому не му префрламе за она што го направил 
пред да дојде ваму - рече Доброволја. - Ако некој дојде нема 
да биде исфрлен надвор. Туку, тргни по мене малку, добар 
Христијанину, па ќе ти го покажам патот по кој треба да 
одиш. Погледни пред тебе, дали го гледаш тој тесен пат? Тоа 
е патот по кој мораш да одиш. Него го разгазиле патријар-
сите, пророците, Христос и апостолите. Патот е прав како 
да е направен од линијар и треба по него да се движиш.

- Зар таму нема никакви скршнувања и кривини каде 
што човек би можел да заталка? - запраша Христијанинот.
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- Постојат многу криви и широки патишта кои се 
вкрстуваат со овој пат. Но добриот пат лесно се препознава 
бидејќи тој е прав и тесен (Матеј 7:13) - рече Доброволник.

Потоа во својот сон видов како Христијанинот го 
прашува дали може да му помогне да го симне товарот 
од плеќите, бидејќи сё уште го носеше, а без помош не 
можеше никако да го симне.

- Стрпи се уште малку додека не стигнеш до местото 
на избавување - рече Доброволја, таму товарот ќе ти падне 
од грбот од себеси.

Христијанинот тогаш почна да се подготвува да го 
продолжи патот. Доброволја му рече дека, кога ќе се од-
далечи од вратата, ќе стигне во куќата на Толкувачот каде 
што треба да затропа. Тој ќе му покаже прекрасни нешта. 
Потоа Христијанинот се поздрави од својот пријател кој 
му посака добар пат.

Христијанинот продолжи да оди додека не стигна до 
куќата на Толкувачот. Тука зачука неколку пати. Наскоро 
некој се појави и праша кој чука.

- Јас сум патник кого еден познаник на господарот 
на оваа куќа го прати на ова место за да слушнам некои 
корисни работи - рече христијанинот.

Тој го повика домаќинот на куќата кој по кратко време 
дојде и го запраша Христијанинот што сака.

- Јас патувам од градот Пропаст и одам кон гората 
Сион. На почетокот на овој пат, чуварот на вратата ми 
рече да наминам на ова место, бидејќи тука ќе ми бидат 
покажани прекрасни работи кои многу ќе ми помогнат 
на патот - раскажа Христијанинот.

- Влези внатре - рече Толкувачот - и ќе ти покажам 
корисни работи.
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Седум видни работи
Тој го повика Христијанинот да го следи и му рече на 

својот слуга да запали една свеќа и да ја отвори вратата во 
една соба. Тој тоа го стори и Христијанинот таму здогледа 
слика на еден многу сериозен човек која висеше на ѕидот. 
Сликата претставуваше човек чиишто очи беа подигнати 
кон небото. Во раката ја имаше најдобрата книга, на ус-
ните му беше запишан законот на вистината, а светот се 
наоѓаше зад неговиот грб. Стоеше како да апелираше до 
луѓето, додека над главата му висеше златна круна.

- Што значи ова? - запраша христијанинот. Толку-
вачот му одговори.

- Човекот на сликата е еден во илјада. Тој може да 
роди деца, (1. Коринтјаните 4:15), да биде при тоа во ро-
дилни маки (Галатите 4:19) и самиот да ги негува кога 
се родени. А тоа што очите му се насочени кон небото, 
во раката ја држи најдобрата книга, а на усните му е за-
пишан законот на вистината, значи дека негова задача е 
да ги запознае грешниците и да им го открие она што е 
темно. Тоа што гледаш како да апелира до луѓето, светот 
да е зад неговиот грб а круната му лебди над главата, тоа 
покажува дека ги омаловажува и ги презира работите на 
овој свет (Филипјаните 3:13) поради љубовта кон служ-
бата на својот Господар. Тој е сигурен дека на оној свет го 
очекува слава како награда. Најпрвин ти ја покажав оваа 
слика, бидејќи тој човек е единствениот кого Господарот 
на местото каде што патуваш го ополномоштил да ти 
биде водач во сите тешки ситуации што ќе ги доживееш 
на патот. Затоа внимавај на тоа што ти го покажав и до-
бро запамети сё што виде за да не се сретнеш со луѓе кои 
зборуваат дека ќе те поведат по добар пат, но всушност 
нивниот пад води кон смрт.
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- Тогаш го зеде за рака и го поведе во една многу 
голема соба која беше полна со прашина, бидејќи никој 
не ја чистеше. Откако малку погледна наоколу, толкува-
чот повика еден човек да ја измете. Кога овој почна да ја 
чисти со метла, се крена толку голема прашина која за 
малку ќе го задушеше Христијанинот. Тогаш Толкувачот 
и заповеда на една девојка што стоеше во непосредна 
близина да донесе малку вода и да попрска низ собата. 
Кога го направи тоа, собата беше изметена и исшистена 
во угодност.

- Што значи ова? - запраша Христијанинот.
- Оваа соба е човековото срце кое никогаш не било 

просветено со милата благодат на евангелието. Праши-
ната е првобитниот грев и внатрешната изопаченост која 
го извалкала целиот човек. Оној што отпрво ја чистеше 
е Законот, а девојката што донесе вода за да се испрска 
собата е Евангелието. Виде колкава прашина леташе на 
сите страни кога тој запошна да мете. За малку не се заду-
ши во неа, но сепак собата не можеше да биде исчистена 
од негова страна. Тоа значи дека законот, наместо да го 
исчисти (преку своето делување) срцето од гревот, тој го 
заживува и засилува гревот во душата (Римјаните 5:20; 
7:5, 6, 9; 1. Коринтјаните 15, 56). И покрај тоа што го от-
крива и забранува гревот, не дава сила за негово потчину-
вање. Виде како девојката ја испрска собата и со угодност 
ја исчисти. Тоа покажува дека, кога ќе дојде евангелието, 
тоа го врши своето благо и драгоцено влијание на срцето. 
Како што девојката ја исчисти собата прскајќи ја со вода, 
така и гревот се победува и совладува. Душата се чисти 
преку вера и така е подесна во неа да се всели Царот на 
славата. (Јован 15:3; Ефесјаните 5:26; Јован 14:21-23)
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- Потоа видов како Толкувачот го одведе Христија-
нинот за рака во една мала соба каде што седеа две деца на 
своите столчиња. Постарото се викаше Страст, а помла-
дото Трпение. Страст беше многу незадоволен, а Трпение 
беше мошне смирен. Тогаш Христијанинот запраша:

- Зошто Страст е толку незадоволен?
- Нивниот старател сака тој најубавите работи да ги 

сочека до другата година, меѓутоа, тој сака сега да добие сё. 
За разлика од него Трпение е подготвен да чека - одговори 
Толкувачот.

Тогаш здогледав како некој му приоѓа на Страст но-
сејќи полна торба со богатство кое му го истури пред но-
зете. Овој се израдува и го грабна богатството со потсмев 
и исмевање кон Трпение. Но за кратко време видов како 
се растури, така што му останаа само партали. Тогаш 
Христијанинот му рече на Толкувачот:

- Објасни ми малку подобро!
- Двете момчиња се две слики. Страст ги претставу-

ва луѓето на овој свет, а Трпение ги претставува луѓето 
на светот што треба да дојде. Како што гледаш, Страст 
сака сега да ужива во своето богатство, што значи на овој 
свет. Такви се луѓето на овој свет, тие уште сега мора сё да 
имаат. Не можат да се стрпат до следната година, односно 
до другиот свет, за да ја примат својата награда. Изреката 
која вели дека е подобро едно врапче во раката, отколку 
две на гранката има повеќе авторитет кај нив отколку 
сите божествените сведоштва за доброто на светот што 
треба да дојде. Но, како што виде, за брзо време тој сето 
тоа го растури и останаа само партали. Така ќе биде и со 
ваквите луѓе на свршетокот на овој свет.
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- Сега гледам дека Трпение е помудар од повеќе 
причини - рече Христијанинот. Прво, беше подготвен да 
ги чека подобрите работи. Второ, тој ќе ја прими својата 
награда кога сите останати ќе имаат само партали.

- Но, би можел да додадеш и дека славата на оној 
свет никогаш нема да пропадне (1. Петрово 5:4), додека 
славата на овој свет за миг ќе исчезне (1. Коринтјаните 
7:31). Затоа Страст немаше многу причини да му се смее 
на Трпение кога тој го прими своето богатство, а Трпение 
со право ќе може да му се смее на Страст кога на крајот ќе 
го прими своето богатство. Бидејќи првото мора да му го 
отстапи местото на последното. Тоа има свое време, но 
последното не мора никому да му го отстапува местото, 
бидејќи по него нема што друго да дојде. Оној што прв го 
добива својот дел, тој брзо ќе го потроши, но оној што по-
следен го прима својот дел, во него вечно ќе ужива. Затоа 
за богаташот се вели: „Синко, сети се дека ти ги прими 
своите блага додека беше жив, а Лазар - злото! Сега тој се 
утешува тука, а ти се измачуваш“ (Лука 16:25).

- Гледам дека не е добро да копнееме по сегашните 
работи, туку многу подобро ќе биде да го чекаме она што 
ќе дојде - рече Христијанинот.

- Вистината ја зборуваш, се согласи Толкувачот, 
бидејќи видливите работи се привремени, а невидливите 
се вечни (2. Коринтјаните 4:18). Иако е така, бидејќи се-
гашните работи се поблиски до нашите телесни желби, 
а работите кои треба да дојдат се оддалечени од нашиот 
телесен разум, заради тоа првото ги привлекува нашите 
срца, а кој второто постои толкава оддалеченост. (Римја-
ните 7:15-25)
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Потоа во сонот видов како Толкувачот го води Хри-
с тијанинот за рака на едно место каде што гореше оган 
покрај ѕидот. Еден човек стоеше покрај огнот и постојано 
истураше вода за да го изгасне, но тој сё посилно се рас-
пламтуваше.

- Што значи ова? - запраша Христијанинот.
- Тој оган е делото на благодатта остварено во срце-

то - објаснуваше Толкувачот. - Оној што ја истура водата 
за да го изгасне е ѓаволот. Но ќе ти покажам зошто огнот 
уште посилно гори.

Го одведе на другата страна на ѕидот каде што виде 
еден човек со сад во раката од кој постојано скришум 
истураше масло на огнот.

- Што значи тоа?
- Тоа е Христос кој постојано со маслото на својата 

благодат го поддржува делото кое е започнато во душата. 
Така и покрај сё што прави ѓаволот, душата на Неговиот 
народ и понатаму останува во благодатта. Човекот што го 
одржуваше огнот стоеше зад ѕидот, што значи дека оној 
кој доаѓа во искушение тешко може да сфати како делото 
на благодатта се одржува во неговата душа (2. Коринтја-
ните 1:9).

Потоа видов како Толкувачот го води за рака на едно 
прекрасно место каде што се наоѓаше еден прекрасен дво-
рец. Христијанинот многу се израдува на тоа. Забележа 
како некои се шетаат по ѕидините на дворецот облечени 
во злато, па затоа запраша:

- Дали смееме да влеземе? – запраша Христијанинот.
Потоа толкувачот го одведе до вратата на дворецот 

пред која стоеше мноштво народ. Сите сакаа да влезат, но 
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не се осмелуваа да го сторат тоа. Малку подолу, од вратата 
на една маса, седеше човек со книга, перо и мастило и ги 
запишуваше имињата на оние кои сакаа да влезат. Исто 
така забележа дека пред портата се наоѓаа многу стражари 
во оклоп кои настојуваа да им направат какво и да можат 
зло на оние коишто сакаа да влезат. Христијанинот малку 
се збуни. На крајот, кога сите отстапија поради страв од 
наоружаните стражари, Христијанинот забележа еден 
човек со храбар израз на лицето како му пристапи на оној 
што ги запишуваше имињата во книгата и му рече: „За-
пиши го моето име, господине“. Потоа го извлече мечот, 
го стави шлемот на глава и полета кон портата пред која 
беа наоружаните стражари. Овие жестоко навалија на 
него, но човекот не се обесхрабри, туку почна огнено да 
сече и да удира. Бидејќи се здоби со рани но им зададе и 
многу на оние кои сакаа да го држат настрана од вратата, 
си проби себеси пат помеѓу нив и се проби во дворецот. 
При тоа се слушна угоден глас на луѓето кои се наоѓаа 
внатре и шетаа по ѕидовите на дворецот. Тие пееја:

Ој влези внатре, влези ај, 
Ќе стекнеш вечна слава, рај!
Бидејќи влезе, ја прими истата облека како нив. 

Христијанинот се насмевна и рече:
- Мислам дека знам што значи ова. Те молам пушти 

ме да одам таму.
- Почекај - рече толкувачот - додека не ти покажам 

уште нешто, а потоа можеш да продолжиш по твојот пат.
Повторно го фати за рака и го воведе во една мрачна 

соба каде што седеше еден човек во железен кафез. Чове-
кот беше многу тажен. Седеше со погледот наведнат кон 
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земјата, со скрстени раце и воздишки кои изгледаа дека ќе 
му го препукнат срцето. Тогаш Христијанинот запраша:

- Што значи ова?
Толкувачот му рече самиот да поразговара со човекот. 

Тогаш, Христијанинот го запраша човекот во кафезот:
- Кој си ти?
- Јас сум оној што повеќе не е она што некогаш бев 

- одговори човекот.
- А што беше?
- Јас своевремено бев ревен и просперитетен испове-

дач на евангелието како во моите очи така и во очите на 
другите. Мислев дека бев подесен да го наследам небото и 
се веселев на помислата дека ќе стигнам таму - продолжи 
човекот.

- А што си сега?
- Сега сум очајник. Затворен сум во очај, претставен 

со овој челичен кафез. Не можам да излезам, не можам! 
- извика човекот.

- Па, како дојде во таква состојба - запраша Христија-
нинот.

- Престанав да внимавам и да се воздржувам. Ги ис-
пуш тив уздите на сопствените страсти. Згрешив против 
светлината на Речта и Божјата добрина. Го ожалостив 
Духот и Тој ме остави. Го искушував ѓаволот и тој дојде 
кај мене. Го предизвикав Божјиот гнев, и тој ме напушти. 
Срцето ми се скамени, така што не можам повеќе да се 
покајам.

Тогаш Христијанинот му се обрати на Толкувачот:
- Зар за таквиот човек нема никаква надеж?
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- Прашај го него - рече Толкувачот.
- Тогаш рече Христијанинот, Зар нема надеж да из-

лезеш од челичниот кафез на очајот?
- Нема никаква надеж - рече човекот.
- Но, зошто, Божјиот Син е многу милостив, воз-

врати Христијанинот.
- Јас Него повторно го распнав (Евреите 6:6), го пре-

зирав Него и Неговата праведност (Лука 19:14). Неговата 
смрт ја сметав за нечиста и погрешив кон Духот на бла-
годатта (Евреите 10:29). Со тоа се исклучив од сите вету-
вања и повеќе не ми остана ништо друго освен закани, 
страшни и ужасни закани за неминовниот суд и огнениот 
Божји гнев кој ќе ме проголта како непријател.

- Зошто се доведе во таква состојба - запраша Хри-
стијанинот.

- Поради страстите, задоволствата и ползата на овој 
свет. Си ветував себеси големи задоволства, но сега сите 
тие работи ме гризат како огнен црв (Исаија 66:24; Марко 
9:24) - рече Очајникот.

- Па, зошто не се покаеш и не се обратиш?
- Бог ми го одрече покајанието. Неговата реч не ми 

дава никакво охрабрување да верувам. Напротив, Тој ме 
затвори во овој кафез, така што сите луѓе на овој свет не 
можат да ме ослободат од него. О вечност, вечност, како 
ќе ја поднесам мизеријата која ми е судена за вечност. 

Тогаш Толкувачот му рече на Христијанинот:
- Добро запомни ја бедата на овој човек и таа вечно 

нека ти служи како опомена.
- Тоа е навистина страшно! - рече Христијанинот. 

Бог нека ми помогне да бидам внимателен, да се воздр-
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жувам и да се молам за да го избегнам она што ја причи-
нила мизеријата на овој човек. Дали е дојдено време да 
продолжам понатаму?

- Чекај да ти покажам уште една работа, а потоа ќе 
го продолжиш твојот пат - одговори Толкувачот.

Го зеде Христијанинот за рака и го одведе во една 
соба каде што еден човек стануваше од креветот. Додека 
се облекуваше, целиот трепереше и се тресеше. Тогаш 
Христијанинот запраша:

- Зошто овој човек толку се тресе? Толкувачот му 
рече на човекот да му објасни на Христијанинот што му 
се случува. Овој започна со зборовите:

- Ноќеска додека спиев, сонив сон во кој видов како 
небото многу се замрачи (Откровение 6:12). Имаше толку 
молњи и грмотевици што многу се исплашив. Погледнав 
и видов како облаците невообичаено брзо се движат, а 
слушнав и силен трубен звук (Матеј 24:31; Јован 5:28,29; 
1. Коринтјаните 15:52; 1. Солунјаните 4:16). Тогаш видов 
еден човек кој седеше на облакот со илјадници небесни 
суштества околу себе. Сите светлеа како и самото небо (2. 
Солунјаните 1:8; Даниел 7:10-13). Потоа слушнав глас како 
зборува: „Мртви, станете на суд!“ Тогаш карпите се раз-
валија, гробовите се отворија а мртвите излегоа. Некои од 
нив многу се радуваа и гледаа нагоре. Некои се обидуваа 
да се скријат под гората (Откровение 5:15, 16). Тогаш видов 
како човекот, кој седеше на облакот, ја отвора книгата и 
го повикува светот да му се приближи (Откровение 20:11-
13). Но заради силниот оган што излегуваше пред Него, 
имаше големо растојание помеѓу нив и Него, онака како 
што прилега на судијата и обвинетите. Потоа слушнав 
како на оние кои служеа пред Оној што седеше на облакот 
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им беше речено: „Соберете ги каколот, трњето и плевата 
и фрлете ги во огненото езеро“ (Матеј 3:12; 13:30). Потоа 
се отвори бездната на местото каде што стоев. На сите 
страни со огромна бучава од бездната излегуваа чад и 
вжарен јаглен. Потоа повторно се слушна гласот што им 
зборуваше на служителите: „Соберете ја мојата пченица 
во житниците!“ (Лука 3:17) Потоа многумина без земени 
и однесени на облаците, додека мене ме оставија (Еремија 
8:20; 1. Солунјаните 4:16, 17; Матеј 24:40, 41). Се обидов да 
се сокријам, но не можев бидејќи човекот што седеше на 
облакот постојано ме гледаше. Се сетив на сопствените 
гревови, додека совеста ме обвинуваше на сите страни. 
Потоа се разбудив.

- Но, зошто толку се исплаши?
- Па, мислев дека дојде денот на судот, а јас не бев 

подготвен. Но, најмногу ме исплаши фактот што ангели-
те одведоа некои луѓе а мене ме оставија, додека бездната 
на пеколот го отвори своето јадро токму таму каде што 
стоев. Совеста ме вознемируваше и ми се чинеше дека 
Судијата со сопствените очи и лицето исполнето со гнев 
насекаде ме следи. Човекот што трепереше потоа заврши.

Тогаш Толкувачот му рече на Христијанинот:
- Дали го разбра ова?
- Разбрав, но тоа во мене создава надеж и страв.
- Добро запомни ги овие работи за да те поттикну-

ваат напред на патот по кој одиш. Тогаш Христијанинот 
почна да се подготвува за натамошниот пат. Меѓутоа, 
Толкувачот му рече:

- Утешителот секогаш нека биде со тебе, добар Хрис-
тијанину и нека те води по патот кој води во Небесниот 
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град. Тогаш Христијанинот го продолжи својот пат со 
следните зборови:

Тука видов работи ретки и корисни,
Пријатни, но и страшни; нешта да ме направат 
стабилен
По патот по кој тргнав.
Помогни ми секогаш да размислувам на нив 
За тоа што тие значат и да ти бидам секогаш 
благодарен,
О добар толкувачу.
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3 глава

Тогаш во сон видов дека патот по кој требало да поми-
не Христијанинот од двете страни е ограден со ѕид кој се 
викаше Спасение (Исаија 26:1; 35:8; 60:18). Христијанинот 
со голема мака го продолжи патот поради товарот кој го 
носеше. Така одеше сё додека не стигна до брегот каде 
што патот почна да се искачува. Тука се наоѓаше крстот, 
а малку подолу од него имаше гроб. Во сон видов како 
Христијанинот му пристапува на крстот. Бидејќи поглед-
на во него, товарот од неговите плеќи падна и се стркала 
до гробот. Тука исчезна и повеќе не го видов. (1. Петрово 
2:24, Римјаните 8:2; Галатјаните 2:20).

Тогаш Христијанинот се израдува, бидејќи му олес-
на и со весело срце изговори: „Со својата мака ми даде 
спокој а со Својата смрт ми даде живот“. Потоа застана 
да го разгледа местото и да размислува, бидејќи многу се 
зачуди што товарот му исчезна кога го погледна крстот. 
Така гледаше, се додека солзи не потекоа низ неговото 
лице. (Захарија 12:10)
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Тројца Свети
Додека стоеше и плачеше ми пријдоа три Блескави 

личности и го поздравија со зборовите „Мир со тебе.“ 
Првиот му рече: Гревовите ти се простуваат (Марко 2:5; 
Лука 7:48). Другиот му ги симна парталите и го облече во 
нова облека. Третиот му стави белег на челото (Открове-
ние 7:3; Ефесјаните 1:13) и му даде запечатен свиткан лист 
хартија (2. Коринтјаните 3:3; 1:22) кажувајќи му да гледа 
во него додека трча и да го предаде кај небесната врата. 
Потоа тие си заминаа. Тогаш Христијанинот три пати 
потскокна од радост и тргна со песна во усните:

До овдека дојдов отоварен со својот грев
Не можев да најдам олеснување за жалта која ја имав,
Додека не дојдов до ова место; какво ли е само ова место!
Дали овде е почетокот на мојата голема радост?
Дали овде бремето падна од мојот грб?
Дали овдека се скинаа врвките кои ме врзуваа?
Благословен крст! Благословен гроб! Но благословен
Да е човекот кој таму беше изложен на срам заради мене!

Простиот, Мрзливецот и Самоуверениот
Тогаш во сон го видов Христијанинот како весело 

слезе од брдото и покрај патот забележа тројца луѓе кои 
цврсто спиеја и чии нозе беа оковани со синџири. Едниот 
се викаше Прост, другиот Мрзливец а третиот Самоуве-
рен. Гледајќи ги како лежат спокојно, тој им пријде да ги 
разбуди и извика:
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- Вие сте како Оној кој спие на врвот на јарболот 
(Изреки 23:34), бидејќи под вас се наоѓа длабоко море. Тоа 
е бездна без дно. Пробудете се и тргнете по мене и јас ќе 
ви помогнам да ги симнете оковите! Потоа додаде: Ако 
наиде оној кој рика како лав, сигурно ќе станете плен на 
неговата уста (1. Петрово 5:8).

Тогаш го погледнаа и му одговорија на следниот начин:
- Јас не гледам никаква опасност кажа Простиот
- Пушти не да спиеме уште малку, дополни Мрзли-

вецот.
- Секој е ковач на својата среќа. Што уште може да 

дополнам? заврши Самоуверениот.
Потоа се завртија и продолжија да спијат. Христија-

нинот го продолжи својот пат. Му беше чудно што луѓето 
во таква опасност не се грижеа за љубезноста која сакал 
мислостиво да им ја покаже. Ги разбудил и ги посовету-
вал. сакал да им помогне да ги симнат оковите, но тие 
сепак го одбиле.

Формалист и Лицемер
Додека беше вознемирен заради тоа, ги здогледа овие 

луѓе како го прескокнуваат ѕидот од левата страна на 
тесниот пат и побрзаа да го стигнат. Едниот се викаше 
Формалист а другиот Лицемер. Како што реков, му се 
приближија и го започнаа следниот разговор:

- Господа, од каде доаѓате и каде одите? - запраша 
Христијанинот.

- Родени сме во земјата Суета и одиме на гората Сион 
за да постигнеме слава - му одговорија Формалистот и 
Лицемерот.
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- А зошто не влеговте низ вратата која е на почето-
кот на патот? Зар не гледате дека пишува: „Кој не влегува 
низ вратата а прескокнува од друга страна, тој е крадец и 
разбојник“ (Јован 10:1) - рече Христијанинот.

- Сите наши сонародници зборуваат дека таа врата е 
многу далеку. Затоа одат попреку и прескокнуваат преку 
Ѕидот.

- Зар тоа не е престап против Господарот на градот 
во кој одиме, за така да ја прекршуваме Неговата објавена 
волја?

- Не оптоварувај се со тоа. Нашите одамна го прес-
кокнуваат ѕидот на тој начин, продолжија Формалистот 
и Лицемерот. Тоа го прават повеќе од илјада години.

- Дали овој наш обичај може да се одржи на судот? 
- повторно запраша Христијанинот.

- Бидејќи овој обичај постои повеќе од илјада години, 
сигурно ќе биде признат како законски пред непристрас-
ниот Судија - рекоа Формалистот и Лицемерот. - Покрај 
тоа сега сме на патот и не е важно како сме дошле на него. 
Најважно е дека ние сме на добар пат. Ти си на патот затоа 
што влезе преку таа врата, исто како нас кои прескокнавме 
преку ѕидот. Тогаш, во што си подобар од нас?

- Јас одам според одредбите на мојот Господар, а вие 
се управувате според вашите измамливи желби. Госпо-
дарот на патот веќе ве смета за крадци и не верувам дека 
ќе бидете прогласени за праведници кога ќе стигнете до 
самиот крај. Вие влеговте сами без Неговото упатство и 
самите себеси без Неговата милост ќе се исфрлите – рече 
Христијанинот. На тоа кратко му одговорија да си ја гледа 
својата работа. Без многу разговор секој си го продолжил 
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својот пат, освен забелешката на двајцата кон Христија-
нинот во поглед на законските одредби, дека тие совесно 
ќе ги исполнат како и самиот тој.

- Не гледаме по што се разликуваш од нас, освен 
по облеката која ја носиш и која сигурно ти ја дале некој 
од твоите соседи за да ја покриеш сопствената голотија - 
рекоа Формалист и Лицемер.

- Според законските одредби нема да бидете спасе-
ни, бидејќи вие не влеговте низ вратата (Галатите 2:16) - 
одговори Христијанинот. А што се однесува до облеката 
што ја носам, неа ми ја даде Господарот на местото во кое 
одам за да ја покријам сопствената голотија. Ја примив 
како доказ на Неговата милост кон мене. Порано носев 
само партали. Покрај тоа се утешувам и со следната мис-
ла: Кога ќе дојдам до вратата на градот, Господ сигурно ќе 
ме препознае според оваа облека, бидејќи Тој ми ја подари 
во оној ден кога од мене ги слече парталите. Веројатно не 
забележавте дека имам и знак на челото кој ми го даде 
еден од најблиските Господови слуги во оној ден кога то-
варот ми падна од плеќите. Покрај тоа, ми беше даден и 
еден запечатен свиток за да ме утешува додека патем го 
читам. Ми беше речено да го предадам кај небесната врата 
како знак дека сум примен. Вам сигурно ви недостасуваат 
овие работи бидејќи не влеговте низ вратата.

На ова не можеа ништо да му одговорат, туку само се 
погледнаа и се насмеаја. Потоа видов како го продолжу-
ваат патот. Христијанинот постојано одеше пред нив. 
Повеќе не разговараше со нив, туку самиот со себе. Се 
радуваше, се утешуваше и воздивнуваше. Често го чи-
таше свитканиот лист хартија што му го дадоа ангелите. 
Тоа го освежуваше.
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На гората Тегоба
Тогаш сите заедно стигнаа до гората која се викаше 

Тегоба и во чие подножје се наоѓаше еден извор. Покрај 
оној што водеше право до вратата, тука се наоѓаа уште 
две патеки. Едната водеше налево, а другата десно околу 
брдото, додека тесниот пат одеше низбрдо, сё до гората 
Тегоба. Христијанинот отиде до изворот, се напи и се 
освежи, (Псалм 36:91; Јоил 3:18; Исаија 49:10) и потпевну-
вајќи почна да се качува:

На високата гора сакам да одам,
Покрај сите тешкотии на врвот на стигнам,
Бидејќи гледам, патот во живот ме води,
Охрабри се и без страв оди,
Подобро со мака на гората да се дојде,
Отколку без мака во погибел да се појде.

Пропаста на Формалист и Лицемер
И овие двајца стигнаа до подножјето на брдото. Но, 

кога видоа колку е стрмно и високо, а згора на тоа постојат 
уште две патеки, претпоставувајќи дека тие ќе се сретнат 
со патот по кој одел Христијанинот од другата страна на 
гората, решија да тргнат по овие патишта. Едниот пат 
се викаше Опасност а другиот Пропаст. Значи, едниот 
тргна по патот на опасноста и наскоро стигнал до една 
густа шума. Другиот тргна по патот на пропаста што го 
одвел до едно место полно со дупки каде што се сопнал 
и паднал во неповрат.
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Христијанинот закрепнал, а потоа бил совладан од сон
Гледав како Христијанинот се качува низбрдо и согле-

дав дека престана да трча. Почна да оди со обичен чекор, 
а потоа четвороношки, бидејќи патот беше многу стрмен. 
Некаде на половина пат се наоѓаше едно убаво одмора-
лиште кое господарот на таа гора го направил за освежу-
вање на уморните патници. Христијанинот сврати и седна 
да се одмори. Го извади превитканиот лист од пазувите и 
почна да чита и да се утешува. Ја погледна облеката што ја 
прими пред крстот и во неа најде големо задоволство, а на 
крајот заспа со тврд сон и ноќта полека се спушти. Додека 
спиеше, свитканиот лист му падна од раката. Тогаш го 
разбуди еден човек и му рече:

- „Оди при мравката, о мрзливецу набљудувај ги 
нејзините патишта и биди мудар“. (Изреки 6:6; Јона 1:6)

Христијанинот брзо стана, забрза на својот пат и 
стигна на врвот на гората.

Плашливко и Недоверко
Кога стигна на врвот на гората, кон него дотрчаа 

двајца луѓе. Едниот се викаше Плашливко а другиот 
Недоверко.

Христијанинот ги праша:
- Што правите кога трчате во погрешен правец? 

Плашливко му раскажа дека оделе во градот Сион кога 
стигнале на ова опасно место. Тој дополнил:

- Колку подалеку одиме, толку патот станува поо-
пасен. Затоа се свртевме и се враќаме назад.

- Така е, додаде Недоверко, бидејќи малку понапред 
на патот се наоѓаат два лава. Не знаеме дали спијат или се 
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будни, но сигурни сме дека би не растргнале кога би им 
се приближиле.

- Вие мене ме заплашивте - рече Христијанинот - но 
каде да бегам? Не можам да се вратам во својата земја, 
бидејќи нејзе и е судено да изгори во оган и сулфур. Таму 
сигурно би пропаднал. Сакам да дојдам во небесниот 
град! Знам дека таму ќе бидам надвор од секаква опасност. 
Морам да одам напред! Да се вратам назад би значело 
сигурна смрт. Напред има опасност од смртта, а потоа 
вечен живот. Сепак ќе одам напред.

Во потрага по загубениот свиток
Така Плашливко и Недоверко потрчаа низ брдото, а 

Христијанинот насамо го продолжи патот. Но размислу-
вајќи за она што му го рекоа овие двајца, ја вовлече раката 
во пазувите за да го извади свитканиот лист но не го 
најде. Поради тоа Христијанинот многу се вознемири и 
не знаеше што да прави. Му недостасуваше свитокот кој 
го утешуваше и поради кој требаше да биде примен во 
небесниот град. Многу се збуни и не знаеше што да пра-
ви. Конечно се потсети дека спиеше во одмаралиштето 
покрај патот. Падна на колена и го замоли Бога да му ја 
прости оваа невнимателност, а потоа се врати да го про-
најде свитокот. Кој може да ја опише тагата во миговите 
кога се враќаше назад. Во еден момент воздивнуваше, во 
друг момент плачеше и се укоруваше себеси што како 
безумник заспал на местото кое било наменето само за 
мало освежување. Се враќаше внимателно гледајќи на 
двете страни со надеж дека ќе го најде свитканиот лист 
кој многу пати го утешуваше на неговиот пат. Така одеше 
додека не го здогледа одмаралиштето во кое застана и 
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заспа. Но, штом го забележа, уште повеќе се вознемири 
заради својот голем пропуст. (1. Солунјаните 5:4-8). Одеше 
и го оплакуваше својот грешен сон: „Ах, колку сум беден. 
Успеав да заспијам среде бел ден! Зошто заспав среде 
тешкотиите? Зошто толку му попуштив на своето тело 
и барав олеснување во тоа одмаралиште кое Господарот 
на гората го изградил само за освежување на духот на 
патниците! Колку пат поминав без потреба! Тоа им се 
случило и на Израеловите деца поради гревовите што ги 
сториле. Тие морале да се враќаат преку Црвеното море. 
И јас сега со тага морам да одам на патот по кој требаше 
да одам со радост, кога не би заспал. Колку далеку ќе бев 
сега! Но, сега морам три пати да одам по истиот пат, иако 
можев да поминам само еднаш. Ноќта ќе ме фати, бидејќи 
денот скоро изминува. О, да не бев заспал!”

Така стигна повторно до одмаралиштето каде што 
малку поседе и заплака. Конечно жалосно погледна под 
клупата и го здогледа својот свиток, го зеде во трепет и 
набрзина и го врати во своите пазуви. Кој би можел да 
опише колку се израдува кога го пронајде? Тој свиток му 
беше уверување за живот и прифатеност за влегување во 
пристаништето што го посакуваше. Затоа го стави во па-
зувитете, му заблагодари на Бога што му ги насочи очите 
на вистинското место и со солзи радосници продолжи 
понатаму. Колку брзо се качи на гората! Но, сонцето веќе 
беше зајдено, а тој сё уште не беше искачен на врвот. Пов-
торно се потсети колку невнимателно заспал и почна да 
се јадосува: „Заради грешното спиење, ме затекна ноќ на 
патот. Ќе морам да одам без сончевата светлина. Мрак ќе 
ја обвие мојата патека, а викотницата на опасните ѕверови 
морам постојано да ја слушам. Само поради грешниот 
сон што ме зафати“. Тогаш се потсети што му рекоа Пла-
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шливко и Недоверко, односно како тие се уплашиле од 
лавовите. Затоа Христијанинот си рече самиот на себе: 
„Овие ѕверови навечер бараат плен и ако ме сретнат во 
мракот, не знам како би можел да им се спротивставам. 
Како да побегнам без да ме растргнат?“ Така тажен одејќи 
по патот и оплакувајќи ја својата зла судбина, ги подигна 
очите и пред себе здогледа еден прекрасен дворец што се 
викаше Прекрасен и беше изграден покрај самиот пат.

Лавови
Во сон видов како побрза за ако е можно таму да си 

најде преноќиште. Не се оддалечи многу, кога се најде 
во еден многу тесен премин кој во последните двесте 
метри водеше до капијата. Погледна и забележа два лава 
на патот. „Сега гледам,“ - извика Христијанинот - „Тоа е 
опасноста што ги одвратила Плашливко и Недоверко. 
(Лавовите беа врзани со синџир, но тој не го забележа тоа). 
Страшно се исплаши и помисли дека би било најдобро 
самиот да се врати, бидејќи му се причинуваше дека го 
чека сигурна смрт. Но чуварот на портите, Бдејко, виде 
како Христијанинот застана со намера да се врати и затоа 
му довикна:

- Зар твојата сила е толку мала? Не се плаши од ла-
вовите. Тие се врзани, за да се испита кој има вера а кој 
не. Држи се до средината на патот и ништо нема да ти се 
случи.

Тогаш го видов како оди тресејќи се од лавовите, 
но добро внимавајќи на советите на чуварот. Слушна 
рикање на лавови, но тие ништо не му направија. Тогаш 
плесна со рацете и дојде до самата порта каде што беше 
портирот. Тогаш Христијанинот му рече на портирот: 
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„Господине, каква е оваа куќа и дали може овде да пре-
ноќевам?”

- Куќата ја изградил Господарот на гората за одмор 
и безбедност на патниците - одговори чуварот и потоа го 
запраша од каде доаѓа и каде оди.

- Доаѓам од градот Пропаст кон гората Сион - од-
говори Христијанинот - но бидејќи сонцето веќе зајде, 
сакам, ако е можно, овде да преноќевам.

- Како ти е името?
- Јас се викам Христијанин, но порано бев без Божја-

та милост. Јас сум од родот на Јафет кого Бог ќе го убеди 
да живее во Симовите шатори. (Битие 9:27).

- А зошто толку доцна стигнуваш? - запраша чува-
рот, сонцето е веќе зајдено.

- Ќе стигнев и порано, но заспав во одмаралиштето 
кое се наоѓа на другата страна на брдото. Но и покрај тоа, 
ќе стигнев порано да не го изгубев свитокот. Кога тоа го 
забележав, веќе бев на врвот на гората и кога го побарав 
и не го најдов бев приморан со голема болка во срцето да 
се вратам на местото каде што заспав, така што се вратив 
и конечно го пронајдов. И сега сум тука.

- Добро - рече чуварот - ќе повикам една девојка од 
ова место која, ако и се допаѓа тоа што ќе го кажеш, ќе те 
запознае со домашните, бидејќи тоа го налагаат прави-
лата на оваа куќа.

- Веднаш потоа Бдејко, портарот заѕвони на вратата 
каде што се појави една сериозна и прекрасна девојка по 
име Разумност, која запраша зошто ја викаат. Чуварот 
амп; одговори:

- Овој човек доаѓа од градот пропаст кон гората 
Сион, но бидејќи се изморил и ноќта го зафатила, прашу-
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ва дали може да преноќева на ова место. Му реков дека ќе 
те повикам малку да поразговараш со него, а ти направи 
онака како што ти изгледа угодно, според правилата на 
оваа куќа.

Тогаш таа го запраша Христијанинот од каде доаѓа и 
каде оди, на што тој амп; одговори. Го праша и како до-
шол на овој пат, а тој амп; раскажа. Потоа го праша што 
видел и што доживеал на патот, а тој сё амп; опиша. Таа 
на крајот го праша како се вика.

- Се викам Христијанин и имам голема желба да 
преноќам на ова место. Гледам дека го изградил Госпо-
дарот на гората за одмор и сигурност на патниците.

Таа се насмевна, а очите и се наполнија со солзи. По 
краткиот молк, таа рече:

- Ќе повикам уште две-три свои роднини!
Потоа истрча до вратата и ги повика Мудрост, По-

божност и Љубов кои, по краток разговор, го внесоа во 
куќата. На прагот го дочекаа и многу други со зборовите:

- Влези, благословен од Господа, оваа куќа ја изгради 
Господарот на брдото за да ги прими патниците како тебе. 
Тој се поклони и влезе со нив.

Христијанинот раскажува за своите доживувања
Кога влезе и седна, му дадоа нешто да се напие и за-

почнаа разговор за да го користат времето на најдобар 
начин, додека не се подготви вечерата. Мудрост, По-
божност и Љубов разговараа со него. Нивниот разговор 
течеше вака:

- Ајде, добар Христијанину, - почна Побожност - 
кога веќе ние бевме толку мили кон тебе и те примивме 
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во оваа куќа, да поразговараме за она што го доживеа на 
патот, зашто можеби и ние ќе научиме нешто корисно.

- Со драга волја! Се радувам што вака ме примивте 
- рече Христијанинот.

- Што те поттикна да тргнеш на овој пат? – праша 
Побожност.

- Јас заминав од своето родно место заради ужа-
сиот звук кој беше во моите уши, со други зборови тоа 
неизбежно уништување постојано ме пратеше, доколку 
останев во местото каде живеев.

- Но како се случи да одиш по овој пат од твоето 
место?

- Бог го направи тоа - одговори христијанинот - 
бидејќи, кога се исплашив дека ќе пропаднам, не знаев 
каде да тргнам. Но, додека треперев и се плашев, наиде 
еден човек по име Евангелист, кој ме упати кон малата 
врата која инаку никогаш не би ја нашол. Тој ме испрати 
на патот кој ме доведе токму до оваа куќа.

- Зар не помина покрај куќата на Толкувачот? - за-
праша Побожност.

- Поминав и видов некои работи кои додека сум 
жив нема да ги заборавам, посебно три нешта. Прво, како 
Христос, и покрај противењето на сатаната, го одржува де-
лото на благодатта во срцето; второ, како еден човек преку 
грешење скоро целосно загубил надеж за Божјата милост 
и трето, како еден човек сонувал дека дошол судниот ден.

- А дали го слушна како го раскажува својот сон?
- Да, слушнав колку страшни работи видел. Срцето 

ме болеше додека ми раскажуваше, но сепак ми е мило 
што го слушнав - рече Христијанинот.
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- Дали тоа беше сё што виде во куќата на Толкува-
чот? - запраша Побожност.

- Не, - одговори Христијанинот - ме одведе да ми 
покаже еден прекрасен дворец. Луѓето во него беа облече-
ни во злато. Тогаш дојде еден смел човек и се проби меѓу 
наоружаните чувари што стоеја пред вратата и како беше 
повикан да влезе и да се здобие со вечна слава. Срцето ми 
заигра од радост и посакав да останам една година во таа 
куќа, но знаев дека треба уште многу да патувам.

- Што уште виде на патот?
- Што уште видов? - рече Христијанинот. - Само 

што тргнав, здогледав еден крвав човек како виси на крст. 
Штом го погледнав, ми падна товарот од плеќите (до 
тогаш се мачев под едно тешко бреме). Ми беше многу 
чудно, бидејќи такво нешто никогаш не сум видел. Додека 
гледав нагоре, (затоа што не можев да ги тргнам очите од 
Него) се појавија три светли суштества. Едното ми рече 
дека гревовите ми се простени, другото ми ги симна 
парталите и ми даде везена облека што сега ја гледаш и 
третото суштество ми го стави овој знак на челото и ми 
даде еден запечатен свиток. (Кога го рече тоа, го извади 
свитокот од пазувите).

- Сигурно си видел и нешто друго - додаде Побож-
ност.

- Тоа беше најубавото - рече Христијанинот - но 
видов и многу други работи. Имено, тројца луѓе: Прост, 
Мрзливец и Самоуверен како спијат покрај патот со око-
вани нозе. Никако не можев да ги разбудам! Го видов и 
Формалист и Лицемер како прескокнуваат преку ѕидот за 
да одат на Сион, но набргу се изгубија. Најтешко ми беше 
да се качам на оваа гора и да поминам покрај лавовите. Да 
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не беше оној добар чувар, Портирот, кој стои при портата, 
веројатно би се вратил. Но, сега му благодарам на Бога 
што дојдов овде и ви благодарам и вам што ме примивте.

Потоа Мудрост одлучи да постави неколку прашања:
- Дали понекогаш размислуваш за земјата од која 

доаѓаш?
- Помислувам, но со многу срам и одвратност. Кога не 

би ја заборавил земјата од која доаѓам, сега веќе би се вратил, 
бидејќи имав многу можности за тоа; но сега копнеам за 
подобра, односно небесна татковина (Евреите 11:15, 16).

- Дали со себе сё уште носиш некои од работите што 
ги имаше таму?

- Да, но без своја волја. Особено мислам на внатреш-
ните, телесни размислувања во кои уживавме заедно со 
моите сограѓани. Но сега тие работи ги мразам и кога би 
можел слободно да избирам, повеќе никогаш не би раз-
милувал за нив. Кога сакам да правам добро, гледам дека 
злото се наоѓа во мене (Римјаните 7:15-23).

- Дали некогаш ти се чини дека некои работи што ти 
се искушение, како да не постојат во одредени моменти 
- запраша Мудрост.

- Да, но ретко - одговори Христијанинот. - Кога тоа 
се случува тогаш ги доживувам моите златни часови.

- Дали се сеќаваш на кој начин тие искушенија како 
да се победени во одредени моменти?

- На пример: Секогаш кога ќе размислувам на она 
што го видов на крстот и кога ќе ја погледнам својата об-
лека и свитокот што го носам во пазувите и кога срцето 
ми заигрува при помислата на онаа земја - рече Христија-
нинот.
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- А зошто толку сакаш да отидеш на гората Сион - 
запраша Мудроста.

- Се надевам дека таму ќе го видам Оној кој висеше 
мртов на крстот и дека ќе ме ослободи од сето она што ми 
е пречка до овој ден. Велат дека таму нема смрт (Открове-
ние 21:4) и дека таму ќе можам да престојувам со друштво 
какво највеќе посакувам. Затоа, право да ти кажам, - рече 
христијанинот - јас го сакам Оној кој го симна мојот товар. 
Јас сум уморен од борбата со искушенијата. Посакувам да 
бидам таму каде што никогаш нема да умрам и со оние 
кои вечно воскликнуваат: „Свет, Свет, Свет!”

Тогаш Љубов го запраша Христијанинот:
- Дали имаш семејство? Дали си оженет?
- Имам жена и четири деца.
- Зошто и нив не ги поведе со себе? 
Христијанинот се расплака и рече:
- Со драга волја би го направил тоа, но сите тие беа 

целосно против моето патување.
- Требаше да им кажеш и да се обидеш да им објас-

ниш дека е многу опасно да останат на тоа место.
- Им реков, - рече Христијанинот. Им зборував за 

пропаста на градот која Бог ми ја покажа. А нив им се 
стори дека се шегувам и не ми поверуваа (Битие 19:14).

- Дали се молеше Бог да ги благослови твоите збо-
рови?

- Да, многу огнено; мора да знаеш дека мојата сопру-
га и сироти деца ми се многу драги.

- Дали им рече за својата сопствена мака и страв 
од уништувањето, бидејќи претпоставувам дека тоа 
уништување ти беше доволно видливо?
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- Тоа постојано им го повторував. По моето лице и 
солзите на него можеа да видат колку се плашам од судот 
што доаѓа. Но, тоа сепак не беше доволно за да ги убедам 
да тргнат со мене.

- Дали ти рекоа зошто не сакаат да појдат со тебе?
- Мојата жена не сакаше да го остави овој свет, а 

децата ги привлекуваат лудите задоволства на младоста. 
Така еден заради една работа а друг заради друга, ме ос-
тавија самиот да патувам.

- Можеби со својот невнимателен живот си го раси-
пал сето она што си сакал да го постигнеш со зборовите 
- додаде Љубов.

- Па, не можам многу да се фалам со својот живот, 
бидејќи знам дека имам многу недостатоци. Знам дека 
човекот може многу лесно да го разурне преку своето 
однесување сето она што сакал со своите зборови да им го 
докаже на другите за нивно добро. Но, сепак можам да ти 
кажам дека се чував со некоја своја непримерна постапка 
да не им дадам изговор да не тргнат по мене. Токму заради 
тоа ми зборуваа дека сум ситничар и дека заради нив се 
откажувам од работите во кои тие не гледаат никакво 
зло. Можам да кажам дека, ако во мене видеа нешто што 
би ги одбило, тоа било мојата чувствителна совест да не 
згрешам против Бога или да направам какво и да е зло 
против својот ближен.

- Каин го мразел својот брат затоа што неговите дела 
биле зли, а делата на неговиот брат праведни (1. Јованово 
3:12). Ако твојата жена и децата биле против тебе заради 
тоа, со тоа покажале дека не се грижат за доброто. Ти ја 
сочува својата душа од нивната крв - рече Љубов (Езекиел 
3:19).



58

На Господовата вечера
Потоа во сон видов дека седеа и разговараа до вече-

рата. И потоа седнаа да јадат. Трпезата беше поставена со 
мрсни нешта и месо и вино без талог (Исаија 25:6). Цело 
време разговараа за Господарот на гората, за тоа што го 
направил и од кои причини го направил тоа и зошто 
ја изградил таа куќа. Од она што зборуваа, дознав дека 
бил голем воин кој се борел и го победил оној што ја има 
власта над силата на смртта (Евреите 2:14, 15), со голема 
опасност за себеси, поради што многу повеќе го засакав. 
Како што рекоа, и како што јас верувам, тоа го чинеше 
многу пролеана крв. Но, круна на Неговата голема слава 
беше дека тој тоа дело го направи од чиста љубов кон 
оваа земја. Покрај тоа, во куќата имаше некои што тврдеа 
дека го видоа и разговараа со Него по неговата смрт на 
крстот. Тие сведочат дека самиот им рекол дека неговата 
љубов кон сиромашните патници не може да се спореди 
со ниедна друга на земјата. Дадоа потврда за она што го 
видоа, бидејќи велат дека ја оставил својата слава за да го 
направи тоа за сиромашните. Го слушнале како зборува 
и потврдува дека нема самиот да живее на гората Сион. 
Велат дека направил принцеви од многу патници, кои 
биле родени како просјаци на буниште (1. Самоилова 2:8; 
Псалм 113:7, 8).

Одмор
Така разговараа до доцна во ноќта и кога му се пре-

дале на Господа да ги чува, заминаа на спиење. Го одвеле 
патникот во една пространа соба на катот каде што про-
зорците гледале кон изгрејсонцето. Собата се викала Мир. 
Христијанинот спиел до зори, а кога се разбудил ја запеал 
следната песна:
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Каде сум? Зар толкава грижа и љубов Исус има
Кон браќата тие што патници станаа,
Така да се погрижи за мене да ми биде простено
И да веќе пребивам како да сум близу до рајот.

Знаменитостите на куќата
Изутрината сите станаа и му одреден разговор му ре-

коа да не продолжува понатаму додека не му ги покажат 
знаменитостите на тоа место. Најрпвин го одведоа во 
собата за проучување, каде што му ги покажаа записи 
од прастари времиња. Во една од книгите му го покажаа 
родословот на Господарот на гората каде што може да 
се види дека е Син на Оној што отсекогаш постои (Да-
ниел 7:3) и дека има вечно потекло. Тука беа поцелосно 
запишани сите Негови дела како и имињата на многу 
стотици луѓе кои ги примил во своја служба. Подоцна 
нив ги сместил во живеалишта коишто не можат да бидат 
поткопани од забот на времето ниту од каков било тру-
леж. Потоа му ги читаа делата што ги направиле некои 
од Неговите слуги. Како тие победиле царства; постапиле 
праведно, се здобиле со ветувања, затвориле лавовски 
усти, пламени јазици згаснуваа, од меч се избавуваа, иако 
беа немоќни, добиваа сила и моќ во битка и пред кои бегаа 
непријателските војски“.

Потоа му читаа од други записи на куќата каде што 
пишуваше дека нивниот Господар во својата милост сака 
сите да ги прими, иако во минатото можеби тие нанесу-
вале навреди на Неговата личност и на Неговото дело. 
Имало записи и за други познати работи. Сето тоа му 
го покажале на Христијанинот, но и многу други стари 
и нови работи, пророштва и претскажувања за она што 
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сигурно ќе се случи за вчудоневидување и застрашување 
на непријателите, но за утеха и задоволство на патниците.

Утредента го однеле во ризницата на оружјето, каде 
што му покажале разно оружје кое Господ го подготвил 
за патниците. Тука имало мечеви, штитови, шлемови, 
градници, молитви и облеки кои никогаш нема да из-
ветват (Ефесјаните 6:13-18). Имало толку доволно од сите 
работи да бидат наметнати толку многу луќе за слуќбан 
а Нивниот Господ колку ѕвездите на небото.

Му ги покажале и средствата со кои некои од слугите 
направиле чудесни дела. Му ја покажале Мојсеевата палка, 
чеканот и колецот со кој Јаила го убила Сисара; роговите, 
врчвите и трубите со кои Гедеон ја избркал Мадијанската 
војска. Тогаш му покажале еден воловски остен со кој 
Самегар убил шестотини луѓе (Судии 3:31). Му ја пока-
жале и вилицата со која Самсон направил славни дела 
(Судии 15:15, 16). Му ја покажале и прачката и каменот со 
кој Давид го убил Голијат од Гат (1. Самоилова 17:49, 50) и 
мечот со кој Господ ќе го убие човекот на беззаконието (2. 
Солунјаните 2:8) во денот на судот. Му покажаа и многу 
други прекрасни работи со кој Христијанинот многу се 
израдувал. Потоа повторно отидоа на ноќна почивка.

Во сон видов како Христијанинот утрото стана со 
намера да продолжи понатаму. Меѓутоа, тие го задржуваа 
да остане уште еден ден. Му рекоа дека ќе му ги покажат 
Горите на задоволството кои уште повеќе ќе го утешат, 
бидејќи се наоѓаат во правец на засолништето кое го бара. 
Затоа се согласи да остане.

Кога утрото повторно се појави, го однесоа на врвот 
на куќата и му рекоа да погледне кон југ. Во далечината 
виде еден многу убав ридест предел (Исаија 33:16, 17) кој 
беше покриен со шуми, лозја, овоштарници, цвеќиња, 
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извори и водопади. Беше прекрасно да се набљудува оваа 
сцена. Запраша како се вика таа земја. Му одговорија дека 
тоа е Емануиловата држава која исто како и оваа гора е 
отворена за сите кои сакаат да се поклонат пред Него. И 
кога ќе стигнеш таму, ќе ја видиш вратата на небесниот 
град што ќе ти ја покажат пастирите кои живеат таму.

Наоружан за пат
Сега посакал да тргне понатаму, а тие се согласиле.
- Да појдеме најпрвин до ризницата - му рекоа. - Кога 

влегоа, му навлекоа оклоп од глава до петици во случај 
некој да го нападне на патот (Ефесјаните 6:10-18). Така 
подготвен, со своите пријатели тргна кон портата, каде 
што го праша Портирот дали поминал уште некој патник 
од ова место. Портирот одговори потврдно. 

- Дали го познаваш - запраша христијанинот.
- Го прашав за името и ми рече дека се вика Верко - 

одговори Портирот.
- О, го познавам! - воскликна Христијанинот. Тој е 

од моето соседство, од моето родно место. Колку многу 
се оддалечи?

- Сигурно веќе стигнал во долината.
- Добро, драг пријателу, Господ нека е со тебе и нека 

ти ги умножи благословите заради љубезноста која ми ја 
укажа.

Испраќање
Тогаш тргна понатаму, но Разумност, Богољупка и 

Љубов сакаа да го испратат до подножјето. Тргнаа заедно 
повторувајќи го она за што порано зборуваа, сё додека не 
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стигнаа до подножјето на гората. Тогаш Христијанинот 
изговори:

- Како што беше тешко да се качувам по оваа гора, 
исто толку е опасно и симнувањето по неа.

- Навистина - рече Разумност - тоа е поради фактот 
што човекот многу тешко може да слезе во Долината на 
Понизноста, како што тоа го правиш ти сега а при тоа да 
не се лизне. Затоа тргнавме да те испратиме до подножјето.

- Потоа Христијанинот почна да слегува многу вни-
мателно, ни и покрај тоа два- три пати се лизна.

Потоа во сон видов како овие добри сопатнички, 
кога стигнаа до подножјето на Христијанинот му дадоа 
една векна леб, матарка со вино и суво грозје. Потоа тој 
го продолжи патот.
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4 глава

Но кога остана сам во Долината на Понизноста, си-
ротиот Христијанин доживеа многу маки. Само што 
тргна, здогледа еден зол демон како му доаѓа в пресрет. 
Тоа беше Аполион (Откровение 9:11). Тогаш Христијанин 
се исплаши и не знаеше дали да стои во место или да се 
врати. Но, се сети дека нема оклоп на својот грб, така што, 
ако му го сврти грбот на Аполион, овој лесно ќе може 
да го прободе со своите стрели. Затоа се одлучи да не се 
повлекува затоа што си мислеше дека дури и да не мисли 
на повеќе освен да го спаси својот живот, најдобро ќе биде 
да не се повлекува.

Тогаш тргна напред и се сретна со Аполион. Беше 
страшно да гледа во ова чудовиште. Имаше крлушки 
како риба (со нив многу се гордееше), а крилјата му беа 
како змеј; нозете му беа како на мечка, а од грлото му из-
легуваше пламен и чад а устата му беше како на лав. Кога 
му пристапи на Христијанинот, презриво го погледна и 
почна да го прашува: Од каде доаѓаш и каде си тргнал?

- Одам од градот Пропаст кој е исполнет со секакви 
зла и патувам кон градот Сион.
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- Значи дека си еден од моите поданици, бидејќи це-
лата земја ми припаѓа мене. Таму јас сум кнез и бог - рече 
Аполион. - Тогаш, зошто побегна од својот цар? Кога не 
би се надевал дека на повеќе служба од тебе, со еден удар 
би те кутнал на земјата.

- Навистина се родив во твоето царство, возврати 
Христијанинот, но твојата служба беше тешка, така што 
од платата не можеше да се живее, бидејќи плата за гре-
вот е смрт (Римјаните 6:23). Така кога преминав во зрели 
години и барав да ја поправам својата состојба како што 
прават и другите разумни луѓе.

- Не постои кнез кој туку така би ги пуштил своите 
поданици, така што ни јас тебе нема да те пуштам. Но, 
бидејќи се жалиш на условите и платата, врати се дома а 
јас ти ветувам дека ќе ти дадам колку што може повеќе 
да даде тоа место - рече Аполион.

- Но, јас веќе му се дадов себеси на Царот на Царе-
вите. Тогаш како би можел да се вратам со тебе? - рече 
Христијанинот.

- Ти си како што вели поговорката: „Паднат од лошо 
кон полошо“. Тоа обично се случува кај оние кои тврдат дека 
се Негови слуги кои по кратко време ќе му го свртат грбот 
и ќе се вратат кај мене. Тогаш дојди и сё ќе биде во ред.

- Јас му се дадов Нему преку вера и положив за-
клетва на верност кон Него - рече Христијанинот. - Како 
би можел сега да се откажам. Зар не би заслужил да бидам 
обесен како предавник?

- Мене ме изневери на тој начин, но јас сум подгот-
вен да ти простам, само ако ми се вратиш.

- Тебе ти се заколнав во незрелост. Сметам дека 
кнезот на кого сега му служам може да ме ослободи од 
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заклетвата и да ми го прости она што го правев во де-
новите кога те слушав тебе. Покрај сето тоа, разорувачу 
Аполионе, сакам да ти кажам една вистина: ја сакам Не-
говата служба, Неговата плата, Неговите слуги, Неговата 
власт, Неговото друштво и Неговата земја повеќе отколку 
твојата. Затоа престани да ме наговараш. Јас сум Негов 
слуга и Него ќе го следам - возврати Христијанинот.

- Освести се малку и размисли што те чека на патот 
по кој си тргнал. Ти знаеш дека Неговите слуги лошо 
поминуваат, бидејќи се престапници на моите патишта. 
Колкумина од нив досега срамно загинале! Ти велиш дека 
повеќе ја сакаш Неговата служба отколку мојата, но Тој 
никогаш не се симнал од местото на кое се наоѓа да им 
помогне на оние кои му служат. Што се однесува до мене, 
целиот свет знае колку пати сум ги ослободил од Него и 
Неговите слуги оние кои со сила или измама верно ми 
служеле. На таков начин и тебе ќе те ослободам - рече 
Аполион.

- Засега тој се воздржува да ги ослободи, бидејќи 
сака да ја испроба нивната љубов и да види дали ќе му 
останат верни до крајот. Што се однесува до злото кое 
постојано ги следи, тоа сепак ќе им биде засметано во 
нивните славни заслуги, бидејќи тие не се надеваат многу 
на сегашното ослободување. Трпат заради вечна слава 
која ќе ја примат кога Нивниот Цар ќе дојде во Својата и 
славата на ангелите.

- Ти веќе си го изневерил. Како мислиш дека ќе 
примиш плата?

- Во што сум бил неверен Аполионе?
- Се поколеба штом тргна на патот кога за малку 

ќе се удавеше во мочуриштето Очај - почна да клевети 
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Аполион. - Ти се обиде на погрешен начин да се ослобо-
диш од товарот, наместо да бидеш трпелив додека твојот 
Кнез не го симне од твоите плеќи. Заспа со погрешен сон 
и го изгуби она што ти беше најдрагоцено. За малку не се 
врати кога ги погледна лавовите. Кога зборуваш за патот и 
сё што виде и слушна, ти се фалиш со тоа во своето срце.

- Сето тоа е вистина - рече Христијанинот - но има 
многу други работи кои ги заборави, така што Кнезот на 
кого му служам и кому му оддавам чест е милостив и под-
готвен да прости. Освен тоа, овие слабости се наоѓаа кај 
мене додека бев во твојата земја, токму таму ги стекнав. 
Под нив стенкав, но се покајав и примив простување од 
мојот Кнез.

Борба со Аполион
Тогаш Аполион се разбесна и рече:
- Јас сум непријател на тој Кнез, го мразам Него, 

Неговите закони и Неговиот народ. Кај тебе дојдов да ти 
се спротивставам.

- Аполионе, пази што правиш, бидејќи одам по па-
тот на Царот, на патот на светоста. Затоа, внимавај што 
правиш.

Тогаш Аполион се испречи преку целиот пат и рече:
- Јас не се плашам заради тоа. Подготви се да за-

гинеш, затоа што се колнам во мојот пекол дека нема да 
мрднеш понатаму. Овде ќе ти ја погубам душата.

Кога го рече тоа, фрли огнена стрела кон градите на 
Христијанинот, но, тој го подигна штитот што го држеше 
в раце и со него ја одби стрелата. Потоа го извади мечот 
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од кориците, бидејќи виде дека ќе треба да се бори. Апо-
лион фрли дожд од стрели на него, та иако Христијанинот 
огнено се бранеше, некои сепак го погодија во главата, ра-
цете и нозете. Христијанинот малку се повлече, така што 
Аполион уште пожестоко навали на него. Христијанинот 
се охрабри, јуначки се бореше колку што можеше. Оваа 
жестока борба траеше околу половина ден. Христијанинот 
беше речиси целосно исцрпен поради здобиените рани, 
така што неговата сила сё повеќе слабееше.

Кога Аполион го виде тоа, ја искористи можноста да 
продолжи одблизу да го напаѓа. Христијанинот падна и 
го испушти мечот од рацете.

- Сега си мој – рече Аполион и навали и скоро да го 
згмечи поради што Христијанинот очајуваше за својот 
живот. Но, додека Аполион го подготвуваше својот по-
следен удар, Христијанинот, според Божјата волја, брзо 
го дофати мечот, го подигна и рече:

- Немој да се радуваш непријателу мој. Ако паднав, 
ќе станам! (Михеј 7:8) - и му зададе смртен удар, така што 
овој се повлече како некој кој има примено смртоносна 
рана. Кога го виде тоа Христијанинот навали и рече: „Но 
во сё ова победуваме надмоќно преку Оној, кој нё возљу-
би“ (Римјаните 8:37-39).

Потоа Аполион ги рашири своите змејови крилја и 
одлета, така што Христијанинот повеќе не го виде одре-
дено време.

Никој не може да замисли ваква борба, доколку не 
ја доживеа како мене лично. Аполион за сето време на 
борбата врескаше и гнасно рикаше; тој зборуваше како 
змеј. Од друга страна, Христијанинот воздивнуваше и 
стенкаше. Колку што забележав, ниеднаш не се насмевна 



68

сё до моментот кога виде дека со својот меч со две острици 
не го прободе Аполион. Христијанинот тогаш погледна 
кон небото. Тоа беше нешто најстрашно што некогаш 
сум видел.

Така кога борбата заврши, Христијанинот рече: „Тука 
му благодарам на Оној кој ме избави од устата на лавот; 
на Оној кој ми помогна против Аполион.“ И потоа исто 
така рече:

Велзевул, кнезот на овој ѓавол,
Ја замисли мојата пропаст и заради тоа,
Го испрати овој наоружан демон, 
И тој со пеколен гнев, жестоко ме нападна,
Но благословениот Михалјо во помош ми пријде,
И јас заради мојот меч, набрзо на бег го приморав,
Заради тоа Нему јас ќе му одавам многу пофалба,
И секогаш ќе му благодарам и благословувам Неговото 
свето име.

Излекуван и закрепнат
Тогаш видов како кон него се подава некоја рака со 

лисја од дрвото на животот. Христијанинот ги зеде овие 
лисја, ги превитка раните што ги доби во борбата, така 
што тие беа веднаш излекувани. Потоа седна да касне 
малку леб и да се напие вино од матарката што пред 
малку му беше дадена. Кога закрепна, тргна по својот пат 
со извлечениот меч во раката и рече: „Не знам дали овде 
има и други непријатели.“ Но до крајот на оваа долина 
Аполион повеќе не го напаѓаше.
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Долината на смртната сенка
На крајот на долината, се простираше друга која се 

викаше Долина на Смртната Сенка. Бидејќи патот во 
Небесниот град водеше преку неа, Христијанинот мораше 
да помине од тоа место. Оваа долина беше многу пуста. 
Пророкот Еремија ја опишал како: „пустина, пуста земја, 
едвај проодна, по сува и мрачна земја, по земја низ која 
никој не поминува (освен Христијанинот), ниту пак некој 
се населува.“ (Еремија 2:6)

На ова место Христијанинот го снаоѓаат уште пого-
леми маки отколку борбата со Аполион. Ќе видиме што 
се случуваше.

Двајца на патот
Кога Христијанинот дојде до влезот во Долината на 

Смртната Сенка, во сонот видов како го сретнаа двајца 
луѓе. Тоа беа синови на оние што ги пренесоа лошите 
гласови за добрата земја и се брзаа да се вратат назад. 
Христијанинот им се обрати со следните зборови:

- Каде одите?
- Назад! Ако се грижиш за својот живот или мир 

подобро и ти да тргнеш со нас - му рекоа луѓето во брзање.
- Зошто?
- Зошто? Ние одевме по овој пат по кој и ти одиш, сё 

додека имавме смелост. Малку фалеше да не се вратиме, 
бидејќи, ако отидевме уште малку понатаму, никогаш 
повеќе не би можеле да се вратиме за да ти го јавиме тоа.

- Што ви се случи - праша Христијанинот.
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- Скоро бевме стигнати во Долината на Смртната 
Сенка, но за среќа погледнавме напред и видовме какви 
опасности нё чекаат.

- А што видовте?
- Што видовме! Целата долина е црна како ноќ. Ви-

довме џуџиња, изроди и змејови од бездната; слушнавме 
викање и лелекање, како луѓето оковани со железо да се 
мачат во неопишани маки. Над долината се надвија об-
лаци на очајување и збрка. Над неа смртта ги раширила 
своите крилја (Јов 3:5; 10:22). Со еден збор, тоа е ужасно 
место во голема збрка - зборуваа преплашените луѓе.

- Според ова што го кажувате, гледам дека токму 
тука води патот до пристаништето во кое сакам да стиг-
нам (Еремија 2:6).

- Ти можеш да продолжиш, но ние повеќе нема да 
одиме по тој пат - му рекоа луѓето.

Во долината
Така се разминаа а Христијанинот го продолжи патот 

сё уште со голиот меч во раката, во страв некој да не го 
нападне.

Потоа во сон видов како по должината на целата до-
лина покрај патот лежи една длабока јама (Псалм 69:14, 
15). Тоа е јама во која со векови слепите ги воделе слепите 
и заедно паднале во неа (Матеј 15:14). Од левата страна се 
наоѓаше едно многу опасно мочуриште во која, ако пад-
не некој добар човек, нема да наиде на тврда подлога под 
нозете. Царот Давид еднаш паднал во тоа мочуриште и 
сигурно би се удавил кога Оној, кој е моќен да спаси, не 
би го извадил од него (Псалм 69:14).
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На ова место патеката беше многу тесна, а тоа на 
Христијанинот му задаваше големи маки. Кога сакаше 
да се одржи во оваа црна темнина и да не падне во јамата 
од едната страна, малку фалеше да не пропадне во мо-
чуриштето од другата страна. Кога сакаше да ја избегне 
калта, лесно би паднал во јамата кога не би бил доволно 
внимателен. На тој начин многу полека одеше понатаму. 
Го слушнав како тешко воздивнува, бидејќи и покрај 
споменатите опасности, патеката на тоа место беше толку 
мрачна што често пати не знаеше каде да ја спушти ногата 
при следниот чекор.

Среде долината, покрај патот, ја здогледав устата на 
пеколот, која беше на работ на патеката. „Што да пра-
вам?“ - си помисли Христијанинот. - Оган, чад и искри од 
време на време со страшна бучава излегуваа нагоре. Тука 
Христијанинот не можеше да направи ништо со својот 
меч кој му помогна во борбата со Аполион и затоа го вра-
ти на место и се фати за едно друго оружје - молитвата 
(Ефесјаните 6:18). Го слушнав како гласно вика:

- О Господе, те молам спаси ја мојава душа! (Псалм 
116:4) Така одеше некое време, но огнените јазици постоја-
но го досегнуваа. Слушаше страшни гласови и удари, 
мислејќи дека ќе го растргнат и ќе го изгазат како калта 
по улиците. Тоа траеше голем дел од патот. Кога дојде до 
местото каде што му се причини дека слуша како му се 
приближува непријателска чета на демони, застана за 
момент и размисли како да постапи. Помисли да се врати 
назад, но тогаш се сети дека можеби изминал повеќе од 
половина пат. Се присети како надвладеа многу опаснос-
ти и дека би било поопасно да се врати назад, отколку да 
оди напред. Затоа одлучи да го продолжи патувањето. 
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Но, демоните сё повеќе му се приближуваа. Кога му се 
приближија, тој со силен глас извика: „Јас одам во силата 
на Господа Бога!“ (Псалм 71:16) Тие веднаш отстапија и 
не продлжија понатаму.

- Но има нешто што не смеам да го испуштам. 
Имено, забележав дека Христијанинот толку се збуни, 
така што не можеше да го препознае својот сопствен глас. 
Токму кога дојде до близина на јамата што гореше, еден 
од злобниците му се приближи зад грбот и на уво почна 
дошепнувајќи да му сугерира лоши богохулни работи. На 
Христијанинот му се причинуваше дека тоа се неговите 
сопствени мисли. Ова го збуни повеќе од сё друго што му 
се случи, та многу се зачуди што го проколнува Оној кој 
дотогаш толку многу го сакаше. Кога би можел тој не би 
го направил тоа, но тој немаше таква сила да ги стопре 
своите уши ниту пак да знае од каде доаѓаа таквите бо-
гохулија.

Зора
Додека Христијанин така обесхрабрено одеше некое 

време, му се причини дека слуша глас на човек што оде-
ше пред него и зборуваше: „Кога би одел по долината на 
смртната сенка, нема да се плашам, бидејќи Ти си со мене“ 
(Псалм 23:4). 

Тогаш се израдува од следните причини:
Прво, затоа што дојде до заклучок дека во долината 

има уште некој кој се плаши од Бога. Второ, затоа што 
сфати дека, иако патува низ темнина и доживува стра-
вотии, Бог е со него. „Зошто да не биде со мене?“ - си 
помисли - „иако не гледам јасно заради неволјите кои ме 
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опкружуваат!“ (Јов 9:11). Трето, затоа што се надеваше 
дека, ако го стигне човекот што одеше пред него, ќе има 
друштво по патот. Затоа одеше понатаму и го повикуваше 
оној што беше пред него. Но бидејќи и другиот мислеше 
дека е сам, тој не се одѕиваше. Наскоро зазори и христија-
нинот извика: „Тој ја претвора смртната сенка во утро!“ 
(Амос 5:8)

Бидејќи дојде утрото, тој погледна назад, не со желба 
да се врати, туку на дневна светлина да види низ какви 
опасности поминал во ноќта. Можеше јасно да ја види 
бездната од едната страна, мочуриштето од друга страна 
и тесната патека што водеше меѓу нив. Ги виде изродите, 
сеништата и змејовите од бездната, но сега оддалеку, би-
дејќи на дневна светлина не смееја да му се приближат. 
Јасно го согледа она што го пишува во Светото Писмо: 
„Тој ги открива темнините на длабочините и смртната 
сенка ја изведува на светлина“ (Јов 12:22).

Втората половина од патот
Христијанинот многу се радуваше што се избави 

од сите опасности што го следеа на пустата патека. Сега 
опасностите од кои толку се плашеше можеше појасно да 
ги види, бидејќи ги осветлуваше светлината на денот. Во 
исто време излезе сонцето, што за Христијанинот беше 
уште една укажана милост. Имено, треба да знаете дека 
првиот дел од Долината на Смртната Сенка беше опасен, 
додека вториот низ кој требаше да помине беше уште 
поопасен. Од местото каде што се наоѓаше, па сё до крајот 
на долината, целата патека беше испреплетена со стапици 
и мрежи што висеа озгора, а на самиот пат се наоѓаа јами, 
бездни и дупки, така што, кога би поминал по овој дел од 
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патот ноќно време, илјада пати би ја изгубил својата душа. 
Но, како што реков претходно, сонцето изгреваше: Тогаш 
тој рече: „Неговиот светилник свети над мојата глава, а 
Неговата светлина ме водеше низ темнината“ (Јов 29:3).

Незнабошко и Папа
Во таа светлина стигна до крајот на долината. Сега 

во сонот видов дека на крајот на долината имаше крв, 
коски, пепел и смачкани тела на патници кои претходно 
оделе по овој пат. Додека размислував за тоа, напред видов 
една мала пештера каде што во старо време живееа два 
џина, Незнабошко и Папа. Овие двајца многу патници 
измачувале до смрт и затоа на тоа место се наоѓаше крв, 
пепел и коски. Но, Христијанинот помина покрај тоа ме-
сто без голема опасност. Тоа многу ме зачуди. Подоцна 
дознав дека Незнабошко одамна умрел, а другиот бил сё 
уште жив, но поради борбите што ги водел во младоста 
веќе бил изнемоштен и стар, зглобовите му се вкочаниле, 
така што не можел ништо друго да прави, освен да седи 
пред својата пештера исмевајќи им се на патниците што 
минувале и гризејќи ги ноктите поради тоа што не можел 
да ги дофати.

Го видов Христијанинот како оди по својот пат. Но 
кога го здогледа старецот пред пештерата, не знаеше што 
да мисли за него, особено затоа што тој му се закануваше, 
бидејќи не можеше лично да го дофати:

- Нема да се поправите додека повеќемина од вас не 
бидат запалени!

- Но, Христијанинот не се вознемируваше поради 
тоа и мирно замина понатаму. Потоа Христијанинот 
запеа:
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О, свет на чудеса (не можам да кажам помалку),
Да јас бидам спасен во оваа неволја,
Со која овде се сретнав.
Благословена да биде раката која ме избави.
Опасности во темнина, демони, пекол и грев
ме опкружија, додека бев во оваа долина.
Да, клопки, јами и стапици и мрези лежеа на мојот пат 
За јас недостојниот и глупак бидам фатен, заплеткан,
Но, бидејќи јас живеам, нека Исус ја носи круната.
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5 глава

Кога Христијанинот го продолжи патот, дојде до едно 
возвишување кое беше направено со цел патниците да 
можат да видат што ги очекува напред. Христијанинот 
се искачи и кога го фрли погледот напред, пред себе го 
здогледа Верко на своето патување. Тогаш Христијанинот 
го повика:

- Почекај малку да одиме заедно! Но, Верко му од-
говори:

- Не можам. Се борам за мојот живот бидејќи ос-
ветникот оди зад мене.

- Тоа го збуни Христијанинот, но собирајќи сила 
набрзо успеа да го пристигне Верко. Дури го престигна, 
така што од последен стана прв. Тогаш Христијанинот 
арогантно се насмеа што го помина својот брат. Не внима-
ваше каде стои, та одеднаш се сопна и падна. Не можеше 
да стане сё додека Верко не дојде да му помогне.

Верко ги раскажува своите доживувања
Во сонот видов како одат многу мило заедно како 

двајца добри другари, разговарајќи за сё што им се слу-
чило на патот. Христијанинот почна да раскажува:
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- Добар и почитуван мој пријателе, Верко, се ра-
дувам што те стигнав и што Бог направи ние двајца да 
одиме заедно по оваа убава патека.

- Сакав, драг мој пријателу, заедно да тргнеме од 
нашиот град, но ти тргна пред мене, па сё до тука морав 
сам да одам – реше Верко

- Колку долго остана во градот Пропаст, пред да 
решиш да тргнеш по мене на патот? - запраша Христија-
нинот.

- Останав колку што можев. Бидејќи, кога ти си 
замина, сите зборуваа за тоа како нашиот град до темел 
ќе изгори од огнот што ќе падне од небото.

- Молам?! - се изненади Христијанинот - зар твоите 
соседи зборуваа за тоа?

- Да, едно време секој само за тоа зборуваше.
- Како? Зар не тргнаа уште луѓе за да ја избегнат 

пропаста?
- Многу се зборуваше за тоа, но ми се чини дека не 

веруваа многу во тоа што го зборуваа. Во жив разговор 
твојот „очајнички пат“ (како што го нарекоа твоето па-
тување) отворено го исмејуваа. Но, јас верував и уште 
верувам дека огнот од небото ќе го проголта нашиот град. 
Токму затоа побегнав.

- Дали слушна дека се зборува за соседот Свитлив? 
- запраша христијанинот.

- Да, слушнав. Велат дека одел по тебе сё додека не 
стигнал до мочуриштето Очај. Некои велат дека пропад-
нал. Не сакал да признае оти му се случила таква работа, 
но јас би рекол дека добро се извалкал.

- А што му рекоа соседите?



78

- Откако се врати, многу го исмејуваа, рече Верко. 
Му се смеат и го презираат а многумина не сакаат да има-
ат никаква работа со него. Сега му е седум пати полошо, 
отколку пред да замине на овој пат.

- А зошто станаа против него кога и самите го пре-
зираа патот од кој се врати тој?

- Велат дека е предавник - одговори Верко. - Не се 
држел до своето исповадање. Ми се чини дека Бог ги 
поттикна своите непријатели да го исмејуваат и да стане 
потсмев, бидејќи го остави патот по кој беше тргнал.

- Дали разговараше со него пред поаѓањето?
- Еднаш го сретнав на улица, но помина на другата 

страна, како да се срами од она што го направил. Така 
немав таква можност.

- Кога заминав - рече Христијанинот - имав надеж за 
тој човек, но сега се плашам дека ќе пропадне кога градот 
ќе изгори. Нему му се случило она што го вели старата 
поговорка: „Песот се враќа на сопствената блујавица и 
искапената свиња во калта“ (2. Петрово 2:22).

- Токму од тоа се плашам и јас. А кој може да го 
спречи она што мора да се случи? – рече Верко

- Добро, драг соседу, да го оставиме него и да раз-
говараме за работите кое се однесуваат на нас лично. 
Раскажи ми што се случи на патот. 

- Би било вистинско чудо кога ништо посебно не би 
се случило - рече Христијанинот.

- Среќно го поминав мочуриштето Очај во кое гле-
дам дека ти си западнал и дојдов до вратата без опасности. 
Тогаш ме сретна една жена која се викаше Задоволство и 
која сакаше да ми направи големо зло.
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- Добро е што ја избегна нејзината мрежа. И Јосиф 
бил во опасност поради неа, но успеал да избега како тебе. 
За малку не платил со својот живот (Битие 39:11-13). А што 
ти направи тебе?

- Не можеш ни да замислиш, ако самиот не знаеш 
како може со својот јазик да маѓепсува. Навали на мене 
за да скршнам од патот, нудејќи ми притоа секакви ужи-
вања.

- А дали ти нудеше да уживаш во добрата совест - 
дополни Христијанинот.

- Знаеш на што мислам, само телесни и поминливи 
уживања - возврати Верко.

- Благодарам на Бога што успеа да избегаш. Оние на 
кои Господ се гневи ќе паднат во нејзиниот ендек. (Изреки 
22:14).

- Но не знам дали целосно успеав да побегнам.
- Сигурно не се согласи на нејзините понуди?
- Не, затоа што се сетив дека пишува: „Нејзините 

нозе слегуваат кон пеколот“ (Изреки 5:5). Затоа ги затво-
рив очите за да не ме маѓепса со својот поглед (Јов 31:1). 
Тогаш почна да ме исмева, а јас продолжив понатаму.

- Дали имаше други неволји на патот? - запраша 
Христијанинот.

Спасен од законот
- Кога дојдов до гората Тегоба, сретнав еден многу 

стар човек кој ме праша кој сум и каде одам. Му реков дека 
сум патник и дека одам во небесниот град. Старецот по-
тоа ми рече: „Ми се чини дека си чесен човек, дали сакаш 
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да останеш кај мене за платата која јас ќе ти ја понудам?“ 
Јас го прашав како се вика и каде живее. Ми рече дека се 
вика Адам Првиот и дека живее во местото Измамли-
вост (Ефесјаните 4:22). Го прашав што работи и колкава 
плата нуди. Одговори дека работата му е многу уживање, 
а платата е што на крајот ќе станам негов наследник. Го 
прашав колкава куќа има и колку слуги има во неа. Ми 
рече дека куќата е полна со сите светски удобности и дека 
има многу слуги кои самиот ги родил. Го прашав дали 
има деца. Ми рече дека има три ќерки: Похотта на телото, 
Похотта на очите и Гордоста на животот. Ми рече дека 
сите би можел да ги земам за жена ако сакам. Тогаш го 
запрашав колку долго сака да останам кај него. Ми рече 
сё додека е жив.

- Па како успеавте на крајот да се договорите - за-
праша Христијанинот.

- Во почетокот се двоумев да тргнам по него - рече 
Верко - бидејќи ми се чинеше дека убаво зборува. Но, 
додека разговаравме, го погледнав на челото на кое пи-
шуваше: „соблечете го од себе стариот човек, заедно со 
неговите дела“ (Ефесјаните 4:22)

- И тогаш?
- Тогаш неговите зборови почнаа да ме печат во 

душата и ми стана јасно дека, и покрај тоа што убаво 
зборува, кога ќе ме доведе во својата куќа, ќе ме продаде 
во ропство. Затоа му реков да престане со овие зборови, 
бидејќи нема да дојдам ни блиску до вратата на неговата 
куќа. Тогаш почна да ме пцуе, да ми се заканува и да ми 
вели дека ќе ми прати некој што ќе ми го загорчи пату-
вањето. Се свртев да заминам, но, кога сакав да тргнам, 
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почувствував како ме фати за месото и толку ме стисна 
што ми се причини дека ми откина парче од телото (Рим-
јаните 7:24). Извикав: „Беден човек сум јас!“ Тогаш про-
должив да одам низбрдо. Кога стигнав на половина пат 
видов еден човек кој одеше по мене со брзина на ветер. 
Ме стигна каде што беше одмаралиштето.

- Таму седнав да се одморам - рече Христијанинот - 
но ме совлада сонот, така што го испуштив свитокот од 
пазувите.

- Чекај добар брате, да довршам - рече Верко. - Штом 
пристигна човекот почна да ме удира и полумртов ме 
собори на земјата. Кога малку се повратив го прашав зо-
што толку ме тепаше. „Поради твојата тајна приврзаност 
кон Адам Првиот и ми зададе смртоносна рана на гради-
те. Ме собори на грб та повторно како мртов лежев пред 
нив. Кога се освестив, го молев да ми се смилува. Тој ми 
одговори: „Јас не знам за милост!“ па повторно ме кутна 
на земја. Сигурно би било готово со мене да не наидеше 
еден и да не му беше рекол да престане да ме удира.

- Кој беше тоа? - запраша Христијанинот.
- Не можев веднаш да го препознаам, но додека 

приоѓаше, видов рани на Неговите раце и на бедрата. 
Тогаш заклучив дека тоа е нашиот Господ. Потоа се качив 
на ридот.

- Тој што те стигна беше Мојсеј - рече христијани-
нот. - Тој никого не штеди, ниту знае да се смилува на 
оние кои го кршат неговиот закон.

- Знам! Тоа не беше прв пат да ме сретне. Тој ми дојде 
уште кога бев дома и ми рече дека ќе ми ја запали куќата 
ако останам.
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Верко поминал покрај дворецот на гората
- Зарем не го забележа дворецот на врвот на гората 

каде што го сретна Мојсеја - запраша Христијанинот.
- Да, го забележав. Кога му приоѓав, ги видов и ла-

вовите. Ми се чинеше дека спиеја, бидејќи беше пладне. 
Имаше уште доста пред да настапи ноќта, така што по-
минав покрај Портирот и слегов низ гората.

- Тој ми рече дека те видел кога си поминувал - рече 
Христијанинот - но штета е што не си наминал во куќата, 
бидејќи таму би видел многу драгоцености кои до смртта 
не би ги заборавил. Туку, кажи ми, да не сретна некого во 
Долината на понизноста?

Средбата со Незадоволко
- Сретнав еден по име Незадоволко кој сакаше да 

ме наговори да се вратам со него, бидејќи ми рече: „Таа 
долина нема никаква чест“. Додаде дека, ако одам по неа, 
ќе ги навредам моите пријатели Гордост, Арогантност, 
Вообразеност, Суета и многу други кои многу би се налу-
тиле кога би дознале дека сум тргнал како глупак по таа 
долина. 

- Тогаш, што му одговори - запраша Христијанинот.
- Му реков дека и покрај тоа што сите тие што тој ги 

наведе можат да тврдат дека ми се роднини (и навистина 
тие тоа ми беа според телото), кога тргнав на патот тие се 
одрекоа од мене и јас од нив, така што повеќе не ги сметав 
за блиски. Му реков дека погрешно ја претставил долина-
та бидејќи пред загинувањето се гордее човековото срце, 
а пред славата оди понизноста. Значи повеќе сакам да 
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поминам по долината заради честа која мудрите ја ценат, 
отколку да ја изберам честа која тој смета дека најмногу 
ми годи.

Средбата со Срамко
- Дали уште нешто ти се случи во таа долина?
- Да, го сретнав Срамко. Од сите луѓе на кои наидов 

на патот, ми се чини дека нему најмалку му одговара тоа 
име. Други по кратко агрументирање би се откажале, но 
овој безобразник никако.

- Па, што ти рече - запраша Христијанинот.
- Уште прашуваш! Ја напаѓаше верата. Рече дека за 

човек кој се занимава со верата, треба да се засрами. Тоа е 
нешто ниско и подмолно. Рече дека на мажите не им доли-
кува да имаат чувствителна совест. Оној што го контро-
лира својот јазик и желбите, на тој начин што се лишува 
од слободата на која дрските луѓе од денешново време се 
навикнале, ќе стане потсмев и предмет на исмевање. Ми 
рече дека многу малку моќни, богати или мудри луѓе се 
согласуваат со мене. И некои од истите кои станале такви 
тоа не би го направиле без да ги наговори некој да станат 
глупаци, и да бидат со таква нежна совест, жртвувајќи 
ги своите вредности за безвредни работи. Патниците по 
патот главно беа сиромашни луѓе со ниско потекло кои 
воопшто не ги разбираа природните науки. Зборуваше 
и за многу други работи кои не ги споменав: На пример, 
дека е срамно да се лелека и воздивнува додека се слуша 
проповед. Срамота е да се дојде дома, да се воздивнува и да 
се тагува, срамно е да се бара простување од ближниот за 
ситни работи, срамно е да се враќа украденото итн. Рече 
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дека верата го отуѓува човекот од големите луѓе поради 
некои ситни пороци (кои ги нарече со префинети имиња) 
и го понижува бидејќи го поистоветува со ниските луѓе 
кои веруваат. „Зар не е срамно да бараш братска заедница 
со такви луѓе?”

- А што му одговори? - запраша Христијанинот.
- Што му одговорив? Не знаев што да му кажам. 

Толку ме збуни што сета крв ми удри в лице. Срамко 
толку ме предизвика, што речиси целосно ме заведе. Но, 
после се сетив дека она што меѓу луѓето се смета за високо, 
пред Бога е гнасно (Лука 16:15). Тогаш си помислив - про-
должи Верко - „Овој Срамко ми зборува какви се луѓето, 
но ништо не ми кажува за Бога и за Неговата реч“. Си 
помислив дека на судниот ден нема да ни се суди според 
дрскиот дух на овој свет, туку според мудроста и законот 
на Семоќниот. Затоа помислив дека она што Бог ни го 
зборува е најдобро, без разлика дали му се противат сите 
луѓе на светот. Бидејќи Бог бара вера и нежна совест, би-
дејќи најмудрите на овој свет стануваат безумни за небес-
ното царство и сиромавиот кој го љуби Христа е побогат 
од најголемиот човек кој го мрази, си реков: „Срамко, оди 
си одовде, бидејќи си непријател на моето спасение. Зар 
тебе да ти служам наместо на мојот Господ! Како би му 
погледнал во лице кога ќе дојде?“ (Марко 8:38) Кога сега би 
се засрамил од неговите патишта и слуги како би можел 
да очекувам благослов? Овој Срамко бил навистина дрзок 
противник. Едвај се спасив од него. Постојано ме следеше 
и ми шепотеше на уво за едните или другите слабости на 
верата. Но, на крајот му реков дека залудно се труди да 
ме наговори, бидејќи тоа што го отфрла јас го прифаќам 
како најголема слава. Така на крајот се ослободив од него. 
Тогаш почнав да пеам:
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Неволјите се многу и подесни на телото
На оние кои се послушни на небесниот повик.
И тие повторно и повторно одново доаѓаат
Да сега или другпат ние преку нив
Бидеме победени и отфрлени.
О, тогаш патниците
Нека бидат будни и машки нека се носат!

Се радувам брате мој што храбро му се спротивстави 
на овој измамник - рече Христијанинот. - И навистина 
не му прилега името, како што велиш. Не му е срам да 
нё брка по улици и да нё срамоти пред сите луѓе за да се 
срамиме од она што е добро. Не би правел така кога не 
би бил бесрамен. Да му се спротивставиме, бидејќи и 
покрај неговото фалење, тој им помага само на безумни-
те. „Мудрите ќе ја наследат славата, а безумниците ќе го 
носат срамот“ (Изреки 3:35).

- Треба да бараме помош против Срамко од Оној 
кој бара да бидеме храбри за вистината во светот. - рече 
Верко.

- Вистина велиш. Дали сретна уште некој во таа 
долина?

- Не. Оттогаш цело време ми светеше сонцето, па 
дури и во Долината на смртната сенка.

Христијанинот раскажува за својата борба
Ти си поминал многу добро! Јас поминав многу по-

лошо. Штом влегов во долината, морав долго и страшно 
да се борам со гадниот демон Аполион. Мислев дека ќе 
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ме убие, особено кога ме кутна и силно ме притисна. Ми 
се чинеше дека ќе ме смачка. Кога ме бутна на земја, ми 
испадна мечот од раката. Извика дека е завршено со мене. 
Но, воскликнав кон Бога и Тој ме послуша и ме избави 
од моите неволји. Тогаш влегов во Долината на смртната 
сенка и скоро половина пат одев по мрак. Повеќе пати по-
мислив дека ќе загинам. Но, на крајот се раздени, сонцето 
изгреа и можев многу полесно да напредувам.

Потоа во сон видов како Верко здогледа еден човек по 
име Разговорко, кој одеше паралелно со нив, бидејќи на 
патот имаше доволно место за сите. Тоа беше човек со ви-
сок раст и подобро изгледаше оддалеку отколку одблизу. 
Верко вака му се обрати:

- Пријателу, што имаш на ум? Дали одиш во небес-
ната земја?

- Токму таму - одговори Разговорко.
- Добро е! Се надевам дека може заедно да одиме.
- Со драга волја ќе бидам ваш сопатник.
- Тогаш да тргнеме! Така ќе може да разговараме за 

корисни работи.
- Јас сакам да разговарам за добри работи, било со 

вас или со некој друг и се радувам што сретнав луѓе кои 
се наклонети кон доброто. Право да ви кажам, такви има 
многу малку кои патем сакаат малку да поразговараат. 
Повеќе сакаат да разговараат за некорисни работи, а тоа 
мене многу ми пречи - рече Разговорко.

- Тоа е навистина жалосно, бидејќи што е толку 
вредно за да се употребат јазикот и устата на луѓето на 
земјата, освен Божјите работи - дополни Верко.



ПАТОТ НА ХРИСТИЈАНИНОТ 

87

- Баш ми се допаѓаш, бидејќи твоите зборови се 
полни со убедување и морам да дополнам дека е мно-
гу корисно кога се зборува за Божјите работи. Има ли 
нешто поубаво (ако човекот воопшто може да ужива во 
убавината)? Да речеме, ако човекот сака да разговара за 
потеклото и таинственоста на работите или за чудесните 
знаци, тогаш не треба да оди подалеку од Светото писмо 
каде што сё е толку убаво запишано.

- Вистина - рече Верко. - Но би требало работите за 
кои разговараме да ни бидат од полза.

- Така е - се согласи Разговорко - многу голема полза 
може да се извлече од овие разговори и да се стекне големо 
знаење како, на пример, за суетноста на земските работи и 
убавината на небесните. Така воглавно, но исто така чове-
кот може да научи за потребата на новородување и за тоа 
колку нашите дела се недоволни а Христовата праведност 
неопходна! Човекот кој разговара по патот може да научи 
што значи да се покаеш, да веруваш, да се молиш, да стра-
даш итн. За своја голема радост, човекот може да ги научи 
големите ветувања и утехата на евангелието. Покрај тоа 
може да разговара за распознавањето на лажните науки, 
за одбраната на вистината и за поучувањето на оние кои 
немаат доволно знаење.

- Сето тоа е вистина и баш ми е мило да ги слушнат 
тие работи од тебе - се рече Верко.

- За жал, за ваквите работи многу малку се зборува. 
затоа луѓето слабо разбираат колкава е потребата за вера 
и делувањето на благодатта во нивните души преку кои 
го примаат вечниот живот. Живеат во незнаење за делата 
на законот преку кои никогаш не може да се придобие 
Небесното царство.
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- Но запознавањето на овие работи претставува 
Божји дар. Никој не може да ги стекне со човечки напори 
или разговарајќи за нив рече Верко.

- Тоа ми е многу добро познато, бидејќи човекот не 
може да прими ништо, освен ако не му биде подарено од 
небото. Сите работи доаѓаат преку благодатта, а не преку 
делата. Би можел да ти наведам стотици цитати за тоа - 
дополни Разговорко.

- Добро, тогаш кој ќе биде предметот на нашите 
разговори? - запраша Верко.

- Што ќе посакаш - рече Разговорко. - Ќе зборувам 
за небесните или земските работи, за моралот или еванге-
лието, за светите или светските работи, за минатите или 
идните работи, за туѓите и домашните прашања како и за 
важните и споредните работи, Можам за сё да зборувам, 
само тоа да ни биде на корист.

Христијанинот го открива лицемерството на Разговорко
Сега Верко малку се зачуди, па му се доближи на 

Христијанинот, бидејќи овој цело време одеше малку 
понапред и тивко му рече:

- Колку прекрасен сопатник најдовме. Овој сигурно 
ќе биде добар патник кон Божјето царство. Христијани-
нот малку се насмевна и рече:

- Тој со кого разговараш со својот јазик може да 
заведе дваесетмина кои не го познаваат.

- Дали го познаваш - праша Верко.
- Како да не! Го познавам подобро од самиот што се 

познава.
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- Па, тогаш кажи ми кој е.
- Се вика Разговорко и живее во нашиот град. Се 

чудам како досега не си го запознал! Веројатно затоа што 
нашиот град е многу голем.

- Чив син е и каде живее?
- Таткото му се вика Милензбор и живее во улица 

Брборковска. Сите го викаат Разговорко од Брборево. 
И покрај тоа што има префинет јазик, сепак тој е многу 
беден човек.

- Мене ми изгледа многу пријатен, рече Верко. 
- Така им изгледа на оние кои не го познаваат добро. 

Подобро изгледа оддалеку отколку одблизу. Кога рече дека 
е пријатен човек, ме потсети на работата на сликарот која 
е многу убава кога се гледа оддалеку, но одблизу воопшто 
не е така привлечна - објасни Христијанинот.

- Ти веројатно се шегуваш, бидејќи се насмевна.
- Господ да чува. Јас никогаш не се шегувам (иако 

можеби се насмеав) ниту некого обвинувам. Ќе ти кажам 
уште нешто за него: тој се снаоѓа во секое друштво и со 
какви било разговори. Како што предмалку зборуваше 
со тебе, така може да зборува и во кафеана. Колку повеќе 
пијалокот му удира во глава, толку повеќе зборови му 
излегуваат од уста. Во неговото срце, домот и зборовите, 
верата не наоѓа свое место. Сё што има се наоѓа во него-
виот јазик и неговата религија му слузи за да прави врева 
со неа.

- Ма што ми рече - се изненади Верко. - Тука многу 
се измамив.

- Добро се насука - потврди Христијанинот. - Сети 
се што пишува: „Зборуваат а не прават“ и „Царството 
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Божје не е во зборовите, туку во силата“ (Матеј 23:3; 1. Ко-
ринтјаните 4:20). Тој зборува за молитвата, покајанието, 
верата, новородувањето, но сепак тоа е само еден празен 
говор. Бев во неговиот дом и го набљудував во домот и 
надвор од него. затоа ти велам дека она што го кажувам 
за него е вистина. Во неговиот дом нема никаква трага од 
верата, како што белката од јајцето нема никаков вкус. 
Кај него никој не се моли ниту се кае за гревовите. Дури и 
животните му служат на Бога подобро од него. Тој е дам-
ка, укор и срам за верата и за сите оние што го познаваат 
(Римјаните 2:23, 24). Заради него низ целото соседство 
во градот каде што живее, едвај нешто добро се зборува 
за верата. Луѓето што го познаваат велат дека е светец 
надвор а ѓавол во домот. Така вели и неговото семејство, 
бидејќи е груб, неосетлив и толку остар кон слугите, така 
што не знаат како да постапат ниту пак како дам у се об-
ратато. Тие што имаат работа со него велат дека е полесно 
да се излезе на крај со Турчин отколку со него, бидејќи и 
Турчинот е почесен од него. Разговорко веројатно и нив 
ги надминува во измамите и секојдневните неправди. 
Тој ги учи и своите синови да одат по неговите стапки 
и ако види во нив некоја луда плашливост (така ја на-
рекува појавата на чувствителна совест) тој ги нарекува 
глупави и будали и не сака да им довери никаква работа, 
ниту, пак, да ги пофали пред другите. Што се донесува до 
мене, јас мислам дека тој со својот лош живот соблазнил 
многумина, а ако Бог не го спречи тоа, ќе упропасти уште 
мнозина.

- Добро брате, морам да ти верувам. Не само затоа 
што велиш дека го познаваш, туку затоа што зборуваш 
за луѓето како Христијанин. Не можам да замислам дека 
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ми зборуваш од зли намери, туку затоа што е онака како 
што кажуваш - рече Верко.

- Да го познавам толку малку како тебе, можеби и 
јас за него би имал исто мислење - рече Христијанинот. 
Кога за него би зборувале така оние кои се против верата, 
би помислил дека го клеветат, бидејќи злите усни често 
зборуваат на овој начин за чесните луѓе. Но сето ова, а 
и многу други работи, може да ти го докажам од моето 
лично искуство. Покрај тоа и добрите луѓе се срамат од 
него. Не можат да го наречат ниту брат ниту пријател. 
Ако го познаваат, само треба да се спомене неговото име 
и веднаш ќе поцрвенат.

- Сега гледам дека не е исто да се зборува и да се 
твори. Отсега многу повеќе ќе внимавам - рече Верко.

- Овие две работи толку се разликуваат, како што 
се разликуваат душата и телото, бидејќи како што те-
лото без душа е мртов леш, така и зборовите без дела се 
мртви. Духот на верата е многу практичен. „Ова е чиста 
и неизвалкана побожност пред Бога и Таткото: да бидат 
посетувани сираците и вдовиците во нивните неволји 
и самиот да се пази себеси непорочен од светот“ (Јаков 
1:22-27). Разговорко не знае за тоа. Мисли дека ако многу 
зборува и слуша ќе биде добар христијанин, а со тоа само 
ја измамува својата душа. Слушањето е сеење на Речта. 
Не е доволно само да се зборува за да се види дека семето 
навистина никнало во срцето и животот. Да бидеме си-
гурни дека на денот на судот на луѓето ќе им се суди спо-
ред нивните дела (Матеј 13:23). Тогаш нема да се постави 
прашањето дали си верувал, туку дали си бил творец на 
зборовите или празен слушател? Нив ќе им се суди според 
овие мерила. Свршетокот на светот се споредува со жетва, 
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а на жетвата се гледа само на родот. Не дека нешто ќе биде 
прифатено кое што не е од вера, но ова ти го зборувам за 
да ти покажам колку малку во тој ден ќе вредат зборовите 
на Разговорко.

- Ова ме потсетува на тоа како Мојсеј ги опишал 
чистите и нечистите животни (3. Мојсеева 11 и 5. Мојсеева 
14 глава), - забележа Верко. - Чистите животни имаат раз-
двоени копита и ја преживаат храната, на пример, зајакот 
ја прежива храната, но е нечист бидејќи нема раздвоени 
копита. Истото се случува и со Разговорко. Тој прежива, 
односно бара знаење, ја прежива речта, но нема раздвоени 
копита, т.е. не се одвојува од патот на грешниците. Исто 
така и зајакот има шепа како кучето или мечката, па затоа 
е нечист.

- Би рекол дека го толкуваше овој текст според не-
говото евангелско значење - рече Христијанинот. - Туку 
морам уште ова да го додадам: Апостол Павле ги наре-
кува луѓето кои многу зборуваат како „бронза што ѕвони 
и кимвал што ѕвечи“ (1. Коринтјаните 13:1, 3; 14:17). Тоа 
се нешта без живот кои даваат звук, како што тој тоа го 
објаснува на друго место. Работите кои немаат живот во 
себе, кои се без вистинска вера и благодатта на евангелие-
то, па макар имале глас на ангел, никогаш нема да стигнат 
во небесното царство меѓу оние кои се деца на виделото.

- Јас ни во почетокот не се грижев многу за неговото 
друштво, но сега целосно ми се згади, ја согледа Верко 
својата заблуда. Како ќе се ослободиме од него?

- Послушај ме мене - рече Христијанинот - и ќе ви-
диш дека и нему наскоро ќе му се згади нашето друштво, 
доколку Бог навистина не му го допре срцето и не се об-
рати кон вистината.
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- Што предлагаш да направам?
- Оди и влези во некој сериозен разговор за силата 

на верата и прашај го отворено (кога ќе се согласи со тебе 
а тоа сигурно ќе го направи) дали тоа се наоѓа во неговото 
срце, во домот или неговото однесување.

Верко повторно разговара со Разговорко
Тогаш Верко му пристапи на Разговорко и му рече:
- Како ти оди?
- Ти благодарам, добро - одговори Разговорко и рече: 
- Мислев дека досега ќе разговараме за многу работи.
- Ако сакаш, можеме, а бидејќи остави јас да го из-

берам предметот на разговорот, би сакал да разговараме 
за Божјата спасоносна благодат и на кој начин таа се по-
кажува во срцето на човекот.

- Гледам дека ќе разговараме за една силна тема. Тоа 
е многу добро прашање и јас сум подготвен да одговорам 
на него. Накратко вака би одговорил: Прво, оној што ја 
има Божјата благодат во срцето, тој веднаш ќе почне да 
вика против гревот. Второ...

- Чекај малку да ги разгледаме овие работи една по 
една. Ми се чини дека таа се покажува со тоа што ја наве-
дува душата да го мрази својот грев - го прекина Верко.

- Па, каква е разликата меѓу викањето против гре-
вот и омразата кон него?

- Голема! Човекот може да вика против гревот од те-
лесни побуди, но може да го мрази само ако има побожна 
одвратност кон него. Слушнав како многу викаат против 
гревот од проповедалната, но сепак го негуваат во своето 
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срце, во домот и во однесувањето. Жената на Јосифовиот 
господар гласно викала како да била многу чесна, но и по-
крај тоа, кога тој би се согласил, таа би направила прељуба 
со него (Битие 39:11-15) некои викаат против гревот како 
мајка која вика на детете кое лежи во нејзините прегратки, 
а потоа почнува да го гушка и бакнува.

- Гледам дека ме следиш во секој збор за да ме фатиш 
во нешто.

- Не. Само сакам да те поправам. Која е втората ра-
бота со која можеш да доказеш дека Божјата благодат се 
јавува во срцето на човекот?

- Со длабоко познавање на тајните на евангелието 
- брзо одговори Разговорко.

- Најпрвин тоа требаше да го нагласиш - рече Вер-
ко. - Но, порано или подоцна ќе биде залудно. Можно е 
некој да поседува знаење за евангелските тајни, а при тоа 
да нема никаква благодат во себе. Кога човек би го имал 
сето знаење, тоа сё уште не значи дека е Божје дете (1. 
Коринтјаните 13). Христос им рекол на своите ученици: 
„Кога го знаете ова, блажени сте - ако го исполнувате 
тоа“ (Јован 13:17). Не е благословено знаењето туку из-
вршувањето на она што го знаеме. Има знаење кое не се 
извршува. Постојат луѓе кои ја познаваат Господовата 
волја, но не ја извршуваат (Лука 12:47). Може да имаме 
знаење како ангелите, па сепак да не бидеме христија-
ни. Затоа твоето мислење не е исправно. Знаењето им е 
драго на брбливците и фалбаџиите, а извршувањето му 
е мило на Бога. Па сепак срцето не може да прави добро 
без знаење, бидејќи без него срцето е празно. Значи има 
разлика меѓу одредени видови знаења, како, на пример, 
знаење кое пошива само на шпекулација на нештата и 
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знаење кое е врзано за благодатта, верата и љубовта која 
го поттикнува човекот од срце да ја извршува Божјата 
волја. Првото знаење им припаѓа на брбливците, а без 
второто христијанинот не е задоволен. „Научи ме да се 
придржувам кон Твојот Закон и ќе го чувам со сето срце“ 
(Псалм 119:34).

- Повторно сакаш да ме фатиш во збор - рече Раз-
говорко. Тоа не е корисно за поправање.

- Па, ако сакаш, кажи на кој начин се пројавува 
Божјата благодат во нечие срце.

- Нема, бидејќи гледам дека нема да се согласиме.
- Кога не сакаш, дозволи јас да кажам!
- Како сакаш!
Тогаш Верко продолжи вака:
- Делото на благодатта се објавува себеси во срцата 

каде што таа се населила, како и во срцата на оние кои 
се околу нив. На оној што ја поседува се согледува на тој 
начин што го уверува за гревот, (Јован 16:8, 9) а посебно 
за расипаноста на неговата природа и гревот на неверу-
вањето (Јован 16:9), поради што му станува јасно дека 
ќе загине (Марко 16:16) доколку не пронајде милост од 
Божјата рака преку вера во Исуса Христа. Сознанието за 
ваквите работи во него буди жалост и срам заради гревот 
(Псалм 38:18; Еремија 31:9). Потоа го запознава Спасите-
лот и сопствената итна потреба да му го предаде целиот 
свој живот (Галатјаните 1:15,16; Дела 4:12) и чувствува 
глад и жед за Него (Матеј 5:6), а за тоа постои ветување 
(Откровение 21:6). Во зависност од силината на неговата 
вера ќе има мир, радост и љубов кон светоста сразмерно 
со неговата желба подобро да го запознае и да му служи 
Нему на овој свет. Кога сето ова се случува во него, чове-
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кот ретко кога согледува дека тоа што се случува во него 
е дело на благодатта, бидејќи неговата грешност и пома-
тениот разум го збунуваат, така што не може јасно да ги 
согледа овие факти. Затоа е потребно оној во чие срце е 
вселено делото на благодатта да има добро расудување за 
да јасно согледа дека тоа што се случува во него е дело на 
благодатта. 

- Кон другите благодатта се открива на следниот 
начин: прво, со јасно признавање на неговата вера во 
Христа. Второ, со животот кој е во согласност со негово-
то признание. Имено, животот е исполнет со светост на 
очистеното срце, како во внатрешниот така и во семеј-
ниот живот (се разбира ако има семејство) и во односот 
кон светот. Таа светост го учи во своето срце да се гади од 
гревот, а себеси да се одвојува од него, да го искорени од 
своето семејство и да промовира светост низ светот, но 
не само со своите зборови како лицемер и брбливец, туку 
преку практичната побожност со вера и љубов преку си-
лата на Господовата Реч (Јов 42:5, 6; Псалм 50:23; Езекиел 
20:43; Матеј 5:8; Јован 14:15; Римјаните 10:9; Филипјаните 
1:27). Сега господине, ако имаш што да кажеш против 
овој краток опис на делото на благодатта и неговото от-
кривање, слободно можеш да ми кажеш. Ако не, дозволи 
ми да го изнесам второто прашање.

- Јас немам што да кажам - рече Разговорко. - Само 
ќе слушам, а ти прашувај ме.

- Дали ти го доживеа ова за што зборуваме? Дали 
твојот живот и твоите зборови сведочат за тоа? Дали 
твојата вера се темели на речта или на јазикот а не во 
делатата и во вистината? Ако сакаш да ми одговориш на 
ова, те молам кажи го само она на кое небесиот Бог би 
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кажал амин, односно само она што твојата совест може 
да го одобри, зашто, не е достоен кој самиот се препора-
чува, туку оној кого Господ го препорачува. Значи, ако 
зборувам дека сум ова или она, кога моите дела и сите 
мои соседи ми велат дека лажам, претставува голема 
безбожност.

Разговорко поцрвене, но, кога малку се прибра, рече:
- Сега зборуваш за искуството, совеста и Бога и се 

повикуваш на Него за да го потврди она што го кажа. Не 
очекував ваков разговор и не сум насочен да одговарам 
на вакви прашања, освен ако не си го зел правото на себе 
да бидеш учител и кога јас би се согласил на тоа, сепак 
нема да дозволам да ми бидеш судија. Туку, те молам да 
ми кажеш, зошто ми поставуваш вакви прашања?

- Затоа што видов дека сакаш зборуваш, и заради 
тоа што не знаев дали поседуваш нешто друго освен тоа. 
Право да ти кажам, слушнав дека кај тебе верата оста-
нува само на јазик, а целото твое однесување го прави 
исповедањето на верата лага. Велат дека си дамка меѓу 
христијаните и дека правиш штета на верата со своето 
безбожно однесување, дека твоите зли патишта веќе соб-
лазниле многумина и дека постојат уште многу други кои 
се во опасност да пропаднат. Твојата вера оди заедно со 
пијанството, лакомоста, нечистотијат, пцуењето, лажење-
то и лошото друштво. За тебе важи она што се вели: „таа 
е срам за секоја жена“. На тој начин и ти си срам за сите 
кои ја исповедаат верата.

Разговорко веќе не можеше да издржи па рече:
- Бидејќи си подготвен да веруваш на секакви гласо-

ви и брзо да осудуваш, не можам а да не заклучам дека си 



98

расипан брбливец со кого не вреди да се разговара. Затоа 
пријатно!

Христијанинот и Верко го продолжуваат разговорот
Тогаш Христијанинот му пристапи на својот брат и 

му рече:
- Ти реков што ќе се случи. Твоите зборови и негови-

те страсти не може да се согласат. Тој попрво би те оставил 
отколку да го промени својот живот. Затоа си отиде токму 
онака како што ти реков. Нека оди! Тој ќе загуби од тоа, 
а не ние. Ни заштеди труд за да го не оставиме ние. Тој 
сигурно би ни го расипал друштвото ако продолжеше. 
Покрај тоа апостолот вели: „отстранувај се од ваквите!“ 
(2. Тимотеј 3:5)

- Сепак, добро е што можевме малку да поразгова-
раме со него, рече Верко. Можеби некогаш повторно ќе 
размислува за тоа. Со него отворено постапував и, ако 
пропадне, крвта негова нема да биде на мојата глава.

- Добро е што отворено разговараше со него. Денес 
постои толку малку вакво верно постапување со луѓето 
и затоа тоа прави да религијата смрди кај многумина 
заради ваквите брбливи безумници, чија вера се состои 
само од зборување, се расипани и распуштени во своето 
однесување и кога ќе бидат примени меѓу побожните, 
тие го збунуваат светот, го валкаат христијанството и ги 
ожалостуваат искрените. Би сакал сите да постапуваат 
кон него како што ти постапи, и тие тогаш би се покориле 
на вистинската вера или не би можеле да го поднесуваат 
друштвото на верните.

Тогаш Верко запеа:
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Како само Разговорко отпрво се фалеше,
Колку само гордо разговара; 
како само ги понижува сите пред него.
Но тогаш кога Верко почнува да зборува за делото на 
благодатта во срцето,
Како и со месечината која кога станува се помала, така 
и со него бива, 
И со секој кој не го познава делото на благодатта во 
срцето.

Одејќи понатаму разговарале за сё што виделе по па-
тот. Тоа им го олеснило патот кој инаку, без сомнеж, би им 
бил здодевен, затоа што патот сега ги водел низ пустината.
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6 глава

Бидејќи скоро поминале преку пустината, Верко се 
свртел, погледнал назад и забележал дека некој ги следи. 
Брзо го препознал.

- О, кој ни доаѓа - рече Верко. 
Христијанинот погледна и извика:
- Тоа е мојот добар пријател Евангелистот!
- Тој е и мој добар пријател, рече Верко, бидејќи ме 

упати на онаа врата.
Евангелистот наскоро ги стигна и ги поздрави:
- Мир со вас и со сите ваши драги!
- Добро ни дојде, добар Евангелисту! Кога те гледам 

веднаш се сеќавам колкава милост ми укажа во минатото 
и неуморно се трудеше за моето вечно добро, отпоздрави 
Христијанинот.

- Илјада пати ти посакуваме добредојде - рече Верко.
- Драг Евангелисту, твоето друштво многу одговара 

на едни бедни патници како нас.
- Како поминавте откако се разделивме драги мои 

пријатели? Што ви се случи и како се снајдовте?
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Тогаш Верко и Христијанинот му раскажаа сё што 
им се случи на патот и со какви потешкотии стигнаа на 
тоа место.

- Драго ми е, не затоа што се соочивте со разни не-
волји, туку затоа што победивте и покрај сите слабости 
го продолживте патот до ова место. Драго ми е и поради 
мене и поради вас. Јас посеав, вие пожнеавте, а доаѓа де-
нот кога и оној што сеел и оној што жнеел ќе се радуваат 
заедно. (Јован 4:36) Но, само ако издржите „бидејќи ќе 
жнееме во право време ако не се умориме“. (Галатите 6:9) 
Пред вас се наоѓа непропадливиот венец и вие треба да 
трчате за да го добиете (1. Коринтјаните 9:24-27). Има луѓе 
кои ќе тргнат по овој венец и кога ќе поминат одреден дел 
од патот ќе дојде некој друг и ќе им го одземе венецот. 
Држете го цврсто она што го имате (Откровение 3:11). Не 
дозволувајте никој да ви го одземе венецот. Сё уште не сте 
надвор од нишанот на сатаната; „уште не сте се воспро-
тивиле до крв во борбата против гревот“ (Евреите 12:4). 
Имајте го Божјето царство секогаш пред себе и цврсто 
верувајте во она што не се гледа. Ништо што му припаѓа 
на овој свет нека не влезе во вашето срце. Пред сё, чувајте 
се од сопственото срце и неговите желби, бидејќи „пои-
змамливо од сё е срцето, и е страшно грешно.“ (Еремија 
17.9). Бидете одлучни како кремен, бидејќи сите сили на 
земјата и небото се со вас.

Тогаш Христијанинот му заблагодари за охрабру-
вањето, па го замоли уште малку да им зборува за рабо-
тите кои би им помогнале во понатамошното патување, 
затоа што знаат дека тој е пророк и може да им каже за 
она што може да им се случи на патот. Сакале да дознаат 
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како да му се спротивстават и да победат. Верко се согласи 
со нив. Евангелистот започна:

- Синови мои, слушнавте во зборовите на вистина-
та на евангелието „дека треба преку многу неволји да се 
влезе во Божјето царство“ (Дела 14:22), и дека нё чекаат 
окови и неволји по патот. Заради тоа не треба да очеку-
вајте да помине подолго време без истите од еден вид или 
друг. Самите ја вкусивте вистинитоста на овие зборови 
но следи и повеќе. Како што може да забележите скоро 
излеговте од пустината, така што ќе стигнете во еден град 
кој наскоро ќе го здогледате пред себе. Таму тешко ќе 
ве нападнат непријателите кои ќе се обидат да ве убијат 
(Матеј 10:22). Бидете сигурни дека еден од вас а можеби 
и двајцата ќе мора да го запечатите со крв сведоштвото 
кое го имате. Но бидете верни до самата смрт и Царот ќе 
ви го даде венецот на животот (Откровение 2:10). Кој ќе 
загине таму макар и со неприродна смрт во големи маки, 
ќе биде во подобра положба од другите. Не затоа што ќе 
стигне во Божјиот град, туку затоа што ќе избегне многу 
неволји што ќе ги снајдат другите кои ќе бидат на патот. 
Но, кога ќе стигнете во градот и кога ќе почне да се испол-
нува она што ви го реков, сетете се на вашиот пријател 
и однесувајте се машки со вера предавајќи му ги вашите 
души на Творецот за чување, како на верен Создател.

Во градот Суетник
Тогаш во сон видов како брзо излегоа од пустината и 

пред себе здогледаа еден град кој се наречуваше Суетник, 
и во него се наоѓаше еден саем. Тој се оджува во текот на 
цела година. Тој се нарекуваше Суетен, бидејќи градот 
во кој се одржува е поизмамлив од суетата. Сё што се 
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продава или купува во него е суета. Како што вели муд-
рецот: „сё е суета“ (Проповедник 1:2; 2:1,17; Исаија 40:17). 
Овој саем не е нешто ново, туку потекнува уште од стари 
времиња. ќе ви кажам како настанал. 

Пред околу 5000 години некои патници оделе кон 
небесниот град како нашиве двајца чесни луѓе. Но, 
Велзевул, Аполион, Легион (Марко 5:9; Лука 8:30) и нив-
ното друштво кога видоа дека патот на патниците води 
низ градот Суетник, одлучија да го отворат овој саем на 
кој ќе се продаваат разни суети и кој ќе работи преку це-
лата година. Затоа на саемот се продава стока како куќи, 
имоти, занаети, функции, почести, одликувања, титули, 
земја, царства, похоти, задоволства со разни уживања но 
и блудници, расипници, жени, мажи, деца, господари, 
слуги, животи, крв, тела, души, сребро, злато, бисери, 
скапоцени камења и којзнае што уште не! 

И освен тоа, на овој саем во секое време може да се 
видат жонглирање, измами, игри, глупости, мајмуни, 
никаквеци и престапници од секаков вид.

На ова место за бадијала може да се гледаат: кражби, 
убиства, прељуби и проколнување од најлош вид.

Слично како на другите саеми каде постојат неколку 
реда и улици со своите соодветни имиња каде таква и 
таква стока се продава така тука има одредени места, 
редови, улици (имено земји и царства) каде што стоката 
на овој саем се продава. Тука се наоѓаат улицата британ-
ска, француска, италијанска, шпанска, германска и во 
нив се продаваат многу суети. Но исто како и на другите 
саеми има еден вид стока која се продава многу повеќе 
од останатите. Тоа се производите на Рим. Само нашиот 
англиски народ и уште некои други не ја сакаат таа стока.
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Како што реков, патот во небесниот град води низ 
местото на кое се одржува овој похотен саем. Кој сака во 
Небесниот град но без да влезе во градот Суетник, „би 
морал да отиде од светот“. (1. Коринтјаните 5:10; Јован 
17:15) Самиот Цар над царевите, кога бил на оваа земја 
токму на пазарен ден, поминал низ овој град на патот за 
својата татковина. Ми се чини дека прочуениот сопстве-
ник на овој саем Велзевул го повикувал да купи нешто од 
неговите суетни работи. Мислел да го постави за господар 
на саемот но под услов да му се поклони додека поминува 
низ градот. Бидејќи бил ценет гостин, Велзевул го водел 
од улица до улица покажувајќи му ги сите царства на овој 
свет, со цел да го измами Благословениот да попушти и да 
купи некои од неговите суетни работи. Но овој воопшто 
не се грижел за оваа стока, така што го напуштил градот 
не трошејќи ни пет пари на суетните работи (Матеј 4:8, 
9; Лука 4:5, 7). Значи, овој саем е многу стар и голем а по-
текнува од древни времиња.

Како што веќе реков, нашите патници мораа да по-
минат низ градот. Така и направија. Штом влегле во него, 
сите навалија кон нив и целиот град се возбуди. Тоа се 
случи од неколку причини.

Прво, патниците беа облечени поинаку од продавачи-
те на саемот. Поради тоа луѓето ги гледаа со зачуденост. 
Некои зборуваа дека се безумни, некои дека полуделе, а 
некои дека се обични странци.

Второ, колку што се чудеа на нивната облека, толку 
беа зачудени и од нивниот говор, бидејќи ретко кој може-
ше да ги разбере. Тие зборуваа со ханански јазик, а луѓето 
од тоа место со јазикот на овој свет, така што ги сметаа за 
туѓинци. Така да оден крај на саемот до друг, тие изгледаа 
како варвари еден на друг. 
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Трето, она што најмногу ги зачуди продавачите, беше 
тоа што патниците не беа заинтересирани за изложената 
стока. Тие не се гризеа дури ни да гледаат на робата и кога 
некој ќе навалеше нешто да купат, тие ги затнуваа ушите 
и викаа: „Одврати ги моите очи да не ја гледаат суетата“ 
(Псалм 119:37) и ќе погледнеа нагоре како да сакаат да 
покажат дека нивната стока се наоѓа на небото. (Филипја-
ните 3:20, 21)

Патниците пред суд
Кога ги виде како се однесуваат, еден потсмешливо 

им дофрли:
- Што би сакале да купите? Тие сериозно го поглед-

наа и му одговориле:
- Ние ја „купуваме вистината“ (Изреки 23:23).
Поради тоа мноштвото уште повеќе ги презираше. 

Некои им се смееја, други им префрлуваа, трети со пре-
зир им зборуваа, а четврти ги поттикнуваа останатите 
да ги тепаат. На крајот се создаде голема збрка, така што 
дојде до општи нереди. Некој му јави за тоа на господарот 
на саемот кој брзо пристигна и наименува неколку свои 
верни поданици да ги приведат луѓето на сослушување 
заради кој скоро цел саем се преврти. Така тие беа доне-
сени на испитување. Ги прашуваа од каде се, каде одат и 
што прават во таа чудна облека. Овие им одговорија дека 
се патници и странци на овој свет и дека одат во својата 
земја која се нарекува Небесен Ерусалим (Евреите 11:13-16) 
и дека не им дале никаков повод на граѓаните и трговците 
да ги злоупотребуваат и да им пречат на патот освен тоа 
што некој ги прашал што сакаат да купат, а тие одговорија 
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дека ја купуваат вистината. Оние што беа одредени да 
поведат истрага мислеа дека се лажливци, безумци или 
бунтовници кој дошле со намера да го растурат саемот. 
Затоа ги одведоаа, ги камшикуваа, ги намачкаа со кал, а 
потоа ги затворија во кафез за да може сите да ги гледаат 
(1. Коринтјаните 4:9; Евреите 10.33). Така лежеа одредено 
време и беа предмет на исмејување, злоупотребување и 
презир, додека господарот на саемот се смееше на нивната 
немоќ. 

Но, тие беа трпеливи и не враќаа зло за зло, туку на-
против, ги благословуваа оние што ги мачеа, возвраќајќи 
им со добри зборови и љубезност за нивната грубост. Не-
кои од трговците кои беа помалку расипани од останатите 
се обидуваа да ги задржат И укорат порасипаните од нив 
за да не ги угнетуваат сиромашните патници. Но, овие 
навалија и на нив, сметајќи дека се исто така лоши како 
и луѓето во кафезот, зборувајќи дека се можеби нивни 
другари кои би требало да ја поделат истата судбина со 
нив. Другите зборуваа дека тие луѓе се мирни, сериозни 
и никому не сакаат да направат лошо, а дека има многу 
други кои тргуваат на саемот а кои заслужуваат да бидат 
ставени во кафез и се многу повиновни од луѓето кои сега 
ги злоупотребуваат. 

Бидејќи одредено време се препирале и се карале, 
додека луѓето во кафезот мудро се однесувале, почнале 
меѓусебно да се тепаат и едни на други да си нанесуваат 
тешки повреди. Тогаш двајцата повторно ги изведоа пред 
судот и ги обвинија за новонастанатата збрка. Немилосрд-
но ги камшикуваа, ги врзаа со синџири и ги поведоа низ 
саемот како пример и опомена за сите кои би можеле да 
зборуваат во нивна одбрана или да им се приклучат. Но 
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Христијанинот и Верко уште помудро се однесуваа, така 
што исмевањето и срамот го примија со уште поголема 
кротост и трпение и со тоа придобија неколку трговци 
чиј број, во споредба со останатите, сепак беше мал. Ова 
уште повеќе ги налути останатите, така што решиле овие 
двајца да ги погубат. Дојдоа до заклучок дека не е доволно 
да ги држат оковани во кафез, туку треба да бидат казнети 
со смрт за злото кое го направија мамејќи ги луѓето на 
саемот. Затоа повторно ги вратија во кафезот оковувајќи 
им ги нозете во пранги, додека да решат што ќе прават 
со нив. 

Меѓутоа, овие двајца се сетија што им кажа нивниот 
верен пријател Евангелист и уште повеќе се охрабрија 
во своите страдања од она што тој им кажа дека ке им се 
случи. Сега почнаа да се утешуваат еден со друг, бидејќи 
оној што ќе настрада навистина подобро ќе помине. За-
тоа двајцата потајно се надеваа дека ќе бидат убиени, но 
се предадоа во рацете на Оној кој управува со вселената 
и мирно чекајќи да видат што ќе им се случи на крајот.

Кога дојде време да им судат и да ги казнат, ги изве-
доа пред судот за да го осудат. Кога времето дојде тие беа 
обвинети пред нивните непријатели. Судијата се викаше 
Добромрзец. Иако обвиненијата малку се разликуваа, 
главно сё се сведуваше на исто и гласеше вака: „Тие се 
непријатели и рушители на трговијата. Создавале врева 
и правеле поделби по градот. Кон своите опасни идеи 
привлекле луѓе, во спротивност со законите на нашиот 
владетел“.

Тогаш Верко почна да одговара дека се противел само 
на она кое се противело на оној кој е Највозвишен.



108

- А што се однесува на збрката, јас не ја направив, 
бидејќи сум мирен човек (Римјаните 12:18). Оние што ги 
привлековме на наша страна поминаа кај нас кога ја ви-
доа нашата искреност и невиност. Тие се свртеа од злото 
кон доброто. Што се однесува до царот за кој зборувате, 
тој е Велзевул, непријател на нашиот Господар. Јас не се 
плашам од него и неговите ангели.

Тогаш беше објавено дека, ако има некој да каже 
нешто за нивниот цар и против обвинетиот, веднаш да 
излезе и да ги изнесе своите докази. Се појавија тројца све-
доци: Завидливко, Суеверко и Итролиско. Ги прашаа дали 
го познаваат обвинетиот и што имаат да кажат за царот и 
против нив. Тогаш стана Завидливко и вака проговори:

- Господине судија, долго време го познавам овој 
човек и можам под заклетва да посведочам дека тој е ...

- Чекај, - рече судијата - нека положи заклетва. То-
гаш Завидливко се заколна, па продолжи:

- Господине судија, овој човек и покрај своето убаво 
име е еден од најлошите луѓе во нашата земја. Не го по-
читува царот и народот, ниту пак законите и обичаите. 
Прави најлоши работи за да ги зарази луѓето со некои 
издајнички идеи кои ги нарекува принципи на верата 
и светоста. Во една прилика јас лично го слушнав како 
зборува дека христијанството и обичаите на нашиот град 
Суетник се во целосна спротивност и дека не може да се 
помират помеѓу себе. Тој ги осудува сите наши пофални 
дела, но и нас самите.

- Имаш ли уште нешто да кажеш - праша судијата.
- Господине судија, - рече Завидливко - би можел 

уште многу да зборувам, но не сакам да им додевам на 
присутните. Сепак, ако треба повеќе информации за да 
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тој се осуди, би можел уште нешто да додадам кога ќе 
завршат останатите сведоци.

Му рекоа да се тргне настрана и го повикаа Суеверко 
за да го погледне обвинатиот. Го прашаа што има да каже 
за царот и против него. Тогаш положи заклетва и почна 
да сведочи:

Суеверко
- Господине судија, овој човек не го познавам многу, 

ниту пак сакам да го запознаам повеќе. Но ова го дознав 
од разговорите што ги имав со него пред некој ден. Тој е 
многу штетен човек. Додека разговаравме ми рече дека 
нашата вера е ништовна и со неа човекот не може да му 
угоди на Бога. И самите вие, господине судија, добро 
знаете што се крие позади ваквите зборови, односно дека 
нашата вера е залудна, дека живееме во нашите гревови и 
дека на крајот ќе бидеме осудени. Толку сакав да кажам.

Потоа Итролиско положи заклетва, и го повикаа што 
има да каже за царот и против обвинетите.

- Господине судија и сите присутни! Многу долго го 
познавам овој човек и го слушнав како зборува за работи 
кои не треба да се споменуваат. Го нагрдуваше нашиот 
благороден кнез Велзевул и со презир зборуваше за него-
вите пријатели меѓу кои беа грофот Стар-човек, грофот 
Похотен Уживач, грофот Луксузовски, грофот Славољуб 
Празнославен, грофот Блудниковски, грофот Лакомец 
Ненаситковски и останатите угледни господа. Рече дека 
кога сите би го делеле неговото мислење не би постоле ни-
кој од овие благородни старешини. Не се колебаше и тебе 
да те навредува, ти кој си поставен да судиш, нарекувајќи 
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те безбожен никаквец и со други одвратни имиња со кои 
ги осквернуваше останатите господа од градот.

Кога Итролиско заврши, судијата се обрати кон об-
винетиот и му рече:

- Ти, отпаднику, кривовернику и издајнику, дали ги 
слушна сведоштвата на овие чесни луѓе против тебе?

- Дозволете ми да кажам некој збор во своја одбрана 
- рече Верко.

- Гледај никаквецу, се развика судијата. заслужи да 
не живееш повеќе. Би требало да загинеш на лице место. 
Но за да видат како човечки се однесуваме кон тебе, дај да 
слушнеме што имаш да ни кажеш, отпаднику низаеден!

- Прво, во одговорот на господинот Завидливко, 
сакам да го кажам следното: Без разлика како правилата, 
законите, обичаите или народите се противат на Божјата 
реч, тие се против христијанството. Ако грешам во ова, ве 
молам, покажете ми ја мојата грешка и јас сум подготвен 
пред сите вас да го побијам она што го зборував. 

- Второ, што се однесува до господин Суеверко и 
неговите обвинувања, јас само реков дека е потребна 
божествена вера за служба на Бога. Но, нема вера без 
божествено откровение на Божјата волја. Значи, сё што 
ќе додадете на Божјата служба без божествено открове-
ние потекнува од човечката вера која не нё води во вечен 
живот. 

- Трето, околу она што го рече Итролиско, јас ве-
лам (избегнувајќи ги лошите зборови кои велат дека ги 
употребувам) дека кнезот на овој град и целата свита на 
негови следбеници кои беа споменати од овој господин, 
заслужуваат повеќе да живеат во пеколот отколку во овој 
град и земја. Сега, Господ нека ми се смилува.
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Тогаш судијата им се обрати на поротниците (кои за 
цело време стоеја слушајќи и набљудувајќи).

- Господо поротници, го видовте човекот за кого се 
подигна толкава врева во нашиот град. Ги слушнавте све-
доштвата на овие чесни луѓе против него. Го слушнавте и 
неговиот говор и признание. Сега вие треба да го осудите 
или да му го спасите животот. Но, моја должност е да ве 
потсетам на нашиот закон. За време на владеењето на 
фараонот, слугите на нашиот кнез прогласија закон, со 
цел оние кои припаѓаат на друга вера да не се множат и 
зајакнуваат, односно нивните деца треба да се фрлат во 
река (2. Мојсеева 1:22). За време на Навуходоносор, кој 
бил уште еден од Неговите слуги, бил прогласен закон 
дека секој кој нема да се поклони на Неговиот златен кип 
да биде фрлен во огнена печка (Даниел 3:6). И за време на 
Дариј бил прогласен закон дека сите кој во одреден рок 
ќе повикуваат некој друг бог освен него ќе биде фрлен во 
лавовска јама (Даниел 6:7). Овој бунтовник ги прекрши 
овие закони не само во мислите (што не смее да биде доз-
волено), туку и со зборовите и делата кои уште помалку 
се дозволени.

- Законот на фараонот повторно бил донесен да го 
спречи злото, бидејќи сё уште немало злосторства. Што 
се однесува до вториот и третиот закон, самите гледате 
дека се противат на нашата вера и поради предавството 
кое го призна, заслужува смртна казна.

Верко е осуден
Тогаш поротниците отидоа во друга просторија за 

да ја донесат својата одлука. Тука беа господин Слепчо, 
господин НеДобар, господин Злонамерко, господин По-
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хотовски, господин Живеј Лабаво, Господин Тврдогла-
вовски, господин Надуенковски, господин Душманов-
ски, Господин Лажговски, Господин Суровски, господин 
Темнољубовски и господин Непомирлив. Секој од нив го 
даде својот глас против Верко и еднодушно го прогласија 
за виновен. Додека разговараа, господин Слепчо кој беше 
натпоротник рече:

- Јасно гледам дека овој цовек е еретик. На тоа гос-
подин НеДобар рече:

- Треба да се избрише од лицето на земјата.
- Така е, - се огласи Злонамерко - бидејќи не можам 

повеќе да го гледам.
- Никогаш не сум можел да го трпам - дополни По-

хотковски.
- Ниту јас, - рече Живеј Лабаво - бидејќи постојано 

ме критикуваше.
- Обесете го! Обесете го! - викаше Тврдоглавовски.
- Бедник! - рече Лажговски. 
- За него би било премногу добро да се обеси – реце 

Суровски
- Да се ослободиме од него - рече Темнољубовски. 
- Тогаш господин Суровски зема збор:
- За ништо на светот не би се помирил со него. Ајде 

да му изречеме смртна казна!
Така и направија. Го осудија веднаш да се изведе над-

вор од градот и да се убие со најстрашна смрт која може 
да се замисли.

Значи, според нивниот закон, прво го соблекоа и го 
камшикуваа, потоа го претепаа, па на крајот го избодоа 
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со ножеви. Потоа го каменуваа и го пресекоа со мечевите. 
На крајот го врзаа со колец и го запалија. Ете така Верко 
загина.

Верко однесен во слава*
Видов дека зад мноштвото луѓе се наоѓаше една кола 

со коњи кои го чекаа Верко. Штом го испратија неговите 
противници, беше земен во колата и со звук на труби 
беше одведен по најкраткиот пат преку облаците до не-
бесните порти. Што се однесува до Христијанинот, него 
не го судеа истиот ден туку го вратија во затворот. Таму 
остана некое време, додека Оној, кој управува со сите и 
има власт над нивниот бес, не направи Христијанинот да 
биде пуштен да го продолжи својот пат. Одејќи по патот 
тој си потпевнуваше:

О Верко, верно го призна Бога,
Тој ќе те благослови заради тоа,
Кога безбожниците со сите свои суетни задооволства,
Викаат заради своите пеколку маки,
Ти, Верко пеј и нека твоето име опстане,
Затоа што иако те убија, ти си сепак жив.

*овој дел не е во согласност со Библијата која учи дека 
верните кои умираат не заминуваат на небо се до Хрис-
товото второ доаѓање.
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7 глава

Тогаш во сон видов дека Христијанинот не продо-
ложи сам, бидејќи имаше еден човек кој се викаше На-
дољуб (така бил нарецен откако го гледал однесувањето на 
Христијанинот и Верко на саемот). Сега му се придружи, 
влезе во братски завет и му рече дека сака да биде негов 
придружник. Така еден загина сведочејќи за вистината, 
а друг стана од неговата пепел за да му прави друштво 
на Христијанинот на неговиот пат. Надољуб му рече на 
Христијанинот дека постојат уште многумина на саемот 
кои ќе појдат по нив по одредено време.

Средба со Грабништоможеш
Наскоро откако излегоа од градот Суетник престасаа 

еден човек кој се викаше Грабништоможеш. Го прашаа од 
каде е и каде оди. Им рече дека доаѓа од Краснозбор и оди 
во Небесниот град, но не им кажа како се вика.

- Од Краснозбор! Дали таму има нешто добро? - рече 
Христијанинот.

- Веројатно има!
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- Како да те викаме - рече Христијанинот.
- Вие не ме познавате, ниту пак јас вас. Ако одите по 

овој пат, со задоволство би сакал да одиме заедно. Ако не 
сакате, ќе одам сам.

- Слушнав за Краснозбор - продолжи Христијани-
нот. - Колку што се сеќавам велат дека е многу богат град.

- Да, тоа можам да го потврдам. Таму имам многу 
богати роднини - одговори Грабништоможеш.

- Дали смеам да прашам кои се твоите роднини?
- Скоро целиот град. Особено би го споменал гро-

фот Вртикапа, грофот Подлизурковски, грофот Красно-
речивко (го добил името според неговите предци), госпо-
дин Милзбор, господин Лице-кон-двата-пата, господин 
Сештовски и градскиот свештеник Двојазиковски кој ми 
е вујко. Јас спаѓам меѓу префинетите господа, иако мојот 
дедо бил бродар кој гледал само на една страна, а веслал 
на другата. Поголемиот дел од мојот имот го стекнав со 
истиот занает - рече Грабништоможеш.

- Дали си оженет - праша Христијанинот. 
- Да, жената ми е многу вредна жена, ќерка на исто 

така многу вредна госпоѓа. Мајка и се викала Преправач-
ка, што значи дека потекнува од многу угледно семејство. 
Така е од таков сорт што знае со секого да се постави; со 
селанецот селски, со господинот господски. Навистина 
малку се разликуваме по прашањето на религијата од 
другите кои се малку построги од нас, но тоа се само две 
мали ситници. Прво, никогаш не одиме спротивно на 
ветрот и никогаш не весламе спротивно на реката. Вто-
ро, многу сме ревни кога верата ќе се облече во сребро, и 
сакаме да одиме по неа кога при убаво време таа јавно се 
почитува.
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Тогаш Христијанинот дојде кај својот другар Надољуб 
и му рече:

- Ми се чини дека тоа е Грабништоможеш од Крас-
нозбор. Ако навистина е така, тогаш имаме за сопатник 
еден од најлошите неранимајковци од овој крај.

- Тогаш, прашај го како се вика. Веројатно не се 
срами од своето име - рече Надољуб.

Христијанинот повторно му пристапи и го праша:
- Ти зборуваш како да го знаеш повеќе од целиот 

свет. Ако не се лажам, би рекол дека си Грабништоможеш 
од Краснозбор.

- Тоа не ми е име туку само прекар кој ми го дадоа 
оние што не ме поднесуваат. Морам да го носам како пре-
кор, исто како што другите добри луѓе го носеле својот 
пред мене - објасни Грабништоможеш.

- Зар никогаш не си им дал на луѓето повод да те 
наречат со тоа име?

- Никогаш, никогаш! Најлошото што го напра-
вив, а што им даде повод на другите, е што секогаш бев 
подготвен да се прилагодам на духот на времето во кое 
живеев. А она што го добив од тоа, мислам дека попрво 
беше благослов отколку прекор од расипаните луѓе кои 
така ме нарекуваа.

- Така и мислев, и право да ти кажам, би рекол дека 
тоа име ти одговара повеќе отколку што би сакал да при-
знаеш - рече Христијанинот.

- Што можам да направам кога вие така мислите, 
Грабништоможеш слегна со рамениците. Ако ме прими-
те, ќе видите дека сум добро друштво.

- Ако сакаш да одиш со нас ќе мораш да одиш низ-
водно и спротивно на ветрот, иако ми се чини дека немаш 
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таков обичај. Верата мора да ја следиш и во моментите 
кога ќе се појави во партали како и во сребрени влешки. 
Да стоиш во неа кога тоа побарува окови како и кога е 
прифатена и аплаудирана низ улиците - рече Христија-
нинот.

- Не смеете да ми заповедате или да господарите 
над мојата вера – реше Грабништоможеш. Оставете ми 
ја слободата, па ќе тргнам по вас.

- Ни чекор понатаму, ако не го прифатиш она што 
ти го рековме - строго рече Христијанинот.

- Никогаш нема да ги оставам своите стари погледи, 
бидејќи се безопасни и корисни. Ако не можам со вас, ќе 
одам како порано и сам ако треба додека не најдам некој 
кој со задоволство ќе ми прави друштво.

Грабништоможеш има ново друштво
Тогаш видов како го оставија и продолжија да одат 

пред него. Еден од нив се сврте и здогледа тројца како 
одат по Грабништоможеш. Кога го стигнаа тој ниско 
им се поклони а тие го пофалија. Тие се викаа господин 
Држисветовски, господин Среброљуб и господин Ци-
ција кои беа негови бивши познаници. Како деца заедно 
оделе во училиштето кај господин Зграбувач, кој беше 
учител во Љубов кон Профит, мало село во покраината 
Посакувачка на север. Тој учител ги учел како да стекну-
ваат, преку или насилство, лаги, ласкање, измами или 
побожно преправање. Овие четворица многу научиле од 
својот учител, така што можеле и самите да отворат такво 
училиште. Кога се поздравиле господин Среброљуб го 
запраша Грабништоможеш:
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- Кои се тие луѓе кои одат пред нас на патот (Христија-
нинот и Надољуб сё уште се гледале во далечината).

- Тоа се луѓе од некоја далечна земја кои според 
својот обичај одат на поклоничко патување - одговори 
Грабништоможеш.

- Зошто не не почекаа да одиме заедно - запраша 
Среброљуб - па и ние одиме во истиот правец.

- Така е - се сложи Грабништоможеш - но тие луѓе се 
многу строги и се држат толку многу до своите мислења, 
без да водат сметка за мислењето на другите. Колку и да 
бидеш побожен ако не се согласиш со нивното мислење, 
тие воопшто нема да се дружат со таквиот.

- Тоа не е добро, но читам дека има луѓе кои се пре-
терано праведни и поради својата строгост освен себе ги 
осудуваат сите други луѓе - додаде Циција - Туку кажи 
ми те молам во што се состоеја разликите меѓу вас?

- Тие се многу нетрпеливи и мислат дека треба да 
патуваат и по време и по невреме - одговори Грабништо-
можеш. - Јас бев за тоа да чекаме поволен ветар. Тие жр-
твуваат сё за Бога, а јас ја користам секоја можност да си 
го обезбедам животот и имотот. Тие се држат до своите 
погледи без разлика што сите им се спротивставуваат. Јас 
сум за онаа вера која го дозволува моето време и сигур-
ност. Тие се за вера која би се облекла дури и во партали 
и презир, додека јас посакувам вера која ќе биде облечена 
во злато и при дневно сонце се покажувва пред луѓето.

- Држи се до твојата вера - рече Држисветковски. 
- Од моја страна го сметам за будала секој оној кој има 
слобода да задржи сё што има, но тој во својата лудост го 
отфрлува тоа. Да бидеме мудри како змии. Тревата треба 
да се коси кога времето е убаво. Гледајте како пчелата се 
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одмора цела зима и излегува само кога може лесно да 
работи во своја корист. Бог некогаш праќа дожд а понеко-
гаш сонце. Ако тие се неразумни да одат по дожд, ние ќе се 
држиме до нашето убаво време. Што се однесува до мене, 
јас ја сакам таа религија во која за сигурност ги имаме 
Божјите добри благослови кон нас. Кој разумен човек би 
замислил дека Бог не би сакал ние да ги задржиме добрите 
работи кои Тој ни ги дал во овој живот. Ние треба да ги 
задржиме заради Него. Аврам и Соломон се збогатиле во 
религијата, а Јов вели дека добриот човек си акумулира 
злато на земјата (Јов 22:25). Но, не треба да бидеме како 
луѓето кои си заминаа, кои предмалку ги опиша.

- Мислам дека сите се сложуваме во ова и нема што 
повеќе да дополниме - рече Циција.

- Да, навистина не треба ништо да додадеме, бидејќи 
кој не верува ни во Светото писмо и на здравиот разум (а 
како што гледате и едното и другото се на наша страна), 
тој не се грижи за својата слобода ниту ја бара својата 
сигурност – рече Среброљуб.

- Браќа, како што гледате, сите одиме по истиот пат 
и за да го избегнеме она што не чини, дозволете ми да 
ви поставам едно прашање - рече Грабништоможеш. Да 
претпоставиме дека на човекот, проповедникот или трго-
вецот ќе му се укаже можност да стекне некое богатство 
од овој свет, до кое не може да стигне по друг пат освен по 
пато на голема ревност за некое прашање на верата во кое 
дотогаш не се мешал. Зар не би требало така да постапи 
за да ја оствари својата цел, а сепак да остане чесен човек?

- Веќе гледам што сакаш да кажеш - рече Среброљуб 
- Ако ми дозволат останатите, ќе се обидам да ти одгово-
рам. Прво, да ти одговорам во врска со праведниците. Да 
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претпоставиме дека еден проповедник, способен човек, 
кој има многу мала плата, слушне за некоја далеку по-
привлечна функција. Му се дава можност да ја добие, но 
само ако биде поревносен, почесто и поогнено проповеда 
и како што бара природата на неговиот народ, малку да ги 
измени своите погледи. Од моја страна не гледам зошто 
не би направил така (ако биде повикан на нешто такво). 
Зарем со тоа нема да остане чесен? Еве како мислам:

1) Неговата желба за подобра функција според законот 
е дозволена (тоа не може да биде негирано), бидејќи 
тоа го дозволило Божјето провидение. Затоа смее да 
го земе со мирна совест без да поставува праќања.

2) Покрај тоа, неговата желба за подобра функција го 
прави поревносен и повреден проповедник, подобар 
човек и ги развива неговите способности. Сето тоа 
му е угодно на Бога.

3) Што се однесува до фактот дека мора да го ублажи 
своето мислење за да им угоди на слушателите тоа 
покажува дека е: а) подготвен на самоодрекување, 
б) внимателен и способен луѓето да ги привлече кон 
себе, в) поспособен за проповедничка служба.

4) Значи, заклучувам дека проповедникот кој заменува 
малку за многу не треба да се смета за лаком, туку 
напротив, бидејќи со тоа ги развива своите способ-
ности, тој станува поревносен и треба да се смета 
дека го следел својот повик, односно ја искористил 
можноста која му се пружила.

Сега ќе се свртам на другиот дел од прашањето кое 
се однесува на занаетчијата кого го споменавме. Да прет-
поставиме дека на човекот работата му оди многу лошо, 
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но ако стане побожен со тоа може да ја подобри својата 
положба. Да речеме, да земе богата жена или да привле-
че поимотни муштерии во својата работилница. Јас не 
гледам никаква причина зошто не би го направил тоа. 
Еве како:

1) Да станеш побожен претставува доблест, без разлика 
на кој начин го правиш тоа.

2) Да стекнеш богата жена и поимотни муштерии не 
е противзаконско.

3) Покрај тоа, човекот кој го постигнува тоа со својата 
побожност, го прима она што е добро од добрите 
луѓе поради својата побожност. Самото по себе тоа 
не е зло. Значи, да станеш побожен поради овие 
причини е многу добро и корисно.

Така Среброљуб одговори на прашањето на Граб-
ништоможеш. Сите го одобрија и заклучија дека тоа е 
многу добро и корисно. А бидејќи им се чинеше дека тоа 
никој не може да го негира, а Христијанинот и Надољуб 
не беа далеку отидени, решија штом ги стигнат, нив да 
им го постават ова прашање, бидејќи од претходно тие 
му се спротивставуваа на Грабништоможеш. Ги повикаа, 
а тие ги сочекаа. Решија господин Држисветковски да го 
постави прашањето, бидејќи мислеа дека тие на тој начин 
ќе одговорат без лутина која претходно се појави кај нив 
при разидувањето со Грабништоможеш.

Одговорот на Христијанинот
Кога ги стигнаа и ги поздравија, Држисветковски 

му го постави прашањето на Христијанинот и неговиот 
другар, и ги замоли да добијат одговор.
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- Дури и оној кој е бебе во верата може да одговори 
на десет илјади такви прашања, - рече Христијанинот 
- бидејќи ако не е дозволено да го следиме Исуса само 
поради лебот (Јован 6:26), уште помалку е дозволено од 
Него и од религијата да се прави параван за да се дојде до 
богатствата и светските уживања. Ние согледуваме дека 
само незнабожците, лицемерите, ѓаволите и вештерките 
имаат такво сфаќање.

1) Незнабожци: Кога Емор и Сихем фрлиле око на ќер-
ката и добитокот на Јаков и кога согледале дека нема 
друг начин да дојдат до нив освен преку обрежу-
вањето, тие им рекле на своите сограѓани: „Емор и 
неговиот син Сихем дојдоа пред вратата на овој град 
и им зборуваа вака на своите сограѓани: „ако сите 
наши машки бидат обрезани, како што се и тие об-
резани, зарем тогаш нема да бидат наши: добитокот 
што го придобија и сето нивно богатство?“ (Битие 
34:20-23) Тие ја барале неговата ќерка и добиток, а 
религијата била средство кое сакале да го употребат. 
Прочитајте ја целата сторија.

2) Лицемерните Фарисеи припаѓале на оваа вера. Нив-
ните долги молитви биле преправање за да дојдат 
до куќите на вдовиците и затоа Бог уште повеќе ги 
осудил (Лука 20:46, 47).

3) И Јуда, сатанскиот слуга припаѓал на оваа вера. 
Бил побожен во поглед на ќесето, за да го добие она 
што било во него. Но, затоа бил изгубен, отфрлен и 
наречен син на пропаста (Јован 6:70; 13:2; 17:12).



ПАТОТ НА ХРИСТИЈАНИНОТ 

123

4) И Симон магионичарот припаѓал на оваа вера, би-
дејќи го барал Светиот Дух за да стекне пари (Дела 
8:18-23). Тогаш Петар му изрекол осуда.

5) Не можам а да не помислам дека оној кој ја прифаќа 
побожноста заради љубовта на светот нема порано 
или подоцна да ја отфрли истата. Бидејќи како што 
Јуда се одрекол од светот кога ја прифатил верата, 
исто така го продал своето верување и својот Господ 
заради светот кој го сакал. Значи, потврдниот одго-
вор, според вашиот пример е нешто незнабожечко, 
лицемерно, ѓаволско. Наградата ќе ја добиете според 
вашите дела.

Тие само се погледнаа и не знаеја како да му одгово-
рат на Христијанинот. Надољуб исто така го одобруваше 
одговорот на Христијанинот, така што сите замолкнаа. 
Господин Грабништоможеш и неговото друштво малку 
заостанаа со цел Христијанинот и Надољуб да се одда-
лечат од нив. Тогаш Христијанинот му рече на својот 
другар:

- Ако овие не може да опстанат на човечкиот суд, 
како мислат да се одржат на Божјиот? Ако молчат пред нас 
кои сме земни садови, што ќе направат кога ќе ги дофати 
пламенот на оганот кој проголтува?

Потоа Христијанинот и Надољуб го продолжија па-
тот додека не дојдоа до една прекрасна рамнина која 
се викаше Леснотија. Преку неа напредуваа со големо 
задоволство. Но рамнината не беше широка, така што 
многу брзо ја поминаа. На другата страна од рамината 
се наоѓаше еден рид по име Пари, каде што имаше руд-
ник на сребро и кој поради својата реткост бил посетен 
од одредени патници. Бидејќи патниците премногу се 
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приближиле до работ, земјата се сронала и тие загинале. 
Некои останале осакатени за целиот живот.

Наговарањето на Димас
Тогаш во сонот видов дека покрај рудникот, малку 

подалеку од патот стоеше Димас кој ги повикуваше ми-
нувачите да навратат и да го разгледаат рудникот. Тој му 
рече на Христијанинот и неговиот другар:

- Скршнете ваму за да ви покажам нешто.
- Дали вреди да скршнуваме од патот за да го погле-

днеме тоа - запраша Христијанинот.
- Овде има рудник на сребро, каде што се копа бо-

гатство - рече Димас. - Ако навратите, со малку труд ќе 
може убаво да се збогатите.

- Ајде да видиме - предложи Надољуб.
- Јас не одам - решително рече Христијанинот. - 

Слушнав за ова место и за многуте луѓе кои загинале тука. 
Покрај тоа богатството е стапица за оние кои го бараат, 
бидејќи многу им пречи на патот.

Тогаш Христијанинот му се обрати на Димас:
- Дали ова место е опасно? Дали многумина ги поп-

речило на патот?
- Не е многу опасно, само за оние кои не внимаваат. 

(додека зборувал многу поцрвенел во лицето)
- Подобро да продолжиме - рече Христијанинот.
- Гарантирам дека Грабништоможеш ќе намине на 

ова место - рече Надољуб.
- Секако, бидејќи неговите принципи водат по овој 

пат. Сосема сигурно дека ќе загине. Потоа Христијанинот 
му се обрати на Димас:
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- Димас, ти си непријател на господарот на овој пат 
и судијата на неговото царско Величество веќе те осудил 
затоа што си скршнал од него (2. Тимотеј 4:10). Сега сакаш 
и нас да нё одведеш во вечна пропаст. Ако само за момент 
навратиме, нашиот Господ и Цар сигурно ќе дознае за 
тоа и наместо да застанеме храбро пред Него ние ќе се 
посрамотиме.

Димас повторно повика дека и тој припаѓа на нивното 
друштво. Ако малку го почекаат, тој ќе им се придружи.

- Како ти е името - запраша христијанинот. - Зар не 
се викаш како што те нареков пред малку?

- Да, името ми е Димас. Јас сум Аврамов син.
- Јас те познавам. Гиезиј (2. Царевите 5:20-27) ти бил 

прадедо а Јуда татко. Ти си одел по нивните стапки. Сега ги 
користиш стапиците на ѓаволот. Татко ти се обесил како 
предавник (Матеј 26:14,15; 27:3-5), а ни ти не си заслужил 
подобро. Биди сигурен, кога ќе дојдеме кај Царот, ние ќе му 
јавиме за твоите дела. Потоа си продолжија по својот пат.

Грабништоможеш и Димас се согласуваат
Грабништоможеш и неговото друштво веќе стигнаа 

до ова место и, штом ги виде, Димас ги повика а тие ведаш 
скршнаа. Не знам дали надвиснаа над бездната и паднаа 
во неа или, заминаа да копаат или се удавија во маглата 
која вообичаено се собираше на вакви места. Но едно 
сигурно знам: Повеќе никогаш не ги видовме на патот.

Грабиштоможеш и Димас се слагаат,
Еден повикува а другиот дотрчува
За да биде соучесник во неговата похот за пари. 
Двајцата во овој свет се зафаќаат и понатаму не одат



126

Лотовата жена
Тогаш видов дека патниците излегоа на другата стра-

на на рамнината, токму кај еден стар споменик кој стоеше 
покрај патот. Кога го здогледаа, се зачудија бидејќи од 
чудесноста на неговиот облик будејши им личеше како 
на жена преобразена во облик на столб. Долго гледаа и не 
можеа да препознаат за што се работи. На крајот Надољуб 
над главата забележа натпис на некој непознат јазик. 
Но, бидејќи не знаеше самиот да го прочита, го повика 
Христијанинот кој беше добро образован, да го протол-
кува писмото. Малку запираше, но на крајот откри дека 
пишува: „Сетете се на Лотовата жена“. Тоа му го прочита 
на својот сопатник и двајцата заклучија дека тоа е солен 
камен во кој се претворила Лотовата жена зашто, бегајќи 
од Содом, скршнала со срцето. Гледајќи ја статуата, со 
чудење продолжиле да разговараат:

- Брате мој - рече Христијанинот - ова дојде во вис-
тинско време. Знаеш дека го одбивме повикот на Димас 
да го разгледаме брдото Пари. Кога би скршнале како 
што сакаше, и самите ние би се претвориле во камен, 
токму како оваа жена и би станале срам за сите останати 
патници.

- Жал ми е што бев толку невнимателен и се чудам 
како не ме снајде истата судбина како Лотовата жена - 
призна Надољуб. - Колкава е разликата меѓу нејзиниот и 
мојот грев! Таа само се свртела, а јас сакав да скршнам. 
Слава на Бога за неговата милост, а срам за мене поради 
желбата која се јави во моето срце.

- Би требало да ја прифатиме поуката што ја при-
мивме на ова место, со цел да ни биде од помош за во 
иднина - рече Христијанинот. - Оваа жена избегнала еден 
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суд, не пропаднала при пропаста на Содом, но пропадна-
ла од вториот суд кога се претворила во солен камен.

- Така е - се согласи Надољуб. - Таа може да ни биде 
опомена и пример. Опомена, за да се чуваме од гревот 
што го направила, а пример за тоа каква осуда ги чека 
оние кои нема да ја послушаат. На тој начин Датан, Ко-
реј, Авирон и уште 250 луѓе пропаднале во својот грев и 
станале знак и пример за другите (Броеви 26:9, 10). Но над 
сё, мене ме чуди како Димас и неговите другари можат 
самоуверено да го бараат богатството поради кое оваа 
жена (која само се свртела) се претворила во солен камен, 
посебно бидејќи судот кој ја стигнал се случил во близина 
на нивниот поглед каде тие се наоѓаат. Тие можат да ја 
здогледаат кога само би ги подигнале своите очи.

- Тоа е навистина чудно - рече Христијанинот. - Се 
гледа колку срцата им стврднале. Не знам со што да ги 
споредам, дали со оние кои крадат пред судијата или со 
оние кои џепарат кога веќе стојат пред бесилка. И покрај 
милоста која им била укажана, за луѓето од Содом се вели 
дека биле големи грешници, затоа што грешеле пред Бога 
и Неговите очи во содомската земја која тогаш се нареку-
вала „Едемска градина“ (Битие 13:10-13). Ова уште повеќе 
го предизвикало и затоа на нив пуштил голем оган. Раз-
умно е да заклучиме дека луѓето кои јавно грешат и покрај 
примерот кој постојано ги опоменува ги чека најстрога 
казна.

Ја зборуваш вистината - рече Надољуб - но Господ 
навистина е многу мислостив кога Јас и ти не станавме 
таков пример! Би требало да му заблагодариме на Бога и 
да живееме во страв да не паднеме, секогаш сеќавајќи се 
на примерот на Лотовата жена.
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Тогаш видов како пристигнаа до една убава река која 
царот Давид ја нарекол Божја река, (Псалм 65:9), а Јован 
ја нарекол Река на жива вода (Откровение 22:1; Езекиел 
47:1-9). Патот ги водеше до самиот брег, а тие одеа испол-
нети со радост. Пиеја од слатката река која го оживуваше 
паднатиот дух. Од двете страни на брегот растеа зелени 
дрвја со прекрасни овошни плодови. Лијсата на овие дрвја 
се користеа за лек. Со овошјето се освежуваа, а со лисјата 
ги ублажуваа болките. Долж брегот се простираше ливада 
полна со лилјани кои во текот на целата година беа зелени. 
Легнаа на тревата и се наспаа, бидејќи немаше никаква 
опасност околу нив (Псалм 23; Исаија 14:30). Кога се раз-
будија, набраа малку овошје и се напија вода од реката. 
Потоа повторно легнаа да спијат. Така поминаа неколку 
денови и ноќи. Тие пееја:

Гледај кристални потоци како течат,
Да утешат патници покрај патот,
Ливади зелени и цвеќе слатко,
Восхитуваат секој што се шета по него.
Кој сака да го купи ова поле прекрасно,
Целиот имот ќе го продаде драговолно.

Кога решија да продолжат понатаму, (бидејќи сё уште 
на беа на крајот на својот пат) тие јадеа и пиеја и потоа 
заминаа.

Тогаш видов дека не заминаа многу далеку кога патот 
почна да се одвојува од реката. Им беше жал, но не се ос-
мелуваа да скршат од него. Сега патот стана нерамен, а но-
зете полни со плускавци поради болното пешачење така 
да нивниот дух им стана обесхрабрен. Тие продолзија 
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но посакуваа да одат по подобар пат. Малку понапред 
од левата страна на патот се наоѓаше едно убаво поле на 
кое можеше да се дојде преку една ограда. Ливадата се 
нарекуваше Скршнипат. Тогаш Христијанинот му рече 
на својот другар:

- Ако оваа ливада се простира долж нашиот пат, да 
прејдеме на неа. Потоа пристапи до оградата подобро да 
ја разгледа и виде дека патеката водеше покрај оградата. 
Токму онака како што замислував. Наваму е полесно. Да 
одиме Надољуб!

- Што ако нё одведе на погрешна страна - запраша 
Надољуб.

- Не верувам! Гледај како се протега покрај патот. 
Надољуб тогаш се согласи и тргна по нив. Кога преми-
наа на другата страна, им беше многу полесно. Наскоро 
здогледаа човек кој одеше по истиот пат. Тоа беше Праз-
новерко. Го повикаа и го прашаа каде води овој пат.

- Во небесниот град - рече Празноверко.
- Гледаш - рече Христијанинот - зар не ти кажував? 

Гледаш дека сё е во ред.

Заталкани
Така отидоа по овој човек. Но, наскоро се спушти 

ноќта и страшно се стемни. Го изгубија од вид оној кој 
одеше пред нив. Бидејќи не можеше да го види патот пред 
себе, Празноверко падна во една дупка и целиот се смачка, 
бидејќи кнезот на тие краишта го ископал за да може да 
ги фати фалбаџиите. (Исаија 9:76) 

Христијанинот и неговиот другар слушнаа дека пад-
на. Затоа повикаа во желба да дознаат што се случило, 
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но не добија никаков одговор. Само слушнаа некакво 
офкање. Тогаш Надољуб рече:

- Каде сме сега?
- Неговиот другар молчеше. Му беше срам што го 

наведе својот пријател да скршне од вистинскиот пат. 
Одеднаш почна да паѓа дожд. Секавици и грмотевици 
имаше насекаде, а водата полека надоаѓаше. Тогаш На-
дољуб почна да се жали:

- О, кога би останал на патот!
- Кој би рекол дека овој пат ќе нё одведе на страна! 

Рече Христијанинот.
- Јас се плашев од тоа уште од самиот почеток и 

затоа внимателно те предупредив - рече Надољуб. - Тре-
баше да бидам порешителен, но ти си постар од мене.

- Добро, брате, немој да се лутиш - рече Христија-
нинот. - Жал ми е што те одведов од вистинскиот пат и 
те доведов во ваква опасност. Те молам да ми простиш! 
Немав зла намера.

- Утеши се, брате! Ти простувам! Биди сигурен дека 
ова сепак ќе излезе на добро.

- Драго ми е што имам толку мислостив другар - 
рече Христијанинот. - Но, не смееме да останеме овде. 
Треба да се обидеме да се вратиме.

- Тогаш јас ќе тргнам напред - рече Надољуб.
- Не, те молам; дозволи ми да одам прв за да ако по-

стои некоја опасност, ја да бида прв, бидејќи заради мене 
двајцата заталкавме од патот. – рече Христијанинот.

- Никако - одоговори Надољуб. - Нема ти да одиш 
напред, бидејќи си вознемирен и можеш повторно да не 
одведеш по крив пат.
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Тогаш на своја радост и охрабрување го слушнаа гла-
сот кој им рече: „Запомни по кој пат одеше и врати се!“ 
(Еремија 31:21) Но, водата веќе беше многу надојдена, а 
патот назад стана многу опасен. (Тогаш помислив дека 
е полесно да останеме на овој пат отколку да се вратиме 
првобитниот пат). Сепак тргнаа назад. Беше толку мрачно 
а поплавата брзо навлегуваше така што лесно можеа да 
се удават девет или десет пати.

И покрај тоа што со сите сили се трудеа, сепак таа ноќ 
не успеаа да стигнат до оградата. На крајот дојдоа до едно 
возвишување кое беше засолнето и таму седнаа за да го 
дочекаат утрото. Но, бидејќи беа многу уморни, сонот 
веднаш ги совлада.

Џинот Очајник
Недалеку од ова место се наоѓаше тврдината Сом-

нителка која му припаѓаше на џинот Очајник. Спиеа на 
неговиот имот и тоа наутро, кога овој тргна да го обико-
ли својот имот, ги виде Христијанинот и Надољуб како 
спијат. Со груб и зловолен глас им нареди да станат и по-
чна да ги испитува од каде се и како се нашле на неговиот 
имот. Му рекоа дека се патници кои заталкале. Џинот им 
возврати:

- Оваа ноќ сте заталкале на мојот имот, сте газеле и 
лежеле по моите полиња и затоа мора да тргнете по мене.

Мораа де тргнат бидејќи беше посилен. Не можеа 
да се оправдаат, бидејќи не знаеја што лошо направиле. 
Џинот ги водеше пред себе и ги фрли на дното на една 
многу мрачна темница во неговата тврдина. Внатре многу 
мирисаше и беше гадно. Тука лежеа од среда наутро до 
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сабота навечер. Не добија ни корка леб, ни капка вода, а 
ни светло. Никој не ги праша како се чувствуваат и се на-
оѓаа во една тешка ситуација, далеку од своите пријатели 
и познаници. Христијанинот многу се јадосуваше затоа 
што, поради неговиот непромислен совет, западнаа во 
ваква неволја.

Џинот Очајник имаше жена која се викаше Плашли-
вост. Кога си легна во кревет и кажал на жена си што 
направи, односно дека фати двајца патници коишто ги 
фрли во темница бидејќи заталкаа на неговиот имот. Сега 
се советуваше што да направи со нив. Таа го праша какви 
се, од каде се и каде одат. Тој и раскажа се за нив. Таа го 
посоветува наутро немилосрдно да ги истепа. Кога стана, 
зеде едно дрво слезе во темната зандана. Најпрвин почна 
да ги нарекува со секакви имиња, како да се кучиња. 
Тие не возвраќаа. Тогаш страшно ги претепа, така што 
не можеа повеќе да се бранат ни да се движат. Потоа ги 
остави самите да се утешуваат и да ги оплакуваат своите 
неволји. Целиот ден го поминаа во воздивнување и гор-
чливо плачење. 

Следната ноќ Џинот и неговата жена повторно разго-
вараа за нив. Кога дозна дека сё уште се живи, му пред-
ложи на својот маж да ги посоветува самите да си го 
одземат животот. Кога се раздени, повторно отиде кај нив 
и гледајќи дека раните што ги беа добиле претходниот 
ден силно ги печат, им рече дека не постојат шанси да 
се извлечат живи и дека ќе биде најдобро со бесење или 
труење самите да си го одземат животот.

- Зошто да живеете толку очаен живот - им збору-
ваше Џинот. - Но, тие го замолија да ги пушти. Тој луто 
ги погледна па повторно се нафрли врз нив. Мислеше 
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дека е најдобро самиот да ти дотолчи, но одненадеш го 
фатила некоја чудна треска (тоа му се случувало кога било 
многу топло) и одредено време рацете му биле одземени. 
Затоа замина и ги остави самите да размислуваат што ќе 
прават. Тие се прашуваа дали е подобро да го послушаат 
неговиот совет или не. Затоа вака разговараа:

- Што да правиме, драги брате, - запраша Христија-
нинот. - Животот ни е очаен. Јас не знам дали е подобро 
да живееме на овој начин или да загинеме од сопствената 
рака. Душата моја сака повеќе да се прекине дишењето, 
отколку живот и гробот е подобар за мене од оваа занда-
на. (Јов 7:15). Дали да го послушаме џинот?

- Нашата положба е навистина лоша и јас попрво би 
сакал да умрам отколку засекогаш да останам ваков - рече 
Надољуб. - Но, да не заборавиме дека господарот на онаа 
земја во која одиме ни рече: „Не убивај!“ кога не смееме на 
другите да им направиме такво зло, уште помалку треба 
да го послушаме неговиот совет и самите себеси да си го 
одземеме животот. Кој го убива другиот може само телото 
да му го убие. Ако крене рака на себеси тогаш го убива и 
телото и душата. Ти зборуваш за олеснување во гробот но 
го заборави пеколот каде одат сите убијци. Ниеден убиец 
нема да има вечен живот. Да не заборавиме дека целиот 
закон не се наоѓа во рацете на Џинот Очајник. Колку што 
успеав да разберам и други биле фатени, но сепак успеале 
да побегнат. Кој знае, дали Бог кој го создал светот, нема 
да дозволи овој Џин да умре? Дали некогаш не заборавил 
да ја заклучи вратата? Дали можеби повторно ќе добие 
напад при што ќе му се одземат рацете и нозете? Ако 
повторно се случи тоа, јас би се осмелил да побегнам. 
Многу сум луд што не се обидов порано да побегнам. Но, 
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да бидеме трпеливи и да почекаме уште малку. Можеби 
ќе се ослободиме. Само да не дозволиме да бидеме убијци 
на сопствените души.

Со овие зборови Надљуб го смири во тој момент 
својот брат. Сепак, тој ден останаа во затворот во истата 
жалосна состојба.

Навечер џинот повторно слезе во темницата за да 
види дали затворениците го прифатиле неговиот совет. 
Кога ја отвори вратата, виде дека се живи и многу исцрпе-
ни, бидејќи од гладта, жедта и раните што ги беа добиле 
едвај можеа да дишат. Но, како што реков, ги виде живи 
и затоа страшно се разбесни. Бидејќи не го послушаа, 
им се закани дека ќе поминат уште полошо, така што ќе 
посакаат да не биле родени.

Поради тоа многу се исплашија и ми се чини дека 
Христијанинот се онесвести. Но, кога малку се поврати, 
го продолжија разговорот за советот на Џинот. Се прашу-
ваа дали да го послушаат неговиот совет. Христијанинот 
сакаше, но Надољуб по втор пат одговори:

- Драги брате сети се како до сега беше многу храбар. 
Аполион не можеше да те победи, ниту да те обесхрабрат 
работите кои ги доживеа во Долината на Смртната Сенка. 
Низ какви тешкотии, стравови и гнасотии помина! Зар 
сега само страв имаш во себе? Гледаш дека и јас сум во 
затвор со тебе, иако по природа сум многу послаб од тебе. 
Исто како тебе и мене овој џин ми зададе големи рани и 
ме измачува со глад и жед. И јас копнеам за светлина, но 
да бидеме уште малку трпеливи. Сети се како јуначки 
се држеше на саемот Суетник и како не се плашеше од 
оковите, кафезот и крвавата смрт. Затоа да бидеме трпе-
ливи и да го избегнеме срамот кој не му доликува на еден 
христијанин.
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Кога повторно се спушти ноќта, а џинот и неговата 
жена заминаа на спиење, таа го праша за затворениците, 
односно дали го послушале нејзиниот совет. Тој и одговори:

- Тоа се некои тврдоглави типови, повеќе сакаат да 
поднесуваат маки отколку самите да се убијат.

- Утре одведи ги во дворот и покажи им ги коските 
и черепите на оние кои веќе ги испрати, и дај им на знаење 
дека до крајот на оваа недела ќе ги растргнеш како нив-
ните претходници.

Според предлогот на својата жена, кога се раздени, 
џинот повторно отиде кај нив и ги изнесе во дворот за да 
им ги покаже коските и черепите.

- Овие некогаш беа патници. Заталкаа како вас на 
мојот имот. Кога посакав, ги растргнав на парчиња, како 
што во рок од десет дена ќе го направам истото и со вас. 
Сега може да се вратите во вашата пештера. И при тоа со 
тепање ги врати назад.

Целиот саботен ден го поминаа во претходната жа-
лосна состојба. Кога повторно се стемни, госпоѓа Пла-
шливост и нејзиниот маж Очајник легнаа и повторно 
разговараа за затворениците. Џинот се чудеше што не 
може со тепање ниту пак со совети да ги дотолчи. Жената 
му зборуваше:

- Се плашам дека тие се надеваат дека некој ќе дојде 
да ги ослободи или кај себе имаат лажни клучеви со по-
мош на кои се надеваат дека ќе избегаат.

Добро се сети, - рече Џинот - изутрина ќе ги претресам.
Тие во сабота на полноќ почнаа да се молат и така 

продолжија сё до зори. Одеднаш Христијанинот извика 
со големо чудење:
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- Што ми е? Зар полудев што лежам во оваа темница, 
а би можел слободно да излезам. Во бедрата имам клуч 
кој се вика Ветување. Како што ми рекоа, тој може да ја 
отвори вратата во тврдината Сомнителка.

- Тоа е добра вест, драги брате. Извади го и пробај - 
се израдува Надољуб.

Тогаш Христијанинот брзо го извади клучот од бедра-
та и го стави во бравата на ќелијата. Кога ја сврте, бравата 
се затресе и вратата се отвори. Христијанинот и Надољуб 
излегоа надвор. Тогаш се приближија до надворешната 
врата која води во дворот и со истиот клуч ја отворија и 
другата врата. Потоа пријдоа до железната порта, бидејќи 
патот водеше преку неа. Со голема мака им успеа да ја 
отворат и оваа врата. Силно ја турнаа портата со цел што 
побрзо да избегаат, но таа многу почна да чкрипи и го 
разбуди Џинот Очајник. Но кога тргна по нив, го фати 
напад, рацете и нозете целосно му се одзедоа, така што не 
можеше да оди по нив. Меѓутоа, тие потрчаа и излегоа на 
царскиот пат над кој Џинот немаше никаква власт.

Бидејќи ја прескокнаа оградата, се прашуваа како 
може другите да ги опоменат да нё паднат во рацете на 
Џинот. Затоа решија да подигнат еден столб на кој ги на-
пишаа следните зборови: „Преку оваа ограда води патот 
во тврдината Сомнителка каде што владее Џинот Очај-
ник, кој го мрази царот на Небесната земја и чија намера 
е да ги уништи сите патници“. Многумина кои подоцна 
тргнаа по овој пат, читајќи ги овие зборови ја избегнале 
опасноста. Потоа продлжија по патот пеејќи:

Од патот заталкавме и потоа откривме
Што значи да се оди по забранет пат,
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И нека внимаваат оние кои по нас одат 
За да невнимателноста не причини да си поминат како и ние
За да тие заради тоа станат негови затвореници
чија тврдина се вика Сомнителка и неговото име е Очајник.
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Тогаш го продолжиле патот кон Гората Милина која 
припаѓаше на Господарот на гората за кој зборувавме. Се 
качија на врвот минувајќи низ градини, овоштарници и 
лозја. Насекаде се гледаа извори. Се напија, се измија а по-
тоа се најадоа од грозјето. На врвот на гората пастирите ги 
пасеа своите стада. Стоеја покрај самиот пат. Патниците 
им пристапија и потпирајќи се на своите стапови (како 
што прават вообичаено уморните патници кога разго-
вараат со некој по патот) ги запрашаа дали тоа е гората 
Милина и чии се овците што ги пасат.

- Ова се ридовите во земјата на Емануиел - рекоа 
пастирите - и од нив може да се види Неговиот град. Ов-
ците се негова сопственост, бидејќи Тој го положил својот 
живот за нив.

- Дали овој пат води во небесниот град?
- Вие сте на добар пат - одговорија пастирите.
- Уште колку има одовде?
- Предалеку е, освен за оние кои навистина сакаат 

да стигнат таму - рекоа пастирите.
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- Дали понатамошниот пат е опасен - се распрашу-
ваше Христијанинот.

- Тој е сигурен за оние за кои треба да биде сигурен, 
додека престапниците ќе паднат на него (Осија 14:9).

- Дали е можно уморните патници малку да се од-
морат на ова место - запраша Христијанинот.

- Господарот на овие ридови ни заповеда да не ја 
заборавиме гостопримливоста (Евреите 13:2). Значи, сё 
што ви треба, ви стои на располагање.

Потоа во сонот видов дека пастирите на патниците 
им поставија разни прашања. Сакаа да знаат од каде се? 
Како дошле на патот? Како издржале на него итн.?

- Многу малку се луѓето кои тргнуваат на овој пат а 
уште помалку кои стигнуваат до овие гори, - рекоа пас-
тирите. - Но, бидејќи ги слушнаа нивните одговори, тие 
убаво ги примија со зборовите:

- Добре дојдовте на Гората милина.
Пастирите со имиња: Знаење, Искуство, Внимателко 

и Искрен ги фатија за рака и ги поведоа во своите колиби 
и ги нагостија со сё што имаа.

- Останете малку подолго со нас за да се запознаеме 
подобро и уживајте во убавините на Гората Милина.

Патниците одговорија дека им е мило што сакаат 
да останат. Потоа отидоа на спиење, бидејќи веќе беше 
многу доцна.

Наутро пастирите ги повикаа Христијанинот и На-
дољуб да прошетаат со нив по горите. Сите излегоа во 
прошетка и се восхитуваа на погледот што се простирал 
пред од местото на кое дојдоа. Тогаш пастирите рекоа 
меѓу себе:
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- Ајде да им покажеме некои чуда!
Така ги одведоа најпрвин на брдото Заблуда кое од 

другата страна беше многу стрмно. Им рекоа да погледнат 
надолу. Христијанинот и Надољуб погледнаа и видоа не-
колку смачкани тела што паднале од врвот.

- Што значи тоа - запраша Христијанинот.
- Зар не сте слушнале за оние кои згрешиле слу-

шајќи ги советите на Именеј и Филит дека воскресението 
на телата веќе се случило? (2. Тимотеј 2:17, 18)

- Сме слушнале - му одговорија.
- Тоа се луѓето кои се смачкани под брдото. Останале 

незакопани до денешен ден за да бидат пример на другите 
кои се качуваат на ова место и се навалуваат над бездната.

Потоа видов како ги одведоа на врвот на едно друго 
брдо кое се викаше Внимателно. Им рекоа да погледнат 
во далечината. Оттаму видоа некои луѓе како се шетаат 
меѓу гробовите. Бидејќи постојано се сопнуваа и никако 
не можеа да излезат од гробиштата, дојдоа до заклучок 
дека се слепи. Тогаш Христијанинот ги запраша:

- Што значи ова?
- Дали гледате дека долу од левата страна на патот 

има ограда која го одвојува од ливадата?
Тие одговорија дека ја гледаат, но пастирите про-

должија:
- Од таа ограда води една патека до тврдината Сом-

нителка каде што владее Џинот Очајник. Овие луѓе што 
ги гледате меѓу гробовите, некогаш патувале како и вие, 
сё додека не стигнале до оградата. Бидејќи патот бил не-
рамен, решиле да тргнат по ливадата каде што ги фатил 
Џинот Очајник и ги затворил во тврдината Сомнителка. 
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Таму ги држел во темница, додека на крајот не им ги изва-
дил очите и ги одвел на гробиштата каде што до денешен 
ден талкаат за да се исполни мудрата изрека: „Човек кој 
скршнал од патот на разумот, ќе се насели во собранието 
на мртвите“ (Изреки 21:16)

Христијанинот и Надољуб се погледнаа а очите им се 
наполниле со солзи, но не им рекоа ништо на пастирите.

Потоа во сонот видов дека пастирите ги одведоа на 
друго место, во една долина каде што се наоѓаше една 
врата на ридот. Ја отворија вратата и им рекоа да погле-
днат. Внатре беше мрачно и полно со чад. Им се причини 
дека слушаат горење на оган и викање кое доаѓа од ма-
чениците што ги задушувал сулфурниот мирис. Тогаш 
Христијанинот запрашал.

- Што значи ова?
- Ова е влезот во пеколот во кој влегуваат лицеме-

рите, како оние кои како Исав го продале своето прво-
родство или пак го продале својот Господар како Јуда, 
или кои хулат на евангелието како Александар или кои 
лажат и се преправаат како Ананија и Сафира, одговорија 
пастирите.

- Гледам дека секој од нив носел знаци дека се пат-
ници како нас, зар не - забележа Надољуб.

- Точно - рекоа пастирите.
- До каде стасаа пред да бидат фатени?
- Некои подалеку а некои ниту до овие гори. Потоа 

патниците рекоа еден на друг:
- Би требало да копнееме кон Силниот за сила.
- Секако, ќе ви треба - рекоа пастирите. Потоа пат-

ниците посакаа да го продолжат патот а пастирите се 
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согласија, така што заедно тргнаа кон крајот на плани-
ните. Пастирите си рекоа еден на друг:

- Ајде да им ја покажеме вратата на Небесниот град, 
доколку можат да ја видат низ нашиот двоглед.

Тогаш ги одведоа на ридот кој се викаше Јасно и таму 
им го дадоа двогледот. Овие се обидоа да го употребат, 
но поради тоа што им го покажаа пастирите претходно, 
рацете сё уште им трепереа, така што не можеа мирно да 
го држат двогледот. Но сепак успешно фатиле еден поглед 
на нешто што личело на врата и нешто од славата на тоа 
место. Тогаш продолжија пеејќи:

Пастирите ни открија тајни,
Што за другите беа сокриени,
Дојдете кај пастирите доколку сакате да видите
Нешта длабоки, нешта скриени и тајни.

Кога се подготвија за понатамошниот пат, еден од 
пастирите им даде упатства да не заталкаат. Другиот им 
рече да внимаваат на Ласкавецот. Третиот им рече да не 
спијат во Маѓепсаната земја. Четвртиот им посака среќен 
пат и Божји благослов. Тогаш се разбудив од сонот.
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Повторно заспав и сонив сон во кој ги видов двајцата 
патници како слегуваат низ планината кон градот. Во 
подножјето на овие гори, малку полево се наоѓа земјата 
Вообразена. Од таа земја води една тесна и крива патека 
до патот по кој одеа патниците. Таму сретнаа едно пргаво 
момче кое доаѓаше од оваа земја. Се викаше Незнајко. 
Христијанинот го праша од каде е и каде оди.

- Се родив во земјата која се наоѓа малку лево, а одам 
во Небесниот град - рече Незнајко.

- Но, како мислиш да влезеш низ вратата? Ќе наи-
деш на потешкотии - запраша Христијанинот.

- Ќе влезам како сите други.
- Но што имаш да покажеш при портата за таа да 

ти биде отворена – реќе Христијанинот.
- Јас ја познавам волјата на мојот Господар и добро 

сум живеел. На секој човек му го плаќам она што е него-
во. Јас се молам, постам, давам десеток и дарови и ја на-
пуштив мојата земја за онаа кон која одам - рече Незнајко.

- Но, не влезе на тесната врата на почетокот на патот, 
забележа Христијанинот. Ти си влегол низ една крива па-
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тека и затоа се плашам, без разлика на високото мислење 
кое го имаш за себе, на денот на судот ќе бидеш обвинет 
како крадец и разбојник, наместо да бидеш примен во 
Небесниот град.

- Господа - рече Незнајко - јас воопшто не ве позна-
вам. Вие држете се до религијата на вашата земја, а јас ќе 
ја следам религијата на мојата. Се надевам дека сё ќе биде 
во ред. Што се однесува до вратата која ја споменувате, цел 
свет знае дека таа е многу далеку одовде. Колку што ми 
е познато, никој во нашите краишта не го знае патот до 
неа ниту, пак, се грижи за тоа, бидејќи како што гледате 
постои убава и зелена патека која води од нашиот град до 
овој пат.

Кога Христијанинот виде дека човекот мисли за себе 
дека е мудар, му прошепоти на Надољуб:

- Поголема надеж има за безумниот отколку за него! 
(Изреки 26:12) и „По каков и да било пат да оди глупави-
от, кај него секогаш недостига разум, и пред секого тој 
ќе се покажува дека е неразумен“ (Проповедник 10:3). 
Дали сё уште да разговараме за него или да го оставиме 
да размислува за она што досега го слушнал, а потоа да 
почекаме и да видиме дали може малку по малку да му 
направиме некое добро?

Тогаш Надољуб рече:
Нека Незнајкото сега размислува малку,
За она што го рече и нека не одбие,
Добар совет да прифати, за да не остане,
Во незнаење за она што е најголема добивка.,
Бог реце дека оние кои немаат разбирање, 
И покрај тоа што Тој ги создаде, нив нема да ги спаси.
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- Ми се чини дека не е е добро сё да му кажеме одед-
наш - продолжи Надољуб.

- Да одиме малку понапред, па малку подоцна, ако 
сака да слуша, ќе му кажеме.

Отпадникот од градот Отпад
Тие двајца тргнаа напред, додека Незнајко заостану-

ваше. Набрзо влегоа во една многу мрачна клисура во 
која сретнаа човек кој беше врзан со седум јажиња од 
седум ѓаволи кој го носеа назад до вратата која ја видоа 
на падините на гората (Матеј 12:14; Изреки 5:22). Добриот 
Христијанин почна да трепери, а исто така и неговиот 
сопатник Надољуб. Кога ѓаволите го одведоа, Христија-
нинот се сврте да види дали го познава овој човек. Си 
помисли дека е еден Одметник од градот Отпад. Но, не 
можеше добро да му го види лицето, бидејќи ја беше на-
веднал главата како крадец кога ќе биде фатен на дело. Но, 
кога помина, Надољуб го погледна одзади и видел како 
на грбот му пишува: „Лажлив проповедник и проклет 
отпадник.”

Случајот на Маловерникот
Тогаш Христијанинот му рекол на својот другар:
- Сега се сеќавам на она што ми го раскажаа за еден 

добар човек од овие краишта. Се викаше Маловерник, 
беше многу добар и живееше во градот Искрен. Вака се 
одвиваа работите:

На влезот на овој пат има една патека која слегува од 
Широката врата која се наречува Мртовечки пат. Така се 
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вика поради убиствата кои многу често се случуваат на 
тоа место. Кога Маловерникот тргнал на пат како нас, 
седнал на тоа место и заспал. Токму во тоа време се слу-
чило од тоа место да поминуваат три закоравени крадци 
кои доаѓале од Широката врата. Тоа биле браќа со имиња 
Малодушен, Потсмевач и Кривичко. Го здогледале Мало-
верникот како лежи и побрзале кај него. Тој штотуку се 
разбудил од сон и се подготвувал да продолжи, кога овие 
го стигнале и со страшни закани му наредиле да застане. 
Маловерникот пребледел како крпа и не можел ниту да се 
брани, ниту да бега. Тогаш Малодушниот рекол:

- Дај ни ја кесата, но овој не брзал премногу да му 
ја предаде (му било жал за парите). Потсмевачот брзо 
дотрчал, му ја завлекол раката во џебот и извлекол кеса 
со сребро. Тога човекот извикал: „Крадци! Крадци!“ но 
Кривичко го удри во глава со едно железо кое го држал во 
раката и го срушил на земја целиот во крв. Се чинело дека 
ќе умре поради губиток на крв. Крадците го гледале одре-
дено време, но кога слушнале дека некој доаѓа, плашејќи 
тоа да не е Милосрдник до градот Надевање, побегнале 
колку што ги држеле нозете, оставајќи го самиот да се 
снаоѓа. Малку потоа Маловерник се освести, стана и се 
обиде да продолжи понатаму. Тоа се случувало во оваа 
приказна.

- Дали му зеле сё што имал - праша Надољуб.
- Не, не успеале да откријат каде ги крие своите ска-

поцености - рече Христијанинот. - Но, рекоа дека многу 
жали за она што го изгубил, бидејќи крадците му ги зеле 
скоро сите пари кои ги имал за трошење. Но, како што 
реков, не му ги зеле драгоценостите, и малку пари кои 
не му биле доволни за патот. Ако не се лажам, морал да 
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проси по патот за да има од што да живее, бидејќи ска-
поценостите не сакал да ги продаде. Но иако се обидел и 
работел се што можел, поголемиот дел од патот одел со 
празен стомак (1. Петрово 4:18).

- Нели е чудно што не му го зеле сведоштвото со кое 
се влегува низ небесната врата - рече Надољуб.

- Чудно е! Не го зеле, но не поради неговата итрина. 
Бидејќи, кога го пронашле, толку се исплашил што немал 
сила ниту време нешто да сокрие. Тоа било поради Божје-
то провидение а не поради неговите сопствени напори (2. 
Тимотеј 1:4; Тит 1:9).

- Сигурно многу се утешувал што не му ги зеле 
скапоценостите - рече Надољуб.

- Кога би ги користел како што треба, можел да 
најде утеха во нив - рече Христијанинот. - Но оние кои 
му го раскажале ова, велат дека не ги користел премногу 
во продолжение на патот, поради тоа што му било жал 
за изгубените пари. Говорејќи ја вистината, тој целосно 
заборавил на нив. Кога помислувал на нив, малку се 
утешувал, но веднаш би се сетил на своите губитоци и 
црните мисли целосно би го совладале.

- Сиромашкиот човек, - рече Надољуб - не е чудно 
што толку се ожалостил.

- Да, тоа била голема жалост - се согласи Христија-
нинот. - Зар и ние не би се ожалостиле така кога би поми-
нале како него, односно кога би биле ограбени и ранети 
во непознато место! Чудно е што не умрел од жалост. Ми 
рекоа дека по целиот пат жалосно и горко ја оплакувал 
својата судбина. На сите кои го стигнувале на патот им 
раскажувал дека бил ограбен од лоши луѓе, губитоците 
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кои ги поднел, раните кои ги добил и како едвај извлекол 
жива глава. 

- Кога веќе дошол во ваква ситуација зошто не се 
сетил да продаде нешто од своите скапоцености или пак 
да ги даде во залог, за да има со што да ги купи работите 
што му биле потребни на патот.

- Што велиш - извика Христијанинот. - Како можел 
да ги продаде или да ги даде во залог? Во целиот крај каде 
што бил ограбен, овие скапоцености немале никаква 
вредност, ниту можел на тоа место да пронајде олесну-
вање кое му било потребно. Покрај тоа, добро знаел дека 
ако дојде до вратата на Небесниот град без своите скапо-
цености, би бил исфрлен од него, а тоа било многу полошо 
отколку да бил ограбен од илјадници крадци.

- Брате мој, зошто си толку лут - рече Надољуб. - 
Исав го продал своето првенство и тоа за една чинија 
леќа (Евреите 12:16), а тоа првенство му било најголема 
драгоценост. Ако тој можел да го стори тоа, тогаш зошто 
не би го направил Маловерникот?

- Вистина, Исав го продал своето првенство како и 
многу други кои работат и ги губат најголемите благосло-
ви како тој неранимајко. Но, би требало да правиш раз-
лика меѓу Исав, Маловерникот и нивниот имот. Првен-
ството на Исав било симболично, но не и скапоценостите 
на Маловерникот. Стомакот бил бог за Исав, но не и на 
Маловерникот. Маната на Исав била во неговите телесни 
желби. Исав сакал само да ги задоволи своите телесни 
желби. „Еве, јас умирам, па што ќе ми е тоа првородство?“ 
(1. Мојсеева 25:32) Но, Маловерникот иако имал само 
малку вера, сепак со својата вера се чувал од претеранос-
та и повеќе ги ценел своите скапоцености од Исав кој го 
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продал своето првенство. Никаде не пишува дека Исав 
имал барем малку вера. Затоа не треба да нё чуди што 
на местото каде што преовладува телото (односно каде 
што не постои вера да му се спротивстави) првенството 
и душата му се продаваат на ѓаволот. Таквите луѓе се како 
магарето кое кога ќе му влезе нешто во глава не може да се 
одврати од таа мисла (Еремија 2:24). Кога ќе им попуштат 
на страстите тие не сакаат да слушаат за други работи. 
Но, маловерникот бил поинаков, тој ги барал небесните 
работи. Мислел на духовното и она што се наоѓа горе на 
небото. Тогаш, зошто ваков човек би ги продал своите 
скапоцености (кога би имало некој да ги купи) за да го 
наполни својот ум со празни работи? Дали човекот може 
да даде еден грош за да го наполни стомакот со сено? Кој 
ќе го натера гулапчето да се храни со мрша како гавранот? 
Оние кои немаат вера заради телесните желби можат да 
продадат или да дадат во залог се што имаат. Може да се 
дадат и самите себе. Но, оние кои имаат вера која спасува, 
макар била мала, тоа не може да го сторат. Значи, брате 
мој, тука се наоѓа твојата грешка.

- Признавам - рече Надољуб. - Но, твоето строго 
судење скоро ме налути.

- Зошто? Само те споредив со некои брзи птици кои 
трчаат лево-десно по непристапните патеки со лушпа врз 
нивните глави. Но, да го оставиме тоа и да погледнеме 
на она што го започнавме. Така ќе може повторно да се 
согласиме.

- Христијанине, ми се чини дека овие тројца биле 
кукавици, инаку не би побегнале кога слушнале дека 
некој доаѓа. Зошто Маловерникот не се охрабрил малку 
повеќе? Можел барем да се брани кога бил во неволја па 
дури потоа да се предаде.
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- Многумина за нив рекле дека се кукавици, но 
малку од нив зборуваат така кога неволјата доаѓа рече 
Христијанинот. Што се однесува до храброста, Маловер-
никот воопшто не ја поседувал. Кога тебе би те нападнале, 
верувам дека и ти малку би се бранел, односно веднаш би 
избегал. Така се чувствуваш кога си далеку. Кога би ти 
пристапиле како што му пристапиле нему, тогаш пои-
наку би мислел. Немој да заборавиш дека тие се платени 
крадци кои му служат на царот на бездната кој рика како 
лав и може да им помогне во секоја ситуација (1. Петрово 
5:8). И јас се борев со ваквите како Маловерникот. Беше 
навистина страшно. Сите тројца навалија на мене и кога 
почнав да се бранам како Христијанинот тие едноставно 
повикаа и нивниот господар веднаш им пристапи во по-
мош. Мојот живот не би вредел скршена пара кога не би 
бил милостивиот Бог да ми даде заштитинички оклоп. 
И покрај тоа што бев толку опремен, тешко можев да се 
одбранам. Никој не знае што нё чека во таа борба, ако 
самиот не помине низ неа.

- Добро, но гледам дека побегнале штом дошол Ми-
лосрдникот.

- Вистината ја кажуваш. Кога тој ќе се појави тогаш 
бегаат заедно со нивниот газда - рече Христијанинот. Во-
општо не ме чуди, бидејќи тој е царев војвода. Но барем 
признаваш дека меѓу Маловерникот и Царевиот војвода 
постои разлика. Сите цареви поданици не се војводи, 
ниту, пак, можат да прават такви јуначки дела. Дали со 
право може да мислиме дека малото дете може да го побе-
ди Голијат како Давид што го направил тоа? Или малото 
царче ја има силата на еден вол? Некои се силни, некои се 
слаби. Овој бил од послабите и затоа попуштил.
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- Штета што Милосрдникот не дојде порано!
- Да, навистина, тој би имал полни раце работа. 

Морам да кажам дека, и покрај тоа што Милосрдникот 
добро знае да ракува со оружјето и може добро да помине 
со мечот во раката, тешко би се спротивстваил кога еден 
од нив тројца би го соборил на земја. Знаеш, кога човекот 
ќе падне, тој не може долго да издржи. 

Кој ќе го погледне Милосрдникот в лице, ќе забележи 
рани и лузни кои го потврдуваат тоа што го зборувам. 
Еднаш слушнав како еден човек рече (додека се бореше 
со некого): „Не сум повеќе сигурен за својот живот“ (2. 
Коринќаните 1.8). Дали се сеќаваш на лошите луѓе кои 
го довеле Давид да вика, тагува и воздивнува? Еман и 
Езекил, иако во свое време биле јунаци, морале добро да 
се напрегнат кога тројцата ги нападнале, па и покрај тоа 
добро ги намачиле. И Петар во една пригода сакал да 
покаже што може, но и покрај тоа што некои велат дека 
бил прв меѓу апостолите, со него постапувале на тој начин 
што на крајот се исплашил од една слугинка. 

Нивниот цар е на дослушок на нивната свирка, и 
ако дојде до збрка, тој секогаш ќе им помогне. За него се 
пишува: „Кој меч ќе се допре до него, не издржува; не 
издржува ни копје, ни кратко копје, ни стрела. Железото 
за него е како слама, бакарот - како гнило дрво. Удар од 
стрела нема да го подгони; камењата од праќата во плева 
се претвораат за него. Боздоганот за него е како сламка; 
над пиштењето од копјето тој се смее.“ (Јов 41:26-29). Што 
може човекот да направи? Кога човекот би го имал коњот 
на Јов но и неговата вештина и храброст за јавање, тој би 
правел чудесни дела. Тој не се плаши како скакулецот: 
„Треперењето на нострите негови е ужас. Ја рови со нога 
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земјата и и се восхитува на силата своја; оди спроти орузје. 
Се смее на опасноста и не се плаши и не се отстранува 
од меч. Торба со стрели звечка на грбот негов, болскаат 
копјето и топусот; од немир и јарост голта земја и не може 
да стои при трубен. Штом Ќе засвири трубата, тој вришти 
и оддалеку ја претчуствува битката, громкиот глас на 
војводите и викот“ (Јов 39:20-25). 

Но, ваквите пешаци како нас подобро никогаш да не 
се сретнале со непријателот. Кога ќе слушнеме како дру-
гите ги фатиле, би било подобро да не се фалиме дека ние 
подобро би поминале. Не треба да се гордееме мислејќи 
на својата храброст, бидејќи фалбаџиите најлошо поми-
нуваат. Не треба да се воздигнуваме мислејќи на својата 
храброст, бидејќи таквите најлошо поминуваат. Петар 
нека ти послужи како пример. Тој многу се фалел дека ќе 
биде подобар од другите и никогаш нема да го предаде 
Господа, но кога овие крадци го нападнале, тој жалосно 
се одрекол.

- Значи, кога ќе слушнеме дека на Царскиот пат се 
случуваат вакви разбојништва, би требало да направиме 
две работи: 

1) Да го земеме оклопот и секогаш да го носиме шти-
тот, бидејќи оној кој се борел со Левијатан не можел 
да го победи затоа што немал штит (Исаија 27:1). Ако 
немаме штит, тој воопшто нема да се плаши. Добро 
ни е речено: „А над сё, земете го штитот на верата, со 
кој ќе можете да ги изгаснете сите вжештени стрели 
на лукавиот“ (Ефесјаните 6:16). 

2) Треба од царот да бараме заштита или уште подо-
бро самиот Тој да оди со нас. Поради тоа Давид се 
радувал кога минувал низ Долината на Смртната 
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Сенка (Псалм 23:4). И Мојсеј попрво сакал да умре 
отколку еден чекор понатаму да помине без Бога (Из-
лез 33:15). Драги брате, ако Тој оди со нас, зар треба 
да се плашиме од десетиците илјади непријатели 
кои стануваат против нас? (Псалм 3:7) Но, без него 
горделивите паѓаат меѓу убиените.(14) (Исаија 10:4)

- Што се однесува до мене, веќе бев во оваа борба и 
со Божјата милост останав жив. Но, како што гледаш, не 
можам да се фалам со својата мажевност. Би сакал да не 
наидувам на вакви потешкотии, но се плашам дека не сме 
одвоени од ваквите опасности. Бидејќи лавот и мечката 
сё уште не ме изеле, се надевам дека Бог ќе нё избави од 
следниот необрезан Филистинец.

Тогаш Христијанинот запеа:

Сирот Маловерник, зар во раце на крадци падна,
Дали беше ограбен? Имајте го на ум ова
Кој верува и придобива повеќе вера, ќе биде победник
Над десет илјади; или инаку одвај над тројца.

Фатени во мрежата на Ласкавецот
Додека Незнајко ги следеше, тие го продолжија својот 

пат. Потоа дојдоа до едно место каде што патот се раз-
двојуваше. Патот кој се делеше изгледаше прав како 
нивниот. Не знаеше по кој пат да појдат, бидејќи двата им 
изгледаа прави. Затоа застанаа да размислат. Додека раз-
мислуваа за тоа намина еден човек со црна кожа облечен 
во светла облека. Се приближи и ги праша зашто стојат 
тука. Му одговорија дека одат во Небесниот град, но дека 
се двоумат по кој пат да тргнат.
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- Појдете по мене - рече човекот - бидејќи и јас одам 
таму. Така тргнаа по патот кој се одвојуваше и кој сврту-
ваше подалеку од градот во кој одеа. Поради тоа тргнаа 
во сосема спротивен правец. Но, сё уште одеа по него. 
Наскоро видоа дека тој ги води во мрежа во која толку се 
заплеткаа, што не знаеја што да прават. Тогаш на црни-
от човек му падна белата облека. Кога видоа што им се 
случува, почнаа да плачат. Беспомошно лежеа не можејќи 
да се извлечат. Тогаш Христијанинот му рече на својот 
сопатник:

- Сега гледам дека згрешив! Зар пастирите не ни 
рекоа да се пазиме од ласкавеци. Добро ни рече мудрецот: 
„Човек кој му ласка на пријателот, поставува стапица за 
нозете негови“ (Изреки 29:5).

- Ни дадоа опис на патот за да може посигурно да 
одиме, дополни Надољуб, но ете, заборавивме да читаме 
и не успеавме да го избегнеме безбожничкиот пат. Давид 
бил помудар од нас кога рекол: „За делата на другите; 
поради зборовите на устата Твоја јас го одбегнував патот 
на насилниците“ (Псалм 17:4).

Лежејќи во мрежата и плачејќи, здогледаа човек со 
сјајно лице како им се приближува со камшик во раце-
те. Кога целосно се доближи, ги праша од каде се и што 
прават. Му рекоа дека се бедни патници кои одат на Сион 
и дека ги завел еден црн човек во бела облека, откако им 
рекол да го следат. Тогаш човекот со камшикот рекол:

- Тоа е Ласкавецот, лажниот апостол кој се претво-
рил во ангел на светлината (Изреки 29:5; Даниел 11:32; 
2. Коринтјаните 11:13,14). Потоа ја искина мрежата и ги 
ослободи со зборовите:
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- Одете по мене и ќе ве изведам на правиот пат. Ги 
поведе назад на патот по кој тргнаа со Ласкавецот. Тогаш 
ги запраша:

- Каде спиевте синоќа?
- Кај пастирот на гората Милина.
- Дали пастирите ви дадоа некакви упатства?
- Да!
- Дали застанавте да ги прочитате?
- Не!
- Зошто?
- Заборавивме - му рекоа. Потоа ги запраша дали 

пастирите им рекле да внимаваат на Ласкавецот. А тие 
му одговорија:

- Да, но не се сетивме дека овој фин господин може 
да биде Ласкавецот (Римјаните 16:18).

Тогаш во сонот видов дека им заповеда да легнат, по-
тоа добро ги камшикува со својот камшик за да ги научи 
да се држат до вистинскиот пат (5. Мојсеева 25.2), а додека 
ги казнуваше им велеше:

- „Оние што Јас ги сакам, нив ги карам и воспиту-
вам. И така, биди искрен и покај се“ (Откровение 3:19; 2. 
Дневникот 6:26,27). Тогаш им рече да продолжат и добро 
да внимаваат на останатите совети на пастирите. Тие му 
заблагодарија и тргнаа понатаму пеејќи:

Дојдете, вие кои цекорите по патот,
За да видите како си поминуваат патниците кои 
заталкуваат,
Тие се фатени во заплеткувачка мрежа,
Бидејќи добриот совет лесно го заборавија.
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Навистина, тие беа спасени, но ете сепак гледаш
Тие се казнети добро и нека тоа биде твое предупредување.

Безбожниот Атеист
По некое време во далечината здогледаа човек кој им 

одеше во пресрет. Потоа Христијанинот му рече на својот 
другар:

- Гледај доаѓа човек од правец на Сион како ни се 
приближува!

- Го гледам, - рече Надољуб - но внимавај и тој да не 
биде како Ласкавецот!

Овој брзо им се приближи. Се викаше Атеист и кога 
им се доближи ги праша каде одат.

- Одиме на гората Сион, - рече Христијанинот, на 
што Атеистот слатко се изнасмеа.

- Зошто толку се смееш?
- Затоа што сте толку луди што без никаква причи-

на сте тргнале по еден толку тежок пат.
- Што! Зар нема да нё примат - се изненади Христија-

нинот.
- Ма што зборувате! На овој свет воопшто не постои 

местото за кое толку сонувате!
- Да, но постои на другиот свет - рече Христијанинот.
- Додека бев дома во мојата земја, јас ги слушав 

истите разговори па тргнав да видам и еве веќе дваесет 
години го барам тој град, но никако да го најдам - рече 
Атеистот (Еремија 17:15; Проповедник 10:15).

- Христијанинот: Ни двајцата сме слушнале и веру-
ваме дека постои такво место.
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- Атеистот: Доколку кога бев дома и јас не поверував 
немаше до овдека да барам, но откако не најдов (И сепак 
требаше да го најдам затоа што јас отидов подалеку од 
вас на патот) сега се враќам назад и ќе настојувам да се 
освежам себеси со нештата кои ги отфрлив со надез за 
она кое сега не го гледам.

Тогаш Христијанинот му рече на својот другар На-
дољуб:

- Дали е вистина тоа што го зборува овој човек?
- Внимавај, тој е сличен на Ласкавецот - рече На-

дољуб. Сети се колку скапо го плативме советот на еден 
таков човек. Како би можело да ја нема гората Сион кога 
ја видовме нејзината врата од Гората Милина? Покрај тоа, 
зар не треба да одиме со вера. Да појдеме напред додека 
не не пристигнал Оној со камшикот (2. Коринќаните 5:7). 
Би требало да ми го кажеш она што јас ќе ти го кажам: 
„Немој, синко, да слушаш совети што те отстрануваат од 
зборовите на разумни“ (Изреки 19:27). Ти велам брате, 
престани да го слушаш него и да веруваме за спасение на 
душата.

- Брате, јас не ти поставив прашање затоа што се 
сомневам, туку да ја испробам твојата вера и да наберам 
плод од чесноста на твоето срце - рече Христијанинот. А, 
што се однесува до овој човек, знам дека тој е заслепен 
од богот на овој свет. Туку ајде со сигурност да тргнеме 
напред, знаејќИ дека веруваме на вистината и дека ниедна 
лага не доаѓа од вистината. (1. Јованово 2:21).

- Сега се радувам во надежта на Божјата слава. 
(Римјаните 5:2) - рече Надољуб, а потоа го оставија чове-
кот кој смеејќи се го продложи својот пат.
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Патот низ Маѓепсаната земја
Видов дека дојдоа во една земја каде што воздухот го 

опиваше оној кој не беше навикнат на него. Надољуб го 
фати голема дремка, па му рече на Христијанинот:

- Толку ми се спие што едвај можам да гледам. Ајде 
да прилегнеме и малку да задремеме.

- Никако - извика Христијанинот – зашто ако зас-
пиеме може и никогаш повеќе да не се разбудиме.

- Зошто - запраша Надољуб. - На уморните луѓе 
добро им доаѓа сонот. Ќе ни биде многу полесно ако 
дремнеме малку.

- Зар не се сеќаваш дека еден од пастирите ни рече 
да внимаваме на маѓепсаната земја? Сакаше да каже да 
внимаваме да не заспиеме. „И така, да не спиеме како и 
другите, туку да бидеме будни и трезни“ (1. Солунјаните 
5:6).

- Признавам дека згрешив. Кога би бил сам, сигурно 
би дошол во искушение да заспијам со смртен сон - рече 
Надољуб. Гледам дека Мудрецот многу добро рече: „По-
добро им е на двајца отколку на еден“ (Проповедник 4:9). 
Досега твоето друштво претставуваше Божја милост за 
мене и ти ќе ја примиш добрата награда за твојот труд.

- За да не ни се приспие повторно, ајде да разговара-
ме за нешто корисно - рече Христијанинот.

- Со цело срце!
- Каде да започнеме?
- Таму каде што Бог започна со нас - рече Надољуб 

- но можеш ти прв да почнеш. Дали ќе сакаш?
- Христијанинот: Најпрвин ќе ти отпеам една песна:
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Кога на светиите им се спие, нека дојдат тука
И слушнат како овие двајца патници зборуваат заедно
Нека научат од нив на било кој начин
Така да ги држат своите успиени очи отворени.
Доброто заедништво на светиите
Ги држи будни и тоа без оглед на пеколот.

Потоа Христијанинот почна да зборува:
- Најпрвин ќе ти поставам едно прашање. Како се 

сети да тргнеш по овој пат?
- Мислиш како најпрвин сум се сетил да барам спа-

сение за мојата душа?
- Да, токму тоа го мислам - рече Христијанинот.
- Долго уживав во она што гледав дека се продава на 

саемот. Работи за кои сега мислам дека би ме упропастиле 
кога би продолжил да уживам во нив.

- Какви се тие работи?
- Цело богатство на овој свет. Уживав во кавгите, 

скитањето, пијанчењето, пцуењето, лажењето, нечис-
тотијата, кршењето на саботата и уште многу други ра-
боти кои ми ја уништуваа душата. Но, размислувајќи за 
божествените работи кои ги слушнав од тебе и милиот 
Верко кој загина за својата вера и добриот живот на сае-
мот Суетник, открив дека крајот на сите работи е смртта 
(Римјаните 6:21) И заради тие нешта Божјиот гнев доаѓа 
на непокорните синови. (Ефесјаните 5:6).

- Дали бргу после тоа дојде до убедување за овие 
работи - праша Христијанинот.
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- Сё уште не бев подготвен да го признаам злото на 
гревот и осудата која го следи. Кога Речта почна да влијае 
на моите мисли, се обидував да ги затворам очите пред 
тоа светло.

- Но, зошто така се однесуваше кон првичното 
дејствување на Божјиот благословен Дух?

- Причините беа следни: 1) Не знаев дека тоа е Божје 
дело кое се одвива во мене. Не занев дека Бог го започну-
ва обратувањето на грешникот со тоа што во него буди 
чувство за гревот. 2) Гревот сё уште ми беше сладок и ми 
беше жал да го оставам. 3) не знаев како да се одвојам од 
моето старо друштво. Нивното присуство ми беше мило 
исто како и нивните дела. 4) Часовите кога бев свесен за 
сопствените гревови ми беа многу неподносливи и тешки. 
Имав мака во срцето и едвај ја поднесував. Сеќавањето 
на нив ми беше многу гадно.

- Значи, понекогаш се ослободуваше од тие неволји 
- запраша Христијанинот.

- Да, но кога повторно се сеќавав на нив, ми беше 
уште полошо од порано.

- Што те потсетуваше на твојот грев?
- Повеќе работи - рече Надољуб - како, на пример:

1) Кога би сретнал добар човек на улица,
2) Кога би слушнал дека се чита Библијата,
3) Кога почнуваше да ме боли глава,
4) Кога некој ќе ми речеше дека некој од моите соседи 

е болен,
5) Кога би слушнал ѕвона на нечиј погреб,
6) Кога би слушнал дека некој изненадно умрел,
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7) Кога помислував дека ќе умрам,
8) Но најмногу кога би се сетил дека наскоро ќе мора 

да излезам на суд.
- Дали можеше лесно да се ослободиш од чувството 

на вина кое те измачуваше?
- Не - рече Надољуб - затоа што тие работи многу 

влијаеја на мојата совест и кога би помислил да се вратам 
во гревот (иако одлучив да бидам против него) двојно 
повеќе се мачев.

- Што правеше во тие моменти?
- Мислев дека треба да го поправам својот живот, 

бидејќи бев сигурен дека сигурно ќе пропаднам.
- Дали се обидуваше да се поправиш?
- Да, и бегав не само од гревот, туку и од старото 

друштво - рече Надољуб. - Се занимавав со побожни ра-
боти како што се молитвата, читањето на Светото писмо, 
оплакувањето на гревот и објавувањето на вистината на 
моите соседи. Тоа го работев, но и многу други работи на 
кои не се сеќавам.

- Дали поради тоа подобро се чувствуваше - запра-
ша Христијанинот.

- Едно време, да, но и покрај желбата да се поправам, 
ми се вратија сите мои неволји.

- Како, кога си го поправил твојот живот?
- Имаше повеќе работи кои придонесоа - рече На-

дољуб. Особено кога слушнав дека пишува: „Сета наша 
праведност е како извалкана облека“ (Исаија 64:6) и „чо-
векот не се оправдува со делата на законот“ (Галатите 
2:16), потоа „Ние сме слуги бесполезни, зашто го извр-
шивме она што бевме должни да го извршиме'“ (Лука 
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17:10) и уште многу такви зборови. Тогаш почнав вака да 
размислувам: Ако цела моја праведност е како нечиста 
облека и ако човекот не се оправдува со делата на законот, 
сепак, кога се ќе направи како некорисниот слуга, тогаш 
е неразумно да се обидува да стигне на небото преку за-
конот. Помислив и на следното: Ако човекот му долгува 
на трговецот сто фунти, а после го плаќа сето она што ќе 
го купи, сепак во книгите на трговецот постои стариот 
долг за кој може да го тужи и ако не плати да го фрли во 
затвор.

- Како го примени тоа на себе - запраша Христија-
нинот.

- Вака размислував: Јас со своите гревови многу се 
бев задолжил. Сето тоа е запишано во Божјите книги. 
Никакво мое поправање нема да го отплати овој долг. 
Затоа во моите обиди требаше да се прашам: Како да се 
ослободам од вината која ја навлеков на себе поради моите 
претходни престапи?

- Добро зборуваш - рече Христијанинот - само про-
должи!

- Второ, она што ме вознемируваше откако почнав 
да се поправам беше тоа што гледав дека гревот постоја-
но се меша со моите најдобри напори. Така дојдов до 
заклучок дека и покрај сите мои претходни дела, сторив 
доволно гревови кој би ме пратиле во пекол, макар порано 
живеел и без мана.

- Тогаш, што направи?
- Направив? Не знаев што да правам сё додека не 

се посоветував со Верко, бидејќи со него бевме добри по-
знаници. Тој ми рече доколку немам праведност на човек 
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кој никогаш не погрешил, ниту мојата ниту правдата на 
целиот свет не може да ме спаси.

- Дали тоа ти звучеше како вистина?
- Кога би ми зборувал така кога бев задоволен со 

моите обиди да се поправам, би му рекол дека е будала. 
Но, сега кога ја гледам сопствената немоќ и гревот кој ги 
следи моите најдобри напори, присилен сум да се сложам 
со него.

- Но, што мислеше, кога ти рече дека постои Човек 
за кој со право може да се каже дека никогаш не направил 
грев?

- Морам да признаам дека во почетокот звучеше 
многу чудно, но разговарајќи со него бев потполно убеден 
во тоа - рече Надољуб.

- Дали праша кој е тој Човек и како можеш преку 
Него да се оправдаш?

- Прашав и тој ми рече дека тоа е Господ Исус Хрис-
тос кој седи од десната страна на семоќниот (Евреите 
10:12). Мораш, рече тој, преку него да се оправдаш и да 
имаш доверба во сето она што Тој го направил во она вре-
ме кога бил во телото и страдал кога висел на дрвото. Го 
прашав како може Неговата праведност да биде делотвор-
на и другите да ги оправда пред Бога. Тој ми рече дека 
Исус е моќен Бог. Тој го направил тоа. Умрел со страшна 
смрт не за Себе туку за тебе и Неговата достојност ми се 
засметува доколку верувам во Него.

- Тогаш, што направи - праша Христијанинот.
- Изнесов докази зошто не верувам дека Тој сака да 

ме спаси.
- Што ти одговори Верко на тоа?
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- Ми рече да одам кај Него. Јас му одговорив дека 
тоа би изгледало како наметнување. А тој рече: „Не е, 
затоа што си повикан“ (Матеј 11:28). За да ме охрабри 
слободно да пристапам, ми даде една книга за Исус и Не-
говите учења . Ми рече дека секој збор во неа е поцврста 
од небото и земјата (Матеј 5:18). Тогаш го прашав: „Што 
да правам кога ќе дојдам кај него?“ Тој ми рече на колена 
да се молам со цело срце и цела душа за да ми го открие 
Таткото (Псалм 95:6; Еремија 29:12; Даниел 6:10). Тогаш го 
прашав како да му се молам. Тој ми рече: „Оди и ќе видиш 
како седи на престолот на благодатта каде постојано им 
простува на оние кои доаѓаат кај него“ (Излез 25:22; Ев-
реите 4:16). Му реков дека не знам што да му кажам кога 
ќе дојдам кај него. Тој ме упати да кажам нешто во оваа 
смисла:

“Боже, смилувај се на мене грешникот (Лука 18:13) и 
направи да го познаам иу верувам во Исуса Христа, би-
дејќи гледам дека без Неговата праведност би бил целосно 
отфрлен. Господе, слушнав дека си милостив Бог и дека 
си одредил твојот Син Исус Христос да биде Спасител на 
светот, но и покрај тоа си подготвен да му го подариш на 
грешникот како мене (навистина сум грешник). Господе, 
искористи ја оваа можност и прослави ја твојата милост 
преку спасенито на мојата душа преку твојот Син, Исус 
Христос. Амин!”

- Дали тогаш постапи според неговите упатства?
- Да, и тоа неколку пати.
- Дали Таткото ти го откри Синот?
- Не првиот, вториот, третиот, четвртиот, петтиот, 

ниту шестиот пат.
- Тогаш, што направи?



ПАТОТ НА ХРИСТИЈАНИНОТ 

165

- Што?! - извика Надољуб. - Повторно не знаев што 
да направам.

- Дали помисли да престанеш да се молиш?
- Стотици пати ми падна на памет - рече Надољуб.
- А зошто не се откажа?
- Верував дека тоа што ми го рекоа е вистина, т.е. 

без Христовата праведност целиот свет не би можел да 
ме спаси и затоа помислив ако престанам дека ќе умрам. 
Но, тоа може да го направам единствено кај престолот 
на милоста. Тогаш се сетив на зборовите: „па, и ако се 
забави, чекај го, зашто ќе наиде и нема да забави“ (Авакум 
2:3); така продолжив да се молам додека Таткото не ми го 
откри својот Син.

- Како ти го откри - испитуваше Христијанинот.
- Не го видов со своите телесни очи туку со мојот 

разум (Ефесјаните 1:18). Вака се случи: Еднаш бев многу 
тажен. Никогаш во животот не сум бил потажен поради 
новото сознание за големината и одвратноста на мојот 
грев. Очекувајќи го пеколот и вечното проклетство на 
мојата душа, одеднаш ми се причини дека гледам како 
Господ Исус Христос гледа надолу кон мене и зборува: 
„Поверувај во Господа Исуса Христа и ќе бидеш спасен“ 
(Дела 16:30, 31). 

- Но, јас одговорив: „Господе, јас сум многу голем 
грешник“. А Тој ми рече: „Доволна ти е мојата благодат“ 
(2. Коринќаните 12:9). Тогаш го прашав: „Господе, што 
значи да веруваш?“ Тогаш веднаш се сетив на зборовите: 
„кој доаѓа кај Мене, нема да огладне и кој верува во мене 
никогаш нема да ожедне“ (Јован 6:35). Согледав дека веру-
вањето и доаѓањето е едно исто и дека оној кој доаѓа и со 
цело срце и душа го бара Христа, тој навистина верува 
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во Него. Тогаш очите ми се наполнија со солзи и про-
должив да се молам: „Господе, дали може голем грешник 
како мене да биде примен и спасен од Твоја страна?“ Го 
слушнав како одговара: „Кој доаѓа кај Мене, нема да го 
избркам надвор“ (Јован 6:37). Тогаш му реков: „Дали тре-
ба моето надевање да го положам врз Тебе?“ Тој ми рече: 
„Исус Христос дојде на светот за да ги спаси грешниците“ 
(1. Тимотеј 1:15). „Христос е Свршеток на законот, за оп-
равдување на секој кој верува“ (Римјаните 10:4). Тој умре 
за нашите гревови и воскресна заради наше оправдување. 
„Тој нё возљуби и изми од нашите гревови преку Својата 
крв“ (Откровение 1:5). Тој е посредник меѓу Бога и нас. 
Тој е секогаш жив за да посредува за нас. (Евреите 7:25). 
Од сето тоа заклучив дека морам да барам праведноста 
во Него и откупувањето од гревовите во неговата крв. 
Примајќи ја казната и со послушност кон Татковиот закон 
Тој го сторил тоа за оние кои сакаат со благодарност да го 
примат Неговото спасение. Тогаш срцето ми се наполни 
со радост, во очите имав солзи а во срцето љубов кон 
името и патиштата на Исуса Христа.

- Тоа било вистинско откривение на Христа во 
твојот живот - рече Христијанинот. - Кажи ми те молам, 
како тоа влијаеше на твојот дух?

Видов дека целиот свет се наоѓа под осуда и покрај 
Неговата праведност - рече Надољуб. - Увидов дека Бог 
Таткото покрај тоа што е праведен може да ги оправда 
грешниците кои доаѓаат кај Него. Ми беше срам поради 
мојот дотогашен распуштен живот и бев збунет заради 
чуството на моето незнаење бидејќи никогаш порано 
не сум размислувал така во своето срце за убавината на 
Исуса Христа. Тоа направи да го засакам светиот живот 
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и копнеев да направам нешто за чест и слава на Господ 
Исус. Ми се чинеше дека ако имав илјада литри крв во 
своето тело, целата би ја пролил за Господа Исуса.
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Тогаш видов како Надољуб се сврте и го здогледа Не-
знајко, кого тие го оставија зад нив како ги следи.

- Види, - му рече на Христијанинот - колку заоста-
нува ова момче.

- Да, да гледам дека тој не се интересира за нашето 
друштво - рече Христијанинот.

- Не би било лошо да го држи чекорот заедно со нас.
- Вистината ја кажуваш, но ми се чини дека тој ми-

сли поинаку.
- И мене ми се чини така. Но најпрвин да го почека-

ме - рече Надољуб.
Така и направија. Тогаш Христијанинот повика:
- Ајде човеку, зошто толку заостануваш?
- Многу повеќе сакам да одам сам отколку во 

друштво - одговори Незнајко.
Тогаш Христијанинот тивко му рече на Надољуб:
- Зар не ти реков дека не се грижи за нашето дру-

штво. Туку, ајде да разговараме со него, со цел побрзо да 
ни помине времето на ова осамено место.



ПАТОТ НА ХРИСТИЈАНИНОТ 

169

Тогаш повторно му се обрати на Незнајко:
- Како си? Каков е односот меѓу Бога и твојата душа?
- Се надевам дека е добар! Секогаш сум исполнет 

со добри мисли кои ми доаѓаат на ум за да ме утешат на 
патот - одговори Незнајко.

- Те молам, кажи ми, какви се тие мисли?
- Размислувам за Бога и за небото.
- Така прават и ѓаволите и осудените души.
- Но јас размислувам и имам една желба за нив.
- Така прават и многумина кои никогаш нема да 

стигнат таму. „Душата на мрзливиот посакува, но напраз-
но.“ (Изреки 13:4).

- Да, но јас размислувам за нив и оставам сё друго 
за да ги стекнам.

- Се сомневам во тоа, бидејќи е тешко да се остават 
сите работи - рече Христијанинот. - Тоа е потешко од она 
што многумина помислуваат. Но, зошто И како си толку 
сигурен дека си ги оставил сите работи заради Бога и 
небото?

- Срцето ми го зборува тоа - рече Незнајко.
- Мудрецот вели: „Кој се надева на себеси, безумен е“ 

(Изреки 28:26).
- Тука се зборува за безумното срце. Моето е пот-

полно во ред.
- Како го докажуваш тоа?
- Тоа ме утешува со мислите за небото.
- Можеби те мами; бидејќи човечкото срце може да 

се утешува со надежите кои немаат оправдана основа.
- Но моето срце и мојот живот целосно се согласу-

ваат и затоа мојата надеж е добро втемелена.
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- Од каде знаеш дека срцето и животот ти се согла-
суваат?

- Срцето ми го зборува тоа.
- Тоа е слично на изреката: „Прашај го мојот другар 

дали сум крадец“. Срцето ти го вели тоа! Ако Божјата Реч 
не сведочи за тоа, другите сведоштва немаат никаква 
вредност.

- Зар срцето кое има добри мисли не е добро? А што 
е со добриот живот кој ги почитува Божјите заповеди - 
рече Незнајко.

- Навистина, доброто срце има добри мисли и добар 
живот кој ги почитува Божјите заповеди. Но една работа 
е да го имаш а сосема друга да размислуваш за тоа.

- Те молам, кажи ми што подразбираш по добри 
мисли и живот според Божјите заповеди?

- Има разни видови добри мисли. Некои се одне-
суваат на нас, некои на Бога, некои на Христа а некои на 
сосема други работи - рече Христијанинот.

- Кои се добрите мисли поврзани со нас?
- Тоа се оние кои се согласуваат со Божјата реч.
- А кога нашите мисли не се согласуваат со Божјата 

Реч?
- Христијанинот: Кога истата осуда ја изрекуваме 

над нас која ја прогласува и Божјата реч. Но, да ти објас-
нам подобро: Божјата реч луѓето ги карактеризира според 
нивната природна состојба: „Нема ниту еден праведен, 
нема ниту еден кој цини добро“ Исто така вели дека „сите 
мисли на нивните срца се секогаш само зли!“ И повторно 
„помислите на срцето човечко се зли уште од младини“ 
(Битие 8:12). Кога за себе размислуваме на овој начин 
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тогаш мислите ни се добри, бидејќи се во согласност со 
Божјата Реч.

- Никогаш нема да поверувам дека моето срце е 
толку зло - извика Незнајко.

- Значи дека во својот живот не си имал ниедна до-
бра мисла за себе - рече Христијанинот. - Но, дозволи ми 
да продолжам. Како што Божјата реч го осудува нашето 
срце, така ги осудува и нашите патишта; и кога мислите 
за нашето срце се согласуваат со осудата на Речта, тогаш 
се добри бидејќи меѓусебно се согласуваат.

- Објасни ми го твоето мислење - рече Незнајко.
- Божјата реч вели дека човечките патишта се кри-

ви (Изреки 2:15), дека не се добри туку измамливи; вели 
дека тие по природа се надвор од добриот пат И дека тие 
не го познаваат истиот. (Псалм 125:5). Кога човекот вака 
размислува за своите патишта, односно кога размислува 
сериозно и понизно, тогаш има добри мисли за своите 
патишта, бидејќи неговите мисли се согласуваат со она 
што го вели Божјата Реч.

- Кои мисли за Бога се добри - запраша Незнајко.
- Како што го реков она за нас, истото се однесува 

и на нашите мисли за Бога кои се согласуваат со она што 
го вели Божјата реч за Него, односно кога мислиме на 
Неговата личност и Неговите својства во согласност со 
Неговата Реч. За тоа не сакам сега пошироко да образ-
ложувам. Но, сепак ќе кажам каков е Божјиот однос кон 
нас. Кога ќе сфатиме дека Бог не познава подобро отколку 
самите себеси и го гледа гревот во нас кога самите ние 
не го гледаме и кога ќе сфатиме дека Тој ги знае нашите 
најдлабоки мисли во нашите срца кои му се секогаш от-
ворени до најголемите длабочини и кога мислиме дека 
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цела наша праведност лошо мириса поради што не може 
да ја гледа пред Себе, тогаш имаме добри мисли за Бога.

- Зар мислиш дека сум толку глупав и дека не знам 
дека Бог гледа подалеку од мене - рече Незнајко. – Зар 
мислиш дека би дошол кај Бога со некои свои заслуги?

- На кој начин ти размислуваш за оваа тема - запра-
ша Христијанинот.

- Јас накратко сметам дека мора да верувам во Хри-
ста заради сопствено оправдување.

- Како може да сметаш дека треба да веруваш во 
Христа кога не ја согледуваш сопствената потреба за Него? 
Ти не ги гледаш сопствените гревови ниту своите лични 
недостатоци, туку мислењето за себе го изградуваш спо-
ред она што го правиш, станува очигледно дека никогаш 
не си ја согледал својата потреба за Христовата праведност 
која единствена може да те оправда пред Бога. Тогаш како 
можеш да зборуваш „јас верувам во Христа?”

- Јас сепак верувам во Него - рече Незнајко.
- Како веруваш во Него - запраша Христијанинот.
- Верувам дека Христос умрел за грешниците и дека 

ќе бидам оправдан од проклетството пред Бога, затоа што 
милостиво ќе ја прими мојата послушност кон Неговиот 
закон. Значи, Христос со своите заслуги прави моите 
побожни дела да бидат примени од Отецот, и така јас ќе 
бидам оправдан - одговори Незнајко.

- Би сакал да ти одговорам на твојата исповед на 
верата:

1. Ти веруваш со некоја замислена вера која никаде не 
може да се пронајде во Библијата.
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2. Ти веруваш со лажна вера, бидејќи оправдувањето 
од Христовата лична праведност си го припишуваш 
себеси.

3. Таквата вера прави Христос да ги оправдува твоите 
дела, а не твојата личност и прави да се оправдуваш 
со твоите дела. Тоа е лажна наука.

4. Значи оваа вера е измамлива и ќе те остави под 
гневот на денот на Семоќниот Бог. Вистинската 
вера прави душата преку законот да стане свесна за 
својата состојба, бегајќи кај Христовата праведност. 
Таа Негова праведност не е дело на милоста која те 
оправдува и ја прави твојата послушност прифатли-
ва за Бога, туку зависи од Неговата послушност на 
законот кога го претрпела она што законот го барал 
од нас. Вистинската вера ја прифаќа таквата правед-
ност. Душата се сокрива под нејзините прегратки 
и излегува пред Бога без мана. Таа е прифатена и 
простена и е вината.

- Што - се изненади Незнајко. Зар да се потпрам на 
она што Христос го постигнал без нас? Тоа би значело 
испуштање на уздите на страстите и дозвола да живееме 
според нашите желби. Бидејќи зошто е важно како жи-
вееме, кога со вера може да се оправдаме со Христовата 
праведност?

- Името ти е Незнајко и ти си како твоето име. Твојот 
одговор го потврдува тоа. Ти не знаеш која е праведноста 
која оправдува и на кој начин таа ја чува човековата душа 
од Божјиот лут гнев кој произлегува од неа. Ти не ги по-
знаваш вистинските последици на спасувачката вера во 
Христовата праведност. Таа го привлекува срцето кон 
Бога во Христа и го љуби Неговото име, Неговите зборови, 
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патишта и народ. Таа не дејствува како што замислува 
твоето незнаење.

- Прашај го дали некогаш Христос му се открил од 
небото - рече Надољуб.

- Ти и твоите откровенија - се налути Незнајко. - 
Мене ми се чини дека она што го зборувате заедно со 
вашите истомисленици е плод на еден вжештен мозок.

- Што зборуваш, човеку - му се обрати Надољуб. - 
Христос е скриен во Бога од телесниот разум така што 
не може никој да го познае доколку Бог, Таткото не му го 
открие тоа (Матеј 11:27).

- Тоа е ваше верување, но не и мое. Јас верувам дека 
мојата вера е исто толку добра како вашата и дека немам 
чудни идеи во главата како вас.

- Дозволи нешто да ти кажам - се вмеша Христија-
нинот. - Не би требало толку лесно да зборуваш за тоа. 
Јас цврсто тврдам дека, како што направи мојот добар 
сопатник, никој не може да го запознае Исуса Христа, 
доколку Отецот не му го открие тоа (Матеј 11:27). Ако 
верата со која душата го прифаќа Христа е вистинска, 
мора да прозилегува од преголемата Негова сила кон сите 
оние кои веруваат (Ефесјаните 1:18, 19; 1. Коринтјаните 
12:3). Како што гледам кутар Незнајко, ти не си свесен 
за дејствувањето на оваа вера. Затоа разбуди се за да ја 
согледаш својата жалосна состојба и да побегнеш кон Гос-
пода Исуса Христа. Така, преку Неговата праведност, која 
е и Божја праведност (затоа што Тој е Бог), ти ќе бидеш 
избавен од осудување.

- Вие премногу брзо одите и јас не можам да ве 
следам - рече Незнајко. - Вие одете напред а јас полека ќе 
одам зад вас.
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Тогаш тие тргнаа и рекоа:
Зар, Незнајко и понатаму ќе бидеш будалетинка,
Да презреш добар совет, кој ти е десет пати даден?
И ако го одбиеш, ти наскоро ќе го дознаеш
Злото од таа одлука.
Сети се човеку навреме, понизи се, не се плаши,
Добар совет прифатен спасува затоа послушај
Но ако го презреш, ти ќе бидеш
Губитник Незнајко, јас ти гарантирам.

Тогаш Христијанинот му рече на својот сопатник:
Да одиме добар Надољубе. Гледам дека повторно мора 

да останеме сами.
Потоа видов како побрзаа напред, додека Незнајко 

полека ги следеше. Тогаш Христијанинот му рече на 
својот другар:

- Многу ми е жал за овој човек, бидејќи на крајот ќе 
помине многу лошо.

- За жал има многу такви во нашиот град, цели 
семејства и улици и патници исто така како нас. Кога во 
нашево место има толку многу, тогаш колку ги има во 
местото каде што тој се родил - рече Надољуб.

- Божјата Реч вели: „Ги ослепи очите нивни, за да не 
гледаат.“ Но, сега, кога сме сами, што мислиш за таквите 
луѓе? Зар тие никогаш не биле уверени за гревот и така 
последишно ги фаќа страв од положбата во која се наоѓаат?

- Подобро ти да одговориш на овие прашања би-
дејќи си постар - рече Надољуб.

- Мене ми се чини дека имаат страв - рече Христија-
нинот, но бидејќи по природа се незнајковци тие не раз-
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бираат дека таквото уверување води кон добро и затоа се 
обидуваат со своја сила да го задушат и да продолжат да 
си ласкаат себеси со своите сопствени патишта.

- И јас верувам исто како тебе, односно дека стравот 
ги води луѓето кон добро и ги поттикнува за добро да 
тргнат на вакво патување - се согласи Надољуб.

- Секако, дополни Христијанинот, само доколку 
се работи за вистински страв, бидејќи Божјата реч вели: 
„Стравот Господов е почеток на мудроста“ (Изреки 9:10; 
Јов 28:28; Псалм 111:10)

- Како би го опишал вистинскиот страв?
- Вистинскиот страв се познава според следното:
1. По својот настанок: тој е причинет од спасоносни 

убедувања за гревот.
2. Заради спасението ја тера душата цврсто да се 

држи за Христа.
3. Во душата буди големо почитување кон Бога, Не-

говата реч, Неговите патишта и ја прави чувствителна, 
на тој начин што не презема ниедна активност со која би 
го обесчестила Бога, би го нарушила внатрешниот мир и 
би го ожалостило Духот, така што на непријателот ќе му 
даде повод прекорувачки да зборува.

- Добро рече, - кажа Надољуб - јас верувам дека ја 
зборуваш вистината. Туку, дали веќе излеговме од маѓеп-
саната земја?

- Зошто? Дали ти здосади ваквиот разговор?
- Не, туку би сакал да знам каде сме.
- Ни остана уште малку да поминеме - рече Христија-

нинот. - Но, да се вратиме на нашата тема. Незнајковците 
не знаат дека ваквите убедувања, кои внесуваат страв, се 
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насочени кон нивното добро и затоа се обидуваат да ги 
задушат.

- Како се обидуваат да го направат тоа - запраша 
Надољуб.

Христијанинот одговори:
1. Мислат дека тој страв доаѓа од ѓаволот (кога тој по-

текнува од Бога) и мислејќи така му се спротивставуваат 
како кон некоја работа која сака да ги уништи.

2. Мислат дека таквите стравувања ја расипуваат 
нивната вера, но тие бедни луѓе воопшто ја немаат во себе 
и на тој начин ги затврднуваат своите срца.

3. Сметаат дека не треба да се плашат и затоа глумат 
дека се полни со доверба.

4. Гледаат дека таквите стравувања ги одвлекуваат 
од нивната жалосна самосветост и со сите сили им се 
спротивставуваат.

- И јас знам нешто за тоа - рече Надољуб - бидејќи 
и јас правев така додека доволно не се запознав себеси.

- Добро, да го оставиме сега нашиот сосед Незнајко 
и да поминеме на некој друг корисен разговор - предложи 
Христијанинот.

- Со драга волја, но ти почни прв.
- Добро. - започна Христијанинот. - Дали пред некое 

време познаваше некој по име Привременко кој потекну-
ваше од твојот крај и имаше истакната улога во религијата?

- Како да не! Живееше во Безблагодатник, еден град 
во близината на Чесност и беше сосед на некој Повратник 
Пишмановски - одговори Надољуб.

- Токму така. - рече Христијанинот. - Живееја во 
иста куќа. Во едно време тој се разбуди. Верувам дека 
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тогаш имаше некое сознание за гревот и платата која го 
чека грешникот.

- И јас мислам така, бидејќи мојата куќа не беше 
многу далеку од неговата - дополни Надољуб. - Често 
доаѓаше кај мене и многу солзи лееше. Ми беше жал и не 
бев ја изгубил целосната надеж за него. Но се гледа дека 
не е верен секој кој вика: „Господе, Господе!”

- Еднаш ми рече дека решил да тргне на едно пату-
вање слично на нашето. Но се запознал со некој Самоспас 
и тогаш ми стана странец на мене - рече Христијанинот.

- Кога веќе разговараме за него, ајде да ги видиме 
причините зошто тој и другите отстапуваат на ваков 
начин.

- Тоа би било корисно - рече Христијанинот. - Сега 
ти прв можеш да почнеш!

- Добро! Според мое мислење има четири причини:
1. Иако совеста на таквите луѓе може да се разбуди, 

духот во нив не се менува. Значи, кога чувството за 
вина ќе ослаби и она што ги натерало на побожност 
престане, тие се враќаат на своите стари патишта, 
слично на кучето на кое ќе му се згади она што го 
изело па ќе го поврати. Тој не го прави тоа поттик-
нат од својата слободна волја (ако може да се каже 
дека кучето има слободна волја) туку заради преч-
ките кои ги има во стомакот. Но, кога ќе му помине 
маката и стомакот ќе му се смири, не му се гади 
повторно истото да го изеде она што го повратил. 
Затоа пишува: „Песот се враќа на својата блујавица“ 
(2. Петрово 2:22). Така и овие луѓе ќе се загреат за 
небото само поради стравот од маките во пеколот и 
кога овој страв ќе олади и нивните желби за небото 
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и среќате ќе се оладат, тие се враќаат на своите стари 
патишта.

2. Со нив господари ропскиот страв од луѓето. Збору-
вам за стравот кој тие го имаат од луѓето затоа што 
„страшливиот човек сам си подметнува стапица“ 
(Изреки 29:25). Изгледа дека се огнени за небото кога 
пламенот на пеколот се наоѓа пред нивните очи. Но, 
кога малку ќе помине стравот, се менуваат и нив-
ните мисли. Мислат дека е добро да бидеш мудар, 
но дека не треба да се ризикува (ни самите не знаат 
што) се да загубат и да се доведат во непотребни 
неволји и затоа повторно се враќаат во светот.

3. Им смета срамот кој ја следи верата. Тие се горде-
ливи и арогантни, додека верата во нивните очи е 
ниска и презрена, така што кога ќе го изгубат чув-
ството за пеколот и гневот кој доаѓа, повторно се 
враќаат на стариот пат.

4. Тешко им е да размислуваат за својата вина и за 
стравот. Кога би виделе, можеби би побегнале на 
местото каде што бегаат праведните за да ја најдат 
својата сигурност. Но, бидејќи ја потиснуваат ми-
слата за вината и ужасот, како што реков порано, 
кога еднаш ќе се ослободат од стравот и Божјиот 
гнев кој се буди во нив, нивните срца отврднуваат 
и тие ги избираат патиштата кои уште повеќе ќе ги 
закорават.

- Погоди точно во мета, - рече Христијанинот - би-
дејќи главната причина е во тоа што нивните мисли и 
волја не се променети. Затоа тие се како крадец кој стои 
пред судија, целиот се тресе од страв и би рекол дека ис-
крено се кае, но тој чувствува страв само од фактот што 
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би можел да оди на бесилка. Чувствува некоја одвратност 
кон сопственото злосторство и тоа јасно се гледа, но кога 
би го пуштиле, тој сепак би останал крадец. Меѓутоа, кога 
би се промениле неговите мисли, тој сосема поинаку би 
се однесувал.

- Ете, јас ти покажав зошто отпаѓаат, а сега ти пока-
жи ми како го прават тоа.

- Со драга волја - рече Христијанинот.

1. Ги одвраќаат своите мисли од сеќавањето на Бога, 
смртта и судот кој доаѓа.

2. Потоа постепено ги оставаат своите лични должнос-
ти како што се тајната молитва, контролирањето на 
страстите, покајанието од гревот итн.

3. Потоа ја избегнуваат заедницата на живите и огнени 
христијани.

4. Тогаш стануваат студени кон верските должности 
како што се слушањето, читањето, побожните раз-
говори итн.

5. Почнуваат да бараат забелешки во побожните луѓе 
за да имаат причина да ја остават верата (бидејќи 
откриле некоја мана кај нив).

6. Потоа почнуваат да се дружат со телесни и невоздр-
жани луѓе.

7. Тајно се впуштаат во телесни и грешни разговори и 
се радуваат кога ќе пронајдат такви работи во луѓето 
кои се сметаат за чесни, со цел да ги оправдаат соп-
ствените дела.

8. Потоа почнуваат отворено да прават мали гревови.
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9. Кога срцето целосно ќе им затврдне, тие го покажу-
ваат вистинското лице. На тој начин тие се фрлени 
назад во бездната на жалоста и доколку не бидат спа-
сени од чудотворната милост, засекогаш пропаѓаат 
во своите заблуди.
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Тогаш во сон видов дека патниците веќе ја поминаа 
маѓепсаната земја и влегоа во земјата Красна (Исаија 62:4), 
каде што воздухот беше многу сладок и пријатен. Бидејќи 
патот водеше преку неа, тие седнаа малку да се одморат. 
Тука постојано го слушаа пеењето на птиците и секој ден 
гледаа како цвеќето се појавуваше на земјата и го слушаа 
гласот на гугутката (Песна 2:12). Во оваа земја сонцето 
деноноќно светеше. Беше многу далеку од Долината на 
Смртната сенка и од дофат на Џинот Очајник, а ниту 
тврдината Сомнителка не можеше повеќе да се види. Но 
дофат на погледот беше градот кон кој патуваа. Тие исто 
така сретнаа некои од неговите жители. Во тој крај доаѓаа 
ангели, бидејќи се наоѓаше на границата на небото. Во 
таа земја се обновуваше заветот меѓу невестата и младо-
женецот. Како што младоженецот и се радувал на невес-
тата така Бог нив им се радува (Исаија 62:5). Тука не им 
недостигаше жито и вино, бидејќи овде имаше сё што им 
недостасуваше на патот (Исаија 62:8) Ги слушнаа гласните 
гласови како повикуваа од небото: „Кажете и на ќерката 
Сионова: твојот Спасител иде; наградата Негова е со Него, 
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а отплатата Негова - пред Него.“ Тука сите жители на таа 
земја ги нарекоа „свет народ, откупен од Господа”, „баран 
народ.“ (Исаија 62:11, 12).

Одејќи преку оваа земја се радуваа повеќе отколку 
на било кој друг предел низ којшто минаа дотогаш. А 
бидејќи сё повеќе се приближуваа до градот, изгледаше се 
поубаво. Беше изграден од бисери и скапоцени камења, а 
улиците му беа поплочени со злато, така што Христија-
нинот, заради природниот сјај на градот и одблесоците 
на сончевата светлина, скоро се разболе од желбата да 
стигне на ова место. И Надољуб ги негуваше истите чув-
ства. Затоа малку прилегнаа и повикаа од болка: „Ако го 
сретнете мојот возљубен, каже те му дека изнемоштувам 
од љубов“ (Песна 5:8).

Кога малку се одморија и можеа да ја поднесат соп-
ствената состојба, тргнаа понатаму. Кога стигнаа поблизу, 
се најдоа меѓу овоштарници, лозја и прекрасни градини 
чии врати беа отворени кон патот. Така го сретнаа гра-
динарот кого го прашаа:

- Чии се овие убави градини и лозја? Тој им одговори:
- Му припаѓаат на царот и се посадени заради Него-

во уживање и утеха на патниците (5. Мојсева 23:24). Потоа 
ги внесе во лозјето и ги послужи со овошје. Им ги покажа 
царските шеталишта и местата каде што Тој сакаше да 
седи. Тука останаа одредено време и заспаа.

Тогаш во сон видов дека многу повеќе зборуваат во 
сон отколку што беше случај во минатото за време на 
нивното патување. И бидејќи се зачудив, градинарот ме 
запраша:

- Што се чудиш? Плодот на овие лозја прави да збо-
руваат усните на оние што спијат (Песна 7:9).
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Тогаш видов дека се разбудија и се подготвуваа да 
влезат во градот. Но, како што реков, блесокот на сонцето 
беше толку силен (градот беше од чисто злато) што не мо-
жеа да го погледнат со голо око, туку преку некоја направа 
која беше специјално направена за тоа (2. Коринтјаните 
3:18). Видов дека сретнаа двајца луѓе во облеки кои светеа 
како злато. И нивните лица исто така светеа. Ги запрашаа 
патниците од каде се, каде ноќевале и на какви тешкотии, 
опасности, утехи и задоволства наишле на патот. Тие сё 
им раскажаа.

- Ви остануваат уште две тешкотии и потоа ќе вле-
зете во градот - рекоа двајцата.

Тогаш Христијанинот и неговиот другар ги замолија 
да ги следат. Тие се согласија. Но - рекоа - мора да го стек-
нете градот преку сопствената вера. Потоа видов како 
сите заедно одеа додека не ги здогледаа градските порти. 
Тогаш забележав дека меѓу нив и портите се наоѓа река 
на која немаше никаков мост. Реката беше многу длабо-
ка. Кога ја видоа водата, патниците се вознемирија. Но, 
луѓето кои ги следеа им рекоа:

- Мора да поминете, бидејќи не постои поинаков 
пат за да влезете низ портите. Тогаш патниците запрашаа 
дали постои некој друг приод до портите, на што двајцата 
им одговорија:

- Постои, но само двајца Илија и Енох од настану-
вањето на светот одеа по нив и никој друг не може да 
го направи тоа сё додека не се јави последната труба (1. 
Коринтјаните 15:52).

Тогаш патниците, особено Христијанинот, паднаа со 
духот и гледаа на сите страни, но не можеа да најдат пат 
по кој би ја заобиколиле реката. Тогаш запрашаа:
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- Дали водата е насекаде длабока?
- Не! Колку ќе биде длабока зависи од вашата вера 

во Царот кој владее со градот.

Премин
Тогаш дојдоа до реката и загазија во неа. Но, Христија-

нинот почна да тоне и повика кон својот добар пријател 
Надољуб:

- Тонам во длабока вода и брановите ме покриваат 
(Јона 2:4).

- Охрабри се, брате! Го чувствувам дното под нозете 
и многу е добро - возврати Неговиот пријател.

- Но, брате, - рече Христијанинот - ме обзема смртна 
тага! Нема да ја видам земјата во која тече мед и млеко.

Голема темнина и страв го обзедоа Христијанинот, 
така што не можеше веќе да гледа пред себе. Во голема 
мера ги изгуби своите чувства, што не можеше да се сети 
ниту да зборува за слатките утехи што ги најде на своето 
патување. Сите зборови што ги изговараше укажуваа на 
тоа дека во неговиот ум и во неговата душа беше влегол 
страв дека ќе умре во реката и дека никогаш нема да влезе 
нив портите. Оние што го набљудуваа, видоа дека мно-
гу го измачуваат сеќавањата на гревовите што ги беше 
направил пред и за време на самото патување. Виделе 
дека го вознемируваат духовите, а тоа го потврдува со 
сопствените зборови. Надољуб имаше големи маки да му 
ја држи главата над водата. Понекогаш целосно се губеше 
под водата, а потоа полумртов повторно се јавуваше над 
неа. Надољуб се обидуваше да го утеши:

- Брате, дали ги гледаш портите кои чекаат да те 
примат?
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- Тебе те чекаат, бидејќи ти си Надољуб откако те 
познавам - одговори Христијанинот.

- И ти беше таков - му рече на Христијанинот.
- Ох, брате кога би бил исправен, Тој сигурно би 

дошол да ми помогне; но поради моите гревови ме доведе 
во тешка опасност и тука ме остави.

- Брате, си го заборавил стихот кој зборува за без-
божниците: „Зашто не страдаат, нивните тела се цврсти 
и јадри. Немаат маки како другите, човечки неволји не ги 
засегаат“ (Псалм 73:4, 5). Тешкотиите и неволјите низ кои 
поминуваш во оваа вода не се знак дека Бог те оставил, 
туку служат како проба за да покажат дали ќе се сетиш 
на неговата добрина која досега си ја примил и живееш 
во Него во својата неволја.

Тогаш видов како Христијанинот малку се замисли. 
Надољуб му рече:

- Охрабри се! Исус Христос те исцелува! На тоа 
Христијанинот извикна:

- Сега повторно го гледам и Тој ми зборува: „Преку 
води ли ќе минуваш - Јас сум со тебе; преку реки ли - тие 
нема да те потопат“ (Исаија 43:2).

Тогаш двајцата се охрабрија, а непријателот се скаме-
ни додека не поминаа на другата страна. Христијанинот 
наскоро можеше да ја допре тврдата земја и согледа дека 
до другиот брег водата беше многу плитка. Така поминаа. 

Патот до врвот
На другиот брег повторно здогледаа две сјајни 

суштества кои ги чекаа на тоа место. Кога излегоа од ре-
ката, тие ги поздравија со зборовите:
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- Ние сме служители, пратени да им служиме на 
оние кои ќе го наследат спасението (Евреите 1:4). Тогаш 
тргнаа кон портите.

Сега треба да знаете дека градот стоеше на една висока 
гора, но патниците многу лесно се качија на него бидејќи 
тие двајца ги држеа за раце. Својата смртна облека ја 
оставија во реката. Иако загазија во неа, тие излегоа без 
неа. Лесно и брзо се искачија, иако темелот на градот 
беше повисок од облаците. Оделе како по воздух, слатко 
разговарајќи во утехата што ја добија со поминување на 
реката и што се најдоа во едно прекрасно друштво. Нив-
ниот разговор со светлите суштества главно се водеше за 
славата на ова место. Рекоа дека неговата убавина и слава 
се неизкажливи.

- Сега пристапивте кон Сионската гора во градот на 
живиот Бог, во небесниот Ерусалим, исполнет со илјад-
ници ангели, свечени поворни... и совршени праведници 
(Евреите 12:22-24). Сега влегувате во Божјиот рај каде што 
ќе го видите дрвото на животот и ќе јадете од плодовите 
кои никогаш не венеат. Кога ќе влезете, ќе ви дадат бели 
облеки и секој ден ќе одите и ќе разговарате со Царот 
низ целата вечност. Нема да ги видите работите кои сте 
ги гледале долу на земјата како што се тагата, болестите, 
неволјите и смртта, бидејќи старото помина (Откровение 
22:5, Исаија 65:16, 17). Сега одите кај Аврам, Исак, Јаков и 
пророците - луѓе кои Бог ги спаси од злото кое ќе дојде и 
почиваат на своите постели и одат во праведност. (Исаија 
57:1, 2).

Тогаш патниците запрашаа:
- Што ќе правиме кога ќе стигнеме на ова свето ме-

сто. Тие одговорија:
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- Таму ќе примите утеха за својот труд и радост за 
сета ваша жалост. Ќе го пожнеете она што сте го посеале, 
односно плодот на вашите молитви, солзи и маки кои сте 
ги претрпеле на патот заради царот (Галатите 6:7). Таму 
ќе носите златни круни и постојано ќе уживате гледајќи 
на Светиот Бог, бидејќи ќе го видите онаков каков што 
е (Јован 3:2). Таму постојано ќе го почитувате, ќе му бла-
годарите и ќе воскликнувате на Оној на кого сте му слу-
желе на земјата, иако сте биле оптоварени со слабостите 
на своите тела. Очите и ушите ќе ви се радуваат поради 
убавиот глас на Семоќниот. Повторно ќе бидете со прија-
телите кои пред вас отишле од земјата и со радост ќе ги 
дочекате сите оние кои ве следеле. Таму ќе се облечете во 
слава и величие, во облека која е достојна за средба со Ца-
рот на славата. Кога ќе дојде на облаците со трубен глас, на 
крилјата на ветрот, вие ќе седите покрај него. И кога ќе им 
суди на сите кои прават беззаконие, на ангелите и луѓето, 
вие ќе имате право на глас во ова судска постапка, бидејќи 
тие биле Негови и ваши непријатели. А кога повторно 
ќе се врати во градот, вие ќе одите со Него со звукот на 
трубата и вечно ќе останете во Неговото присуство (Јуда 
14; Даниел 7:9, 10; 1. Коринтјаните 6:2, 3; 1.Солунјаните 
4:13-17)

Кога се приближија до портите, во пресрет им излезе 
целата небесна војска. Сјајните суштества им рекоа:

- Тоа се оние кои го љубеа нашиот Господ додека 
живееја на светот и кои оставија сё поради Неговото 
свето име. Ги прати да ги доведеме. До тука ги следевме 
на нивното патување за да може со радост да влезат и да 
го гледаат Искупителот лице в лице.

Тогаш небесната војска силно извика:
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- Блажени се оние кои се повикани на свадбената 
вечера на Јагнето (Откровение 19:9). Потоа излегоа да 
ги дочекаат Царевите трубачи облечени во бела и сјајна 
облека. Тие силно затрубиле и целото небо татнеше. Тру-
бачите го поздравија Христијанинот и неговиот пријател 
со илјадници повици за добредојде кое беше проследено 
со воскликнување и звуци од трубите.

- Потоа ги опкружија од сите страни, некои одеа 
напред, некои позади, некои од десната а некои од ле-
вата страна (како да ги чуваа во овие горни краишта). 
Додека одеа, постојано трубеа. На двајцата им се чинеше 
како целото небо да се симнало да ги пречека. Одејќи и 
трубејќи, со погледи и знаци покажуваа дека многу се 
радуваат. Бидејќи веќе беа меѓу ангелите, овие двајца се 
чуствуваа како да се на небото. Со уживање ги слушаа 
нивните милозвучни песни. Сега веќе можеа да го видат 
градот и им се чинеше дека сите ѕвона ѕвонат во знак на 
добредојде. Но најубави беа топлите и радосни мисли за 
тоа дека секогаш ќе престојуваат во ова друштво. Кој јазик 
и перо би можел да ја опише нивната радост?

Наскоро стигнаа до портата. На неа пишуваше со 
златни букви: „ Блажени се оние што ги исполнуваат Не-
говите заповеди, за да бидат достојни за дрвото на живо-
тот и да влезат во градот низ портите“ (Откровение 22:14)

Потоа во сонот видов дека сјајните суштества им 
рекоа да затропаат кај портата. Така и направија. Набрзо 
се појавија Енох, Мојсеј, Илија и другите на кои ангелите 
им рекоа:

- Овие патници стигнуваат од градот Пропаст, од 
љубовта која ја негуваат кон царот на ова место. Потоа 
патниците ги дадоа своите сведоштва што ги примија на 
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почетокот на патот. Тие му ги предадоа на Царот кој ги 
прочита и рече:

- Каде се овие луѓе?
- Чекаат пред портите - му одговорија. - Тогаш Ца-

рот заповеда да се отвори портата за „да влезе праведниот 
народ,“ рече Тој, „кој ја држи вистината.”

Влегување низ портите
Во сон видов како двајцата влегоа. Тогаш се преобра-

зија и се облекоа во облеката која сјаеше како злато. Ги 
дочекаа со харфи кои им биле дадени за да може да го про-
славуваат Бога и им дадоа круна во знак на почест. Тогаш 
слушнав како сите ѕвона во градот повторно одекнуваат 
од радост. „Влезете во радоста на својот Господар“. А потоа 
ги слушнав патниците како почнаа да пеат со силен глас:

- Благослов, чест и слава во сите векови на Оној кој 
седи на престолот и на Јагнето“ (Откровение 5:13).

Кога портите се отворија за да ги примат, погледнав 
внатре и видов дека градот сјаеше како сонце. Сите улици 
беа поплочени со злато. Многу луѓе со круни на главите, 
со палми и харфи во рацете го славеа Бога. Некои имаа 
крилја и постојано пееја едни на други: „Свет, свет, свет 
е Господ Бог Седржителот“ (Откровение 4:8). Потоа пор-
тите се затворија и, кога го видов тоа, посакав и јас да 
бидам со нив.

Крајот на Незнајко
Додека ја гледав оваа сцена, се свртев и погледнав на-

зад гледајќи го Незнајко како пристапува до реката. Лесно 
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и без мака помина. Имено тука беше еден човек кој упра-
вуваше со фериброд по име Лажнанадеж. Тој го префрли 
со својот чамец. Сам се качи на гората до портата. Никој 
не излезе да го охрабри. Кога дојде до вратата, погледна 
што пишува над влезот и почна да тропа, мислејќи дека 
веднаш ќе биде примен. Но однатре го прашаа.

- Кој си ти и што бараш?
- Јадев и пиев во присуство на Царот, Тој поучуваше 

по нашите улици - одговори Незнајко.
Тогаш му побараа сведоштво, но овој не можеше да 

го покаже.
- Што, зар немаш сведоштво - го прашаа однатре. 

Тој занеме. Тогаш му јавија на Царот, но Тој не сакаше 
да му излезе во пресрет, туку им заповеда на двете сјајни 
суштества кои ги следеа Христијанинот и Надољуб во 
градот, да излезат и да му ги врзат рацете и нозете. Тогаш 
го фатија и го одведоа низ воздухот до портата што ја 
видов на гората и го фрлија на тоа место. Така видов дека 
во пеколот може да дојде и од небесните порти, исто како 
и од градот Пропаст. Потоа се разбудив и видов дека сето 
тоа беше само сон. 



192

СОДРЖИНА

1 глава .........................................................................................................5
Несфатен од своите домашни ...............................................................5
Вознемирена совест ..............................................................................6
Евангелист ..............................................................................................7
Бегањето и настојувањето да го одвратат ..........................................8
Не внимавајќи, двајцата паднале во кал ........................................... 12
Свитлив се извлече .............................................................................. 12
Помошник ............................................................................................ 13
Помошникот го објаснува мочуриштето ........................................... 14
Свитлив се враќа дома ........................................................................ 15
Христијанинот слегол од патот ........................................................... 15
Под брдото ........................................................................................... 19

2 глава .......................................................................................................25
Разговор со Доброволја .......................................................................26
Патникот пред вратата ........................................................................26
Седум видни работи ............................................................................30

3 глава ....................................................................................................... 41
Тројца Свети .........................................................................................42
Простиот, Мрзливецот и Самоуверениот ...........................................42
Формалист и Лицемер .........................................................................43
На гората Тегоба ...................................................................................46
Пропаста на Формалист и Лицемер ...................................................46
Христијанинот закрепнал, а потоа бил совладан од сон ..................47
Плашливко и Недоверко .....................................................................47
Во потрага по загубениот свиток ........................................................48
Лавови ..................................................................................................50



ПАТОТ НА ХРИСТИЈАНИНОТ 

193

Христијанинот раскажува за своите доживувања ............................52
На Господовата вечера ........................................................................58
Одмор ...................................................................................................58
Знаменитостите на куќата ..................................................................59
Наоружан за пат ................................................................................... 61
Испраќање ............................................................................................ 61

4 глава .......................................................................................................63
Борба со Аполион .................................................................................66
Излекуван и закрепнат........................................................................68
Долината на смртната сенка ...............................................................69
Двајца на патот ....................................................................................69
Во долината ..........................................................................................70
Зора .......................................................................................................72
Втората половина од патот .................................................................73
Незнабошко и Папа .............................................................................. 74

5 глава ....................................................................................................... 76
Верко ги раскажува своите доживувања .......................................... 76
Спасен од законот ................................................................................79
Верко поминал покрај дворецот на гората........................................82
Средбата со Незадоволко ....................................................................82
Средбата со Срамко .............................................................................83
Христијанинот раскажува за својата борба .......................................85
Христијанинот го открива лицемерството на Разговорко ................88
Верко повторно разговара со Разговорко .........................................93
Христијанинот и Верко го продолжуваат разговорот .......................98

6 глава .....................................................................................................100
Во градот Суетник .............................................................................. 102
Патниците пред суд ........................................................................... 105



194

Суеверко .............................................................................................109
Верко е осуден.................................................................................... 111
Верко однесен во слава* ................................................................... 113

7 глава ..................................................................................................... 114
Средба со Грабништоможеш ............................................................ 114
Грабништоможеш има ново друштво ............................................. 117
Одговорот на Христијанинот ............................................................. 121
Наговарањето на Димас .................................................................... 124
Грабништоможеш и Димас се согласуваат ...................................... 125
Лотовата жена .................................................................................... 126
Заталкани ........................................................................................... 129
Џинот Очајник .................................................................................... 131

8 глава ..................................................................................................... 138

9 глава ..................................................................................................... 143
Отпадникот од градот Отпад ............................................................ 145
Случајот на Маловерникот ................................................................ 145
Фатени во мрежата на Ласкавецот ................................................... 153
Безбожниот Атеист ............................................................................ 156
Патот низ Маѓепсаната земја ............................................................ 158

10 глава ...................................................................................................168

11 глава ................................................................................................... 182
Премин ............................................................................................... 185
Патот до врвот....................................................................................186
Влегување низ портите ..................................................................... 190
Крајот на Незнајко .............................................................................. 190


