


Во утробата на една мајка два ембриони разговараат еден со друг.  
Едниот ембрион беше Малиот Скептик, а другиот имаше жива вера. 

Тој беше Малиот Верник.



Малиот Скептик праша: 
“Ти всушност веруваш во живот после раѓање?”



Малиот Верник рече: “Секако дека верувам. За мене е сосема јасно 
дека има живот после раѓање. Токму сега што постоиме е време на 

растење за да нѐ припреми за живот од кога ќе се родиме. Тоа ќе нѐ 
направи доволно силни за животот што е пред нас.”



Малиот Скептик одговори нервозно: 
“Тоа е потполно лудо. Нема живот после раѓање. 

Како, па ќе изгледа тој живот?”



Малиот Верник одговори: “Не знам, но сигурно ќе има повеќе 
светлина отколку што имаме сега. Најверојатно ќе можеме да

одиме и да ја користиме устата да јадеме.”



Малиот Скептик се потсмеваше: “Тоа е сосема смешно. Нема такво 
нешто како одење. А да се јаде со уста е смешна идеjа. Ние имаме 

папочна врвца со која добиваме хранливи материи. 

Само поради ова животот после раѓање е потполно невозможен. 
Покрај тоа, папочната врвца е многу кратка.”



Малиот Верник не беше обесхрабрен: “Секако дека е возможно. 
Тоа едноставно е поинаку од она што ние го имаме сега.”



Малиот Скептик почна да го губи трпението со таква наивност: “Ниеден, 
стварно ниеден се нема вратено во утробата после раѓање. Треба да го 
прифатиш фактот дека раѓањето е крај на животот. Точка. Ти и твојата 

фантазија. Овoј живот е една голема црна мизерија и тоа е тоа.”



Малиот Верник едноставно не попушта: “Треба да признам дека 
точно не знам каков ќе биде тој живот после раѓање. Во секој 

случај ние конечно ќе ја видиме мајката и таа ќе биде таму добро 
да се грижи за нас.”



Малиот Скептик ги преврти очите: “Мајка? Не ми кажувај дека 
веруваш во мајка. Каква шега. И каде е таа те прашувам?”



Малиот Верник замавна со раката со широк гест: “Таа е токму 
тука. Таа е секаде околу нас. Ние живееме во неа и поради 

нејзиниот живот ние продолжуваме да напредуваме. Без неа ние 
едноставно не можеме да постоиме.”



Малиот Скептик тоа едноставно не можеше да го разбере: 
“Боже мој! Тоа е навистина крајна глупост. Јас навистина не 

можам да видам мајка. Всушност не можам да видам ни еден 
мал дел од неа и поради тоа таа едноставно не постои.”



Малиот Верник одмавна со главата и ги затвори очите: “Понекогаш кога 
сме многу тивки, ја слушам како пее. Можам дури да ја почувствувам 

како нежно го милува нашиот свет. Верувам и знам дека после нашето 
раѓање ние ќе тргнеме со еден нов и прекрасен почеток.”



НЕ...Е КРАЈ



Личното искуство ни кажува кој е во право: Малиот верник. Но ние би воделе многу 
слична дискусија во врска со ова малку поразлично прашање: Дали има Бог, дали 
има живот после смртта? Скептиците помеѓу нас, поради верувањето во одредени 
„научни“ претпоставки и непознавањето на библиските вистини, би рекле: не! 
Современото мислење е: „Што не се гледа, го нема и што не може да се докаже, не 
постои“! Но, дали е тоа вистина?

Малиот скептик не верува во живот надвор од својата темна и мизерна средина:
раѓањето е неизбежно, и тоа е крај. Малиот верник го базира своето мислење врз 
верата* и врз сопствените сознанија. За него дури и животот во утробата не е толку 
мрачен и мизерен. Ако твојот став личи повеќе на тој кој го има малиот скептик, еве 
неколку кратки размислувања:

*Верата според Библијата секогаш е доверба во нешто што Бог го има 
јасно откриено. Таа на своја страна има проверени аргументи, докази 
и историски факти. Главниот аргумент е: Ако Бог го рече тоа, тогаш
можам да имам доверба во тоа.

Бог го создаде човекот во една животна средина полна 
со можности за уживање, учење, развој; и сѐ тоа во 
заедништво со Бог. Така се дефинира човечкиот живот 
во Библијата. Планот беше човекот така да живее 
засекогаш. Немаше да има смрт за него. Но луѓето ја



прекршија Божјата заповед и сѐ до ден денешен ги доживуваат последиците од тој 
грев: Врската помеѓу Бог и Неговото создание беше прекината.

Човекот сега мора да умре бидејќи се сврте против Бог и длабоко во своето 
битие се расипа, верувајќи им на лагите на Сатаната како и на горделивите желби 
на сопственото срце. Како краен резултат на тоа, многумина не веруваат во 
постоењето на Бог и во животот после смртта: Смртта е болен факт, и тоа е крај.

Нo Бог вели: Да, смртта е факт, но не е крај. Ќе има воскреснување за сите луѓе. 
Доказ за тоа е воскреснувањето на Исус Христос од мртвите. Бог, кој го создаде 
човекот од мртва материја, повторно ќе ги воскресне сите од смртта, и секој човек 
ќе се јави пак пред својот Создател. Но секој човек нема да ја има истата иднина,   
                   истата дестинација. Бог има одредено дека во овој сегашен живот         
    секој човек мора да избере што сака: да живее вечно со Бог, или        
  засекогаш да постои без Него. Тој избор ни е објаснет во писмото   
    кое Бог им го напиша на сите луѓе: Библијата.

Наш избор: Во Библијата читаме дека Бог постои, 
дека Тој ги љуби сите луѓе и дека сака да ни помогне: 
Ако човекот, кој Му го свртил грбот на Бог, бара 
простување и се сврти од својот грев кон Него, Бог му 
простува, го обновува и го доведува во нова положба 
на хармонија и мир со Него. 



Така вечниот живот започнува веќе сега. Секој човек мора лично со својата сопствена 
волја да ја донесе одлуката да го прифати Божјото простување. Бог нема никого да 
принуди да биде вечно со Него. И покрај тоа што Бог не го сака тоа, секој човек ја 
има слободата да избере да биде вечно изгубен: да биде одделен од Бог засекогаш и 
неповратно. Преку простувањето Бог сака да нѐ спаси од праведниот суд за нашите 
гревови. Да, Тој ги љуби сите луѓе, но тоа нема да Го спречи да ги суди праведно оние 
кои го отфрлија Неговото спасение.

Што направи Бог за нас? Пред 2000 години нашиот Создател дојде во овој свет.Тој 
беше зачнат во утробата на една жена и се роди како бебе, како и сите ние. Тој стана 
вистински човек, а истовремено остана потполно Бог. Ние го нарекуваме Исус Христос, 
Синот Божји. Тој рече дека дојде да го даде својот живот како откуп за нашите 
гревови. Тој рече дека Тој е единствениот пат назад кон Бог со тоа што Тој и само 
Тој ги зеде врз себе сите наши грешни ставови, мисли, зборови и постапки: 
секој наш личен грев, и умре за нив кога беше распнат на крст.

Тој, кој беше совршен и без грев пред Бог, беше казнет наместо нас 
со цел ние да имаме простување и мир со Бог. Таква е Божјата 
љубов за нас. Види што вели Библијата: „Зашто Бог толку го 
возљуби .................................... (тука напиши го твоето 
име), што Го даде Својот единороден Син, така што
........................................... (тука напиши го твоето име) кој 
верува во Него (Исус) нема да загине туку да има вечен 
живот. Јован 3,16



Што треба да направиш? Можеби се согласуваш со она што го прочита дотука. Но 
тоа не е доволно. Од општо согласување  ти треба да преминеш во лично и јасно 
обраќање кон Исус. Ако си свесен дека си грешник и веруваш дека Исус умре наместо 
тебе, тогаш признај го тоа сега пред Бог. Верувај во Исус со сето срце и Тој ќе ти ги 
прости сите твои гревови.

Ти можеш да Му го кажеш ова на Бог:
Јас верувам во она што го велиш Ти во Библијата. Признавам дека сум грешник и 
дека сум лично виновен пред Тебе. Се каам за грешните работи кои ги направив.
Ти благодарам што Твојот Син Исус ја понесе казната и умре за мене. Ти ми ветуваш 
дека поради смртта на Исус ќе ми ги простиш сите гревови. Ти верувам. Ќе Ти бидам 
послушен и ќе Те следам до крајот на мојот живот. Амин.

 Дали има живот после смртта? Секако, и кај   
 мнозина од нас тој веќе започна. Ако веруваш во 
она што сега не можеш да го видиш, Бог ќе ти даде (веќе 
сега) она што поинаку не можеш да го добиеш: мир и вечен 
живот со Него.

   Доколку имаш прашања или ти требаат понатамошни           
 информации, те молиме контактирај нѐ.

Ако го прими  сега Исус Христос како твој Господар и Спасител, тогаш веќе 
не си под неговиот суд и можеш да се сметаш себеси за „дете Божјо“. „На   
 сите кои Го примија (Исус), им даде власт да станат Божји деца, на   
 сите кои веруваат во Неговото име.“ Јован 1,12
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