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ПРОТЕСТАНТИ,
КОИ СЕ ТИЕ?

Протестанти - тоа се христијани, кои претставуваат една од
неколкуте низависни христијански цркви: Православните, католиците
и протестантите ги делат основните принципи на христијанството.
На пример, сите тие по применуваат Ннкејскиот симбол на верата,
донесен на Првиот црковен собор во 325 година. Сите тие веруваат во
смртта, погребувањето и воскресението на Исус Христос, во Неговата
божественост и во Неговото второ доаѓање. Сите тие ја користат
Библијата како Божјо слово и се согласуваат во тоа дека покајанието и
верата се неопходни, за да се има вечен живот и за да се избегне пеколот.
Според податоците од агенцијата “Операција Свет” во целиот свет има
околу 900 милиони католици, 600 милиони протестанти и 250 милиони
православни. Православните, католиците и протестантите по некои
прашања се разликуваат. Протестантите, пред се го ценат авторитетот
на Библијата и секој има право да ја проучува, според одредени правила.
Православните и католиците најмногу ги ценат своите преданија и
веруваат дека само свештениците во тие цркви можат правидво да ја
толкуваат Библијата. Основните разлики меѓу овие три конфесии ги
носат корените на основоположната политура на мислење. Сите заедно,
без разлика на нивните разединувања, се согласуваат со Христовата
молитва запишана во Евангелието според Јован (17): “Не се Молам за сиот
свет, туку за оние што си Ми ги дал; зашто се Твои.” Понатаму следат
одговори иа неколку прашања, кои веројатно си г и поставувате во однос
на разликите меѓу православната; католичката и протестанската црква, но
најпрво кратка историја за протестантизмот.
ИСГОРИЈАТА НА ПРОТЕСТАНТСКОТО ДВИЖЕЊЕ
Еден од првите протестантски реформатори бил свештеникот, Јан Хус,
професор по теологија, словен, кој живеел на територијата на денешна
Чешка и кој станал маченик за верата во 1415 година. Хус поучувал
дека Писмотое поважно од традициите. Протестантската реформација
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се раширила по цела Европа во 1517 година, кога друг католички
спештеник и професор по теологија, Мартин Лутер, ја повикал на обнова
католичката црква. Тој велел дека кога Библијата е во конфликт со
црковните иредаинја, тогаш е потребно да се потчинуваме единствено
на Библијата. Лутер изјавил дека црквата постапува неправилно со тоа
што дава можност да се купуваат индулгенции (потврди за простени
гревови) преку кои луѓето ќе можат да влезат во рајот. Тој исто така
тврдел дека спасението единствено се добива преку верата во Христос,
а не се “заработува” преку вршење добри дела. Денес протестантската
реформација е распространета низ целиот свет. Како резултат на
тоа се оформиле цркви, како што се лутеранската, методистичката,
англиканската, а потоа и баптистичката, пентскостната и други.
НАПОМЕНА
Православните, католиците и протестантите не ги признаваат Јеховини
сведоци и Мормоните за христијански цркви. Денес многу протестанти се
стремат да се вратат кон чнстотата на Црквата од првиот век. Повеќето
од протестантите се нарекуваат евангелски, поради тоа што се послушни
на повикот од апостол Павле: “Живејте достојно за Хрнстосвото
Евангелие...да чујам за вас дека стоите во еден дух, борејќи се еднодушно
за евангелската вера,” (Фнлипјаните1:27).
ЗОШТО ПРОТЕСТАНТСКИТЕ ВЕРНИЦИ ЈА ПРОУЧУВААТ
БИБЛИЈАТА?
Евангелско протестантските цркви веруваат дека секој христијанин
одговара за својот духовен живот н секој треба да ја чита и проучува
Бивлијата. За ова убедување тие се потпираат врз учењето од Дела
на Апостолите (17:11) каде што се вели: “Овие беа поблагородни од
солуњаните; тие го примија словото со голема усрдност и секој ден го
испитуваа Писмото, дали е тоа така.  Библијата исто така ни зборува “да
го скриеме” Божјото Слово во срцата, за да не му грешиме на Бога (Псалм
118 (119):11). Апостол Павле го пофалува Тимотеј, велејќи: “Бидејќи
уште како мал ги знаеш Светите Писанија, што може да те направат мудар
за спасение преку верата во Христа Исуса.” (2 Тимотеј 3:15).
ШТО Е СТАВОТ НА ПРОТЕСТАНТСКИТЕ ЦРКВИ ЗА
ЦРКОВНИТЕ ПРЕДЛНИЈА?
Протестантите немаат ништо против црковните преданија се додека тие не
му противречат на Писмото. Тоа го објаснуваат како прво со забелешката
на Исус во Евангелието според Марк (7:8) “Зашто, вие, оставајќи ја  
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КАКО ДА СЕ ПРИМИ ВЕЧЕН ЖИВОТ И ДА СЕ ОДИ НА НЕБО
Кога на апостол Петар му поставиле слично прашање (Дела 2:38), тој
вака одговорил: ‘’Покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исуса
Христа за простување на гревовите, и ќе примите дар од Светиот Дух.” Во
Евангелието според Марко (16:16) Господ Исус рекол: “Кој ќе поверува
и се крсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден.” Апостол
Павле во Посланието до Ефешаните (2:8-9) напишал: “зашто по благодат
сте спасени преќу верата, и тоа не е од вас самите – Божји дар е; не е од
дела, да не бн некој да се пофали.” Спасение - тоа е Божји дар, кој ние
не можеме да го заработиме со добри дела. Тоа се темели на покајание за
нашите гревови и вера во жртвената смрт на Христос. Подготвени ли сте
да се покаете за вашите гревови токму сега и да му го предадете животот
на Христос. Ако сте подготвени, помолете се со оваа едиоставиа модитва.
“Татко небесен! Признавам дека грешев. Ти приоѓам во името на
Исус Христос и те молам да ми простиш. Направи ме таков човек,
каков што Ти сакаш да бидам. Дај ми ново срце, кое има желба да
постапува правилно. Амин!”
Ако се помоливте со оваа молитва и ако го направите тоа искрено, тогаш
вашите гревови ви се простени! Вие го добивте вечниот живот (1Јован
5:13). Сега вам ви е неопходно да растете во пребивањето со Бог, затоа
отворете ја Библијата и читајте ја секојдневно. Не враќајте се на стариот
грешен живот. Молете Му се на Бог секој ден во името на Исус Христос,
не помалку од 15 мин. Молете се за вашето срце. Раскажете им на другите
за Исус и најмалку барем еднаш во неделата сретнувајте се со други
христијани за да се бодрите, молите и да се поучувате еден со друг. Бог
нека ви помогне!  “...уверен во тоа дека Тој, Кој го започна во вас доброто
дело, ќе го извршува до Денот на Исуса Христа.” (Филипјаните 1:6)
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Завет не постојат никакви укажувања. Обично не се нарекуваат “отци”,
бидејќи Исус рекол во Евангелието според Матеј (23:9): “и никого на
земјата не го нарекувајте свој отец, оти еден е вацгиот Отец, Кој е на
небесата.”

Божјата заповед, го држите предането човечко.” И Евангелие според
Матеј (15:3,6) “Па зошто н вие ја престапувате Божјата заповед заради
вашите прсданија. Така ја нарушувате запопедта Божја заради вашето
предание.”

ЗОШТО ПРОТЕСТАНТИТЕ НЕ ИЗРАБОТУВААТ КРСТНИ
ТВОРБИ И ЗОШТО КАЈ НИВ СЕ СРЕТНУВА ДРУГ КРСТ?
Протестантите не се противставуваат на крстннте изработки, но
бидејќи тоа не се спомнува во Писмото, затоа тие не поучуваат така.
Протестанските и католичките цркви за разлика од православните,
претиочитаат да корастат едноставен крст.

ЗОШТО ПОВЕЌЕТО ПРОТЕСТАНТСКИ ЦРКВИ НЕ КРШТЕВААТ
БЕБИЊА?
Повеќето протестанти сметаат дека децата по смртта веднаш одат во рајот.
Исто така, тие веруваат во библиското тврдење дека на крштавањето мора
да му претходи покајание (Дела 2:3). Тие своето убедување го темелат врз
2 Царства (12:23), каде што е опишана смртта на синот на цар Давил од
Бетшеба. Давид тврдел дека ќе дојде време кога тој ќе го види својот син
на небото. Библијата, исто така вели дека децата не знаат за добро и зло
(2 Царства 1:39). Во Посланието до Римјаните (5:13) напишано е: “...но
гревот како таков не се смета, кога нема закон.” Исус рекол: “оставете ги
децата и не пречете им да доаѓаат при Мене, зашто на таквите им припаѓа
небесното царство (Матеј 19:14). Протестантите велат дека во Библијата
нема ниту еден случај на крштавање на бебе, а и Исус чекал за своето
крштавање до 30-та година.

ЗОШТО ВО ПРОТЕСТАНСКИТЕ И КАТОЛИЧКИТЕ ЦРКВИ
НЕМА ИКОНОСТАСИ?
Протестантите и католиците веруваат дека иконостасите ја симболизираат
завесата која ги одделувала луѓето од Најсветото место во Ерусалимскиот
храм. Тие сметаат дека кога Бог ја раскинал завесата на две во моментот
на Исусовата смрт (Матеј 27:51), тогаш Тој самиот кажал дека ние повеќе
не сме одделени од Него благодарение на крвта, која ја пролеа за да ни
се простат гревовите, ако се покаеме и поверуваме во Христос за наше
спасение.
КАКО МОЖАТ ПРОТЕСТАНПДТЕ ДА ОДРЖУВААТ
БОГОСЛУЖБИ НА ЈАВНИ МЕСТА ИЛИ КИНО САЛИ, БИДЕЈЌИ
НЕ СЕ СВЕТИ И НЕ СЕ ОСВЕТЕНИ?
Исус кажал во Евангелието според Матеј (18:20): “Зашто, каде се двајца
или тројца собрани во Мое име, таму сум и Јас меѓу нив.” Протестантите
веруваат во тоа дека богослужбата се осветува не од местото на
проповедање, не од зградата, туку од Христовото присуство меѓу
верниците. Библијата исто така вели дека како Божји храм се јавуваат
христијаните, а не зградите: “Не знаете ли вие дека сте Божји храм, и дека
Божјиот Дух живее во вас?” (1 Коринќани 3:16). Библијата ни покажува
дека првите христијани држеле служби на многу различни месга: во
училишта (Дела 19:9), во еврејски синагоги (Дела 18:4, 26; 19:8), во
еврејскн храмови (Дела 3:1) и во приватни домови (Дела 2:46, 5:42, 18:7;
Филемон 1:2,18:7; Колошани 4:15; Римјаните 16:5 и 1Коринќани 16:19).
Благовестните служби, согласно со Библијата се одвивале покрај река
(Дела 16:13), меѓу улични толпи (Дела 2:14) и на плоштади (Дела 17:17).
Нема ни еден доказ во Библијата дека првите христијани одржувале
богослужби во црковни згради.

ЗОШТО ВО ПОВЕЌЕТО ПРОТЕСТАНТСКИ ЦРКВИ СЕ
ПРАКТИКУВА КРШТАВАЊЕ НА ВОЗРАСНИ?
За одговор на ова прашаље, протестантите ги наведуваат стиховите
од Дела на апостолите (19:1-7). Апостол Павле крштавал 12-мина кои
веќе биле крштавани во вода.   Повеќето протестанти сметаат дека
крштавањето без покајание е бесмислено и поради непознавањето
на доброто и злото бебињата не можат да се покајат. Некои верници
одлучуваат да ги крштаваат своите мали деца со вера дека еден ден тие ќе
се покајат.
ЗОШТО ВО ПРОТЕСТАНТСКИТЕ ЦРКВИ И ДОМОВИ НЕМА
ИКОНИ?
Христијаните протестанти сметаат дека десетте заповеди (2 Мојсеева)
забрануваат да се изработуваат ликови за поклонување: “Не прави за
себе идол, ниту каква слика на она што е горе на небото, што е долу на
земјата и што е во водата под земјата.” Во 3 Мојсеева (26:1) е залишано:
“Не правете ракотворнн ликови ни делкани и не издигајте столб и не
поставувајте во земјата камења со знаци, за да им се поклонувате, зашто
Јас сум Господ вашиот Бог.” Во 5 Мојсеева (4:15, 16) Господ вели:
“Бидете цврсто убедени во душите свои, бидејќи не видовте никакво лице
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во оној ден, кога Господ ви говореше, во гората Хорив од средината на
огнот. Не вршете беззаконија, правејќи си ликови вајани, секакви ликови
на маж или жена.” Заради ова протестантските верници не изработуваат
слики за да им се поклонуваат од претпазливост дека некои луѓе би
можеле да им се поклонуваат на овие ликови наместо на Бог.

ЗОШТО ПРОТЕСТАНТИТЕ НЕ СЕ МОЛАТ НА СВЕТЦИ ИЛИ НА
ДЕВА МАРИЈА?
Протестантите претпочитаат да го следат Исус. Тој не поучува да се
молиме, велејќи: “Да се свети името Твое.” Евангелските верници велат
дека во Писмото нема примери каде што некој се моли на Марија или на
светци. Тие сметаат дека Библијата забранува да се молиме на луѓе, кои
умреле, иако биле хрнстијани и се наоѓаат во рајот. Ова е втемелено врз
5 Мојсеева (18:10-12) каде се вели: “Да не се најде човек пред тебе...што
повикува мртви.” Господ го осудил Саул, затоа што тој комуиицирал со
свети Самоил по неговата смрт (1 Дневници 10:13-14).
ШТО ВЕРУВААТ ПРОТЕСТАНТСКИТЕ ЦРКВИ ЗА ДЕВА
МАРИЈА?
Евангелско - протестантските цркви сметаат дека Марија била прекрасен
пример на христианска послусност спрема Бог и дека останала девица се
додека не се родил Исус. Докази во врска со тоа се наоѓаат во Евангелието
според Матеј (1:25), каде се зборува дека нејзиниот сопруг Јосиф не ја
спознал (не спиел со неа) се додека не го родила својот Син првенец,
а во други сгихови од Библијата се спомнуваат браќата и сестрите на
Исус (Матеј 12:46,13:55-5; Марко 3:31; Јован 2:12, 7:3).  Евангелско протестантските цркви не веруваат дека Марија била безгрешна, бидејќи
во Евангелието според Лука (1:47) таа го нарекува Господ свој Спасител,
според тоа не би и бил потребен Спасител, ако била безгршна.
КАКО МОЖЕ ДА ИМА ПОВЕЌЕ ОД ЕДНА ЦРКВА?
Евангелско - протестантските цркви веруваат дека има само една
вистинска сеопшта Црква, но не сметаат дека таа се јавува како една
организација создадена од човек. Таа вистинска Црква се состои од сите
луѓе кои го љубат Бог и му служат преку покајанието и верата во Исус
Христос. Многу протестантски цркви, како на пример лутеранската
и англиканската, претендираат на апостол-ското наследство, како и
православната и католичката црква. Додека други, пак, сметаат дека
свештениџите со ракополагање се распростраииле надалеку како една
Црква. Протестантите веруваат дека можеме да дознаеме дали одредени

свештеници и цркви се поставени од Бог, ако го следиме советот на Исус:
“Пазете се од лажните пророци, кои доаѓаат во овча кожа, а однатре се
волци грабливи; По нивните плодови ќе ги познаете; Се бере ли грозје од
трње, или смокви од чичка... Не секој што ми вели: Господп, Господи ќе
влезе во небесното царство, туку оној што ја исполнува волјата на Мојот
Отец Кој е на небесата”(Матеј 7:15, 16, 21).
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ГИ ПРИЗНАВААТ ЛИ ПРОТЕСТАНТИТЕ СЕДУМТЕ
ВСЕЛЕНСКИ СОБОРИ?
Протестантите ги применуваат повеќето поставени историски црковни
собори, но не ги сметаат за безгрешни. Таквото однесување е втемелено
врз фактот дека некои одлуки кои се донесени на двата последни Никејски
собори си противречат едни на други во врска со иконите. На првиот
донесен во 754 година, користењето на икони било забрането, а на
вториот донесен во 787 година, било решено дека користењето на икони е
неопходно. Протестантите ги применуваат решенијата на Соборите само
тогаш кога тие се во согласност со учељето на Библијата.
ШТО ВЕРУВААТ ПРОТЕСТАНТИТЕ ЗА ЦРКОВНИТЕ ОТЦИ?
Протестантите ги прифаќаат и ги ценат учењата на црковните отци
(црковните свештеници, кои живееле по апостолите), само кога тие учења
се во согласност со Писмото.  Тоа се темели врз фактот дека честопати
црковните отци имале различни ставови.
КАКОВ Е СТАВОТ НА ПРОТЕСГАТТГИТЕ ЗА МОШТИТЕ НА
СВЕТЦИТЕ?
Протестантите не веруваат дека во моштите на светците има иекаква
посебна сила, бидејќи Библијата не не учи така. Протестантите сметаат
дека случајот со коските на Елисеј, преку кои воскреснал мртовец (4
Царства 13:21), не е ништо друго освен исполнување на Божјото ветување
дадено на Елисеј, а тоа е дека Елисеј ќе има двојно поголемо помазание од
она на Илија (4 Цараства 2:9). Чудата кои се случиле по смртта на Елисеј
двојно ги преминало чудата направени од Илија. Протестантите сметаат
дека Библијата нема други укажувања за тоа дека хрнстијаните треба да ги
почитуваат телата на умрените, затоа и не постапуваат така.
ЗОШТО ПОВЕЌЕТО ПРОТЕСТАНТСКИ СЛУЖИТЕЛИ НЕ
НОСАТ МАНТИИ И ЗОШТО НЕ ГИ НАРЕКУВААТ “ОТЦИ”?
Протестантскитс служители не носат мантии, бидејќи ни Исуќ, ни
апостолите не носеле некои специјални облеки. За такво нешто во Новиот

