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Пишува:
Елизабета АНДОНОВСКА

ТВОРЕШТВО
ТВОРЕШТВО

СВЕТОЗАР ТОДОРОВСКИ - СВЕ    

ЧОВЕКОВА М 
Е ДА СЕ СПРО 
БОЖЈОТО МЕ 

Светозар Тодоровски - 
Свето е роден 1945 го-
дина во село Мургаш, 

Кумановско. Уште како дете 
го напуштил родното место, 
каде што повторно се вратил, 
со желба тука да остане за-
секогаш. Мургаш, местото к а-
де што му се наоѓа домот, од 
каде што црпи сили за тво-
рењето, со способноста и 
силата која во него се поја-
вила за да им помага на лу-
ѓето, кои болката и болеста ги 
поттикнала да чукнат на не-
говата врата, го чувствува за 
свето: чисто, убаво, со услови 
за мирен, спокоен и здрав 
живот.

Тодоровски се градел са-
мостојно и сестрано се раз-
вивал, при што особено вни-
мание му посветувал на суш-
тественото - духовното, секо-
гаш учејќи и размислувајќи 
за недореченото, постојано 
барајќи ја вистината. По во-
кација тој бил наставник во 
сите степени на образовниот 
систем, воен старешина, оп-
штественик, а истовремено и 
земјоделец, градинар..., со 
жел ба секогаш и во сè да би-
де успешен и чесен.

"Кога се во прашање визиите на почетоков на 
новава ера, Бог упатува на можност, порано 
или подоцна, делумно или повеќе или во 
целост, да се предвидат и на тој начин да се 
посочат убавите цели кон кои треба да те ж-
неат сите, кон кои Бог ги упатува сите и кон 
кои мора луѓето да се движат доколку сакаат 
да бидат успешни и среќни. Оние кои тоа 
нема да го прифатат заради својата не ра зум-
ност и други негативни особини кои ги има-
ат, ќе талкаат, ќе страдаат и ќе пропаѓаат, 
што значи нивната иднина ниту е светла, 
ниту е успешна, ниту ќе им обезбеди среќа и 
благосостојба во новата ера која Бог ја за-
мис лил како ера на мир, благостојба и се оп-
шта среќа", констатира во својата книга "Па-
тот кон среќата" господинот Тодоровски.

ПИШАН ЗБОР

Во текот на последнава де-
ценија исклучителен акцент 
му посветува на духовното 
воопшто, кај него се јавува 
чувство на одредена сила, 
односно тој лично смета, ка-
ко што вели и самиот, дека 
Бог го возвишил, давајќи му 
моќ, знаење и задача, во смис-
ла: "Твоите особини се Мо ја 
творба на основа на Моите 
потреби". "Слушај Ме, учи и 
сфаќај... дејствувај". Ваквите 
свои чувства господинот То-
до ровски ги опишува во кни-
гата "Вистина". Тој посочува 
дека со Божјата моќ и задача, 
со енергијата која ја поседува 
успеал да им помогне на 
многумина, односно дека ги 
излекувал, а многу луѓе по-
учил како да живеат и како 
успешно да работат.

Во книгата "Патот кон ср е-
ќата" Тодоровски ги објас ну-
ва своите видувања и сфа ќа-
ња, сопствените сили и мо ж-
ности:

"Бог почнува нова ера со 
цел да завладее мир, раз би-
рање, благосостојба, лична и 
сеопшта среќа... Сите лоши 
нешта кои ги направил не-

разумниот човек мора да се 
поправат, а да се постигне, 
возвиши и награди сè што е 
според Божја мерка и бла-
гослов, Божја волја, а задача 
за луѓето е да се изгради нов 
свет, полн со убавини и сре-
ќа... Тука човекот е поставен, 
создаден да ја игра главната 
улога...".

Всушност, оваа книга е 
создадена како резултат на 
неговата волја и, според То-
доровски, таа значи поука 
како да се однесуваат луѓето 
за да го победат злото, да се 

преобразат во побожни, ум-
ни, вредни личности, кои ќе 
живеат според Божјата вис-
тина, исполнети со љубов и 
со убавина.

Тој објаснува дека сè она 
што го напишал во "Патот 
кон среќата" му било кажано 
од Бога, го дефинира како за-
должение кое го добил за да 
го објави во вид книга и да го 
афирмира меѓу луѓето. 

Меѓу другото, господинот 
Тодоровски вели дека се чув-
ствува и пресреќен поради 
тоа што е еден од мисио не-
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   ТО, ПИСАТЕЛ  И ИСЦЕЛИТЕЛ 

ВЕДУВА 
ЃУ ЛУЃЕТО

рите кои треба да го спро-
ведуваат Божјото меѓу луѓето 
и тоа само со добрина и со 
љубов, да ја пренесуваат Не-
говата вистина и моќ.

НЕМА СРЕЌА БЕЗ 
ВИСТИНА

Вистината е идејата во дил-
ка. Таа се изразува во свеста, 
дека сè што е реално е Божјо 
реално, Божја вистина. Бидеј-
ќи во Божјата реалност го от-
сликува Бога со целата него-
ва суштина, вистина, човекот 
трагајќи по патот до среќата, 
всушност трага по вистината, 
по патот до Бога.

"Не станува збор за ба ра-
ње вистина како (да речеме) 
барање злато, бидејќи оној 
кој најде злато, никако не зна-
чи дека ја нашол и среќата. 
Со наоѓање на Божјата вис-
тина се наоѓа универзалниот 
принцип, пат на правилен 
жи вот и на тој начин на лич-
на и сеопшта среќа. Божјата 
вистина дава одговор, објас-
нување на сите непознаници, 
кои инаку човекот го водат 
во заблуди, странпатици кои, 
пак, водат во несреќа. Оној 
кој ја знае Божјата вистина и 
кој ја применува во својот жи-
вот, тој го живее животот на 
совршениот.

Живот на совршениот не 
значи дека човекот станал 
совршен, туку дека се возви-
шил, се доближил до совр-
шенство, што значи се одда-

лечил од несовршените, не-
среќните. Значи, човечката 
среќа е условена од степенот 
на познавањето на Божјата 
вистина и живеење според 
таа вистина. Степенот на лич-
ната среќа е еднаков на сте-
пенот на живот по Божја ви-
стина", констатира Тодо ров-
ски.

Господинот Тодоровски се 
обидува да им пренесе од ре-
дени пораки на луѓето, при 
што заклучува:

"Сите оние луѓе, сегашни 
и идни, кои сериозно ќе ги 
сфатат овие Божји пораки ка-
ко задачи, како смисла, суш-
тина на животот и однесу ва-
њето, ќе си обезбедат спо-
којство и мир на душата, 
здравје и среќа, напредок на 
себе, на своите поколенија, 
на сè друго кое ќе го создадат 
и со тоа всушност ќе дадат 
полн придонес со вакво бла-
гоугодување и успешно жи-
веење да обезбедат пред ус-
лови за постигнување на 
крајните од Бога дадени це-
ли и задачи и на тој начин 
ерава ќе почне со силна и 
одлучна преобразба, а потоа 
трајно ќе живее така како 
веќе е кажано во книгава: 
благодетно, мирно, спокојно, 
убаво, со љубов и среќа".

"Секој човек е од Бога со з-
даден како слободен и со ум 
надарен и има можност да 
избира како ќе живее и ќе 
дејствува. Бог сака овие Не-
гови идеи да бидат прифа-
тени од читателот како совр-
шени, да станат содржина на 
личниот живот, постојана аф-
ир мација и поука на другите 
за сеопшта благосостојба. Зна-
чи, оваа книга е Божји пато-
каз - Пат кон среќата", об јас-
нува авторот.

Според Светозар Тодо ров-
ски - Свето, сè што е на пи-
шано во оваа книга прет-

негова околина, сè на Светот, 
за така градејќи го Светот да 
си создава и на себе и на 
Светот услови за благодетен 
и среќен живот", посочува 
Свето.

Во книгата се среќаваат 
бројни содржини, пораки, 
видувања, знаења кои  веќе 
многу пати порано се кажани 
од Бога, порачани од Божјите 
избраници од минатото и од 
сегашноста, раширени меѓу 
луѓето, живот применуван та-
ка како што е посочено од 
Бога. 

ставува Божја порака за см ис-
лата, содржината на живо тот 
на човекот и на сè што пос-
тои на овој Свет.

"И овој пат, на овој начин 
Бог повторува, потсетува, да-
ва задачи за тоа како човекот 
да живее и да се однесува за 
да си обезбеди правилен, 
суштествен, убав, среќен жи-
вот како на себе си како на 
човечки род, така и да го об-
лагородува и сè она што е 


