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Инервју

Разговорот го водеше:  
Елизабета АНДОНОВСКА

ЉУПЧО РИСТОВСКИ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАРАН АТА 
- МАКЕДОНСКА ХРИСТИЈАНСКА МИСИЈА И 
ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РМ

С О  Б Л А Г О С Л О В  С О  Б Л А Г О С Л О В  
О Д  Б О ГА  Д А  Г О  О Д  Б О ГА  Д А  Г О  

О С Т В А Р И М Е  О С Т В А Р И М Е  
Б И Б Л И С К О Т О  Б И Б Л И С К О Т О  
В Е Т У В А Њ Е  З А  В Е Т У В А Њ Е  З А  
М А К Е Д О Н И Ј АМ А К Е Д О Н И Ј А

Господине Ристовски, што е всушност Маран ата?

РИСТОВСКИ: Маран ата е здружение на граѓани кое има 
цел преку електронско проповедање или преку Интернет 
стра ната www.maran-atha.org.mk да ги доближи до срцата на 
луѓето во Македонија библиските вистини, вредности и прин-
ципи, со единствена цел тие вредности и принципи да станат 
темел на секоја наша активност, во сите области на оп штес т-
веното живеење, едноставно да станат наше секојдневие, 
дома во фамилиите, на работните места, секаде каде што се 
движиме. Ова е иницијатива на неколку посветени и пасио-
нирани проучувачи на Библијата, како докажан Божји збор и 
зад ова здружение нема црковна позадина. Тоа значи дека 
спаѓа во т.н. нецрковен сектор и има приближно слична улога 
како што има невладиниот сектор наспроти Владата.

Љупчо Ристовски е актуелен претседател на Ма-
ран ата - Македонска христијанска мисија. Послед-
ниве неколку месеци се одвива една особено ин-
тересна активност на промовирање на библиските 
вредности и принципи во македонската јавност, 
преку анализи на актуелни општествени настани и 
состојби во Македонија и нивно изложување во ти-
ражни дневни весници. На особено критички начин, 
со користење многубројни цитати од Библијата, 
Љупчо Ристовски ја потсети македонската јавност на 
моралната криза на општеството и преку анализа й 
укажа на јавноста каде и во која насока се движи 
македонското општество. Исто така, Ристовски се об-
рати и до црковното свештенство на сите христи-
јански цркви во Македонија со прашања дали и кол-
ку христијанските цркви ја остваруваат целта на 
свое то постоење, дали христијанството во Маке до-
нија оди по патот, вистината и животот кој е Христов 
и дали е време за длабоки реформи во македонските 
христијански цркви. Овие теми се доволен пре диз-
вик за интервју со претседателот на Маран ата.
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Кога сме веќе кај Владата, вие сте и нејзин актуелен др-
жавен советник, во една сосема друга област?

РИСТОВСКИ: Да, истовремено сум и државен советник во 
Генералниот секретаријат на Владата, и во досегашниот про-
фесионален ангажман работев и на евроинтеграционите про-
цеси и во области како имплементацијата на охридскиот Рам-
ковен договор, потоа на економската ревитализација на по-
ранешните кризни подрачја, по конфликтот во 2001 година, на 
меѓународната соработка во областа на земјоделството, а во 
последниот период на прашања од областа на земјоделскиот 
и руралниот развој и вкупните реформи во земјоделскиот сек-
тор. Се разбира, Маран ата е доброволна и самофинансирачка 
институција и е дополнителен ангажман, токму поради па си-
јата која ја чувствувам кон Библијата и припадноста кон Бога, 
и еве цела деценија целосно ме преокупира. Всушност, и 
Библијата вели прво да го бараме "царството небеско", што 
значи да го побараме присуството Божјо во нашите срца и 
животи, а потоа, вели Словото, сè друго ќе ни се додаде.

Да се вратиме на пораките од Маран ата, а потоа нема 
да изостанат и политичките теми и дилеми. Во еден 
флаер Вие ја допревте библиската перспектива на Ма-

кедонија и објавивте некои библиски вистини за неа. 
Кажете ни нешто повеќе за ова?

РИСТОВСКИ: Македонија и Македонците се библиска земја 
и народ. Тоа е потврдено во Божјиот збор. На 28 места во Биб-
лијата се спомнуваат Македонија и Македонците, а ниту ед-
наш не ги сретнав Бугарија или Бугарите, Србија или Србите и 
сл. Библијата е докажан Божји збор, пишувана е од Бога вда х-
новени луѓе. Составена е од Стар и Нов завет, што значи го 
опфаќа периодот пред Христа од цели 3000 години и по Хрис-
та околу 60 години. Сè што беше предвидено и пророкувано 
во периодот пред Христос се оствари, речиси со милиметарска 
компјутерска прецизност со доаѓањето на земјата на Исус 
Христос и со настаните околу неговиот живот, воскресението, 
вознесението и излевањето на Светиот дух на земјата. Ова се 
потврдени факти. Најеминентните историчари и институции 
од оваа област ги пронашле одговорите за т.н. "дупки" во ис-
торијата на човековото постоење или во периодите кога бук-
вално немало никакви записи за настаните и за случувањата 
токму во Библијата. И кога светот одамна ја смета Библијата за 
издржан извор на информации и историски факти, не гледам 
причина зошто ние Македонците сè уште се држиме понас-
трана од неа, зошто сè уште ни изгледа далечно, необјасниво, 
помалку и чудно и најчесто тешко за разбирање и при фа-
ќање.

Што мислите, зошто му е дадено толку големо значење на 
настанот кога на Апостол Павле на сон му се објавил човек Ма-
кедонец и го повикал "Дојди во Македонија и помогни ни", а 
Апостолот бил на пат кон Грција? Зошто било потребно Господ, 
токму во Божјиот збор, да ја потенцира разликата меѓу двете 
држави, области и народи? Зошто било важно да се отвори 

"Ако го слушаш гласот на Господ, твојот Бог, ги 
чуваш и ги извршуваш сите Негови заповеди, кои 
денес ти ги заповедам, тогаш Господ, твојот Бог, 
ќе те постави погоре од сите народи на земјава; и 
ќе се пренесат на тебе сите овие благослови и ќе се 
исполнат, ако го слушаш гласот на Господ, твојот 
Бог". 

Повторени закони / 5-та Мојсеева книга 28:1-2 
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првата христијанска црква токму на македонска територија и 
зошто токму жена Македонка со име Лидија (да ве потсетам 
дека и денес ова е најчесто давано име токму во Македонија, 
ретко во Грција, Бугарија и Србија), била првата која го при-
мила Исус Христос за свој Господ и Спасител и поверувала во 
спасението кое води во вечен живот?

Ништо нема случајно во Божјиот збор, и целиот е "...за 
поука, поправање, корекција и изобличување во правда и 
правичност". Ова се силни, да не речам "убиствени" аргументи, 
особено сега кога имаме реални несогласувања со нашиот 
јужен сосед. Прашање е кога Грција ќе го прифати ова како 
фактичка состојба? Грчкиот народ навидум е длабоко бо го-

вели: "...само Јас ги знам замислите, што сум ги смислил за вас, 
вели Господ, замислите за добро, а не за зло, да ви дадам 
иднина и надеж. Па, ќе повикате по Мене, ќе дојдете и ќе ме 
замолите, и Јас ќе ве слушнам; ќе Ме побарате, и ќе Ме најдете, 
ако Ме побарате од сè срце".

Ветувањето е дека таму каде што е Божјото присуство, таму 
злото не се допира. И токму затоа е исклучително важно да се 
избориме како народ за присуството Божјо. Прво во нашите 
семејства, домови, потоа на нашите работни места и во жи-
вотите воопшто. Тоа е единствениот пат, вистина и живот. На-
шиот Бог создател "дојде за да ни даде живот, и тоа не било 
каков туку живот во полнота", значи во мир, спокојство, здрав је, 
финансиска слобода, успех и просперитет пое динечно, и како 
нација.

Замислете ситуација кога политичарите ќе ја излеат целата 
своја агапе христијанска љубов кон граѓаните, кон својот 
народ, кога библиските вистини и принципи за правда и пра-
вичност ќе ги вградат во секоја нивна мисла, збор и постапка 
и кога на дело ќе покажат дека навистина го сакаат и се борат 
за својот народ како за свој "ближен". Што мислите, каква ќе 
биде реакцијата на гласачкото тело? А што мислите каква ќе 
биде реакцијата на Бога? Тогаш кога на дело ќе види дека 
Македонецот ја исполнува најголемата заповед "... да се сака 
Бог со целото свое срце, тело, сила, душа и разум и да се сака 
ближниот како што се сака себеси". Тоа е патот до присуството 
Божјо и до Божјите благослови.

Дали постои морална криза во Македонија?

РИСТОВСКИ: Прашањето е до кој степен сме пропаднале 
во морална криза. Сите сме сведоци дека постои. Секаде око-
лу нас гледаме морално распаѓање на системот. Измешани се 
моралните вредности. Тоа што треба да е вредно се исмева, и 
обратно. Секаде млади со алкохол, со цигари в рака, пијанство, 
дрога на секој чекор, доцни излегувања, срамно намалена 
границата на возраста за секс меѓу младите, пцости, тепачки, 
дури и убиства. Младите не се виновни за оваа состојба. И не е 
умесно да се бара виновникот. Успешните луѓе се занимаваат 
со решенија. Системот треба да се менува. Образовниот сис-
тем треба да претрпи коренити реформи. Воведувањето ве-
ронаука во основните училишта е чекор во таа насока. Децата 
треба да слушаат за Господ, за Библијата, за пораките и вред-
ностите од неа, за надежта и перспективите кои ги нуди жи-
вотот со Бога во секојдневието. Исто така, христијанската црк ва 
треба да претрпи коренити реформи и му се молам на Бога да 
се роди вистински реформатор од редовите на црковното 
свештенство на светата Македонска православна црква, и на 
останатите христијански цркви во Македонија. Погледнете ги 
црните хроники во весниците. Злото е насекаде околу нас. Се 
зголемува несигурноста на луѓето, стравот и ужасите се на до-

бојазлив народ, и ние Македонците треба да ги поставиме 
работите и од овој аспект.

Има уште многу места во Библијата каде се опишуваат бук-
вално карактерните разлики меѓу Грци и Македонци, разлики 
кои и денес постојат и речиси се идентични со спомнатите во 
Библијата. Но, за тоа во друга прилика.

Вие сте убедени дека Библијата може да се употреби и 
во политиката?

РИСТОВСКИ: Не само во политиката, туку и во секоја об-
ласт од животот. Божјиот збор е жив и денес, и ..."е остар и 
доведува до раздвојување на телото од душата". 

Веќе подолго време темелно проучувам десеттина странски 
изданија на Библијата од различни аспекти и убеден сум дека 
властите во Македонија, сегашни и идни, немаат друг темел 
освен Словото Божјо, како еден вид  упатство за владеење, ка-
ко патоказ за водење на политиката, пат кој единствено можно 
ќе нè однесе до Божјите благослови на овие простори. Нема 
причина да не веруваме на ветувањето на Бога од 5-тата 
Мојсеева книга (Повторени закони) 4:29, кога Бог директно ни 
се обраќа и нам денес: "...кога ќе Го побарате Господа, вашиот 
Бог, ќе го најдете, ако го побарате од сè срце и со целата своја 
душа". Или кога во Книгата на пророк Еремија 29:11-13 ни 

"...ќе имаш успех во твоите патишта и умно ќе 
постапуваш... биди цврст и храбар, не плаши се и 
не се ужасувај, зашто Господ, твојот Бог, е заедно 
со тебе, каде и да одиш".

Исус Навин 1:8-9

ЉУПЧО РИСТОВСКИ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАРАН АТА 
- МАКЕДОНСКА ХРИСТИЈАНСКА МИСИЈА И 
ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РМ
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фат во секој момент од нашето постоење. До кога, почи тувани 
мои?

Зарем толку сме неспособни да се свестиме и да одлучиме 
да направиме пресврт кон подобро?

Ќе ја повторам мојата омилена сентенца: "На прашањето 
која е најголемата глупост која му се случила на човештвото 

РИСТОВСКИ: Да, точно. Тоа е мисија на црквите. Но, тогаш 
кога владите "заспиваат" или "застрануваат" и се неефикасни, 
се јавува невладиниот сектор за да ги врати на позицијата за 
која и постои владата, да работи во интерес на граѓаните. Така 
е и во нашиов случај. Христијанските цркви во Македонија се 
во фаза на апатија. Тромо и тешко допираат до срцата на на-
родот. Вистината од Словото е далеку од нашето секојдневие. 
Спасението уште подалеку. Црковното свештенство "навидум 
побожно, се откажало од силата Божја", треба да се објави со 
својата мисија меѓу мојот народ. Македонецот заслужува "жи-
вот во полнота" и "живот вечен". Токму затоа, Маран ата јавно 
се обрати до црковното свештенство на македонските хрис-
тијански цркви. Упативме повик до нив да ја надминат ле тар-
гијата во промоција на Библијата и библиските принципи и 
вредности во животите на луѓето. Едноставно, со вера, љубов 

досега, Ајнштајн одговорил: Да очекувате промени на по доб-
ро, а постојано да ја повторувате истата, секојдневна рутина 
во вашиот живот, без да се промените себеси".

Време е за мобилизација кон ветувањата од Бога. Време е 
за враќање кон живиот Божји збор, кој е и извор на жива вода. 
И кој пие од тој извор, вели Словото, нема да ожедне и ќе има 

и надеж да им пристапат на Македонецот и на сите заин те-
ресирани, да ја објават веста за доаѓањето на нашиот Господ и 
Спасител Исус Христос на начин разбирлив и достапен за 
секој. Секој со свој личен пример, како што тоа го правеше 
Христос, да придонесат во својата средина, да бидат високо 
морални, посветени свештенослужители, независно од која 
христијанска црква потекнуваат.

На крај, какви се перспективите на Македонија, гледано 
од библиски аспект?

РИСТОВСКИ: Македонија како библиска земја и Ма ке дон-
ците како библиски народ заслужуваат и библиска пер спек-
тива. Бог ни ветил, и нам на Македонците, но и на сите народи, 
дека секој кој ќе повика кон Него, со вера, ќе биде спасен. 
Ветувањето Божјо е вистинито. "Исус Христос е ист, вчера, 
денес и во векови".

И мојата молитва е Бог да ја благослови 
Македонија. И ги повикувам сите Македонци, 
каде и да се во светот, да се молат за Бог да ги 
благослови Македонија и Македонците.

Па, зарем има нешто поубаво од ова вету-
вање Господово за перспективите на Маке-
донија. Мисијата на Маран ата е да придонесе 
кон ова, да придонесе кон објава на една по-
инаква вистина за перспективите на Маке-
донија. Вистина која Бог ни ја вети и нам, на 
Македонците. А таа е голема вистина, вистина 
за надеж и иднина. Во Псалм 33:12 Бог ни вели 
"Благословена е нацијата која е со (под) Гос-
пода".

живот вечен и живот во полнота на земјата.
Моралната криза во Македонија е зло во пораст. Ајнштајн 

рекол уште и дека злото се раѓа, кога Бог отсуствува од нашите 
животи. И тоа е толку библиски засновано што треба длабоко 
да нè замисли. И не само да нè замисли, туку и да преземеме, 
секој во својата област на ангажман да се врати кон Бога, кон 
"упатството за владеење на човекот - Библијата" и секоја наша 
одлука во животот да ја носиме во согласност со пораките и со 
предупредувањата од тоа "упатство", од Библијата.

Дали тоа не е работа на црквите и на црковното све ш-
тенство?


