


ПСАЛМ 1:1-3

1. “Среќен, благословен е човекот, кој не го следи советот на 
безбожниците,   не оди по патот на грешниците и не седи во 
друштвото на богохулниците.

2. туку, Законот Господов (Светото писмо – Библијата) со 
задоволство го  проучува, за Неговиот Закон (за Библијата) 
деноноќно размислува!

3. Тој е како дрво, засадено покрај река, кое својот плод навреме 
го дава и  чијшто лист не свенува; во сѐ што прави - тој успева!

“Сѐ што правите (во животот м.з.), правете го од сѐ срце како 
за Господа, а не за луѓето...“ Послание до Колосјаните 3:23 (Нов 
Завет - Библија)

На моето семејство
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П Р Е Д Г О В О Р

“...би било трагично да не се искористи Библијата за 

да ги расветли политичките институции и практики кои го 

карактеризираат Западниот свет. (Ajzenstat�, �992)”2

Развиените западни демократии ја потврдија својата 

доминантност на светската сцена во изминативе столетија, 

посебно во втората половина на 20-тиот век. 

Многупати досега, постоеле обиди да се анализира 

влијанието на Библијата, како Божји збор и збир на 

Свети книги на христијанството, на вкупниот развој 

на општествата, не само во однос на демократските 

достигнувања на политичките поредоци, туку и во 

општествено - економскиот развој. 

Кога во Стариот завет на Библијата, на човештвото 

му беше понудено “Упатство“, за тоа како треба да се 

организира општеството, најпрво беа дадени  Законите 

(петте Мојсееви книги), потоа беше дадено упатство за 

потребата од Судии (на примерот на Израилот), за да 

на крај, биде заокружен системот со Четирите книги на 

Царствата, како упатство за владеење или за извршување 

на власта. Паралелата на ова е секако најголемото 

� Prof. Janet Ajzenstat - Emeritus of Political Science, McMaster University, 
Ontario, Canada
2 “The Biblical politics of John Locke” by Kim Jan Parker, Canadian Corporation 
Studies in Religion; Wilfrid Laurier University Press (2004)
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демократско достигнување на политичките поредоци, 

имено поделбата на законодавна, судска и извршна власт. 

И не само ова, туку и многу други библиски постулати 

послужиле како основа за уредување на односите во 

државите од развиениот западен свет.

Трудов ја анализира токму врската, помеѓу библиските 

инструкции, вредности и принципи и демократските 

достигнувања на политичките поредоци и социо-

економскиот развој на развиените западни демократии, 

односно вкупната општествена благосостојба на истите. 

Развиените западни демократии се доминантно 

протестантски христијански нации. Прашањето на кое 

трудов се обидува да одговори е зошто токму овие нации, 

емпириски се покажаа и потврдија како најсоодветно 

прилагодливи на вистините на Божјиот збор - Библијата. 

Зошто, токму тие, во тој процес на прилагодување, први 

успеаја да ги вградат вистинските вредности, принципите 

и инструкциите од Библијата  како сопствени, лични 

вредносни ставови, како сопствена перцепција за тоа како 

треба да се живее животот, како треба да им се приоѓа 

на односите во непосредното опкружување, без разлика 

дали станува збор за фамилијата како најнепосредно 

опкружување на индивидуите, независно дали станува 

збор за работните средини и соодветно изградениот личен 

однос и вредносен став кон работата и обврските кои 

произлегуваат од неа, потоа, во останатото опкружување 

на пријатели и познаници, како и воопшто во сите сфери 
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и области на општествено живеење на индивидуата. 

Едноставно, верните во Бога, кои своите лични перцепции 

и вредносни ставови ги граделе во континуитет, во текот 

на својот живот, врз основа на Библиските пораки, поуки и 

опомени, всушност ги граделе своите животни релации врз 

здрав темел, врз основа на тоа што Словото ни го порачува: 

“...градење куќа на карпа...“, или на т.н. “...аголниот камен 

Христос...“. Тоа е стојалиштето кое е и еден од елементите 

на анализа во трудов.

Мудростите во Словото Божјо претставуваат основата 

на која се изградени, и ден денес се градат перцепциите 

и вредносните ставови на многу генерации, особено 

масовно прифатено токму кај споменатите нации. На тој 

начин,  во процесот на политичката социјализација тие 

оформиле стабилен и издржан сет на вредности, ставови 

и погледи за општеството и за односите во него, оформиле 

еден поинаков тип на политичка култура од која понатаму, 

се изградиле или се градат соодветни типови на политички 

идеологии и на тој начин се оформува и етаблира и соодветен 

вид на политички системи и поредоци кои, првенствено 

и доминантно се поставени во служба и во интерес на 

индивидуата. Истовремено, на тој начин се оформуваат 

и т.н. кориснички ориентирани влади или политички 

естаблишменти (“user friendly oriented governments”), кои 

владеејќи во стравот Господов и врз основа на Библиските 

мудрости остваруваат, секако, и врвни резултати во сите 

области на управување на општеството, во име и за сметка 
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на поединецот.

Смислата на презентираните во трудов емпириски 

потврдени резултати за благосостојбата и просперитетот 

на нациите и индивидуите, мерени преку неколку актуелни 

Индекси на благосостојба, просперитет и задоволство 

од животот е вредна за проучување. Вредна е особено 

и поради самите резултати од сите, без исклучок сите, 

истражувања кои се досега извршени на планетава, а 

според кои, денешните развиените западни демократии од 

доминантна протестантска христијанска провениенција се 

убедливо на врвот во светски рамки, и важат за убедливо 

најпросперитетни нации и држави со највисок степен на 

вкупна општествена и индивидуална благосостојба. 

Нашиов обид за давање јавност на тезата за 

тесните и взаемно позитивно зависни врски, релации и 

влијанија помеѓу Библиските постулати од една страна и 

општествената благосостојба и просперитет на нациите, 

државите и индивидуите од друга, е понудена рамка за 

понатамошни научни истражувања во областа. Секако, 

простор за нови анализи во квалитативна смисла, како и 

на други структурални нивоа е можна и особено пожелна, 

посебно и поради огромните можности и силните 

предизвици и извесни одлични перспективи кои пред 

секоја индивидуа и пред македонската нација како целина, 

ги нуди самостојниот и независен развој на Република 

Македонија.

Во  анализата, користен е научниот метод на интегрира-
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ње и коригирање на претходни знаења и стекнување на 

нови знаења, преку консултирање на обемна литература 

од областа. 

Истовремено, понудени се видливи, емпириски и 

мерливи докази, користено е високо ниво на објективност 

при анализата на процесите и максимално се редуцирани 

сите елементи кои наликуваат на можна пристрасност или 

тенденциозна интерпретација на резултатите, во надеж 

дека само на тој начин трудот ќе добие своевидна научна 

верификација, во периодот кој претстои. Исто така, трудот 

претставува обид за обединување во нови кохерентни 

рамки, на повеќето досегашни хипотези и претпоставки 

од областа на истражување. Во таа смисла, понудените 

теориски поставки во трудот би можело да се употребат и 

како појдовна рамка за понатамошни научни истражувања 

во областа, но и како своевиден придонес кон евентуално 

откривање и дефинирање на нови научни сознанија во 

насока кон унапредување на политичката мисла и наука 

во Република Македонија, и пошироко.

од авторот
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Проф. Д-р Славејко Сасајковски

Универзитет Св. Кирил и Методиј

Р Е Ц Е Н З И Ј А

1. Содржина на трудот

Трудот е структуриран во седум глави. 

Во првата глава – Вовед авторот ја нагласува битноста 

на прашањето и на одговорот на тоа прашање: Зошто било 

потребно толку долг период, за да се дојде до пристојна 

организациона форма на владеење, во лицето на 

демократијата, односно зошто морало да се чека илјадници 

години, за да се дојде до спознанието дека поединецот 

е основата на се, дека индивидуата е таа која го движи 

напредокот, и дека таа заслужува да биде позиционирана 

највисоко на општественото скалило? На ова прашање, 

немаме одговор ниту денес, истакнува авторот, затоа што 

се уште постојат држави и народи кои општествените 

односи ги градат на стари основи, на нешто кое е одамна 

минато. Според емпириските достигнувања, тие се уште 

градат државни системи, кои не само што го запоставуваат 

поединецот, туку и го угнетуваат, го малтретираат по 

разни основи, па дури и во современи услови. Отсекогаш, 

постоеле обидите да се владее другиот, да се стави во 
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служба на сопствените интереси, за тоа ниту во минатото 

ниту денес се избираат средства и методи.

Прашањето на приматот на позицијата на поединецот 

во општеството е Божјата позиција. Таа ни е дадена како 

информација уште во Библијата, па и во Стариот завет кој е 

пишуван пред околу 4.500 години. Библиската инструкција 

за местото на индивидуата во општеството е јасна и 

прецизна уште од дамнина.

Сите демократски исчекори кои се направени во 

историска дистанца резултат се, нагласува авторот, на 

спознајната одлука на поединци кои биле во лидерска 

позиција, односно во позиција да влијаат директно на 

уредувањето на односите внатре во државите, одлука да 

ги послушаат Божјите инструкции и да ги применат како 

вредност при нормирањето на односите. Таквите одлуки 

низ историјата секогаш биле своевиден револуционерен 

прогрес на општествата.

Во втората глава со наслов “Теоретски основи“ 

елаборирани се теориите на теократизмот, тео-

демократиите, теоконските аспирации, како и т.н. 

Христијанско право со правците Доминиомизам и 

Христијанскиот реконструкционизам како фундаментално 

и радикално крило на Теоријата за Христијанско право. 

Теориите воглавно, потекнуваат од просторите на САД. 

Преку елаборацијата на овие теории во магистерскиот 
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труд се осветлува феноменот на директна корелација 

помеѓу Библиските постулати и нивното позитивно, 

поттикнувачко влијание врз развојот и унапредувањето на 

политичките и социо - економските аспекти на општествена-

та благосостојба на развиените западни демократии. Се 

разбира влијанието се манифестира преку објективниот 

напредок во демократските достигнувања на политичките 

поредоци, кои се понапред во имплементацијата на 

Библиските постулати во непосредниот живот на луѓето 

и нациите и преку показателите за растот на социо 

- економските перформанси во развиените западни 

демократии.

Третата глава со наслов “Библиските постулати и 

демократските достигнувања во политичките поредоци 

на развиените западни демократии“ посветена е на 

изучувањето на демократските достигнувања во Велика 

Британија, САД и Норвешка, при што авторот посебно 

се задржува на елаборација на синтагмата “Морална 

политика“ која рамковно е дефинирана како дебата врз 

основа на принципите кои се потпираат на моралните 

аргументи и се судираат околу високо истакнати суштински 

вредности. Авторот истакнува дека теоретичарите на 

моралната политика сметаат дека политичарите се посебно 

внимателни на граѓанските предиспозиции во прилог на  

моралната политика бидејќи граѓаните се порасположени 

да учествуваат во политички морално креирана политика. 
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Граѓанската инволвираност цели да биде висока, бидејќи 

политиките вклучуваат технички поедноставни прашања 

за анализа а сепак тие ги допираат високо битните 

суштински вредности. Тие морални политички прашања 

можат да се свртат во црно-бела ситуација, или во “се или 

ништо“ политички опции, со мал простор за компромис 

или политички поуки.

Во четвртата глава со наслов “Мерење на демократија-

та“ авторот констатира дека демократските достигнувања 

на политичките поредоци во развиените западни 

демократии емпириски се потврдени и дека мерењата 

на нивниот степен се едни од поновите предизвици на 

политичката наука. Мерењето на демократијата зависи од 

нејзината дефиниција. Во оваа смисла особено значајна е 

комбинацијата на двете основни димензии на демократијата 

– компетицијата и партиципацијата, кои, пак, во себе ги 

вклучуваат следните елементи: степенот на електоралната 

компетиција, степенот на електоралната партиципација и 

комбинираниот индекс на демократизација.

Во петтата глава со наслов “Библиските постулати и 

социо – економскиот развој“ се тргнува од суштинската 

определба на социо – економскиот развој како способност 

да се произведе адекватна и растечка понуда на стоки и 

услуги продуктивно и ефикасно, да се акумулира капитал, 

и да распределат плодовите на производството на 

релативно правичен начин.
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Во оваа глава авторот доста широко ги пренесува 

ставовите на неколку најеминентни автори кои ја изучуваат 

оваа врска меѓу библиските постулати и социо – економски-

от развој, како, на пример, Макс Вебер, Роберт Бене, Макс 

Стакхаус, Роберт Енох Бак и други. Нивни заеднички став 

е дека компромисот помеѓу политичките и економските 

факти и религиските вредности е неопходен.

Тука, сепак, посебно интересен е ставот на  Роберт Џ. 

Баро кој ја истражува врската и ефектите на религијата 

врз економскиот раст. Ваквиот модел го нарекува 

пазарен модел на религиска партиципација и за да го 

објасни користи две инструментални варијабли, и тоа 

за постоење на државна религија односно постоење 

на религиската различност мерена преку податоците 

за религиската припадност во поединечната држава. 

Неговото истражување, кое опфатило 59 држави, покажало 

дека, посебно во нашите три анализирани случаи (САД, 

Велика Британија и Норвешка), религиското верување и 

практикување на верата во секојдневието има позитивно 

влијание врз вкупниот економски раст.  

Во шестата глава со наслов “Индикатори за општествена 

благосостојба“, всушност, пренесени се резултатите 

од едно истражување на Галуп, по кое потврдено е 

позитивното влијание на религиозноста на нацијата 

(во смисла на секојдневно практикување и живеење на 

верата) врз вкупната благосостојба на нацијата. Воедно 
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истражувачите даваат препорака во идните истражувања 

на оваа тема, а за подобро дефинирање и разбирање 

на поимот на благосостојбата, да се гледа и надвор од 

традиционалните економски индикатори, односно на 

духовните аспекти да им се дава поголемо  значење или 

барем исто толку колку на економските аспекти.

Во ова истражување благосостојбата на нациите 

анализирана е преку три фундаментално битни 

индикатори: индексот на човековиот развој, скалата за 

мерење на животното задоволство и Галуповиот индекс на 

благосостојба. 

И, на крај, во седмата глава – Заклучни согледувања, 

авторот, уште еднаш, потенцира, меѓу другото, дека 

фундаменталните промени се случуваат во вредносниот 

систем на верувања низ светот. Тие промени се резултат 

на интеракциите помеѓу постојните културни традиции, 

кои го опфаќаат и прашањето на политичката култура кај 

индивидуата оформена во специфично опкружение на 

политичка социјализација во општествата, од една страна, 

и од друга страна силите на социо-економскиот развој.

Преку интегрирање на огромен број на емпириски 

докази во кохерентна теоретска рамка, збогатено е 

вкупното знаење со начините за тоа како демократиите 

се појавуваат и развиваат, и на таа основа како се влијае 

позитивно на социо - економскиот равој на општествата.
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Едно општество може да биде сметано за добро, само 

во случај кога мнозинството луѓе кои живеат во него ги 

уживаат позитивни стапки на Индексот на благосостојбата, 

како на индивидуално, така и на ниво на нација. Северно- 

европските нации, вклучително и Швајцарија, Исланд, 

Холандија и Норвешка, вообичаено се на врвот на листата 

на Индексот на благосостојба, следени од САД, Канада и 

Австралија. Сите овие нации се богати, имаат долг животен 

век, имаат високи демократски достигнувања и стабилен 

политички поредок и високи достигнувања на полето на 

човековите права и граѓански слободи.

Заедничко, пак, за сите погореспоменати нации е 

тоа што сите се доминантно протестантски христијански 

нации. Самиот емпириски факт дека овие држави и 

нации ги граделе своите држави, политичките системи, 

институциите врз основа на идеолошкиот код кој бил 

генериран од Библиските постулати и прогресивниот 

христијански бекгроунд, и ги темелеле основите на своите 

политички поредоци на демократскиот код кој е деривиран 

од Божјите инструкции и упатството за тоа како треба да 

се организира едно општество како заедница на граѓани, 

во која индивидуата е пред сѐ и над сѐ во очите Божји, не 

упатува на заклучокот дека кругот се затвора со вкупната 

индивидуална благосостојба и на нацијата во целина, 

што само по себе подразбира дека во себе го содржи и 

високиот степен на социо-економски развој.
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2. Оценка на трудот

Во секој случај, генерално гледајќи, трудот со наслов 

“Тајната на просперитетните нации“ од авторот Љупчо Т.  
Ристовски претставува извонредно вреден научен труд, 

и тоа, така како што се дефинирани темата и основниот 

поимно – категоријален инструментариум, примарно од 

областа политичките науки.

Ваквата оценка овој рецензент првенствено ја гради на 

следните неколку темелни вертикали:

Со овој труд се прави првиот посериозен чекор 

во македонската политиколошка мисла насочен кон 

изучувањето на врската меѓу факторите од нематеријална 

( културна и духовна ) природа и нивото на квалитетот на 

просперитетот на нацијата / општествената благосостојба 

во рамките на една општествена заедница, а дефиниран тој 

просперитет / таа општествена благосостојба преку две од 

мноштвото на негови / нејзини компоненти – компонентата 

на демократскиот развој на политичките поредоци и 

компонентата на социо – економскиот развој.

Во оваа смисла овој рецензент смета дека е сосема 

исправен овој приод во нагласувањето на важноста на овие 

две компоненти од комплексот на просперитет на нацијата 

/ комплексот на општествената благосостојба, а посебно 
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на првата компонента – компонентата на демократскиот 

развој на политичките поредоци, со оглед на самиот факт 

дека овој труд, претендира, и покрај неизбежната негова 

мултидисциплинарност, првенствено да биде труд од 

областа на политичките науки.

Темата на овој труд надвор од нашата земја и нашата 

академска заедница од областите на општествените науки, 

вклучително и политиколошката македонска академска 

заедница, е  доста често теориски изучувана и емпириски 

истражувана тема. Меѓу другото, тоа се покажува и преку 

бројноста и научната доблесност на реферираната 

литература во трудот, со што оваа тема, најреално и 

најобјективно гледајќи, се има стекнато со реноме на 

потполно релевантна тема во областа на општествените 

науки, неодбегнувајќи ја, се разбира, и областа на 

политичките науки. 

Овој рецензент ја прифаќа како изразито релевантна 

конкретната дефиниција на темата на овој труд, притоа 

примарно тргнувајќи и потпирајќи го овој свој став на 

фактот дека таа / дефиницијата на темата во овој труд во 

основа е изградена следејќи ги научно широко потврдените 

теориско - политиколошки достигнувања, реферирани и 

наведени во библиографијата на трудот. 

Низ текстот на трудот авторот го демонстрира 

потребното и етаблираното ниво на квалитет на владеење 
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со основниот поимно – категоријален инструментариум 

што го употребува при неговата изработка. 

Овие се најбитните констатации за квалитетот на трудот 

на кој се однесува оваа рецензија и врз основа на кои овој 

рецензент ја гради својата позитивна оценка за него. 

3. Предлог до издавачот

Врз основа на горната содржина на оваа рецензија, 

посебно, сосема јасно, врз основа на содржаната во оваа 

рецензија оценка за рецензираниот труд, овој рецензент 

со задоволство му предлага на издавачот да го објави 

рецензираниот труд “Тајната на просперитетните нации“ 
од авторот Љупчо Т. Ристовски како вреден научен труд, и 

тоа примарно од областа на политичките науки.    

Скопје, 30 октомври 2009 година
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1. Вовед

Низ	историјата	провејува	висок	степен	на	необјаснети	

работи	 и	 случувања.	 Човековата	 мудрост	 и	 филозофија	

отсекогаш	 се	 обидувале	 да	 дадат	 свој	 придонес,	 во	

откривањето	 на	 вистините	 за	 животот	 и	 за	 постоењето.	

Потрагата	 по	 тие	 објаснувања	 постепено	 ги	 развивало	

науките,	 најпрвин	 природните,	 а	 потоа	 и	 општествените.	

Обидите	да	се	даде	јасна	слика	за	тоа	како	функционираат	

односите	 помеѓу	луѓето,	да	се	врами	некаква	 законитост	

во	 тие	 релации,	 не	 биле	 секогаш	 успешни,	 а	 најчесто	

промашувањата	се	потврдувале	дури	и	во	краток	рок.	

Со	 развивањето	 на	 државите	 и	 со	 обидите	 да	 се	

уредуваат	 односите	 внатре,	 а	 особено	 со	 развојот	 на	

демократиите,	 човештвото	 се	 обидувало	 да	 создаде,	

најдобро	што	е	можно,	успешна	организациона	структура	

на	 владеење	 и	 на	 најдобар	 можен	 начин	 да	 ги	 нормира	

односите	внатре.	Така	се	оформила	и	посебна	дисциплина	

која	 се	 занимавала	 со	 овие	 работи,	 во	 вид	 на	 политика.	

Дејност	која	настојувала,	од	почетоците	па	сè	до	денес	да	

ги	регулира	односите	во	државите,	да	управува	со	јавните	

работи	и	да	ги	дистрибуира	интересите	во	јавната	сфера.

Зошто	било	потребно	толку	долг	период,	за	да	се	дојде	

до	пристојна	организациона	форма	на	владеење,	во	лицето	

на	демократијата?	Зошто	морало	да	се	чекаат	илјадници	

години,	 за	 да	 се	 дојде	 до	 спознанието	 дека	 поединецот	

е	 основата	 на	 сè,	 дека	 индивидуата	 е	 таа	 која	 го	 движи	
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напредокот,	и	дека	таа	заслужува	да	биде	позиционирана	

највисоко	 на	 општественото	 скалило?	 На	 ова	 прашање,	

немаме	 одговор	 ниту	 денес,	 затоа	 што	 сè	 уште	 постојат	

држави	и	народи	кои	општествените	односи	ги	градат	на	

стари	 основи,	 на	 нешто	 кое	 е	 оддамна	 минато.	 Според	

емпириските	 достигнувања,	 тие	 сè	 уште	 градат	 државни	

системи,	 кои	 не	 само	 што	 го	 запоставуваат	 поединецот,	

туку	 и	 го	 угнетуваат,	 го	 малтретираат	 по	 разни	 основи,	

па	 дури	 и	 во	 современи	 услови.	 Отсекогаш,	 постоеле	

обидите	 да	 се	 завладее	 другиот,	 да	 се	 стави	 во	 служба	

на	сопствените	интереси,	а	за	тоа	ниту	во	минатото	ниту	

денес,	се	избирале	средства	и	методи.

Прашањето	за	приматот	на	позицијата	на	поединецот	

во	општеството	е	Божјата	позиција.	Тоа	ни	е	дадено	како	

информација	 уште	 во	 Библијата,	 па	 дури	 и	 во	 Стариот	

завет	што	е	пишуван	пред	околу	4.500	години.	Библиската	

инструкција	за	местото	на	индивидуата	во	општеството	е	

јасна	и	прецизна	уште	од	дамнина.

“Му	 благодариме	 на	 Бога	 за	 Неговата	 љубов	 да	 ни	

простува,	во	која	ние	живееме	и	со	која	ќе	бидеме	и	судени,	

и	 го	 афирмираме	 нашето	 верување	 во	 непроценливата	

вредност	 на	 секоја	 индивидуа,	 ја	 обновуваме	 нашата	

посветеност	 да	 станеме	 одново	 верни	 сведетели	 на	

Евангелието,	не	само	до	сите	краеви	на	светот,	но	исто	така	

и	до	длабочините	на	нашиот	заеднички	живот	и	работа“.	

(ЕМЦ3,	2002)

3	Евангелско	Методистичка	црква	–	официјална	интернет	страница,	
документи
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Повеќето	 демократски	 исчекори	 што	 се	 направени	

во	 историска	 дистанца,	 вообичаено	 се	 резултат	 на	

спознајната	 одлука	 на	 поединци	 кои	 биле	 во	 лидерска	

позиција,	 односно	 во	 позиција	 да	 влијаат	 директно	 на	

уредувањето	на	односите	внатре	во	државите,	одлуката	да	

ги	послушаат	Божјите	инструкции	и	да	ги	применат	како	

вредност	 при	 нормирањето	 на	 односите.	 Таквите	 одлуки	

низ	 историјата	 секогаш	 биле	 своевиден	 револуционерен	

прогрес	на	општествата.

Библиските	 постулати	 отсекогаш	 вршеле	 силно	

влијание	 врз	 однесувањето	 на	 луѓето	 генерално,	 но	

и	 врз	 политичките	 елити	 во	 процесот	 на	 политичкото	

одлучување	и	при	градењето	и	развивањето	на	политичките	

институции.	 Многу	 владетели	 биле	 под	 силна	 импресија	

на	 Божествениот	 карактер	 на	 Библијата	 и	 ја	 користеле	

како	постулат	за	градење	на	сет	на	вредности,	политички	

ставови	и	судови,	според	кои	оформувале	разни	политички	

идеологии	 и	 врз	 основа	 на	 тие	 идеологии,	 ги	 граделе	 и	

развивале	институциите	на	политичкиот	систем.

“...Би	 било	 трагично	 да	 не	 се	 искористи	 Библијата	 за	

да	ги	расветли	политичките	институции	и	практики	кои	го	

карактеризираат	Западниот	свет.	(Ajzenstat	1992)”4

Трудов	 ќе	 опфати	 анализа	 на	 функционирањето	 на	

политичките	поредоци	во	развиените	западни	демократии,	

со	 посебен	 осврт	 на	 Соединетите	 Американски	 држави	

4		“The	Biblical	politics	of	John	Locke”	by	Kim	Jan	Parker,	Canadian	Corporation	
Studies	in	Religion;	Wilfrid	Laurier	University	Press	(2004)
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(САД),	 Велика	 Британија	 (ВБ)	 и	 Норвешка.	 Наведените	

држави	 се	 одбрани	 поради	 високиот	 степен	 на	

инволвираност	на	Библиските	постулати	во	секојдневниот	

живот	 на	 граѓаните,	 како	 во	 процесите	 на	 политичка	

социјализација,	 градењето	 на	 политичка	 култура	 и	

оформувањето	 на	 идеологии	 од	 една	 страна,	 така	 и	 во	

развојот	 и	 унапредувањето	 на	 демократските	 политички	

поредоци,	од	друга	страна.	

Анализата	ќе	се	базира	на	комбинација	од	две	теории.	

Едната	е	Бихејвиористичката	теорија5,	 	според	која	ќе	се	

обидеме	да	го	расветлиме	влијанието	на	однесувањето	на	

луѓето	и	посебно	политичките	елити	врз	унапредувањето	

на	односите	во	политичките	поредоци.	Другата	е	Теоријата	

на	 системскиот	 пристап	 или	 уште	 т.н.	 Институционална	

теорија6,	 преку	 која	 ќе	 се	 обидеме	 да	 го	 откриеме	

повратното	 влијание	 од	 политичкиот	 систем	 и	 неговите	

институции	 врз	 развивање	 и	 унапредување	 на	 процесите	

на	 политичка	 социјализација,	 базирани	 на	 Библиските	

постулати.	Во	тој	контекст	ќе	ги	разгледаме	и	моделите	на	

политичките	 системи	 во	 дел	 од	 современите	 демократии	

од	 западен	 тип,	 од	 аспект	 на	 постоењето	 на	 теократски	

(религиски)	 елементи,	 кои	 деривираат	 од	 Библијата	 и	

Христијанското	наследство.	Мотивот	што	е	основа	за	една	

ваква	 анализа	 се	 наоѓа	 во	 личните	 спознанија	 добиени	

5	The	behavioral	approach	in	political	science:	Epitaph	for	a	Monument	to	a	
Successful	Protest,		Robert	A.	Dahl	(1961)
6	Institutional	Theory:	Contributing	to	a	Theoretical	Research	Program,			W.	
Richard	Scott,	Stanford	University	(2004)
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преку	 интензивно	 проучување	 на	 Библијата,	 спознанија	

според	кои	Божјиот	збор	е	жив	и	денес,	во	21	век,	и	исто	

толку	ветувачки	како	и	во	минатото.	Имено,	Во	Библијата	

во	 Книгата	 на	 Исус	 Навин	 1:8-9	 се	 вели:	 “...Ако	 го	 имате	

Словото	 на	 Законот...	 (Библијата)	 на	 ум	 деноноќно,	 во	

мисла,	збор	и	постапка	постојано,	тогаш	Јас	–	вели	Господ,	

ви	ветувам	успех	и	просперитет	каде	и	да	одите,	што	и	да	

правите“.	И	во	Книгата	на	пророк	Еремија	29:11-13	(Стариот	

Завет):	“Само	Јас	–	вели	Господ,	ги	знам	замислите	за	вас	

(луѓето),	замисли	не	за	зло,	замисли	да	ви	дадам	надеж	и	

иднина“.	

Овие	 ветувања	 се	 надеж	 на	 милиони	 христијани	 во	

светот,	кои	ги	направиле	потребните	чекори	во	својот	живот	

според	Библиските	инструкции,	и	успеале	да	 ја	видат	на	

дело	силата	Божја.	Тоа	се	случува	на	индивидуално	ниво,	

на	 ниво	 на	 група,	 но	 и	 кога	 станува	 збор	 за	 нации	 кои	

одлучно	и	храбро	се	завртеле	кон	Бога,	со	вера,	надеж	и	

љубов	во	ветувањата	Божји.	“Благословена	е	нацијата	која	

е	со	Господа“	(Псалм	33:12,	Библија	–	Стар	завет)

Анализата	е	општествено	корисна	од	повеќе	аспекти,	и	

обидот	за	откривање	на	релацијата	помеѓу	примената	на	

Библиските	вредности	во	секојдневниот	живот	на	луѓето,	

посебно	 во	 политичкиот	 живот	 и	 вкупните	 демократски	

достигнувања	на	политичките	поредоци	и	достигнувањата	

во	социо-економскиот	развој	ќе	го	базираме	на	емпириски	

показатели	кои	ни	потврдуваат,	скоро	во	сите	случаи,	дека	

степенот	 на	 вкупната	 општествена	 благосостојбата	 на	
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нациите	изразена	и	преку	т.н.	индекс	на	хуманиот	развој	

(ИХР	 /	 HDI	 –	 human	 development	 index	 –	 UNDP	 instru-

ment),	кој	се	смета	и	за	индекс	на	благосостојбата	во	едно	

општество,	 (а	 кој	 во	 себе	 ги	 содржи	 елементите:	 бруто	

домашен	 производ	 (БДП)	 по	 глава	 на	 жител,	 годишно,	

потоа	 степенот	 на	 писменост,	 степенот	 на	 достапност	

до	 обрзованието	 и	 времетраењето	 на	 животниот	 век),	 е	

во	 директна	 корелација	 со	 степенот	 на	 присутност	 на	

Библијата	 и	 поуките,	 пораките	 и	 опомените	 од	 “живиот	

Божји	 збор“	 во	 секојдневието	 на	 луѓето,	 во	 споменатите	

држави.	 Значи,	 процесот	 на	 политичката	 социјализација	

е	 под	 силно	 влијание	 на	 Библијата	 и	 нејзините	 пораки,	

поуки	 и	 опомени	 за	 тоа	 како	 треба	 луѓето	 да	 живеат	

согласно	“упатството	за	владеење	на	човекот“,	за	да	не	се	

“расипат“	 и	 со	 тоа	 да	 не	 паднат	 во	 “примките	 на	 злото“.	

Вториот	индекс	кој	го	земаме	како	индикатор	е	индексот	

на	 скалата	 на	 животното	 задоволство	 или	 индексот	 на		

вреднување	на	животот,	како	и	третиот,	индексот	на	Галуп	

за	индивидуалната	благосостојба	и	здравје.

Религиските	 постулати	 во	 системите	 на	 развиените	

западни	 демократии	 се	 обработувани	 во	 бројни	 научни	

трудови,	 кои	 вообичаено	 се	 заведувани	 под	 поимот	 на	

теократијата,	 тео-демократијата	 или	 т.н.	 Христијанско	

право,	 развива	 и	 свои	 правци	 во	 научната	 мисла,	 како	

Доминиамизам,	 Христијански	 реконструкционизам	 и	

слично.	 Истите	 се,	 воглавно,	 актуелни	 во	 американското	

општество,	 дел	 од	 нив	 се	 оспорувани,	 дел	 прифатени,	
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но	едно	е	сигурно,	вршеле	и	вршат	огромно	влијание	врз	

политичките	 елити	 на	 американската	 политичка	 сцена	 и	

врз	креирањето	на	политичките	идеологии	и	практики	на	

извршните	власти.	Ваквите	теоретски	постулати	ќе	бидат,	

исто	така,	предмет	на	обработка	во	трудот.

“Должност	 на	 сите	 нации	 е	 да	 ја	 примат	 заштитата	

на	 Семоќниот	 Бог,	 да	 се	 потчинат	 на	 Неговата	 волја,	 да	

бидат	благодарни	за	Неговите	добрини,	понизно	да	молат	

за	 Неговата	 заштита	 и	 наклонетост...	 му	 препорачувам	

на	 Американскиот	 народ...	 да	 ја	 примаат	 со	 благодарни	

срца	 милоста	 од	 Семоќниот	 Бог,	 посебно	 за	 тоа	 што	 ни	

даде	можност,	на	мирен	начин	да	воспоставиме	форма	на	

Влада	за	безбедност	и	среќа	на	Американскиот	народ...“,	

обраќање	 на	 првиот	 претседател	 на	 Соединетите	

Американски	држави	–	таткото	на	нацијата	Џорџ	Вашингтон	

(1789-1797)	на	прогласувањето	на	Денот	на	благодарноста7,	

(3	октомври	1789	година)8

Во	вториот	инаугуративен	говор	на	16-тиот	претседател	

на	САД,	Абрахам	Линколн	 (1861-1865),	во	врска	со	тогаш	

актуелната	состојба	со	ропството	и	податокот	дека	1/8	од	

целата	популација	во	државата	биле	црни	робови	изјавил:	

“...	И	едните	и	другите	(се	мисли	на	робовите	и	останатите	

–	 слободните	 граѓани	 –	 м.з.)	 читаат	 иста	 Библија	 и	 му	 се	

молат	на	ист	Бог...	дали	е	во	ред	човек	да	се	моли	на	Бога	

�	За	ден	на	благодарноста	(на	нацијата	кон	Бога)	е	прогласен	26-тиот	ден	од	
ноември.
�		“Encyclopedia	of	Religion	in	American	Politics”	–	Jeffrey	D.	Schultz,	John	G.	
West	Jr.,	Iain	Maclean,	Oryx	(1999)
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за	помош,	за	да	заработи	за	леб	со	потта	од	лицето	на	друг	

човек...	Молитвите	на	обајцата	нема	да	бидат	послушани	

(од	Бога	м.з.).	...	Тоа	е	соблазна...	Ако	претпоставиме	дека	

американското	 ропство	 е	 една	 од	 тие	 соблазни...	 Сега,	

Бог	сака	да	ја	отргне	таа	соблазна	(да	се	укине	ропството	

м.з.)“9

Во	содржината	на	трудов	ќе	дадеме	и	детален	пресек	

на	 сите	 поважни	 политички	 одлуки	 на	 американските	

претседатели	од	основањето	на	САД,	па	до	денес,	и	како	

тие	се	одразиле	врз	модификациите	на	политичкиот	систем	

и	 градењето	 на	 демократскиот	 модел	 на	 политичкиот	

поредок.	 Според	 примерот	 на	 Соединетите	 американски	

држави,	 ќе	 се	 обидеме	 да	 ја	 објасниме	 врската	 помеѓу	

стратешките	 одлуки	 на	 политичките	 елити	 и	 влијанието	

од	 страна	 на	 поуките,	 пораките	 и	 опомените	 од	 Божјиот	

збор,	врз	таквите	одлуки.	Потоа,	ќе	направиме	и	анализа	

на	политичките	поредоци,	од	религиски	аспект,	на	Велика	

Британија	и	на	Норвешкото	Кралство,	со	потенцирање	на	

теократските	елементи	во	политичките	поредоци	на	овие	

држави.	

9	исто
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1.1 Генерална цел

Главната	 цел	 која	 очекуваме	 да	 биде	 постигната	 со	

анализата	 на	 трудот	 е	 да	 понудиме	 модел	 со	 кој	 би	 се	

обиделе	 да	 извршиме	 влијание	 врз	 политичките	 елити,	

како	 во	 Република	 Македонија,	 така	 и	 пошироко,	 а	

посебно	 врз	 политичките	 елити	 на	 т.н.	 транзициони	

економии	 или	 бившите	 комунистички	 држави,	 кои	 се	

претежно	 од	 православната	 христијанска	 религија,	 во	

насока	на	подигнување	на	свеста	за	евентуални	промени	

во	 статус-квото	 на	 актуелниот	 процес	 на	 политичка	

социјализација,	 која	 е	 природно	 произлезена	 од	

еден	 прилично	 неуспешен	 и	 недемократски	 модел	 на	

уредување	 на	 општествените	 односи,	 а	 кој	 се	 граничи	

и	 со	 тоталитарност,	 скоро	 во	 сите	 негови	 сегменти.	 Тоа	

подеднакво	се	покажа	како	точно	и	емпириски	се	потврди,	

скоро	во	сите	држави	кои	произлегоа	од	т.н.	комунистички	

блок,	меѓу	кои	спаѓа	и	Република	Македонија.	Целта	која	

сакаме	да	биде	постигната	со	трудов	е	евентуалните	идни	

промени	во	практицирањето	на	односите	во	споменатите	

политички	поредоци	да	се	водат	врз	база	на	библиските	

постулати	 и	 етаблирањето	 на	 библиските	 христијански	

вредности,	принципи	и	инструкции	во	животите	на	луѓето.	

Но,	 истовремено	 истите	 да	 станат	 плодна	 почва	 на	 која	

ќе	 се	 гради	 поинаква	 политичка	 култура	 и	 идеологии,	

базирани	 врз	 висок	 степен	 на	 морал	 и	 силно	 изразени	

вредносни	 етички	 норми	 и	 принципи.	 Целта	 е	 и	 преку	
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понудениот	 модел	 за	 промени	 во	 моралниот	 кодекс	 кај	

актерите	 во	 политичкиот	 живот,	 но	 и	 преку	 иницираниот	

нов	 вид	 на	 политичка	 култура	 и	 преку	 иновирање	 на	

политичките	 идеологии,	 да	 се	 влијае	 врз	 унапредување	

на	 елементите	 на	 политичкиот	 систем,	 во	 сите	 негови	

сегменти,	како	и	на	односите	и	процесите	во	политичкиот	

поредок,	со	стимулирање	на	развојот	на	сите	демократски	

елементи.	Според	J.	Blondel10, 	социо-економските	услови	

се	 тесно	 поврзани	 со	 типот	 на	 политичките	 системи,	 а	

високиот	 степен	 на	 социо-економскиот	 развој	 влијае	

правопропорционално	 на	 стабилноста	 на	 демократиите,	

што	пак	е	и	еден	од	критериумите	за	оценка	на	успешноста	

на	политичкиот	поредок.	 Истовремено,	анализата	има	за	

цел	да	понуди	елементи	кои	би	претставувале	збогатување	

на	 политичката	 мисла	 во	 Република	 Македонија,	 но	 и	 да	

понуди	нови	видувања	за	развојот	на	политичкиот	поредок	

и	 социјалната	 и	 економска	 состојба	 на	 населението	 и	

притоа,	да	се	поттикнат	и	нови	анализи	и	истражувања	во	

насока	кон	откривање	на		причинско-последичните	врски	

во	 процесот	 на	 унапредување	 на	 вкупната	 општествена	

благосостојба	во	Република	Македонија.

10		Comparative	government	-	J.	Blondel	(1995)
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1.2 Поими и категории

Општествена	 благосостојба	 е	 состојба	 во	 државата,	

каде	 основните	 потреби	 на	 популацијата	 се	 задоволени.	

Тоа	е	општество	каде	што	нивото	на	приходите	е	доволно	

високо	за	да	ги	покрие	базичните	потреби,	каде	што	нема	

сиромаштија,	 каде	 што	 невработеноста	 е	 незначителна,	

каде	 што	 има	 едноставен	 пристап	 до	 социјалните,	

медицинските	 и	 образовните	 услуги,	 и	 каде	 што	 секоја	

индивидуа	се	третира	со	почит	и	внимание.11			

Степенот	 на	 демократските	 достигнувања	 е	 директно	

зависен	 од	 политичкиот	 поредок,	 кој	 е	 поширока	 рамка	

од	 политичкиот	 систем.	 Политичкиот	 систем	 е	 мрежа	

на	 односи	 и	 збир	 на	 институции,	 организација	 на	 јавна	

власт,	преку	кои	се	врши	и	се	употребува	политичката	моќ	

за	 определени	 цели	 и	 вредности.	 Политичкиот	 поредок	

го	 опфаќа	 политичкиот	 систем,	 но	 и	 автономната	 улога	

на	 цивилното	 општество,	 јавноста,	 свеста	 и	 политичката	

култура,	што	е	своевиден	троен	образец	на	распоредување	

и	употреба	на	политичка	моќ	и	владеење	во	една	земја,	за	

определени	цели	и	вредности.

Квалитетот	 на	 функционирањето	 на	 политичкиот	

поредок,	 цениме	 дека	 зависи	 од	 нивото	 на	 постигнатата	

генерална	стабилност	на	поредокот,	достигнатиот	степен	

на	 демократско	 владеење,	 понудата	 на	 можности	 за	

слободно	 остварување	 на	 граѓанските	 права	 и	 обврски,	

11		www.answers.com
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како	и	од	постигнатото	ниво	на	материјално	богатство.

Критериумите	 за	 тоа	 дали	 политичкиот	 поредок	 е	

демократски,	вообичаено	се	следниве:	владеење	на	правото,	

постоење	на	повеќепартиски	натпревар,	јавни	и	слободни	

избори,	отворен	пристап	до	позициите	на	моќ,	општо	право	

на	глас	на	определен	период,	формална	поделба	на	власта	

на	законодавна,	судска	и	извршна,	постоење	на	развиено	

цивилно	општество	и	слободно	делување	на	интересовни	

групи,	граѓански	слободи,	слобода	на	говор,	вероисповед	

и	 	слобода	на	медиумите.	Значи,	демократскиот	поредок	

ги	 подразбира	 и	 компетитивната	 и	 партиципативната	

функција,	во	сите	нивни	елементи.

Социо-економскиот	 развој	 претставува	 процес	 на	

социјален	и	економски	развој	на	општеството.	Нивото	на	

социо-економски	развој	се	мери	со	индикатори	како	Бруто	

домашен	производ	по	глава	на	жител,	времетраењето	на	

животниот	век,	писменоста,	достапноста	до	образованието,	

што	заедно	го	дава	т.н.	Индекс	на	хуманиот	развој,	потоа	

нивоата	на	вработеност	и	слично.

Политиките	 на	 благосостојбата	 се	 сите	 видови	 на	

политики	 кои	 на	 еден	 организиран	 начин	 реализираат	

мерки	 и	 инструменти	 од	 соодветна	 област	 и	 притоа	

директно	 влијаат	 врз	 благосостојбата	 на	 луѓето	 и	 на	

нацијата,	 на	 пр.	 образовните	 политики	 и	 во	 таа	 рамка	

моделите	на	приватно-јавно	партнерство	за	унапредување	

на	 квалитетот	 и	 достапноста	 на	 повисоки	 степени	 на	

образование,	 потоа	 здравствени	 политики,	 кои	 имаат	 за	
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цел	подигнување	на	нивото	на	превентивната	здравствена	

заштита	и	степенот	на	достапност	до	здравствена	услуга	

на	 т.н.	 маргинализирани	 групи,	 потоа	 активни	 политики	

за	 поттикнување	 на	 вработувањето,	 за	 подобрување	 на	

условите	на	работното	место	итн12.

Развиените	западни	демократии	се	политички	системи	

кои	 претставуваат	 релативно	 силни	 економии,	 стабилни	

влади,	 практикуваат	 слобода	 на	 религиите,	 ја	 имаат	

избрано	 демократијата	 како	 форма	 на	 владеење,	 го	

претпочитаат	 капитализмот	 и	 меѓународната	 трговија,	 се	

под	силно	влијание	на	Јудео-Христијанските	вредности	и	

имаат	 некоја	 форма	 на	 политичка	 и	 воена	 алијанса	 или	

соработка.	Овие	држави	делат	одредени	фундаментални	

политички	 идеологии,	 вклучувајќи	 ги	 и	 либерално-

демократската	 идеологија,	 владеењето	 на	 правото,	

човековите	 права	 и	 половата	 рамноправност,	 слободата	

на	медиумите,	личните	и	граѓанските	слободи13. 

Во	анализата,	Библијата	ја	перцепираме	како	збир	на	

книги	кои	се	пишувани	по	Божја	промисла,	од	луѓе	кои	биле	

инспирирани	 од	 Светиот	 дух,	 поради	 што	 и	 се	 нарекува	

Божји	збор.	“Целото	писмо	е	од	Бога	вдахновено	и	полезно	

за	 поука,	 за	 изобличување,	 поправање	 и	 поучување	 во	

праведност...“	 (Второ	послание	до	Тимотеј	3:16)14	 	“Зашто	

никогаш	според	човечката	волја	не	е	изречено	пророштво,	

12		A	B	Atkinson,	The	welfare	state	and	economic	performance,	in	Incomes	and	
the	welfare	state,	Cambridge	University	Press	(1995)
13		http://en.wikipedia.org/wiki/Western_world
14		Свето	писмо	(Библија)	–	Ревидирано	издание	на	Библиско	здружение	на	
Република	Македонија	(2006)
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туку	светите	Божји	луѓе	зборувале	поттикнати	од	Светиот	

Дух“	 (Второ	 послание	 на	 апостол	 Петар,	 1:21)	 “...	 ќе	 се	

воспостави	сè	што	беше	рекол	Бог	преку	устата	на	сите	Свои	

пророци	од	создавањето	на	светот“	 (Дела	на	апостолите,	

3:21).		

Вредностите,	принципите	и	инструкциите	кои	се	нудат	

во	Божјиот	збор	се	на	ниво	на	догма	и	востановено	е	за	нив	

да	не	се	бараат	посебни	докази	и	потврдувања	за	нивната	

исправност,	вистинитост	и	точност.	Библиските	вредности	

се	 дефинирани	 и	 како	 стандарди	 или	 квалитети	 и	

принципи,	кои	се	посакувани	и	вредни.	Личните	вредности	

се	внатрешните	квалитети	на	карактерот	кои	го	управуваат	

однесувањето	на	човекот.

“Вредностите	 подразбираат	 награди	 и	 казни.	

Вредностите	 можат	 да	 бидат	 дефинирани	 како:	

материјални	 и	 нематеријални	 објекти	 на	 ориентација,	

поседување,	 реализација	 или	 консумација,	 од	 кои	 се	

причинува	одреден	степен	на	задоволство	или	потиснување	

на	 актерот.	 Оваа	 дефиниција	 го	 одвојува	 концептот	 од	

моралните	 и	 етичките	 конотации.	 Накратко,	 вредностите	

се	 материјални	 и	 нематеријални	 нешта	 посакувани	 од	

индивидуи	или	групи.“15	

	 “Семејството,	 работата	 и	 нацијата	 претставуваат	

вредности	на	општеството”16					

Принципот	е	основна	генерализација	која	е	прифатена	

15	“Political	order	–	Rewards,	Punishments	and	Political	Stability“	–	Uriel	
Rosenthal;	Brill	(1978)
16	Social	policy,	Polity	-	F.	Williams	(1988)
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како	 вистина	 и	 која	 може	 да	 се	 користи	 како	 основа	 за	

резонирање	и	однесување,	правило	или	стандард	за	добро	

однесување,	базична	вистина	или	претпоставка.	Библиски	

принципи	 се	 вистините,	 правилата	 и	 стандардите	 за	

владеење,	однесувањето	на	човекот	во	релација	со	други	

луѓе	 и	 со	 Бог,	 и	 во	 себе	 содржат	 морален	 и	 духовен	

потконтекст.	 Инструкција	 е	 порака	 или	 упатство	 кое	

опишува	 како	 нештата	 треба	 да	 се	 водат.	 Библиските	

инструкции	се	упатство,	прирачник	кој	поучува,	порачува	

и	опоменува	за	тоа	како	луѓето	треба	да	се	однесуваат	во	

животот	и	во	релација	со	другите	луѓе,	но	и	во	релација	со	

Бог.

Постулатот	е	аксиома,	претпоставка	која	се	восприема	

како	дадена,	корисна	е,	оправдана	и	адекватна.	Библискиот	

постулат	е	премиса	која	е	дадена	директно	од	Бога	преку	

пишаниот	Божји	збор	и	за	неа	не	се	спори,	ниту	се	бара	

докажување.
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2.  Теоретски основи

2.1 Библиски постулати

Во	овој	дел	на	трудот	ќе	бидат	објаснети	Теориите	на	

теократизмот,	тео-демократиите,	теоконските	аспирации,	

како	и	т.н.	Христијанско	право	со	правците	Доминиомизам	и	

Христијанскиот	реконструкционизам	како	фундаментално	

и	 радикално	 крило	 на	 Теоријата	 за	 христијанско	 право.		

Теориите	воглавно,	потекнуваат	од	просторите	на	САД.	

Тргнувајќи	 од	 претходно	 споменатите	 теоретски	

основи,	 во	 анализата	 ќе	 се	 обидеме	 да	 го	 разјасниме	

феноменот	 на	 директна	 корелација	 помеѓу	 Библиските	

постулати	 и	 нивното	 позитивно,	 поттикнувачко	 влијание	

врз	 развојот	 и	 унапредувањето	 на	 политичките	 и	 социо-

економските	аспекти	на	општествената	благосостојба	на	

развиените	 западни	 демократии.	 Се	 разбира,	 влијанието	

ќе	се	огледа	и	преку	проценките	за	објективниот	напредок	

во	демократските	достигнувања	на	политичките	поредоци,	

кои	 се	 понапред	 во	 имплементацијата	 на	 Библиските	

постулати	 во	 непосредниот	 живот	 на	 луѓето	 и	 нациите,	

како	и	преку	показателите	за	растот	на	социо-економските	

перформанси	во	развиените	западни	демократии.

Теократските	елементи	од	христијанска	провиниенција	

во	политичките	системи	на	одредени	држави	имаат	сериозно	

позитивно	влијание	врз	оформувањето	на	здрава	политичка	

култура	со	стабилни	вредности	и	принципи	засновани	на	



41

М-р. Љупчо Ристовски

библиските	 инструкции	 за	 правда	 и	 правичност.	 Таквиот	

вид	 на	 култура	 е	 оформен	 во	 процес	 на	 политичка	

социјализација	од	христијански	тип,	како	плодна	почва	за	

позитивна	 и	успешна	 идеолошка	профилација	на	луѓето.	

Влијанието	е	двонасочно,	односно	се	одвива	и	во	насока	

на	 модификации	 во	 структурирањето	 на	 политичките	

системи.	 Ваквиот	 позитивен	 круг	 на	 влијанија	 силно	

придонесува	кон	етаблирање	на	тие	вредности	и	принципи	

во	профилирањето	на	политички	системи	кои	се	базирани	

на	библиските	принципи	за	правда	и	правичност,	принципи	

на	кои	се	воглавно	поставени	и	западните	демократии.

Основната	 поделба	 на	 политичките	 системи,	 според	

R.	 Heineman17	 е	 на	 три	 типа:	 демократски	 системи,	

авторитарни	и	тоталитарни.

Демократијата	 е	 “политички	 систем	 кој	 овозможува	

регуларни,	 уставни	 можности	 за	 смена	 на	 владините	

официјални	 лица	 и	 социјален	 механизам	 кој	 дозволува	

најголемиот	 дел	 од	 населението	 да	 влијае	 врз	 главните	

одлуки	 со	 бирање	 помеѓу	 кандидати	 за	 политички	

позиции“18 	

Според	 T.	 Magstadt	 и	 P.	 Schotten19,	 постојат	 три	

форми	 на	 Влада:	 автократска,	 републиканска	 и	

тоталитарна,	 кои	 пак	 се	 делат	 на	 единаесет	 одделни	

категории.	 Поимот	 “републикански“	 држави,	 авторот	 го	

подразбира	 како	 уставни	 демократии:	 “Виртуелно,	 сите	

1�		Political	science	-	R.	Heineman	(1995)
18		Political	science	-	M.	Roskin	(1994)	
19		Understanding	politics	-	T.	Magstadt,	P.	Schotten	(1988)
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демократии	 подразбираат	 ограничувања	 во	 владеењето	

на	 мнозинството...	 Таму	 каде	 што	 вакви	 ограничувања	 се	

на	сила,	владите	се	нарекуваат	уставни	демократии“.	

Теократијата	 како	 форма	 на	 Влада	 се	 базира	 на	

божествено	владеење	врз	држава	која	ја	формирале	луѓе20.		

Владеењето	 го	 реализираат	 или	 луѓе	 или	 претставници	

на	 религиозни	 институции	 или	 црквата	 директно,	 кои	

ги	 заменуваат	 или	 ги	 доминираат	 цивилните	 власти.	

Теократијата	е	на	спротивната	страна	од	секуларизмот,	кој	

подразбира	 целосна	 одвоеност	 на	 државата	 од	 црквата,	

но	постојат	и	такви	форми	на	владеење	кога	секуларните	

држави	 имаат	 т.н.	 државна	 религија,	 или	 кога	 се	 под	

силно	 влијание	 на	 теолошки	 или	 морални	 концепти,	 или	

пак	 кога	 станува	 збор	 за	 монархии	 за	 кои	 се	 смета	 дека	

постојат	 по	 “милоста	 Божја“.	 Во	 најчестата	 употреба	

на	 терминот	 теократија,	 е	 концептот	 на	 владеење	 или	

управување	од	страна	на	религија,	владеење	во	името	на	

Бога,	со	Божествено	одобрување	на	владините	институции	

и	 закони21.	 	 Секуларните	 држави,	 исто	 така	 можат	 да	

делегираат	 одредени	 аспекти	 на	 граѓанско	 право	 на	

религиските	заедници	и	на	тој	начин	да	си	обезбедат	некој	

вид	на	коегзистенција	со	определена	државна	религија.	

Со	 векови	 наназад,	 теоријата	 која	 ја	 оправдувала	

тиранијата	била	божествено	право	на	кралот.	Владата	се	

сметала	за	божествена	институција,	владетелите	ја	црпеле	

20		Catholic	Encyclopedia	
21  Biblical Theocracy: A vision of the biblical foundations for a Christian 
political philosophy - Stephen Palmquist
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својата	моќ	и	авторитет	од	Бога.	Теократијата	се	смета	за	

една	од	најстарите	теории	на	влада,	и	извира	од	Библијата	

–	Посланието	на	Апостол	Павле	до	Римјаните	–	9-та	глава.	

Но,	историјата	на	божествено	помазаната	Влада,	според	

многумина	не	се	покажала	како	особено		добра22.		

Тео-демократијата	 е	 политички	 систем	 во	 кој	

постои	 фузија	 помеѓу	 традиционалните	 републикански	

демократски	 права	 според	 американскиот	 Устав,	

комбиниран	со	теократски	елементи	на	Божја	власт	дадена	

на	луѓето	со	цел	да	владеат	во	правда	и	правичност	и	во	

името	на	Бога23.

Историски,	 обидите	 за	 формирање	 на	 чисти	

Христијански	 држави	 –	 територии	 организирани	 по	

строги	 религиски	 Христијански	 правила,	 не	 успеале	

да	 се	 задржат	 во	 долг	 рок	 и	 да	 се	 рашират	 на	 поголеми	

територии.	 Случаите	 со	 Пуританскиот	 модел	 на	 Нова	

Англија	 (САД),	 на	 Мормонскиот	 модел	 во	 Државата	 Утах	

(САД),	 Џон	 Винтроповиот	 модел	 во	 Беј	 колонијата	 во	

Масачусетс	 (САД)	 и	 Џон	 Калвиновиот	 модел	 во	 Женева	

(Швајцарски	кантон),	останаа	само	примери	на	ортодоксен	

пристап	во	инаугурацијата	на	строгите	Библиски	правила	

во	формирањето	и	управување	со	државите.

Во	 современи	 услови,	 строгите	 религиски	 концепти	

на	 Христијанството	 се	 релативизираат	 во	 смисла	 на	

ослободување	од	стегите	на	религиските	норми	од	разни	

22		Divine	right	and	the	Ten	Commandments	theories	of	theocracy	–	John	
Hodges	
23		Times	and	Seasons	-	Joseph	Smith
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причини,	но	и	поради	објективните	потешкотии	во	нивно	

имплеметирање	 во	 секојдневните	 политички	 активности.	

Најчести	облици	на	инволвирање	на	теократски	елементи	

во	 политичките	 поредоци	 со	 доминантни	 Христијански	

религии,	 се	 кога	 избраните	 лидери	 веруваат	 дека	 тие	

зборуваат	и	управуваат	во	името	на	Бога,	кога	владеачките	

политички	 партии	 ги	 претставуваат	 во	 институциите	 на	

политичкиот	 систем	 религиозни,	 вистински	 верници	 или	

црковни	свештени	лица,	кога	има	барања	за	мобилизирање	

на	 црквите,	 потоа	 кога	 убедувањето	 на	 мнозинството	

гласачи	на	пр.	во	Републиканската	партија	на	Америка	е	

дека	владата	треба	да	биде	водена	(управувана-владеана)	

од	религијата,	и	на	крај	кога	домашната	и	надворешната	

политичка	 агенда	 е	 водена	 од	 религиски	 (духовни)	

мотивации	и	Библискиот	светоглед24.		Ова	последново	беше	

случај,	со	политиката	на	Белата	куќа	под	претседателство	

на	методистот25	 	Џорџ	Буш,	при	носењето	на	одлуката	за	

интервенција	 во	 претпоставените	 т.н.	 “оски	 на	 злото“	

(Иран,	Ирак	и	Северна	Кореја).	

Во	САД	е	во	подем	движењето	на	т.н.	Христијанско	пра-

во,	кое	ги	нагласува	фамилијарните	вредности,	половата	

улога	 и	 видоизменета,	 културна	 форма	 на	 т.н.	 Еуро-

центричен	расизам	(Max	Weber).	Сите	овие	карактеристики	

имаа	 особено	 силно	влијание	во	политиката,	посебно	во	

претпоследната	декада	од	минатиот	век.

24		American	Theocracy	–	Kevin	Philips
25		правец	во	Протестантското	Христијанство
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За	Христијанското	право,	т.н.	апокалиптичен	демон	на	

секуларниот	 хуманизам	 има	 три	 глави:	 релативизацијата	

и	 либерализација	 на	 моралот,	 феминистичкото	 движење	

и	 нивните	 барања	 за	 репродуктивното	 право,	 и	 “геј	 и	

лезбијан“	 движењето26.	 	 Администрацијата	 на	 Џорџ	 Буш	

прифатила	дел	од	агендата	на	овие	движења,	како	резултат	

на	 идеолошка	 и	 теолошка	 согласност,	 но	 за	 возврат	 на	

поддршка	за	време	на	тогашните	избори.

Христијанскиот	 политички	 активизам	 отсекогаш	 имал	

силно	 влијание	 на	 Американската	 политичка	 сцена.	

Христијанските	политички	и	социјални	движења	осцилираат	

од	 прогресивни	 до	 реакционерни.	 Мобилизацијата	 на	

христијанските	активисти	во	60–тите	години	од	минатиот	

век,	за	време	на	подемот	на	Движењето	за	граѓански	права,	

постигна	 ефект	 со	 тоа	 што	 ги	 поттикна	 прогресивните	

реформи	 по	 прашањето	 за	 Аболиционизмот	 односно,	

конечното	укинување	на	ропството	и	трговијата	со	робови	

и		нивна	еманципација.

Доминиомизмот	 е	 тренд	 на	 Протестантскиот	

Христијански	 евангелизам27	 кој	 се	 залага	 за	 активна	

политичка	партиципација	во	граѓанското	општество,	но	и	се	

обидува	да	доминира	во	политичкиот	процес.	Поширокиот	

концепт	на	Доминиомизмот	се	базира	на	Библискиот	текст	

26			“Mapping	the	Political	Right:	Gender	and	Race	Oppression	in	Right-Wing	
Movements”	Chip	Berlet	-	Abby	Ferber,	Routledge	(2004)
27	http://www.religioustolerance.org
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во	Битие	1:26	 (Стар	завет)28.	 	Сериозна	интерпретација	на	

овие	 Библиски	 стихови	 е	 дека	 тоа	 е	 заповед	 од	 Бога,	 за	

Христијаните	да	ги	донесат	сите	општества	во	светот	под	

владение	 на	 Божјиот	 збор,	 како	 што	 тие	 го	 разбираат.	

Христијаните	 кои	 се	 следбеници	 на	 ова	 движење	 се	 со	

намера	да	се	вклучат	во	рамките	на	постоечките	политичко-

економски	 системи.	 Но,	 тврдото	 крило	 оди	 чекор	

понатаму	орфрлајќи	секакви	коалиции	помеѓу	верниците	

и	неверниците	 (тие	кои	поинаку	мислат	од	нив	–	м.з.).	Во	

САД	ова	движење	бара	ново	анализирање	на	прашањето	

за	одвоеноста	на	црквата	од	државата	и	негово	третирање	

според	 Библиските	 инструкции,	 и	 движењето	 инсистира	

Америка	да	се	третира	како	Христијанска	нација,	но	имаат	

и	 намера	 да	 ја	 превземат	 контролата	 над	 политичките	 и	

културните	институции.	

Терминот	 теократски	 доминиомизам	 или	 “тврд	

доминиомизам“	 е	 форма	 на	 доминантна	 теологија,	

религиозен	 тренд	 кој	 се	 појавил	 во	 70	 –	 тите	 години	 од	

минатиот	век	како	серија	на	мали	Христијански	движења	

кои	 имаат	 за	 цел	 да	 формираат	 теократска	 форма	 на	

влада	во	САД.	Една	од	формите	на	тврдиот	доминионизам	

е	т.н.	Христијански	реконструкционизам,	кој	е	теономско	

движење29	и	има	за	цел	да	го	замени	моделот	на	секуларно	

28		“Потоа	Бог	рече:	Да	создадеме	човек	според	нашиот	образ,	според	
нашето	подобие	како	што	сме	Ние,	кој	ќе	биде	господар	над...земјата“	(и	над	
сè	што	е	на	неа	–	м.з.)
29	Теономијата	е	поим	кој	означува	дека	легислативата	во	државата	треба	
да	е	инспирирана	од	Бог,	базирана	на	Неговиот	суверен	закон	за	постанокот	
и	дека	единствениот	Бог,	кој	ни	се	откри	во	Библијата	е	уникатен	извор	на	
човековиот	морал	и	етика	-	Christian	Theistic	Ethics	-	Cornelius	Van	Til
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управување	на	државата	и	следствено	Уставот	на	САД,	и	да	

креира	политички	и	правен	поредок	базиран	на	Мојсеевите	

закони	од	Стариот	завет	на	Библијата30.		Се	разбира	ваквите	

интенции	се	проблематични	од	духовен	аспект,	затоа	што	

според	премисите	во	Библијата,	законите	се	исполнети	со	

доаѓањето	на	Исус	Христос,	кој	во	Христијанската	религија	

се	смета	за	телесна	објава	на	самиот	Бог.	Но,	со	објавата	на	

Новиот	завет,	всушност,	луѓето	добија	нова	заповед	“да	се	

сака	Бог	од	сето	срце,	со	сета	сила,	душа	и	разум	и	да	се	сака	

ближниот	како	самиот	себе“.	(Евангелие	по	Јован,	13:34)31 	

Поради	 ова,	 многу	 припадници	 на	 Доминионизмот	 не	 се	

сметаат	 себе	 си	 и	 за	 Христијански	 реконструкционисти,	

и	 ги	 ставаат	 во	 групата	 на	 фундаменталисти,	 тврди	 и	

радикални	Христијани.

Термините	религиозен	конзервативизам,	Христијански	

национализам	и	Христијанска	теократија	извираат	од	т.н.	

Христијанско	 религиозно	 право	 и	 се	 движат	 во	 распон	

од	крајно	тврди	до	меки	доминионисти.	Како	и	да	е,	 тие	

движења	 особено	 во	 САД	 имаат	 сериозно	 влијание	 во	

политичкиот	живот	и	поредок.

Ако	 го	 земеме	 Библискиот	 модел	 на	 човековото	

постоење	како	основа,	односно,	ако	земеме	дека	човекот	

е	 Божјо	 создание,	 потекнува	 и	 му	 припаѓа	 на	 Бога,	 и	

според	 Христијанскиот	 модел,	 тој	 е	 скапо	 платен	 и	

30		The	Christian	Right,	Dominionism,	and	Theocracy	–	Chip	Berlet		(www.
publiceye.org	-	The	Website	of	Political	Research	Associates)
31		Нов	завет	(Библија)
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откупен	 со	 висока	 цена32,	 тогаш	 човечкото	 достоинство	

е	врховниот	елемент	кој	нужно	мора	да	биде	вграден	во	

секој	 сегмент	 на	 политичкиот	 систем.	 Оттука,	 поаѓајќи,	

уште	во	Уставот	на	Соединетите	Американски	Држави,	во	

1789	 година,	 ваквиот	 концепт	 на	 третирање	 на	 човекот	

беше	вграден	во	сите	негови	сегменти.	Токму	овој	концепт	

подоцна,	 допринесе	 и	 кон	 укинување	 на	 ропството33,	 и	

кон	 вградување	 на	 елементите	 на	 правда	 и	 правичност	

во	 политичките	 системи	 на	 САД,	 од	 каде	 што	 подоцна	

произлезе	и	се	разви	концептот	на	човековите	права	и	се	

рашири	низ	целиот	свет.

Претседателот	 Абрахам	 Линколн	 ѝ	 се	 обратил	 на	

нацијата	 со	 зборовите:	 “Ние	 се	 држиме	 до	 овие	 вистини	

(Библиските	 м.з.):	 дека	 сите	 луѓе	 се	 создадени	 еднакви,	

дека	 тие	 се	 создадени	 од	 нивниот	 Креатор	 со	 одредени	

неотуѓиви	 права,	 помеѓу	 кои	 се	 животот,	 слободата	 и	

правото	на	среќа“34

Со	цел	да	навлеземе	во	менталниот	код	на	Линколн	и	

базата	на	оформениот	сет	на	политички	вредносни	ставови	

кои	извираат	од	Библискиот	Христијански	концепт,	ќе	се	

послужиме	со	следниов	цитат,	кој	всушност	е	дел	од	тогаш	

32	Христијанскиот	концепт	е	дека	човекот	е	откупен	со	жртвата	на	Исус	
(кој	е	телесната	објава	на	Бог,	на	човештвото),	со	Неговата	скапоцена	крв	
пролеана	на	крстот	Голготски,	како	Божји	план	за	спасение	на	човештвото	и	
помирување	на	човекот	со	Бога,	потребно	заради	првородениот	грев	на	Ева	и	
Адам	и	поради	тој	грев,	настанатото	отуѓување	на	човекот	од	Бога
33		Со	13-тиот	амандман	на	Уставот	на	САД	формално	беше	укинато	
ропството	во	САД,	откако	помина	во	Сенатот,	во	април	1864	година,	и	откако	
беше	конечно	одобрен	од	Претставничкиот	дом	во	јануари	1865	година	
–	извор:	The	Presidents	–	Michael	Beschloss	(1999)
34		The	Presidents	–	Michael	Beschloss	(1999)
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актуелните	дебати	со	Демократскиот	сенатор	на	Илиноис,	

од	 тоа	 време,	 Stephen	 A.	 Douglas:	 “По	 мое	 мислење	 тоа	

(ропството	м.з.)	нема	да	прекине	сè	додека	не	нè	достигне	

кризата	и	додека	таа	не	помине.	Домот	поделен	одвнатре	

на	 едни	 против	 други	 не	 може	 да	 опстои35.	 	 Јас	 мислам	

дека	оваа	Влада	нема	да	издржи,	перманентно	половина	

ропство,	половина	слобода…“36

“Нашите	закони	и	институции	мора	неопходно	да	бидат	

засновани	така	што	ќе	бидат	во	можност	да	ги	отелотворат	

учењата	 на	 Спасителот37	 (откупителот)	 на	 човештвото.	 Не	

е	 возможно	 поинаку	 и	 во	 оваа	 смисла	 и	 во	 овој	 опфат,	

нашата	цивилизација	и	нашите	институции	се	без	сомнение	

Христијански“	–	Врховниот	суд	на	САД,	189238

Сите	 т.н.	 “основачи	 на	 САД“	 или	 “татковци“	 на	

основањето,	нагласуваат	дека	принципите	на	кои	нацијата	

ја	 граделе,	 се	 засновани	 исклучиво	 на	 Библијата,	 на	

вредносните	 мерила	 и	 критериуми	 на	 Божјиот	 збор.	

Сите	 55	 пишувачи	 и	 потписници	 на	 Уставот	 се	 членови	

на	различни	Христијански	деноминации.	Од	нив,	29	биле	

од	 Англиканската	 црква,	 18	 биле	 Калвинисти,	 2	 биле	

35		“Секое	царство	разделено	на	две	половини,	едно	против	друго,	запустува;	
и	дом	–	на	групи,	една	против	друга,	пропаѓа“	Евангелие	по	Лука	11:17.	„Ако	
едно	царство	се	раздели	на	делови,	еден	против	друг,	тоа	царство	не	може	
да	се	одржи;	и	ако	еден	дом	се	раздели	на	делови,	еден	против	друг,	тој	дом	
не	може	да	опстане“	Евангелие	по	Марко	3:24,25	(цитатите	се	од	Новиот	
Завет	на	Библијата	(2006)	–	Библиско	здружение	на	Македонија)
36		Говор	на	Републиканската	национална	(партиска)	конвенција	во	Илиноис,	
16	јуни	1858	година,	на	тема	ропството		–	извор:	The	Presidents	–	Michael	
Beschloss	(1999)
37		Евангелие	по	Лука	2:11	–	Новиот	Завет	на	Библијата	(2006)	–	Библиско	
здружение	на	Македонија)
38		Internet	sources	-	United	States	Supreme	Court	(1892)
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Методисти,	3	Лутерани,	2	Римо	Католици	и	1	Квекер.	

George	 Mason,	 кој	 е	 познат	 како	 “татко	 на	 Повелбата	

за	 права“	 (Bill	 of	 rights)39	 заедно	 со	 James	 Madison,	

инсистирал,	 првите	 10	 заповеди	 од	 Стариот	 завет	 на	

Библијата	 да	 станат	 дополнение	 на	 Уставот.	 Причината	

е	 во	 неговиот	 Библиски	 заснован,	 политички	 вредносен	

став:	“Законите	на	природата	се	Божји	закони	и	ниту	една	

сила	или	авторитет	не	е	во	можност	да	ги	спречи“	(http://

www.lonang.com/conlaw/1/c12a.htm).

Високото	 ниво	 на	 вкупниот	 општествен	 развој	 на	

најразвиените	 западни	 демократии	 денес,	 според	

моето	 гледиште	 е	 резултат	 и	 на	 високо	 развиената	

средина	 на	 политичка	 социјализација	 од	 христијанска	

провениенција,	 и	 на	 таа	 основа	 изградената	 политичка	

култура	 и	 демократски	 оформените	 идеологии,	 од	 една	

страна,	 и	 од	 друга	 страна	 е	 резултат	 на	 ефиксана	 и	

солидно	 изградена	 структура	 на	 политичкиот	 систем	

произлезена	 од	 тие	 и	 такви	 идеологии	 базирани	 на	

Христијанските	 Библиски	 постулати.	 Високотo	 ниво	 на	

вкупнa	 општествена	 благосостојба	 ќе	 го	 разгледуваме	 и	

преку	социо-економскиот	развој	проследен	низ	следниве	

индикатори:	 Индексот	 на	 хуманиот	 (човечкиот)	 развој	

(ИХР	 /	 HDI)40	 или	 т.н.	 индекс	 на	 благосостојба	 е	 едниот	

индикатор,	 и	 поврзано	 со	 него,	 вториот	 индикатор	 е	 т.н	

Cantril	 Ladder	 Scale	 или	 скала	 за	 мерење	 на	 животното	

39		Претходница	на	Повелбата	за	права	е	Virginia	Declaration	of	Rights,	
подготвена	од	George	Mason
40		HDI	–	Human	Development	Index	–	UNDP	methodology
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задоволство	 или	 проценета	 благосостојба,	 вреднување	

на	 животот	 воопшто.	 Третиот	 индикатор	 е	 т.н.	 Галупов	

Индекс	 на	 благосостојба	 (Gallup	 –	 Healthways	 Well-Being	

Index	–	WBI).	Вторите	два	индикатори	имаат	повеќе	лична,	

субјективна	 компонента	 со	 силни	 психолошки	 елементи,	

внатрешни	 чувства	 на	 индивидуата,	 когнитивен	 момент.	

Но,	сепак,	и	тие	два	индикатори	даваат	јасна	слика	како	за	

индивидуалниот	степен	на	личната	благосостојба,	така	и	

за	колективниот,	односно	степенот	на	благосостојбата	на	

нацијата	како	целина.	Со	помош	на	овие	индикатори	ќе	се	

обидеме	да	ја	потврдиме	претпоставката	дека	теократските	

христијански,	библиски	засновани	елементи	во	политичката	

култура	 и	 во	 структурите	 на	 политичките	 системи,	 	 се	

одразуваат	правопропорционално	со	високите	стапки	на	

ХРИ	(HDI)	и	БДП,	исто	како	и	кај	другите	два	индекса,	кај	

кои	се	добиваат,	исти	високи	стапки	на	пораст	на	степенот	

на	 благосостојба,	 се	 разбира	 и	 како	 одраз	 на	 изразито	

високиот	 степен	 на	 социо-економски	 перформанси	 на	

општествата	 од	 развиените	 западни	 демократии.	 Значи,	

во	 трудов	 ја	 застапуваме	 тезата	 дека,	 колку	 е	 поголема	

застапеноста	 на	 теократските	 христијански	 елементи	 во	

односите	и	системите,	толку	се	повисоки	стапките	на	ХРИ	

(HDI)	и	БДП	и	со	тоа	на	вкупниот	социо-економски	развој	

на	една	држава.		

Ваквата	 претпоставка	 ќе	 се	 обидеме	 да	 ја	 докажеме,	

исто	така	преку	комбинација	од	двата,	претходно	наведени	

концепта	 за	 проучување	 на	 политичкиот	 систем.	 Имено,	
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првиот,	 според	 кој	 општеството	 влијае	 на	 политиката	

односно	 односите,	 процесите,	 ставовите	 и	 мислењата	

на	 граѓаните	 влијаат	 врз	 формирањето	 на	 политичката	

акција.	И	вториот	концепт,	според	кој	политичките	одлуки	

се	 тие	 кои	 ги	 детерминираат	 процесите	 и	 односите	 во	

општеството.

Теоријата	на	политичкиот	систем	дефинирана	според	

James	Anderson	сериозно	ја	одразува	својата	суштина	во	

следниве	констатации:	“Политиките	што	се	водат	во	јавната	

сфера	можат	да	се	гледаат	и	како	одговор	на	политичкиот	

систем	 на	 барањата	 што	 доаѓаат	 од	 опкружувањето.	

Политичкиот	систем	го	сочинуваат	институции	и	процеси	

низ	кои	се	врши	авторитативна	алокација	на	вредности	во	

општеството.	 Опкружувањето	 на	 политичкиот	 систем	 го	

чинат	компонентите	на	општеството	различни	од	државните	

институции	и	правниот	поредок	што	ја	определува	арената	

во	 која	 се	 остварува	 политичкиот	 процес.	 Инпутите	 во	

политичкиот	 систем	 што	 доаѓаат	 од	 опкружувањето	 се	

состојат	 од	 барања	 и	 подршки.	 Барањата	 доаѓаат	 од	

поединци,	групи	(неформални	и	формални)	и	од	формално	

востановени	 организации,	 а	 за	 задоволување	 на	 нивните	

интереси	и	во	согласност	со	одредени	вредности	на	кои	

се	повикуваат...“.41

И	 теоријата	 на	 институционализмот	 е	 дефинирана	

од	 страна	 на	 James	 Anderson,	 на	 следниов	 начин:	

“Традиционално,	 и	 институционалниот	 приод	 се	

41		Public	Policymaking	–	James	Anderson	(1994)
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концентрира	 врз	 опишувањето	 на	 повеќе	 формални	

и	 правни	 аспекти	 на	 институциите	 на	 власта:	 нивната	

формална	поставеност	односно	организација,	врз	законски	

втемелените	 надлежности,	 процедуралните	 правила,	

нивните	функции	односно	активности,	како	и	формалната	

спрега	на	различни	институции.“42	

Теоријата	на	институционализмот	има	свои	негативни	

моменти,	помеѓу	кои	за	најзначајно	се	смета	недоволното	

посветување	 внимание	 на	 влијанието	 на	 опкружувањето	

врз	 профилирањето	 на	 политичката	 идеологија,	 која	 пак	

ги	 формира,	 моделира	 и	 организира	 институциите	 на	

политичкиот	систем.

2.2 Теологија на ослободувањето

Влијанието	на	религиската	Христијанска	мисла	има	свој	

одраз	не	само	во	развиените	западни	демократии,	туку	и	

во	нивното	поблиско	и	подалечно	опкружение.	Класичен	

пример	за	тоа	е	појавата	на	т.н.	ослободителна	теологија.	

Таа	уште	се	нарекува	и	детска	теологија,	поради	краткиот	

период	од	нејзиното	појавување	во	раните	1970-ти	години.	

Но,	 нејзиното	 прифаќање	 ширум	 светот	 се	 одвива	 многу	

побрзо	од	очекуваното	и	нејзиното	присуство	се	гледа	не	

само	во	теологијата,	во	институционалните	цркви,	но	и	во	

потрага	 по	 одговорите	 на	 разни	 социјални	 и	 политички	

42		исто
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прашања43.

Имено,	 популарните	 движења	 во	 општествотото	 и	

во	 локалните	 цркви	 се	 основата	 на	 динамизмот	 и	 на	

ширењето	 на	 ослободителната	 теологија.	 Највпечатливи	

во	оваа	смисла	се	случувањата	во	т.н.	трет	свет44.	Латинска	

Америка	и	Карибите	се	подрачјата	каде	што	влијанието	на	

ослободителната	теологија	се	чувствува	најсилно,	дури	се	

нарекува	и	“Латино	американска	теологија“.

Традиционалното	 разбирање	 на	 врската	 помеѓу	

религијата	 и	 политиката	 за	 повеќето	 истражувачи	 на	

современото	општество	е	поткопано	од	страна	на	новиот	

вид	на	религиска	мисла	која	навлегува	на	хоризонтот.45	

Новото	религиско	движење	водено	од	новата	политичка	

теологија	 детерминирана	 за	 социјалните	 проблеми,	 во	

последните	години	го	привлекува	светското	внимание	на	

верниците,	политичарите	и	истражувачите.	Во	последните	

две	децении,	ослободителната	теологија	стана	единствен	

вид	 на	 перманентно	 политичко	 движење	 низ	 Латинска	

Америка.	 Движењето	 стана	 политички	 ефективно	 во	

спојувањето	 на	 традиционалните,	 религиски	 вредности	

со	 посветеноста	 на	 социјалниот	 активизам	 во	 интерес	

на	 сиромашните	 и	 онеправдани	 слоеви	 на	 општеството.	

43		Introducing	Liberation	Theology	-	Leonardo	Boff,	Clodovis	Boff,	Paul	Burns;	
Orbis,	1987
44		Поимот	“трет	свет“	ги	опфаќа	земјите	од	периферијата	или	претежно	
неразвиените	земји
45		The	Political	Theory	of	Liberation	Theology:	Toward	a	Reconvergence	of	
Social	Values	and	Social	Science	-	John	R.	Pottenger,	State	University	of	New	
York	Press	(1989)	
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Мислителите	на	ова	движење46		ги	анализираат	социјалните	

проблеми	 поврзани	 со	 неправилната	 распределба	 на	

богатството	 и	 рестриктивните	 и	 репресивни	 владини	

политики	 во	 таа	 насока.	 Овие	 анализи	 ги	 комбинираат	

со	 моралната	 обврска	 да	 го	 анимираат	 учеството	 на	

сиромашните	и	да	го	оправдаат	нивниот	ангажман	во	разни	

реформистички	и	револуционерни	политички	активности.	

Како	и	да	е,	се	смета	дека	ослободителната	теологија	

постигнала	успех	со	влијанието	врз	правците	на	социјалните	

промени	во	различни	делови	на	Латинска	Америка.	

Ослободителната	теологија	е	социолошко	и	филозофско	

движење.	 Социолошки,	 тоа	 е	 религиско	 движење	 кое	 се	

занимава	 со	 социолошки	 проблеми,	 генерално	 активни	

во	третиот	свет.	Во	движењето,	религиските	убедувања	се	

користени	како	стандард	за	критикување	на	економските	

и	 другите	 социјални	 проблеми,	 како	 и	 за	 учество	 во	

политиката,	 со	 цел	 да	 направат	 промена	 на	 условите	

на	 неправда	 како	 етички	 акт	 на	 совест.	 Консеквентно,	

ова	 движење	 го	 вклучува	 црковното	 свештенство	 и	 од	

Протестантската	и	од	Католичката	црква47.

Филозофската	димензија	се	огледа	и	преку	елементите	

на	 оправдување	 за	 политичка	 акција	 и	 мотивација	 за	

ангажирање	во	политиката	и	обиди	за	промена	на	нејзиниот	

контекст.48	Тоа	подразбира	и	грижа	за	религиските	вредности	

46		Latin	American	Christians	Reshape	Liberation	Theology	-	Alexa	Smith
47		исто
48		The	Political	Theory	of	Liberation	Theology:	Toward	a	Reconvergence	of	
Social	Values	and	Social	Science	-	John	R.	Pottenger,	State	University	of	New	
York	Press	(1989)
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и	традиции,	теологија,	социјална	теорија,	политичка	етика,	

економија,	технологија	и	наука,	што	секако	е	придонес	и	

за	развојот	на	современата	теологија,	но	и	за	популарната	

рефлексија	врз	значењето	на	традиционалните	религиски	

теми	 во	 контекст	 на	 индустријализираните	 економии	

и	 авторитарните	 политички	 системи.	 Движењето	

овозможува	 сериозна	 рефлексија	 и	 врз	 односот	 помеѓу	

Бог	 и	 човештвото,	 историјата	 на	 чинот	 на	 спасението,	

воскресението,	моралот	и	општеството	во	целина.	Тоа	е	и	

теолошки	 одговор	 на	 современите	 социјални	 проблеми,	

причините	 за	 нив	 и	 последиците	 од	 нив	 во	 светло	 на	

религиските	традиции	и	вредности.

Ова	 филозофско	 движење	 ја	 поседува	 политичката	

теорија	 која	 се	 обидува	 да	 обезбеди	 современа	

алтернатива	на	политиката	на	главната	религиска	мисла,	

да	 ги	 редефинира	 етичките	 параметри	 на	 политичкиот	

активизам,	вклучувајќи	ја	и	употребата	на	сила	и	насилство,	

но	 и	 да	 го	 затвори	 историскиот	 јаз	 помеѓу	 ортодоксниот	

марксизам	 и	 конвенционалното	 Христијанство	 (John	 R.	

Pottenger).

Важноста	 на	 овие	 процеси	 е	 и	 од	 аспект	 на	 линијата	

по	 која	 се	 одвиваат	 промените	 во	 функционирањето	 на	

политичките	поредоци,	независно	од	достигнатиот	степен	

на	 социо-економски	 развој.	 Промените	 се	 директен	

производ	 на	 теолошката	 мисла	 на	 Христијанските	

доктрини.	Незадоволството	на	масите	во	третиот	свет,	од	

моменталната	 социјална	 положба,	 од	 нискиот	 животен	
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стандард,	 неадекватните	 услови	 за	 живот	 и	 наметнатите	

услови	на	неперспективност	на	општествата	наоѓаат	излез	

во	ветувањата	кои	му	се	дадени	на	човештвото	во	Божјиот	

збор,	ветувања	за	правичен	и	праведен	систем	на	работи,	

еднакви	 можности	 и	 шанси	 за	 просперитет	 на	 секоја	

индивидуа	независно	од	нејзиниот	материјален	и	статусен	

бекгроунд,	ветувања	за	т.н.	“живот	во	полнота“	(Евангелие	

по	Јован	10:10),	за	секој	кој	ќе	поверува	во	Исуса	Христа	и	

кој	ќе	го	прими	за	свој	Господ	и	Спасител.

Ваквиот	 процес	 на	 разбудување	 во	 поголем	 дел	 од	

третиот	 свет	 се	 одвива	 паралелно	 и	 со	 масовно	 духовно	

разбудување,	 кое	 се	 изразува	 преку	 фактот	 што	 бројот	

на	 Христијанските	 цркви	 е	 во	 огромен	 пораст,	 бројот	 на	

нови	верници	кои	се	конвертираат	во	Христијанство	е	сè	

поголем,	бројот	на	верници	кои	посетуваат	Богослужби	на	

редовна	основа	е	сè	поголем49,		и	следствено	на	тоа	расте	

и	 притисокот	 врз	 институциите	 на	 политичкиот	 систем	

за	 промени	 во	 насока	 кон	 поправедна	 и	 поправична	

редистрибуција	на	ресурсите,	интересите	и	влијанието	во	

општеството.

49		Protestant	Pentecostalism	in	Latin	America:	A	Study	in	the	Dynamics	of	
Missions	-	Karl-Wilhelm	Westmeier;	Fairleigh	Dickinson	University	Press,	(1999)	
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2.3 Политики на општествена благо-
состојба

Општествената	благосостојба	подразбира	промоција	на	

добар	и	пристојно	удобен	живот,	од	страна	на	политиките	

на	извршната	власт,	постоење	на	просперитетно	општество	

во	кое	граѓаните	се	среќни,	здрави,	способни	и	ангажирани,	

со	еден	збор	со	висок	степен	на	благосостојба50.		

Благосостојбата	 е	 индивидуално,	 но	 и	 колективно	

чувство	на	задоволство	и	радост,	подразбира	исполнетост	

на	поединецот	или	нацијата,	кои	се	развиваат	слободно	и	

реализираат	определен	придонес	за	заедницата.	Со	еден	

збор	се	работи	за	квалитет	на	животот,	општо	земено.	Се	

работи	за	лична	исполнетост	и	задоволство	од	работата,	

детската	 грижа,	 семејството,	 нивото	 на	 образованието	 и	

достапноста	до	него,	квалитетот	на	здравствените	услуги	

и	 достапноста	 до	 нив,	 транспортот,	 животната	 средина	
итн51.

Општествената	 благосостојба	 се	 разликува	 од	 чисто	

економската	благосостојба,	која	се	подразбира	како	раст	

на	приходите	на	подинецот	и	на	општеството	во	целина.	

Општествената	 благосостојба	 подразбира	 многу	 повеќе	

од	тоа.

							Некои	академски	кругови	(Andrew	Eungi	Kim52)		тврдат	

50		http://www.answers.com/topic/social-well-being
51		исто
52		Religious	Influences	on	Personal	and	Societal	Well-being	-	Graduate	School	
of	International	Studies,	Korea	University
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дека	 благосостојбата	 е	 најдобро	 разбрана	 во	 услови	 на	

општа	 среќа	 и	 задоволство	 од	 животот.	 Но,	 очигледно	 е	

дека	станува	збор	за	повеќе	од	тоа:	Имено,	луѓето	сакаат	

да	водат	богат	и	исполнет	живот,	да	ги	развиваат	своите	

лични	 потенцијали,	 капацитети,	 способности	 и	 вештини,	

но	и	да	водат	општествено	корисен	живот.

							Моделот	на	благосостојба	на	т.н.	“нови	економски	

основи“	 има	 две	 лични	 димензии	 и	 еден	 општествен	

контекст:

-	 Задоволството	 на	 луѓето	 од	 нивниот	 живот,	 кое	

генерално	 се	 мери	 со	 индикаторот	 наречен	 животно	

задоволство,	што	опфаќа	задоволство,	уживање	и	забава;

-	 Личниот	развој,	индивидуалниот	напредок,	за	кој	сè	

уште	нема	стандарден	психолошки	индикатор.	Концептот	

вклучува	корисна	ангажираност	во	животот,	личен	раст	и	

развој,	автономија,	исполнување	на	потенцијалот,	имањето	

на	цел	во	животот	и	чувство	дека	животот	има	значење;

-	 Општествената	 благосостојба	 на	 луѓето,	 како	

чувство	на	припадност	на	заедницата,	позитивен	став	кон	

другите,	чувство	дека	ние	придонесуваме	кон	општеството	

и	дека	сме	ангажирани	во	разни	општествени	активности,	

верувајќи	 дека	 општеството	 е	 способно	 да	 се	 развива	

позитивно.53

“Идеолошките	 разлики	 во	 политичките	 погледи	 за	

прашањето	 на	 социјалната	 благосостојбата	 се	 движат	

53		Well-Being	Manifesto	–	New	Economic	Foundation,	London	-	UK,	
www.neweconomics.org
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во	“лево“	и	“десно“.	Првите,	се	во	прилог	на	социјалната	

благосостојба,	 се	 залагаат	 за	 учество	 на	 државата,	

за	 колективен	 пристап	 и	 за	 вид	 на	 институционална	

благосостојба.	Вторите,	не	се	расположени	за	социјална	

благосостојба,	се	против	значајно	мешање	на	државата,	се	за	

индивидуален	пристап	и	за	балансирана	благосостојба.“54		

	 Главните	 политички	 позиции,	 од	 перспектива	 на	

благосостојбата	се:	марксизмот	кој	го	гледа	општеството	

како	 класна	 борба,	 социјализмот	 како	 движење	 кое	

сака	 подобрување	 на	 општеството	 со	 колективна	 акција,	

социјал-демократијата	 која	 незначително	 инклинира	 кон	

индивидуалното,	 се	 залага	 за	 слобода	 на	 индивидуата	 и	

за	развој	на	индивидуалните	права,	како	и	за	намалување	

на	 улогата	 на	 државата,	 конзервативизмот	 верува	 во	

општествениот	поредок,	почитување	на	традиционалните	

вредности	 и	 можности	 за	 индивидуални	 дострели55.

Христијанските	премиси,	сметаме	дека	се	солидна	основа	

за	политичките	поредоци	да	можат	да	постигнат	поголем	

прогрес	и	преку	практикување	на	морална	дисциплина,	а	

не	единствено	само	преку	државна	акција.

54		An	Introduction	to	Social	Policy	–	The	Politics	of	Welfare	-	Paul	Spicker	-	
Aberdin	Business	School,	The	Robert	Gordon	University,	UK	
55		http://www.laits.utexas.edu/gov310/IPOM/glossary.html
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2.4 Социо-економски теории

При	креирање	на	определена	теорија,	целта	е	да	биде	

што	 поедноставна	 во	 задоволувањето	 на	 барањата	 за	

информации,	 да	 е	 што	 попрецизна	 во	 предвидувањата	 и	

покорисна	во	генерирањето	на	дополнителни	истражувања	

од	претходните	теории.	

Социо-економскиот	 развој	 е	 процес	 на	 општествен,	

социјален	и	економски	развој	во	општеството.	Тој	се	мери	

со	 индикаторите,	 како	 БДП,	 очекуваниот	 животен	 век,	

писменоста	и	степенот	на	вработеност,	и	дополнително	со	

факторите	како	што	се	личното	достоинство,	слободата	на	

здружување,	личната	безбедност	и	слободата	од	страв	и	

физичко	злоставување,	како	и	ширината	на	партиципирање	

во	 цивилното	 општество.	 Општествениот	 развој	 се	

однесува,	 меѓу	 другото	 и	 на	 заштита	 на	 граѓаните	 од	

непредвидливоста	на	општествата	и	од	сиромаштијата,	но	

се	однесува	и	на	обезбедување	на	услови	за	остварување	

на	 стремежот	 на	 граѓаните	 за	 реализација	 на	 нивните	

сопствени	животни	цели	(United	Nations	Research	Institute	

for	Social	Development	-	UNRISD).

Во	 социологијата,	 теоријата	 на	 општествениот	 развој	

се	 обидува	 да	 ги	 објасни	 квалитативните	 промени	 во	

структурата	и	рамката	на	општеството	кои	му	помагаат	на	

општеството	подобро	да	ги	реализира	неговите	намери	и	

цели.	Во	тој	случај,	развојот	би	бил	дефиниран	на	начин	

применлив	за	сите	општества	во	сите	историски	периоди	
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како	 нагорно,	 напредно	 движење,	 кое	 се	 карактеризира	

со	 поголеми	 нивоа	 на	 енергија,	 ефикасност,	 квалитет,	

продуктивност,	 комплексност,	 разбирање,	 креативност,	

задоволство	 и	 исполнетост.	 Развојот	 е	 процес	 на	

општествена	 промена,	 не	 е	 секогаш	 сет	 на	 политики	 и	

програми	востановени	за	некои	специфични	резултати.

Основниот	 механизам	 што	 води	 до	 општествени	

промени	 е	 порастот	 на	 свеста	 која	 води	 до	 подобра	

организација.	 Кога	 општеството	 ќе	 се	 соочи	 со	 подобри	

можности	 за	 прогрес,	 тоа	 напоредно	 развива	 и	 нови	

форми	на	организација	коишто	би	се	справиле	поуспешно	

со	 предизвикот.	 Новите	 форми	 на	 организација	 се	 во	

подобра	 можност	 за	 насочување	 и	 апсорбирање	 на	

општествената	 енергија	 и	 вештините	 и	 изворите	 за	

искористување	 на	 можностите,	 со	 цел	 да	 се	 постигнат	

очекуваните	 резултати.	 Развојот	 е	 управуван	 од	 многу	

фактори	што	влијаат	на	резултатите	на	развојните	напори.	

Мора	 да	 постои	 мотив	 што	 ги	 движи	 општествените	

промени	 и	 основните	 предуслови	 за	 тие	 промени	 да	 се	

случат.	Мотивот	мора	да	е	доволно	моќен	за	да	ги	надмине	

опструкциите,	 отпорите	 што	 имаат	 намера	 да	 го	 спречат	

настанувањето	 на	 промените.	 Развојот,	 исто	 така,	 има	

потреба	од	извори	како	што	се	капиталот	и	технологијата	

и	достапност	до	инфраструктура	за	поддршка.	Развојот	е	

резултат	 и	 на	 општествениот	 капацитет	 за	 организирање	

на	човечката	енергија	и	продуктивните	извори	со	цел	да	се	

пресретнат	предизвиците	и	можностите	со	кои	се	соочува	
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општеството56.  

Економиите на благосостојба се гранка на економијата 

која користи микроекономски техники за да ја детерминира 

алокативната ефикасност во рамките на економијата 

и дистрибуцијата на приходите кои се поврзани со 

претходното. Економијата на благосостојба ги познава 

монетаризмот и Кејнсианисмот кои се разликуваат во 

степенот на интервенција на владите во економиите57.  

ОН – УНДП, ОЕЦД и други меѓународни организации 

и институции се обидуваат да заокружат еден глобален 

процес на проценка на вкупниот општествен прогрес 

на нациите, притоа го користат едноставно поимот 

благосостојба, кој вклучува во себе многу повеќе од 

економска благосостојба. Во 2007 година во Истанбул, 

ОЕЦД објави Декларација58,  која има за цел да промовира 

процес на одлучување во политичките системи заснован на 

докази, преку воспоставување и инаугурирање на лепеза од 

индикатори за мерење на благосостојбата на индивидуите 

и на општествата во целина. Притоа, слободата за творење 

на индивидуите е вклучена во оценка на благосостојбата 

и токму овој пристап има извршено серизно влијание врз 

циклусот на развојната политика, каде што акцентот е 

ставен на мулти-димензионалноста и слободата. Овие 

глобални напори се континуитет на напорите кои УНДП 

56 Towards a Comprehensive Theory of Social Development - Jacobs, Garry and 
Asokan N., Human Choice, World Academy of Art & Science, USA, (1999)
57  A Critique of Welfare Economics - I.M.D. Little (1950)
58  http://www.oecd.org/dataoecd/14/46/38883774.pdf
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ги	 вложува	 во	 развивање	 и	 омасовување	 на	 Индексот	

на	 човековиот	 развој,	 кој	 е	 општоприфатен	 идекс	 на	

благосостојба.	

Многу	 економисти,	 меѓу	 кои	 најекспониран	 е	

нобеловецот	 Daniel	 Kahneman,	 се	 заинтересирани	 и	 за	

користење	на	т.н.	животно	задоволство	за	да	се	измери	т.н.	

искуствена	корисност.	

Економскиот	развој	е	развојот	на	економското	богатство	

на	 земјите	 или	 регионите	 за	 благосостојба	 на	 нивното	

население.	 Економскиот	 раст	 и	 развој	 се	 два	 различни	

термини	 користени	 од	 економистите.	 Општо	 земено,	

економскиот	развој	се	однесува	на	неразвиените	земји,	а	

економскиот	раст	на	развиените	земји.	Под	економски	раст	

се	 подразбира,	 пораст	 на	 Бруто	 националниот	 производ	

(БНП)	или	едноставно,	пораст	на	приходите	по	жител.	Во	

поновата	литература,	терминот	економски	раст	се	однесува	

на	 одржлив	 пораст	 на	 оутпутот	 на	 стоки	 и	 услуги	 на	

државата,	или	попрецизно	на	производ	по	глава	на	жител.	

Вообичаено	се	мери	во	БНП.	Терминот	економски	развој	

е	 посеопфатен.	 Тој	 ги	 вклучува	 во	 себе	 и	 прогресивните	

промени	 во	 (социо)	 општествено-економската	 структура	

на	земјата	(http://www.economics4development.com).

Значи,	економскиот	раст	претпоставува	и	определување	

на	 нивото	 на	 економскиот	 развој.	 Националниот	 приход	

или	 производ	 е	 заеднички	 изразен	 во	 услови	 на	 мерење	

на	 агрегатната	 додадена	 вредност	 на	 производството	

на	 домашната	 економија,	 и	 се	 нарекува	 Бруто	 домашен	
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производ	 (БДП).	 Кога	 БДП	 на	 нацијата	 е	 во	 пораст,	

економистите	 го	 нарекуваат	 таквиот	 процес	 економски	

раст59.						

Терминот	 економски	 развој,	 од	 друга	 страна,	

имплицира	 многу	 повеќе.	 Тој,	 вообичаено	 се	 однесува	 и	

на	 подобрувањата	 на	 лепеза	 од	 индикатори	 како	 стапка	

на	 писменост,	 очекуваниот	 животен	 век	 и	 стапката	 на	

сиромаштија.	 БДП	 е	 специфична	 мерка	 на	 економската	

благосостојба	која	не	ги	зема	во	предвид	важните	аспекти	

како	квалитетот	на	животната	средина,	слободното	време,	

слободата	или	социјалната	правда.	

Општествениот	 развој	 е	 процес	 чиишто	 резултати	 во	

трансформацијата	на	општествените	структури	се	одвива	

на	 начин	 кој	 го	 подобрува	 капацитетот	 на	 општеството,	

во	 насока	 на	 исполнување	 на	 неговите	 аспирации.	

Општеството	 се	 развива	 со	 свесност	 и	 општествената	

свесност	се	развива	од	организацијата	(http://en.wikipedia.

org/wiki/Social_development).

Не	сите	општествени	промени	го	сочинуваат	развојот.	

Тој	се	 состои	 од	четири	 стадиуми,	опстанок,	раст,	развој	

и	 еволуција,	 при	 што	 секој	 од	 нив	 го	 содржи	 другиот	 во	

него.	 Развојот	 во	 себе	 содржи	 и	 квалитативна	 промена	

во	 начинот	 на	 кој	 општеството	 ги	 спроведува	 своите	

активности,	 како	 на	 пример	 попрогресивни	 ставови	 и	

однесување	 на	 популацијата,	 усвојување	 на	 поефикасни	

општествени	 организации	 или	 поразвиена	 технологија	

59		http://www.stanford.edu/~promer/EconomicGrowth.pdf
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која	е	развиена	било	каде.	Терминот	еволуција	се	однесува	

на	 оригиналната	 формулација	 и	 усвојува	 квалитативни	

и	 структурни	 промени,	 во	 форма	 на	 нови	 општествени	

ставови,	 вредности,	 однесување	 или	 организација.	 (To-

wards	a	Comprehensive	Theory	of	Social	Development	-	Ja-

cobs,	Garry	and	Asokan	N.,	Human	Choice,	World	Academy	of	

Art	&	Science,	USA,	1999)

3.  Библиските постулати и 
демократските достигнувања во по-
литичките поредоци на развиените 
западни демократии

3.1. Велика Британија

Англија	 е	 незначителен	 теократски	 аспект,	 бидејќи	

монархот	 е	 т.н.	 “врховен	 владетел“	 на	 Англиканската	

црква	 и	 официјално	 тој	 е	 “одбраната	 на	 верата“60.		

Забрането	е	да	биде	католик,	 значи	припадник	на	Римо-

Католичката	 црква.	 Ова	 е	 случај	 уште	 од	 времето	 на	

Протестанската	 реформација	 на	 Англија	 (1553-1540)	 за	

време	на	владеењето	на	кралот	Хенри	VIII.	Тој	ја	формирал	

и	Англиканската	црква,	делумно	и	поради	тоа,	Папата	да	

не	му	го	поништи	бракот	со	Катерина	од	Арагон,	но	исто	

така	 и	 како	 резултат	 на	 зголемената	 политичка	 моќ	 која	

Ватикан	 ја	 практикувал	 во	 Англија.	 Англиканската	 црква	

60		http://www.indopedia.org/Theocracy.html
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по	 вероисповест	 е	 Христијанска	 црква,	 а	 по	 доктрина	

се	 наоѓа	 некаде	 на	 половина	 пат	 помеѓу	 Католичката	 и	

Протестантските	Христијански	цркви.	Тоа	значи	дека	има	

задржано	 дел	 од	 Католичката	 доктрина	 и	 обредностите,	

а	 дел	 ги	 има	 отфрлено,	 за	 разлика	 од	 Протестантските	

Христијански	 цркви	 кои	 целосно	 ги	 имаат	 отфрлено	

обредностите	 од	 својата	 доктрина,	 а	 го	 задржале	 само	

чистото	 и	 изворно	 проповедање	 на	 Библијата.	 Значи,	

постулатите	 на	 верата	 се	 исти	 и	 за	 едните	 и	 за	 другите,	

(и	кај	 третите	–	Православните	Христијани),	разликите	во	

основите	 на	 верата	 и	 во	 темелните	 спознанија	 за	 Бога	 и	

Исус	 Христос	 не	 постојат,	 а	 кај	 сите	 цркви,	 разликите	

се	 појавуваат	 само	 кај	 надградбата	 и	 во	 степенот	 на	

обредностите,	 преданијата,	 традициите	 и	 идолатриите	

кои	се	практикуваат	при	религиските	Богослуженија.

Во	 случајов,	 влијанието	 на	 религискиот	 концепт	

е	 незначително.	 Монархот	 има	 само	 виртуелна	 моќ	 и	

неговата	 позиција	 како	 глава	 на	 државата	 и	 црквата	 се	

чисто	церемонијални.	Оттука,	управувањето	со	владата	не	

е	 предмет	 на	 било	 кое	 религиозно	 влијание,	 а	 Англија	 е	

мулти-конфесионално	општество.	Како	и	да	е,	бишопот	и	

архибишопот	 односно	 епископите	 и	 архиепископите,	 на	

Англиканската	 црква	 седат	 во	 Домот	 на	 лордовите	 како	

Духовни	 надгледници,	 вклучувајќи	 го	 и	 Архиепископот	

на	Canterbury	и	York.	Црквата	на	Шкотска	 ја	нема	истата	

изградена	 релација	 со	 државата,	 како	 што	 е	 случајот	 со	
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Англија61.

Велика	Британија	(ВБ)	е	колевка	на	парламентаризмот.	

“Во	 Велика	 Британија,	 терминот	 влада	 (Government)	

означува	 круна	 на	 Парламентот,	 збир	 на	 институции	 што	

ги	извршуваат	желбите	на	кралицата...“62

Она	 што	 е	 особено	 важно,	 а	 	 ретко	 се	 експонира	 во	

анализите,	е	фактот	што	“Уставот“	на	ВБ	не	е	единствено	

дефиниран	нормативен	акт,	туку	сет	на	закони	и	принципи	

според	 кои	 се	 управува	 Обединетото	 кралство.	 ВБ	 нема	

поединечен	 документ,	 споредено	 со	 оние	 на	 другите	

земји,	 како	 на	 пр.	 САД.	 Често	 се	 вели	 дека	 земјата	 има	

непишан	или	де	факто	Устав.	Како	и	да	е,	поголемиот	дел	

од	Британскиот	Устав	сепак	постои	во	форма	на	законски	

акти,	судски	одлуки	и	пакти	со	други	држави.	Уставот	има	и	

други	непишани	извори,	вклучувајќи	ги	и	парламентарните	

уставни	 конвенции	 (повеќе	 од	 повеќето	 земји,	 освен	 Нов	

Зеланд	 и	 Израел),	 како	 и	 власта	 и	 надлежностите	 на	

круната.

Дводомниот	парламент	се	состои	од	Дом	на	лордовите	

(House	of	Lords)	-	(618	места,	од	кои	500	благородници	кои	

стекнале	титули	во	текот	на	животниот	век,	92	кои	ги	добиле	

по	наследство	и	26	се	црковни	свештеници,	доминантно	од	

протестанска	деноминација),	и	од	Домот	на	претставниците	

(House	 of	 Commons)	 –	 646	 места	 (од	 изборите	 во	 2005	

година)	кои	се	пополнуваат	на	општи	избори,	на	секои	5	

61		http://www.royal.gov.uk/
62		People	in	politics	–	Richard	Rose	(1970)
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години,	доколку	претходно	не	се	распушти	Парламентот.

Фундаменталниот	 принцип	 на	 Британскиот	 Устав63	 по	

традиција	е	доктрината	на	суверенитетот	на	Парламентот,	

според	 која	 актите	 донесени	 од	 страна	 на	 Парламентот	

се	 Британскиот	 врховен	 и	 финален	 извор	 на	 закон.	

Следува	дека	Парламентот	може	да	го	менува	“уставот“	со	

едноставно	 донесување	 на	 нови	 закони	 во	 Парламентот.	

Како	и	да	е,	членството	на	ВБ	во	Европската	Унија	во	голема	

мера	 го	 усложнува	 овој	 принцип.	 Актот	 на	 Европската	

Заедница	 од	 1972	 значи	 дека	 ВБ	 ги	 внесува	 во	 својот	

законодавно-правен	систем	сите	ЕУ	закони	(и	ги	отстранува	

сите	нејзини	закони	од	претходно,	кои	се	контрадикторни	

на	европските),	кои	се	заеднички	и	за	сите	останати	земји	

членки.	

Ваквата	поставеност	на	институциите	на	политичкиот	

систем,	е	резултат	на	идеологијата	која	е	произлезена	од	

еден	 специфичен	 процес	 на	 социјализација,	 којшто	 во	

ВБ	 бил	 под	 силно	 влијание	 на	 црковната	 реформација	

и	 нагласениот	 судир	 со	 Католичката	 црква,	 и	 од	 тоа	

произлезеното	Протестантско	движење.	Протестантизмот	

во	ВБ	изврши	силно	влијание,	не	само	внатрешно,	туку	и	

пошироко	во	светот.	

Христијаните	 протестанти	 (Англиканската,	

Пресбитеријанската	 и	 Методистичката	 деноминација)	

во	 ВБ	 се	 застапени	 со	 60%,	 Христијаните	 -	 католици	 се	

застапени	 со	 11,6%,	 Муслиманите	 со	 2,7%,	 Хинду	 со	 1%,	

63		http://www.historylearningsite.co.uk/british_constitution.htm
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други	 со	 1,6%,	 а	 23,1	 како	 атеисти	 (попис	 2001	 година,	

ВБ).

Најзначајната	 придобивка	 од	 овој	 реформациски	

процес	 e	 тоа	 што	 Библискиот	 концепт	 за	 правда	 и	

правичност	и	глорификацијата	на	човечкото	достоинство	

станаа	темел	на	политичкиот	поредок,	а	што	пак	значително	

придонесе	за	пресврт	во	империјалистичко	колонијалните	

претензии	на	ВБ,	но	и	за	понатамошниот	севкупен	развој	

на	Британското	општество.

3.2  Норвешка

Норвешката	 држава	 суптилно	 задржала	 неколку	

конзервативни	 религиски	 принципи.	 Општиот	 впечаток	

за	 норвешката	 популација	 е	 дека	 практикува	 релативна	

религиозност.

Како	 и	 во	 многу	 други	 уставни	 монархии,	 водачот	 на	

државата	 во	 исто	 време	 е	 и	 водач	 на	 државната	 црква.	

Дванаесетиот	 член	 на	 уставот	 на	 Норвешка	 вели	 дека,	

повеќе	од	половина	од	членовите	на	Норвешкиот	Државен	

Совет	 (составен	 од	 Монархот,	 премиерот	 и	 најмалку	

седум	министри)	мора	да	се	членови	на	државната	црква.	

Вториот	член	на	уставот	гарантира	слобода	на	религија,	во	

исто	време	прогласувајќи	го	Евангелскиот	Лутеранизам	за	

официјална	религија	на	државата.	

Лутеранската	 Христијанска	 или	 државната	 црква	
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на	 Норвешка	 е	 застапена	 со	 85,7%	 кај	 населението,	

Пентакосталната	 Христијанска	 црква	 со	 1%,	 и	 другите	

Христијански	Протестантски	деноминации	со	2,4%.	Вкупно	

Христијански	протестанти	во	Норвешка	се	изјасниле	околу	

90%	или	4,3	милиони	Норвежани.	Христијанските	Католици	

се	околу	1%,	Муслиманите	се	1,8%	и	други	религии	8,1%	

(Статистика	 -	 централно	 биро	 на	 Норвешка	 -	 http://www.

ssb.no).

На	 9	 Јули	 2006,	 еден	 истакнат	 член	 на	 Норвешката	

Хуманистичка	 Организација,	 Јенс	 Брун-Педерсен,	 го	

повика	 Премиерот	 да	 поддржи	 одвојување	 на	 црквата	

од	 државата,	 велејќи	 дека	 12-тиот	 член	 на	 Уставот	 е	

дискриминаторски,	одземајќи	ѝ	го	на	Норвешка	правото	да	

ги	критикува	земјите	кои	го	поддржуваат	законот	Шариа64,	

поради	фактот	што	таа	самата	ги	преферира	Лутеранските	

граѓани65.	

Процесот	на	политичката	социјализација	во	Норвешка	

бил	 под	 силно	 влијание	 на	 религискиот	 момент.	 Црквата	

со	векови	наназад	имала	силно	влијание	врз	општеството.	

Уште	 од	 времињата	 кога	 Норвешка	 го	 прифатила	

Христијанството	 како	 вера,	 вкупниот	 развој	 и	 текот	 на	

историските	настани	бил	определуван	во	силна	спрега	со	

Црквата	 и	 со	 Христијанските	 принципи	 и	 вредности	 кои	

таа	ги	промовирала	и	проповедала.

64		Sharia	е	тело	на	Исламскиот	религиски	закон.	Терминот	означува	“пат“	
или	“пат	до	изворот	на	водата“
65	Visionary	or	missionary?	-	Jens	Brun-Pedersen,	Dagbladet	July	9,	2006
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3.2.1 Историски аспекти

Краток	историски	пресек	на	настаните	ќе	ни	овозможи	

претстава	за	тоа	како	всушност	се	развивала	државата	во	

историски	контекст.	

По	 престанокот	 на	 двовековното	 пустошење	 на	

Викинзите	низ	Европа,	од	страна	на	Крал	Олав	Тригвасон,	

во	 994	 година	 беше	 прифатено	 Христијанството.	 Во	

наредните	 неколку	 декади	 следеше	 трансформација	 на	

Норвешкото	 Кралство.	 Во	 1397	 година,	 Норвешка	 беше	

внесена	во	Унија	со	Данска	која	траеше	повеќе	од	4	века.	

Во	1814	Норвежаните	одбија	да	и	се	покорат	на	Шведска	

и	усвоија	нов	Устав.	Тогаш	Шведска	ја	окупира	Норвешка,	

дозволувајќи	 и	 да	 го	 задржи	 својот	 Устав,	 под	 услов	 да	

прифати	унија	под	Шведски	крал.	Национализмот	што	бил	

во	 подем	 низ	 19-тиот	 век,	 довел	 до	 референдум	 во	 1905	

година,	со	што	Норвешка	стекнала	независност.	И	покрај	

тоа	 што	 Норвешка	 остана	 неутрална	 во	 Првата	 светска	

војна,	 има	 доживеано	 тешки	 загуби	 во	 комерцијалниот	

транспорт.	Норвешка	се	прогласи	за	неутрална	на	почетокот	

на	 Втората	 светска	 војна,	 но	 и	 покрај	 тоа,	 таа	 беше	

окупирана	од	Нацистичка	Германија	цели	5	години	(1940-

45).	Во	1949,	ја	напушти	неутралноста	и	станува	членка	на	

НАТО.	Откривањето	на	нафта	и	гас	во	крајбрежните	води	

на	Норвешка,	во	доцните	1960-ти	значително	ја	зајакнува	

Норвешката	економија66.	

66		A	brief	history	of	Norway	-	Tim	Lambert
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Моменталниот	фокус	на	Норвешката	влада	се	однесува	

на	намалување	на	екстензивната	потрошувачка	во	системот	

за	 социјална	 помош	 и	 планирање	 на	 перспектива	 за	

времето,	кога	ќе	бидат	потрошени	резервите	на	нафта.	На	

референдумите	одржани	во	1972	и	1994,	Норвешка	одби	

да	и	се	приклучи	на	Европската	Унија	 (http://www.regjer-

ingen.no).

3.2.2  Теократските основи на Норвешки-
от политички систем

Кралството	Норвешка	спаѓа	во	групата	на	т.н.	Уставни	

монархии,	 со	 парламентарен	 систем	 и	 влада.	 Уставна	

монархија	е	форма	на	уставна	влада,	каде	што,	независно	

дали	е	избран	или	е	наследно	право,	монархот	е	шеф	на	

државата.	Многу	уставни	монархии	имаат	парламентарни	

системи,	 во	 кои	 монархот	 е	 шеф	 на	 државата,	 но	

директно	 или	 индиректно,	 избраниот	 премиер	 е	 шеф	

на	 владата.	 Современите	 уставни	 монархии	 воглавно	 се	

репрезентативни,	уставни	демократски	монархии67.	

Кабинетот	 се	 вика	 Државен	 Совет	 и	 е	 назначен	 од	

страна	на	монархот	со	одобрение	од	парламентот,	кој	се	

бира	на	избори.	Круната	е	наследна,	а	по	парламентарните	

избори,	 лидерот	 на	 мнозинската	 партија	 или	 лидерот	 на	

мнозинската	коалиција	вообичаено	е	назначен	за	премиер	

67		http://www.123independenceday.com/norway/political-system.html
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од	страна	на	монархот	и	со	одобрување	од	парламентот.	

Норвешкиот	крал,	во	основа	има	право	да	именува	членови	

на	Советот	(Кабинетот),	кои	само	нему	му	одговараат,	а	со	

воспоставувањето	 на	 ефективниот	 парламентаризам	 во	

1870	година,	Советот	започнал	да	се	бира	на	општи	избори,	

но	кралот	го	задржува	правото	да	именува	членови,	но	од	

партијата	 или	 коалицијата	 која	 го	 има	 мнозинството	 во	

парламентот

Законодавниот	 сектор	 е	 устроен	 во	 Модифициран	

еднодомен	Парламент.	Парламентот	на	Норвешка	уште	се	

нарекува	и	Стортинг	(169	седишта)	членовите	се	бираат	на	

јавно	гласање	и	по	пропорционални	броеви	ги	пополнуваат	

седиштата	 за	 време	 на	 4-годишен	 мандат.	 Во	 2009,	 се	

предвидува	бројот	на	седишта	да	се	намали	на	165	68.	

Во	 Норвешка,	 во	 член	 2	 од	 Уставот69	 е	 запишано:	

Евангелско-Лутеранската	религија	останува	јавна	религија	

на	државата.	Граѓаните	кои	ја	исповедаат	оваа	религија,	се	

обврзани	да	ги	подигнат	децата	во	таа	религија.	На	Евреите	

сè	уште	им	е	забрането	да	влегуваат	во	власта,	а	тоа	не	им	

е	дозволено	и	на	т.н.	Језуити	(ред	во	Католичката	црква)	и	

на	Монашките	редови.	Во	1851	и	1897	година,	измените	на	

Уставот	биле	во	правец	на	негово	демократизирање.		

Во	член	12,	се	вели	дека	повеќе	од	половината	лица	во	

Советот	на	државата	(Кабинетот),	мора	да	бидат	членови	на	

68		исто
69	Уставот	на	Кралството	Норвешка	е	донесен	во	1814	година	(http://www.
stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/The-Constitution/The-
Constitution/)
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Државната	црква,	односно	на	Лутеранската	Христијанска	

црква,	во	случајов,	исто	како	и	Кралот.	

Во	членот	4	е	нагласено	дека	Кралот	е	обврзан	во	секое	

време	да	ја	исповеда	Евангелско	–	Лутеранската	религија,	

да	ја	развива	и	штити.

А	во	членот	5	Кралот	е	дефиниран	како	света	личност,	

која	 не	 може	 да	 биде	 повикана	 на	 одговорност,	 цензу-

рирана	или	обвинета.

3.2.3   Извадоци од Уставот на Кралството 
Норвешка 

(со	вклучени	уставни	амандмани)

Член	 2:	 ...Евангелско-Лутеранската	 религија	 станува	

официјална	религија	на	државата...

Член	 4:	 Кралот	 постојано	 ќе	 ја	 исповеда	 јавно	

Евангелско-Лутеранската	 религија,	 и	 ќе	 ја	 поддржува	 и	

заштитува	во	исто	време.

Член	 5:	 Личноста	 на	 кралот	 е	 света.	 Тој	 не	 може	 да	

биде	цензуриран	или	обвинет.	Одговорноста	останува	на	

Советот.

Член	 9:	 ...Кралот...ќе	 ја	 даде	 следнава	 заклетва	 пред	

Собранието:	 “Ветувам	 и	 се	 колнам	 дека	 ќе	 владеам	 со	

Кралството	Норвешка	во	согласност	со	Уставот	и	Законите;	

па	те	молам	Боже,	семоќен	и	сезнаен...”

Член	 12:	 ...Повеќето	 од	 половината	 членови	 на	

Државниот	Совет	мора	да	ја	исповеда	јавно	официјалната	



�6

М-р. Љупчо Ристовски

религија	на	државата...

Член	16.	Кралот	ги	држи	(поставува,	организира,	води)	

сите	црковни	служби	и	јавни	Богослужби	и	сите	состаноци	

и	 собранија	 кои	 се	 однесуваат	 на	 религиозни	 работи,	 и	

осигурува	дека	 јавните	учители	на	религија	ќе	 ги	следат	

нормите	кои	се	определени	за	нив.

Член	27:	...Членот	на	Државниот	Совет	кој	не	ја	исповеда	

официјалната	религија	на	државата	нема	да	земе	учество	

во	работите	кои	ја	засегаат	црквата.

Согласно,	цитираните	членови	на	Уставот	на	Кралството	

Норвешка,	 и	 согласно	 вообичаените	 дефиниции	 околу	

поимот	 на	 теократијата	 -	 теодемократија,	 во	 случајот	

на	 Норвешка,	 сепак	 станува	 збор	 за	 одредена	 форма	 на	

демократско	 владеење	 со	 теократски	 елементи,	 форма	

на	владеење	кога	секуларните	држави	имаат	т.н.	државна	

религија,	или	кога	се	под	силно	влијание	на	теолошки	или	

морални	концепти.

	 Разликите,	 во	 смисла	 на	 фундаменталистичкото	

поимање	на	религијата,	како	во	случајот	со	Исламот	и	на	

пр.	Иран,	се	огромни.	Иранскиот	систем	спаѓа	во	групата	

на	тоталитарни	политички	системи	и	теократијата	извира	

од	т.н.	религиски	фанатизам	како	идеолошко	тоталитарно	

движење70.

Значи,	 моето	 поимање	 на	 теократијата	 или	 тео-

демократијата	не	е	во	фундаментална	смисла	или	фанатичка	

перцепција.	Станува	збор	за	сосема	спротивна	концепција	

70		T.	Magstadt,	P.	Schotten	-	Understanding	politics	(1988),	
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од	 таа	 на	 тврдокорниот	 Ислам,	 концепција	 базирана	 на	

Христијанството,	религија	која	проповеда	љубов,	правда	и	

правичност,	морална	доблест	олицетворена	преку	Божјата	

објава	во	Исуса	Христа	и	водство	Божјо	преку	Духот	Свети.	

Во	 таа	 смисла	 религијата	 сама	 по	 себе,	 не	 значи	 дека	 е	

тоталитарна,	напротив,	би	требало	да	се	подразбира	како	

нешто	сосема	различно	од	тоа.	

3.3 Соединети Американски Држави

Во	случајот	на	Америка,	индивидуалните	дострели	на	

поединци,	 на	 духовно	 верни	 лидери	 исполнети	 со	 Божја	

продуховеност,	 биле	 основниот	 услов	 за	 успешните	 и	

одржливи	 на	 долг	 рок	 промени	 кои	 ја	 дефинираа	 САД	

како	најпросперитетна,	најстабилна	и	најпосакувана	земја	

на	светот.	Таканаречените	“татковци	на	нацијата“	или	во	

оригинал	 “founding	 fathers”,	 во	 даден	 историски	 момент,	

храбро	 и	 одлучно	 решиле	 да	 ги	 следат	 Библиските	

инструкции,	 кои	 првенствено	 ги	 перцепирале	 во	 насока	

кон	 јакнење	 на	 единството	 на	 нациите.	 Обединувањето	

на	 расцепканите	 држави	 настанало	 според	 Библиските	

инструкции.	Потврда	за	ова	е	текстот	на	Декларацијата	за	

независност	и	потоа	првиот	Устав	на	обединетите	држави.	

Истите	се	нормирани	согласно	принципите	и	вредностите	

кои	се	понудени	во	Библискиот	Божји	збор.	

Основниот	концепт	на	Американскиот	Устав	од	 (1787)	
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178971	 година,	 за	 индивидуалниот	 концепт	 на	 граѓански	

права	и	слободи	и	демократското	владеење,	цениме	дека	

бил	 генерално	 конципиран	 врз	 основа	 на	 Библиските	

постулати,	 инструкции	 и	 Христијанските	 вредности	 и	

принципи.	И	оттаму	се	проширил	низ	целиот	свет.	Вакво	

стојалиште	 застапуваат	 и	 т.н.	 “основачи	 татковци“,	 но	

и	 многу	 подоцнежни	 претседатели	 на	 САД,	 за	 што	 ќе	

објасниме	во	понатамошната	анализа.

3.3.1 Влијанието на Библиските посту-
лати врз политиките на американските 
претседатели

Периодот	на	анти	колонијален	отпор	кон	Британските	

интереси	на	Северно	американскиот	континент,	од	страна	

на	разединетите	држави	кои	тогаш	постоеле	на	северот	и	

југот	од	континентот,	бил	обележан	со	војни	и	страдање,	со	

сиромаштија	и	назадување.	Таквата	историска	декаденција,	

довела	до	состојба	во	која	некој	морал	нешто	да	превземе	

и	дека	се	потребни	радикални	промени.	Пристапот	кој	бил	

базиран	на	промени	деривирани	од	Библиските	премиси	

се	покажал	сосема	исправен	во	историски	контекст.

Во	тој	период,	а	и	емпириски	потврдено	до	денес,	во	

САД	 на	 религијата	 или	 поконкретно	 на	 Христијанскиот	

концепт	 преку	 Библиските	 постулати,	 се	 гледа	 како	 на	

71		Уставот	на	САД	е	усвоен	во	1787	година	а	влезе	во	сила	по	
ратификацијата	од	државите	членки	во	1789	година
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обновена	 сила,	 но	 и	 се	 препознава	 како	 важен	 фактор	

и	во	модерниот	свет,	скоро	во	сите	аспекти	на	животот	–	

политички,	економски	и	културни.	Не	е	повеќе	прашање	на	

изненадување	да	се	најдат	религиозни	фактори	на	дело	во	

области	и	ситуации	на	политичка	тензија.	Обиди	се	прават	

да	 се	 овозможи	 дебатата	 да	 се	 подигне	 на	 повисоко	

ниво,	а	со	тоа	би	требало	да	се	навлезе	во	нова	фаза	во	

нашето	 разбирање	 за	 релациите	 помеѓу	 идеологијата	 и	

религијата72.

Во	 содржината	 на	 трудов	 ќе	 дадеме	 детален	 пресек	

на	 дел	 поважни	 политички	 одлуки	 на	 Американските	

претседатели	од	основањето	на	САД	до	денес,	и	како	тие	

се	 одразиле	 врз	 модификациите	 на	 политичкиот	 систем	

и	 градењето	 на	 демократскиот	 модел	 на	 политичкиот	

поредок.

Пресек	на	обидите	да	се	воведат	теократски	елементи	

во	 политичкиот	 живот	 на	 Американскиот	 континент,	 ќе	

ни	 ја	 разјасни	 сликата	 за	 тоа	 како	 и	 колку	 религиските	

Христијански	 верувања	 и	 практики	 имале	 влијание	 врз	

конципирањето	 и	 развојот	 на	 политичкиот	 поредок	 во	

САД.

Имено,	уште	во	1639	година	во	Конектикат,	усвоен	е	акт	

со	назнака	дека	се	работи	за	Божја	волја	и	промисла.	“...

народот	се	здружува	заедно,	за	да	одржи	мир	и	единство	

...со	 цел	 да	 се	 формира	 влада	 според	 Бог,	 ...која	 има	 за	

72		Politics,	Theology	and	History	-	Raymond	Plant;	Cambridge	University	Press	
(2001)	
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цел	 да	 ја	 одржи	 чистотата	 на	 Евангелието	 на	 нашиот	

Господ	 Исус,	 кого	 ние	 сега	 го	 исповедаме...	 и	 исто	 така,	

Евангелието,	сега	се	практицира	и	помеѓу	нас...	а	правдата	

се	 администрира	 согласно	 законите,	 но	 и	 согласно	

владеењето	на	Божјиот	збор...“73

Понатаму,	 со	 Повелбата	 за	 воспоставување	 на	

религиозните	права	и	слободи	(Вирџинија,	177974),	 	Томас	

Џеферсон	 го	 воведе	 правото	 на	 вероисповест	 согласно	

слободно	изразената	волја	на	индивидуата.

Веднаш	 по	 него,	 четвртиот	 Американски	 претседател	

Џејмс	Медисон,	во	1785	година,	издејствувал	повелба,	за	

која	 многумина	 сметаат	 дека	 е	 почеток	 на	 процесот	 на	

одвојување	на	црквата	од	државата,	или	општоприфатениот	

принцип	 на	 секуларизмот.	 Основната	 аргументација	 која	

е	 тогаш	 користена,	 а	 масовно	 се	 користи	 и	 денес,	 и	 не	

само	 во	 САД,	 е	 дека	 авторитетот	 на	 црквата	 и	 нејзините	

исклучивости	 во	 однос	 на	 различното	 практикување	 на	

определени	вредносни	Христијански	догми	ја	заоструваат	

атмосферата	 и	 се	 чести	 причини	 за	 недоразбирања	 и	

војни.	Меѓутоа,	смислата	на	споменатата	повелба,	како		и	

на	подоцнежните	уставни	амандмани	во	САД,	била	да	се	

оневозможи	етаблирање	на	државна	религија	и	со	тоа	да	

се	спречи	слободната	конфесионална	волја	на	останатите	

Американци.	Имено,	во	1789	година	со	првите	амандмански	

подобрувања	 на	 веќе	 усвоениот	 Американски	 Устав,	 во	

73		Encyclopedia	of	Religion	in	American	Politics	-	Jeffrey	D.	Schultz,	John	G.	
West	Jr.,	Iain	Maclean;	Oryx,	(1999)
74		Virginia	Statute	for	Religious	Freedom	-	W.W.	Hening,	(1823)



�1

М-р. Љупчо Ристовски

првиот	 амандман	 е	 предвидена	 забрана	 за	 Конгресот,	

според	која	ниту	еден	закон	не	смее	да	се	донесе	со	цел	

воспоставување	на	официјална	државна	религија	во	САД,	

и	ниту	еден	закон	не	смее	да	се	донесе	со	цел	да	се	забрани	

слободното	практикување	на	религија	во	САД75.

Позитивното	влијание	кое	го	остави	Библијата	во	САД	

е	 особено	 значајно	 и	 за	 целиот	 свет,	 пред	 сè	 поради	

очигледно	 успешното	 профилирање	 на	 политичкиот	

систем	 и	 успешното	 функционирање	 на	 демократските	

вредности	 и	 достигнувања	 на	 Американскиот	 политички	

поредок,	емпириски	потврдено	низ	историјата.	

Во	продолжение,	ќе	се	обидеме	со	конкретни	примери	

на	применливост	на	Библиските	инструкции	да	определиме	

како	и	во	кои	елементи	Библијата	извршила	клучно	влијание	

во	Американското	општество.

Во	 Псалм	 33:12,	 во	 Стариот	 Завет	 на	 Библијата	 е	

запишано:	“Благословена	е	нацијата	која	е	под	Господа;	и	

народите	кои	Тој	ги	има	одбрано	за	Негово	наследство“.

Сето	 добро,	 со	 кое	 САД	 се	 благословени	 како	

општество	и	како	индивидуи,	е	резултат	на	Божјата	милост	

и	 Библиското	 влијание76.	 	 Ова	 наизглед	 е	 обична	 изјава,	

но	ќе	се	обидеме	и	да	 ја	потврдиме	од	денешен	агол	на	

гледање	на	работите.

Претходно	видовме	дека	“татковците	на	Американската	

нација“,	во	најголем	дел	беа	Божји	луѓе,	Христијани	кои	го	

75		http://www.usconstitution.net/const.html#Am1
76	The	Bible’s	Influence	on	the	United	States	–	Makers	of	the	American	Republic,	
David	Gregg	(1896)
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следеа	Божјиот	пат	и	работеа	според	Божјите	вредности,	

принципи	и	инструкции	во	историските	мигови	на	носење	

на	 Декларацијата	 за	 независност	 и	 Уставот	 на	 новата	

држава.	 Основите	 на	 нацијата	 беа	 поставени	 токму	

тогаш77	 и	 истите	 се	 цврсти,	 стабилни	 и	 одржливи	 до	 ден	

денешен.	 Американскиот	 политички	 поредок	 важи	 за	

еден	од	најстабилните	на	планетава,	а	нацијата	за	една	од	

најмоќните,	се	општоприфатени	стојалишта	денес.

Усвоената	 поделба	 на	 власта	 на	 законодавна,	

судска	 и	 извршна,	 како	 највисок	 демократски	 дострел	

на	 политичките	 системи	 до	 денес,	 беше	 заснована	 на	

Библискиот	концепт	од	Стариот	завет,	прикажан	во	петте	

книги	на	Мојсеевите	закони,	потоа	во	Книгата	на	Судиите	

Израелеви	и	во	четирите	Книги	за	царевите.

Ефектите	 од	 Библијата	 врз	 судскиот	 систем	 на	 САД,	

значи	врз	законодавната	власт,	се	огледаат	во	фактот	дека	

многу	 од	 морални	 принципи	 заповедани	 во	 Библијата	

се	 внесени	 во	 правосудниот	 систем	 на	 САД,	 а	 истите	 се	

обработени	 во	 Книгата	 на	 Повторени	 закони	 од	 Стариот	

Завет,	или	5-та	книга	Мојсеева.

Со	 неколку	 примери	 ќе	 се	 обидеме	 да	 се	 осврнеме	

поконкретно.	Имено,	се	работи	за	воведување	на	правни	

категории,	за	прв	пат	во	едно	организирано	општество,	како	

што	е	категоријата	банкрот	и	материјата	за	ова	прашање	

се	нормира	според	инструкциите	од	“Повторени	закони“,	

потоа	во	случај	на	криминал,	пред	да	биде	осудено	лицето	

77		“America’s	Christian	Histiry”	–	Roaslie	J.	Slater	(1965)
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започнуваат	да	се	бараат	сведоци	и	докази,	со	цел	да	не	

се	осуди	неправедно,	значи	принципот	на	пресумпција	на	

невиност	 е	 Библискиот	 принцип	 на	 правда	 и	 правичност	

издигнат	на	највисоко	ниво	во	правниот	систем,	потоа	се	

предлагаат	казни	за	убиство,	силување,	крадење,	лажење	

или	 лажни	 изјави	 и	 други	 престапи.	 Овие	 категории	 се	

излезени	од	Библијата,	каде	што	беа	дадени	од	Бога,	со	

цел	да	се	заштити	општеството	од	евентуални	аномалии.	

Потоа,	заштитата	на	децата	од	експлоатација,	заштита	на	

детскиот	 труд.	 Базичниот	 модел	 на	 судскиот	 систем	 е	 во	

прилог	на	оригиналната	намена	за	заштита	на	невиниот	и	

неправедно	обвинетиот.	

Сето	ова	е	поради	фактот	дека	основачите	на	нацијата	

биле	верни	Христијани	и	по	Божја	промисла,	во	вистинско	

време	се	нашле	на	вистинско	место	и	креирале	структура	

на	 институции,	 базирана	 на	 моралните	 законитости	

превземени	од	Библијата	и	акомодирани	на	политичкиот	

и	 правниот	 систем	 на	 САД.	 Ваквото	 нивно	 системско	

втемелување	 во	 Американскиот	 политички	 концепт	

сметаме	дека	има	свој	сериозен	одраз	врз	идниот	развој	на	

Америкаснкото	општество,	но	и	на	многу	други	општества	

кои	 навреме	 превземале	 конкретни	 чекори	 во	 истата	

насока.

Јасна	Библиска	инструкција	за	тоа	какво	треба	да	биде	

владеењето,	имаме	и	во	Библиската	книга	од	Стариот	завет	

-	2	Самоил	23:3	“Јакововиот	Бог	ми	рече,	Израелевата	Стена	

ми	рече:	 ‘Кој	 владее	праведно	со	луѓето,	и	кој	 владее	со	
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страв	Божји...“	тој	ќе	има	успех	и	поткрепа	од	Господа“.

Сакам	 посебно	 да	 нагласиме	 уште	 еднаш,	 кога	

во	 Стариот	 завет	 на	 Библијата	 му	 беше	 понудено	 на	

човештвото	“Упатство“,	за	тоа	како	треба	да	се	организира	

општеството,	најпрво	беа	дадени	Законите	(петте	Мојсееви	

книги),	потоа	беше	дадено	упатство	за	потребата	од	Судии	

(на	примерот	на	Израилот),	за	да	на	крај,	биде	заокружен	

системот	со	Четирите	книги	на	Царствата,	како	упатство	за	

владеење	или	за	извршување	на	власта.	И	уште	еднаш	да	

повториме,	дека	паралелата	на	ова	е	секако	најголемото	

демократско	 достигнување	 на	 политичките	 поредоци,	

воопшто	во	светски	рамки	до	денес,	имено	поделбата	или	

јасното	разграничување	на	власта	на	законодавна,	судска	

и	извршна	власт.

Понатаму,	 историски	 гледано,	 Христијанството	

практикувало	и	помагање	на	сиромашните,	на	тие	во	нужда,	

онеправданите,	болните,	изнемоштените.	Оттаму	се	родиле	

првите	 организирани	 форми	 на	 болници,	 добротворни	

центри,	спасувачки	мисии,	домови	за	згрижување	на	деца,	

изнемоштени,	 болни	 и	 стари	 лица,	 и	 сите	 без	 исклучок	

биле	 формирани	 од	 Христијани.	 Се	 сметало	 дека	 на	 тој	

начин	 Христијаните	 ја	 остваруваат	 најголемата	 заповед	

од	Бога,	да	се	љубат	другите	со	безрезервна	пожртвувана,	

т.н.	агапе	љубов.	

Христијанството	и	Библијата	извршиле	силно	влијание	

и	 врз	 образовниот	 систем.	 Повеќето	 од	 Американските	

најпознати	 и	 најуспешни	 Универзитети,	 како	 Харвард,	
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Принстон,	 Јеил,	 биле	 основани	 од	 Христијани.	 Всушност	

126	 колеџи	 и	 Универзитети	 се	 изградени	 за	 прослава	 на	

името	на	Исус	Христос	и	за	пренесување	на	Евангелието.	И	

за	ова,	цениме	дека	е	резултат	на	инструкциите	во	Божјиот	

збор,	 кои	 нѐ	 советуваат	 да	 ги	 поучуваме	 и	 тренираме	

децата	во	патот	Господов.

“Овие	зборови	што	денес	ти	ги	заповедам,	нека	ти	се	

врежат	во	срцето.	Поучувај	ги	своите	синови.	Зборувај	им	

за	нив	кога	седиш	дома	во	својата	куќа	и	кога	одиш	патем;	

кога	легнуваш	и	кога	стануваш“	(Повторени			закони	6:6-7).

Библијата	и	Христијанскиот	модел	на	живот	извршија	

силно	 влијание	 и	 врз	 семејството	 како	 основна	 клетка	

на	 општеството,	 врз	 востановената	 концепција	 за	 бракот	

помеѓу	маж	и	жена,	врз	односот	родител	–	дете	и	т.н..

		 “Покорувајте	 се	 еден	 на	 друг	 во	 страв	 од	 Христа!	

Жените	 да	 им	 се	 покоруваат	 на	 своите	 мажи,	 како	 на	

Господа,	 зашто	 мажот	 е	 глава	 на	 жената,	 како	 што	 е	 и	

Христос	Глава	на	Црквата,	и	Тој	е	Спасител	на	Телото!	И	

како	 што	 Црквата	 Му	 се	 покорува	 на	 Христа,	 така	 да	 им	

бидат	 и	 жените	 послушни	 во	 сè	 на	 своите	 мажи.	 Мажи,	

љубете	 ги	 своите	 жени,	 како	 што	 и	 Христос	 ја	 возљуби	

Црквата	 и	 Се	 предаде	 Сам	 Себеси	 за	 неа.“	 (Ефесјаните	

5:21-25,	 Нов	 Завет	 –	 Библија).	 Смислата	 на	 зборот	

покорување	е	во	позитивен	контекст,	во	кој	сите	треба	да	

се	 понизиме	 пред	 Господа	 во	 кротост,	 во	 мир	 и	 взаемна	

љубов	и	почитување,	значи	не	само	ближните	по	крв	или	во	

крвно	сродство,	туку	и	сите	останати,	значи	и	луѓето	околу	
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нас,	кои	секојдневно	ги	сретнуваме	во	нашите	животи.	Тоа	

никако	не	подразбира	надменост,	малтретирање,	позиција	

на	 негативна	 доминација	 или	 злоупотреба	 на	 позицијата	

на	надмоќ	и	првенство	во	односите	маж	и	жена.

Ние	 Христијаните	 сме	 убедени	 дека	 ако	 се	 чува	 овој	

принцип,	бројот	на	разведени	бракови	ќе	го	снемува	како	

појава,	 но	 и	 сите	 други	 аномалии,	 исто	 така.	 Концептот	

на	 фамилијата	 е	 Библиски	 концепт.	 Ако	 таа	 основна	

клетка	на	општеството	е	здрава	и	функционална	и	целиот	

општествен	организам	ќе	биде	успешен	и	просперитетен,	и	

ќе	има	надеж	и	иднина,	што	е	и	ветувањето	во	Библијата.

Во	 Јован	 8:31-32	 Библијата	 ни	 вели:	 „На	 Евреите	 кои	

поверуваа	 во	 Него,	 Исус	 им	 рече:	 „Ако	 се	 придржувате	

до	 моето	 учење,	 навистина	 сте	 мои	 ученици.	 Тогаш	 ќе	 ја	

знаете	вистината,	и	вистината	ќе	ве	ослободи.“

Сите	овие	вредности,	принципи	и	Библиски	инструкции	

се	внимателно	втемелувани	во	бројни	законски	концепти	на	

Американскиот	систем,	и	оттаму	следствено	и	во	системите	

на	многу	други	демократски	општества	низ	светот.

Слободата	 со	 себе	 носи	 и	 одговорност	 и	 упатства.	

Библијата	учи	на	одговорност.	Законите	ги	воспоставуваат	

правата	на	луѓето.	Истите	се	дефинирани	и	во	Библијата.	

Наше	гледање	на	работите	е	дека	човештвото	мора	да	се	

врати	 на	 единствениот	 стандард	 на	 Божјиот	 Збор.	 Само	

преку	зачувување	на	Божјите	закони	и	нивно	втемелување	

во	 нашите	 животи,	 но	 и	 во	 структурата	 на	 политичките	

поредоци,	 ние,	 како	 луѓе	 во	 сите	 општества,	 ќе	 можеме	
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да	бидеме	вистински	слободни	и	да	уживаме	во	Божјите	

благослови	на	земјата.	

Ваквиот	 концепт	 беше	 и	 остана	 предизвик	 на	

првите,	 но	 и	 на	 скоро	 сите	 останати	 претседатели	 на	

САД,	 до	 ден	 денешен.	 И	 токму	 тој	 и	 таков	 концепт	 на	

односи	 во	 општеството,	 се	 потврди	 емпириски	 дека	 е	

најпросперитетниот	до	денес.

3.3.2  Инволвираност на Библиските 
постулати во политичкиот поредок на 
САД

Степенот	на	инволвираноста	на	Библиските	постулати	

во	политичкиот	систем	на	САД	ќе	го	утврдиме	и	со	пресек	

на	 клучните	 политички	 одлуки	 на	 политичката	 елита	 на	

САД,	донесени	врз	основа	на	Христијанската	припадност	

и	водени	од	Божјите	инструкции	во	Словото.

Имено,	 во	 1901	 година,	 во	 Алабама	 е	 донесена	

преамбула	 на	 Уставот,	 во	 која	 се	 вели	 дека	 народот	 на	

Алабама,	 со	 цел	 да	 воспостави	 правда,	 да	 ја	 обезбеди	

домашниот	мир	и	спокојство	и	да	ги	осигура	благословите	

од	слободата...	под	водство	на	Семоќниот	Бог,	го	ординира	

и	воспоставува	Уставот	и	формата	на	влада	на	Државата	

Алабама78.

Истото,	 се	 случува	 во	 1912	 година	 кога	 се	 додаваат	

78	Примерите	кои	следат	се	извадоци	од	уставите	и	амандманските	
интервенции	на	споменатите	држави	–	http://www.usconstitution.net
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зборовите	 “...благодарни	 на	 Семоќниот	 Бог	 за	

слободата...“.	

Во	1874	година	во	Арканзас,	се	користат	истите	зборови	

за	 преамбулата	 на	 Уставот,	 “...благодарни	 на	 Семоќниот	

Бог	за	привилегијата	да	одбереме	наша	сопствена	форма	

на	влада,	за	граѓанската	и	религиозна	слобода...“

Во	 1874	 година	 во	 Калифорнија,	 “...ние	 народот	 на	

Калифорнија,	 благодарни	 на	 Семоќниот	 Бога	 за	 нашата	

слобода...“	се	постапува	на	ист	начин,	потоа	во	Колорадо	

во	1876	година,	 “...ние	народот	на	Колорадо,	со	длабока	

почит	за	Суверениот	владетел	на	вселената...	со	цел	да	ги	

осигураме	благословите...“,	исто	така.

Во	 1818	 година	 во	 Конектикат,	 “...со	 благодарност	 за	

прекрасното	водство	од	Бога,	за	тоа	што	ни	овозможи	да	ја	

уживаме	слободната	влада...“,	па	следи	Делавер,	во	1897	

година,	“...со	Божествената	милост	сите	луѓе	имаат	право	

на	прославување	и	служење	на	Творецот	–	Создател...“

Во	 Флорида,	 во	 1887	 година,	 во	 Џорџија	 во	 1887,	 “...

се	 надеваме	 на	 заштита	 и	 водство	 од	 Семоќниот	 Бог...“,	

Ајдахо	во	1890	година,	Илиноис	во	1870	година,	Ајова	во	

1857	година,	Канзас	во	1864,	Кентаки	во	1892,	Луизијана	

во	 1874	 година,	 Маине	 во	 1820,	 Мериленд	 во	 1790,	

Масачусетс	во	1790,	“...добрините	на	големиот	законодавец	

на	 вселената...	 на	 патот	 на	 Неговата	 Божја	 промисла...“,	

Мичиген	во	1845,	Мисури	во	1845,	Монтана	во	1889	година,	

Небраска,	 Невада,	 Њу	 Хемпшир,	 Њу	 Џерси,	 Њу	 Мексико,	

Њу	 Јорк,	 Северна	 Каролина,	 и	 сите	 останати	 држави	 во	
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САД.

Набројувањето	 е	 со	 цел	 да	 стекнеме	 претстава	 дека	

сите	 биле	 единствени	 во	 повикот	 кон	 Бога,	 сите	 биле	

волни	 да	 ги	 следат	 дословно	 Библиските	 постулати	 во	

уредувањето	на	политичкиот	систем,	и	на	основа	на	новите	

општествени	односи	сите	биле	убедени	дека	благословите	

се	неминовност,	што	се	потврди	и	по	200	години.

Во	 поновата	 историја	 на	 САД,	 повеќето	 од	

претседателите	 беа,	 исто	 така	 	 под	 силно	 влијание	 на	

Библиските	опомени	и	вистини.	

Регановата	администрација	традиционално	ги	носеше	

сите	 одлуки	 во	 договор	 со	 т.н.	 Христијанска	 коалиција	

или	Морална	коалиција79.	Истото	беше	случај	и	со	Картер,	

Клинтон	и	посебно	експонирано	со	последниот	претседател	

Џорџ	 Буш,	 кој	 и	 т.н.	 “оска	 на	 злото“80	 	 ја	 формираше	 врз	

основа	на	сознанијата	од	Библијата	и	посебно	на	основа	

на	Библиските	пророштва	од	Откровението.

САД	се	сметаат	за	најстарата	демократија	во	котинуитет	

во	 светот,	 со	 влади	 избрани	 според	 Уставот	 од	 1789	

година.	

САД	се	трета	по	големина	на	површина	земја	во	светот	

(по	Русија	и	Канада)	со	9,6	милиони	квадратни	километри,	

и	е	трета	најнаселена	земја	во	светот	(по	Кина	и	Индија),	со	

население	од	околу	300	милиони	жители.	

Американското	 демократско	 наследство	 вклучува	

79		Religion	in	America	Since	1945:	A	History	-	Allitt,	Patrick,	New	York:	
Columbia	University	Press	(2003)
80		The	President’s	State	of	the	Union	Address	-	January	29,	2002
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уставна	 одвоеност	 на	 власта,	 воспоставена	 контрола	

на	 различните	 степени	 на	 власт,	 федерализмот,	

независно	 судство,	 религиски	 слободи,	 почитување	 на	

индивидуалните	слободи	и	висок	степен	на	партиципација	

во	граѓанскиот	сектор.	Но,	историјата	на	земјата	во	себе	

содржи	и	периоди	на	ропство,	кое	е	отфрлено	по	крвава	

граѓанска	војна,	дискриминација	на	Афро-	американците	

низ	 институциите	 на	 системот,	 постоење	 на	 расизам	 во	

меѓучовечките	односи	и	други	аномалии	на	системот.

Америка	се	смета	за	една	од	најрелигиозните	земји	во	

светот81.		87%	од	Американците	се	определувале	за	некоја	

од	 официјалните	 религии	 во	 земјата82,	 	 од	 нив	 82%	 за	

некоја	 од	 Христијанските	 афилијации	 (23%	 Католичката,	

56%	 Протестантските,	 а	 само	 5%	 од	 други	 религии,	 2%	

Еврeјската	и	1%	Исламската	религија).	Агностици,	атеисти	

и	 тие	 без	 религиска	 афилијација	 чинат	 околу	 11%	 од	

населението.

Во	 историски	 контекст,	 многу	 од	 државите	 во	 САД	

се	 формирале	 и	 како	 прибежиште	 за	 одметнатите	 од	

Англиканската	црква,	како	Пуританско	движење	и	истите	

и	биле	сметани	за	религиски	дисиденти	во	Англија.	Помеѓу	

нив,	 на	 пример	 биле	 т.н.	 Пилгрими	 кој	 ја	 востановиле	

Колонијата	 Плајмонт83	 	 во	 1620	 година,	 која	 подоцна	 се	

нарекува	држава	Масачусетс.

Пуританците	 се	 бореле	 за	 отстранување	 на	 секакво	

81		State	of	the	States:	Importance	of	Religion	–	internet	source
82		Report	by	the	Pew	Research	Center	for	the	People	and	the	Press	(2006)
83		http://americanhistory.about.com
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влијание	 и	 структури	 од	 Католичката	 црква	 при	

Протестанските	богослужби.	

Тие	 се	 обиделе	 и	 да	 ја	 формираат	 првата	 идеална	

држава	 надвор	 од	 Англија,	 т.н.	 Масачусетс	 Беј	 колонија.	

Две	 групи	 ги	 обединиле	 теолошките	 позиции	 во	 1648	

година	 и	 се	 нарекле	 себеси	 Конгрегационисти,	 бидејќи	

верувале	 во	 автономијата	 на	 секоја	 доброволна	 црковна	

конгрегација.	

Беј	 колонијата84	 е	 механички	 пресликана	 Божјата	

библиска	инструкција	за	тоа	како	треба	да	се	организира	

држава	 и	 како	 да	 се	 уредат	 односите	 внатре	 во	 неа,	

практикувале	 строгост	 и	 силни	 рестрикции	 и	 казни	 за	

сите	 кои	 “застранувале	 од	 патот“.	 Во	 тој	 период,	 дури	 9	

од	 13	 држави	 на	 континентот,	 имале	 државни	 цркви	 или	

претпочитани	 субвенционирани	 црковни	 заедници.	 Во	

државата	 Вирџинија	 дури	 била	 воведена	 и	 смртна	 казна	

за	девијантните	религиски	практики,	а	правилата	посебно	

биле	применувани	против	Квекерите	и	Баптистите.

Квекерите,	 на	 пример,	 ја	 формирале	 Колонијата	

Пенсилванија85	 	 и	 таму	 институционализирале	 закон,	 кој	

всушност	 значел	 воведување	 на	 религиски	 слободи	 на	

територијата	 на	 Америка.	 Во	 овој	 случај,	 Библискиот	

светоглед	на	првите	луѓе	кои	организирале	државни	облици	

низ	 Америка,	 придонел	 за	 значајно	 профилирање	 на	

институциите	на	политичкиот	систем,	кое	пак	било	солидна	

84		http://americanhistory.about.com
85		исто
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основа	 за	 понатамошно	 развивање	 на	 демократските	

односи	во	општеството.

Во	 Британија	 пак,	 во	 1689	 година	 се	 донесува	 т.н.	

Акт	 на	 толеранција86	 	 кој	 дозволуваше	 слобода	 на	

Протестантските	 Богослужби	 надвор	 од	 востановената	

Црква	 на	 Англија	 (Англиканската	 црква).	 Значи,	 првиот	

пишан	 документ	 со	 Уставно	 значење,	 во	 историски	

контекст	е	Пенсилванискиот,	и	тој	се	смета	за	прво	пишано	

Уставно	заштитено	право	на	религиска	слобода.	Ваквата	

слобода,	привлече	многу	секти	од	територијата	на	Европа	

да	 се	 префрлат	 во	 Пенсилванија	 на	 Американското	 тло.	

Американската	револуција	се	смета	дека	е	мотивирана,	во	

значителен	 дел	 и	 поради	 желбата	 да	 се	 заштити	 и	 да	 се	

гарантира	религиската	автономија,	која	многу	заедници	на	

Американско	тло	ја	практикувале,	но	и	за	да	се	заштитат	од	

евентуалното	повторно	враќање	под	Британска	контрола.	

Ваквата	политичката	активност	била	одобрена	и	религиски	

оправдана	и	од	црковното	свештенство.	

Томас	 Џеферсон,	 верувал	 дека	 Американската	

религиозност	ги	довела	до	опасна	точка.	Во	1786	година,	

тој	 го	 иницирал	 во	 Вирџинија,	 Статутот	 за	 религиска	

слобода,	 право	 базирано	 на	 нерестриктивното	 право	 на	

верување	и	Богослужба	ослободена	од	државна	закрила	

и	принуда87.

Некои	 од	 основачите	 на	 САД	 се	 приклониле	 кон	

86		http://www.answers.com/topic/toleration-act
87		Statutes	at	Large	of	Virginia,	W.W.	Hening,	(1823)
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идејата	за	востановување	на	Државна	официјална	црква	и	

институционализирање	на	државна	религија,	но	Џеферсон,	

Медисон	 и	 други	 од	 Анти-федералистите,	 оспорувале	

строга	федерална,	национална	влада	и	религиски	практики	

на	 државно	 ниво,	 како	 и	 воспоставување	 на	 официјална	

религија	со	воведување	на	законски	гаранции	за	слободно	

практикување	 на	 религиските	 уверувања	 и	 практики,	 на	

индивидуално	и	групно	ниво.	

Џорџ	Вашингтон	и	тогашниот	потпретседател	Џон	Адамс	

биле	во	таборот	на	оние	кои	верувале	во	важната	улога	на	

религијата	во	животот	на	нацијата,	но	истовремено	биле	

строги	 поддржувачи	 на	 религиските	 слободи88.	 	 Таквите	

нивни	ставови	се	користат	за	да	се	негира	Христијанскиот	

бекгроунд	 на	 Американската	 влада	 и	 да	 се	 тврди	 дека	

Американската	влада	е	религиски	неутрална.

Томас	 Џеферсон89	 	 сметал	 дека	 мора	 да	 се	 востанови	

јасен	 ѕид	 на	 одвоеност	 помеѓу	 црквата	 и	 државата.	

Спротивно	 на	 овие	 законски	 и	 политички	 ограничувања	

на	 симбиозата	 на	 државата	 и	 црковните	 институции,	 на	

тлото	на	Америка	во	тој	период	се	случува	силен	напредок	

на	 религиските	 институции,	 друштва	 и	 практики.	 Во	 тој	

период	 граѓаните	 поддржувале	 ставови	 кои	 укажуваат	

на	 тоа	 дека	 религијата	 е	 незаменлива	 во	 одржување	 на	

републиканските	 институции.	 Вaквите	 ограничувања	

важеле	 само	 за	 федералната	 влада,	 а	 на	 поединечните	

88		George	Washington	and	the	Religious	Impulse	-	John	G.	West,	Jr.,	Associate	
Professor	of	Political	Science,	Seattle	Pacific	University	(1999)
89		http://americanhistory.about.com/od/thomasjefferson
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држави	 им	 било	 допуштено	 правото	 да	 организираат	

сопствени	официјални	религии90.	

Со	 текот	 на	 времето,	 некои	 религиски	 практики	 кои	

биле	 официјално	 практикувани	 од	 државни	 институции,	

се	 укинувале.	 Така	 што,	 воведените	 молитви	 во	 јавните	

училишта	 биле	 забранети,	 практиката	 на	 задолжително	

читање	на	Библијата	во	јавните	училишта,	како	и	плаќањето	

од	 страна	 на	 владата	 за	 приватни	 учители,	 постепено	

излегувале	 од	 институциите	 на	 системот	 и	 ја	 губеле	

државната	потпора.

Во	 анализата	 на	 Галуп	 институтот	 во	 2008	 година,	 на	

спроведени	 350.000	 интервјуа,	 дојдено	 е	 до	 заклучокот	

дека	Американците	се	силно	религиозна	нација,	со	преку	

65%	изјаснети	испитаници,	кои	потврдиле	дека	религијата,	

Библијата	 и	 практикувањето	 на	 верата	 во	 секојдневниот	

живот	 им	 е	 особено	 важна.	 Најрелигиозни	 држави	 биле	

Мисисипи,	Алабама,	Јужна	Каролина,	Тенеси,	Луизијана	и	

Арканзас.	Вермонт,	Њу	Хемпшир,	Мејн	и	Масачусетс	биле	

најслабо	религиозни.

Религиозноста	 на	 нацијата	 отвора	 нови	 процеси	

кои	 имаат	 за	 цел	 да	 вршат	 константно	 влијание	 врз	

владиниот	 есатблишмент,	 во	 насока	 на	 промовирање	 на	

моралните	Библиски	постулати	и	нивна	применливост	во	

балансирањето	 на	 односите	 во	 политичкиот	 поредок	 на	

Американското	општество.

90		http://www.wallbuilders.com
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3.3.3 Улогата  на религиските  интере-
совни групи

Интересовните	 групи	 од	 различна	 провениенција,	 во	

равиените	 западни	 демократии	 играат	 сериозна	 улога	

во	 влијанието	 врз	 политичкиот	 систем.	 Во	 трудов	 освен	

генералното	 согледување	 за	 смислата	 на	 постоењето	

на	 интересовните	 групи,	 видовите	 и	 целите	 за	 кои	 тие	

се	 формираат,	 посебено	 внимание	 ќе	 се	 посвети	 на	

религиозните	 интересовни	 групи	 и	 нивното	 влијание	 врз	

владините	 политики	 воопшто,	 а	 посебно	 во	 случајот	 на	

САД.	

Аспектите	 кои	 се	 од	 особена	 важност	 за	 стекнување	

вистинска	 претстава	 за	 своевидната	 политичка	 агенда	

на	 интересовните	 групи	 се	 и	 начинот	 на	 кој	 се	 креира	

поддршка	 на	 јавното	 мислење	 за	 одредени	 политички	

цели,	 финансирањето	 на	 промоцијата	 на	 аргументи	

засновани	на	моралот,	употребата	на	моралните	аргументи	

во	 политичките	 дебати,	 пристапот	 кон	 медиумите,	

дефинирање	 на	 т.н.	 морална	 политика	 и	 сл.	 Се	 разбира	

тука	 е	 особено	 важно	 да	 се	 направи	 јасна	 дистинкција	

помеѓу	 етиката	 или	 етичките	 принципи	 во	 политиката	 и	

моралот	и	моралните	принципи.	

Лоби	 групите	 се	 еден	 дел	 од	 интересовните	 групи,	

коишто	 во	 развиените	 демократии	 најчесто	 се	 извор	 на	

сериозни	 информации	 што	 влијаат	 врз	 креирањето	 на	

легислативата,	 снабдуваат	 со	 публикувани	 материјали,	
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сведочат	пред	Конгресот	за	одредени	прашања	(случајот	

со	 САД),	 понекогаш	 се	 инволвирани	 во	 пишување	 на	

легислативата,	 внимателно	 го	 следат	 имплементирањето	

на	законите	и	другите	прописи,	и	јавно	реагираат	во	случај	

на	 загрозување	 на	 нивниот	 дефиниран	 интерес.	 Во	 САД	

дури	 е	 неформално	 обзнанена	 т.н.	 железна	 триангла91	 		

која	е	комбинација	од	интересовните	групи,	законодавните	

комитети	и	владината	администрација	кои	заедно	значајно	

ги	детерминираат	политичките	одлуки92.

Религиозните	интересни	групи	се	особено	влијателни	во	

Американскиот	политички	живот,	посебно	за	т.н.	морално	

засновани	 прашања	 и	 најчесто	 се	 поборници	 за	 т.н.	

конзервативен	пристап,	и	го	застапуваат	т.н.	Христијанско	

право.	Тие	вообичаено	бараат	Уставни	амандмани	од	типот	

повторно	враќање	на	дозволата	за	практикување	на	молитва	

во	училиштата	низ	САД,	потоа	напуштање	на	Дарвиновата	

теорија	и	воведување	на	учењето	за	т.н.	Креационизам	или	

интелигентно	создавање,	забрана	за	абортусот	кој	од	1973	

година	е	легализиран	во	САД,	објавуваат	ставови	и	водат	

кампањи	 против	 контрацепцијата	 како	 начин	 и	 средство	

против	 несакани	 бремености	 и	 ширење	 на	 сексуално	

преносливи	болести,	го	промовираат	Библискиот	концепт	

за	 воздржување	 од	 стапување	 во	 сексуални	 контакти	

пред	 брак,	 обзнануваат	 ставови	 и	 аргументација	 против	

91	Ralph	Pulitzer,	Charles	H.	Grasty;	Forces	at	War	in	Peace	Conclave,	The	New	
York	Times	(January	18,	1919)
92		U.S.	Religious	Interest	Groups:	Institutional	Profiles	by	W.	Landis	Jones,	Paul	
J.	Weber	(1994)
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еутаназијата,	против	сите	видови	и	форми	на	криминалитет,	

девијантни	појави	кај	младите	и	сл.

Многу	луѓе	кои	се	религиозни	се	надвор	од	политичкиот	

живот	 и	 целта	 на	 овие	 религиозни	 интересовни	 групи	 е	

да	 ги	 застапи	 нивните	 интереси	 што	 посеопфатно,	 и	 да	

ги	 претстави	 што	 поверодостојно	 и	 што	 повлијателно	 во	

политичкиот	живот.	Се	разбира,	постојат	и	т.н.	религиозни	

интересовни	групи	кои	застапуваат	спротивни	ставови	од	

конзервативните,	и	во	тој	случај	влијанието	врз	политичката	

дебата	е	зависно	од	тоа	дали	се	масовно	прифатени	нив-

ните	 ставови	 или	 не,	 односно	 дали	 реално	 извираат	 од	

потребите	на	таргет	групата	од	која	велат	дека	потекнуваат	

и	чии	што	интереси	ги	застапуваат93.

Неколку	 случаи	 се	 посебно	 интересни	 за	 Република	

Македонија	од	аспект	на		соочување	со	очекуваната	јавна	

дебата	 за	 прашања	 кои	 природно	 ќе	 се	 надоврзат	 на	

евроинтегративните	 процеси.	 Имено,	 прашањата	 околу	

абортусот,	 браковите	 од	 ист	 пол,	 човечкото	 клонирање,	

истражувањата	за	матични	клетки	и	други,	се	актуелни	и	

денес,	 но	 со	 забрзување	 на	 процесот	 на	 приближување	

на	 Македонија	 кон	 Европската	 унија,	 овие	 морално	

чувствителни	 прашања	 ќе	 се	 наметнуваат	 на	 јавната	

агенда,	со	сѐ	позасилен	интензитет.

За	 секое	 од	 овие	 горливи	 прашања	 континуирано	 се	

водат	 јавни	политички	дебати,	со	цел	да	се	објаснат	или	

разјаснат	дилемите	во	јавноста,	но	и	со	цел	да	се	креираат	

93	исто
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соодветни	политики	врз	основа	на	политичките	концепции	

на	политичките	партии	кои	се	на	власт.	Секако	дека	јавното	

мнение	има	значајна	улога	во	прилог	на	изборот	на	опциите	

за	 соодветната	 политичка	 одлука.	 Оттука	 и	 особено	

релевантни	се	напорите	кои	ги	чинат	интересовните	групи,	

независно	 од	 која	 провениенција	 доаѓаат,	 во	 насока	

на	 креирање	 на	 тоа	 и	 такво	 јавно	 мислење,	 но	 и	 преку	

таквите	 практики,	 директно	 да	 остваруваат	 влијание	 врз	

креирањето	 на	 соодветните	 политики	 од	 областа	 која	 е	

предмет	на	интерес	во	дадениот	период.	

3.3.4 Дефиниција, цели на дејствување, 
методи, форми  и видови на интересовни 
групи

Интересовните	 групи	 се	 еден	 од	 елементите	 на	

политичкиот	 живот	 во	 секое	 модерно	 општество.	 Тие	

покриваат	 широк	 спектар	 на	 прашања	 и	 групи	 на	 луѓе	

кои	 не	 се	 застапени	 непосредно	 во	 политичкиот	 живот.	

David	 Truman94,	 	 ги	 дефинира	 интересовните	 групи	 како	

“групи	кои	делат	заеднички	ставови	и	поставуваат	барања	

до	 другите	 организирани	 групи	 во	 општеството“,	 преку	

делување	насочено	кон	институциите	на	владата.	 	Некои	

од	интересовните	групи	имаат	особен	интерес	да	влијаат	

врз	политичките	одлуки,	некои	работат	низ	правните	или	

легислативните	сектори,	а	некои	работат	преку	влијание	врз	

94		“The	Governmental	process”	David	Truman
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јавното	мислење.	Но,	едно	е	заедничко	за	сите	интересовни	

групи,	а	тоа	е	дека	не	се	одговорни	во	јавноста	за	своите	

практики,	туку	имаат	одговорност	внатре	во	кругот	на	таргет	

групата	чии	што	претставници	се	и	за	чии	што	заеднички	

идеи	и	ставови	се	поборници.	Исто	така,	заедничко	за	сите	

интересовни	 групи	 е	 тоа	 што	 прават	 сериозни	 обиди	 за	

промовирање	на	заедничкиот	приватен	интерес	во	јавната	

сфера	 преку	 обиди	 за	 влијание	 врз	 јавните	 политики	 во	

одредена	 област	 односно	 врз	 ефектите	 од	 тие	 и	 такви	

јавни	 политики	 врз	 нивните	 заеднички	 ставови,	 идеи	 и	

востановени	практики95.

Paul	J.	Weber	и	W.	Landis	Jones	сметаат	дека	најчестото	

поимање	 на	 интересовните	 групи	 е	 кога	 определена	

организирана	 група	 се	 обидува	 да	 врши	 влијание	 врз	

оформувањето,	 одржувањето	 и	 унапредувањето	 на	

јавните	 политики	 преку	 насочување	 на	 нивните	 барања	

кон	 владините	 официјални	 лица	 или	 органи,	 а	 кои	 се	 со	

самото	тоа	и	политички	активни.	

	 Интересовните	 групи,	 особено	 од	 религиска	

провиниенција	 се	 изразито	 активни	 и	 влијателни	 во	

Американскиот	политички	живот.

Тие	на	прв	поглед	наликуваат	на	политичките	партии,	

но	истите	се	надвор	од	изборниот	процес	и	од	острото	око	

на	јавноста	и	со	тоа	не	се	подложни	на	нивно	оценување	и	

повикување	на	одговорност.

Според	 Paul	 J.	 Weber	 и	 W.	 Landis	 Jones,	 целите	

95		исто
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на	 интересовните	 групи	 се	 спротивни	 од	 целите	 на	

политичките	партии,	односно	немаат	за	цел	стекнување	на	

политичка	 моќ	 и	 остварување	 на	 влијание	 врз	 изборниот	

процес.	 Целите	 се	 однесуваат	 на	 што	 поголемо	 влијание	

врз	 избраните	 политички	 претставници	 од	 политичките	

партии,	 во	 насока	 на	 оформување	 на	 политички	 став	 и	

носење	на	важни	политички	одлуки	за	кои	интересовната	

група	 дели	 заеднички	 интерес.	 Во	 таа	 насока,	 целите	 се	

насочени	 делумно	 и	 кон	 освојување	 на	 наклонетост	 на	

политичките	партии,	генерално,	како	и	кон	експонираните	

поединци	 во	 партискиот	 политички	 живот.	 Исто	 така,	 и	

кон	 освојување	 на	 симпатиите	 на	 јавноста	 во	 прилог	 на	

промовираните	заеднички	ставови,	како	и	кон	влијание	врз	

институциите	и	експонираните	поединци	од	законодавната	

и	судската	власт.	А	особено	важна	улоги	играат	во	делот	

на	 освојувањето	 на	 јавноста,	 печатените	 и	 електронски	

медиуми	и	експонираните	новинари	од	соодветната	област	

која	е	предмет	на	интерес	во	јавноста.

Методите	 на	 дејствување	 се	 најразлични.	 Од	 анкети	

преку	 кои	 се	 врамува	 јавното	 мислење	 за	 соодветно	

интересовно	 прашање	 и	 се	 врши	 сериозно	 влијание	 врз	

одредени	 одговорни	 политички	 структури,	 па	 преку	

воспоставување	на	разни	видови	на	врски	со	медиумските	

експоненти,	но	и	изнаоѓање	на	соодветни	начини	и	форми	

за	притисок	и	вршење	влијание	врз	тие	кои	ја	подготвуваат	

и	гласаат	легислативата	и	т.н.
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Thomas	Hobbes96,	сметал	дека	владите	и	интересовните	

групи	 се	 родени	 близнаци.	 Во	 услови	 на	 плурална	

демократија,	 плурализмот	 се	 дефинира,	 не	 само	 како	

практика	 на	 постоење	 на	 интересовни	 групи	 кои	 имаат	

шанса	да	влијаат	врз	актерите	на	политичката	сцена	и	на	

легислативата,	 туку	 се	 дефинира	 и	 според	 степенот	 на	

кој	владата	дозволува,	овозможува	и	охрабрува	отворена	

интеракција	на	групите97.

Според	 степенот	 на	 слободата	 која	 им	 се	 дава	 како	

можност	 за	активност	на	интересните	 групи,	вообичаено	

може	 да	 се	 оформи	 мислење	 за	 еден	 систем	 дали	

е	 демократски	 развиен	 или	 е	 со	 слаб	 демократски	

капацитет.	 На	 пример,	 Кина	 има	 аверзивен	 однос	 кон	

било	 кои	 интересовни	 групи	 кои	 се	 обидуваат	 да	 го	

објават,	 промовираат	 и	 евентуално	 наметнат	 својот	 став	

за	 одредено	 политичко	 прашање,	 и	 таквите	 практики	 на	

т.н.	 “табуирање“	 на	 ова	 поле	 на	 демократскиот	 развој,	

ја	 позиционираат	 Кина	 во	 групата	 на	 недемократските	

земји.	 Значи,	 прашањето	 на	 системското	 регулирање	

на	 слободното	 интересовно	 организирање	 е	 прашање	

против	или	во	прилог	на	демократскиот	капацитет	на	едно	

општество,	и	е	силна	детерминанта	за	класифицирање	на	

демократијата	 како	 општо	 цивилизациско	 достигнување	

на	епохата	во	која	живееме.

Paul	J.	Weber	и	W.	Landis	Jones	сметаат	и	дека	финансии-

96		Thomas	Hobbes	е	татко	–	основач	на	модерната	политичка	филозофија
97		http://wordnetweb.princeton.edu
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те	се	неделива	компонента	од	“големата	слика“	за	улогата	

на	 интересовните	 групи	 во	 општеството.	 Почнувајќи	 од	

изворот	од	кој	се	финансирани,	потоа	од	целните	групи	кон	

кои	се	насочени	финансиските	аранжмани,	било	да	станува	

збор	 за	 медиумите,	 експонирани	 новинари,	 политичари	

од	 влијание	 врз	 јавното	 мнение,	 експоненти	 во	 судската	

и	легислативната	власт,	и	особено	политичките	партии	и	

нивниот	раководен	естаблишмент,	интересовните	групи	ги	

користат	парите	за	ефективно	и	ефикасно	преточување	на	

сопствената	политичка	платформа	во	конкретни	партиски	

политички	програми	или	оформени	политички	ставови	за	

одредени	прашања	од	интерес	на	групата,	како	начин	на	

посредно	креирање	на	соодветни	политички	одлуки	за	тоа	

и	 такво	 прашање.	 Конкретниот	 начин	 особено	 е	 видлив	

при	 изборните	 кампањи,	 кога	 е	 и	 најизразен	 интересот	

на	интересовните	групи	за	остварување	влијание	и	преку	

финансиската	компонента.	

Според	споменатите	автори,	формите	и	областите	на	

објава	на	религиските	интересовни	групи	се	најразлични.	

Формите	низ	кои	интересовните	групи	се	објавуваат	во	

јавноста	 се	 најразлични.	 Најчести	 форми	 се	 граѓанските	

асоцијации,	 било	 да	 се	 локални	 или	 национални,	 разни	

видови	 на	 сојузи,	 разни	 комитети,	 потоа	 невладиниот	

сектор,	 религиозните	 организации,	 мисии	 и	 служби	 кои	

се	 формирани	 или	 не	 од	 црковни	 организации.	 Најчесто	

формите	 се	 поврзани	 со	 интересот	 на	 групата	 за	 која	

и	 се	 формирани,	 и	 најчесто	 интересовните	 групи	 се	
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определуваат	однапред	за	која	област	или	за	кој	сектор	ќе	

пројавуваат	особен	интерес.

Областите	кои	се	предмет	на	интерес	се	најразлични.	

Најчести	 видови	 на	 интерес	 кој	 се	 промовира	 извира	 од	

економската	 сфера	 и	 е	 директно	 поврзан	 со	 стандардот	

на	 живеење	 на	 таргет	 групата.	 Овие	 групи	 вообичаено	

се	 најмасовни	 или	 најзастапени	 и	 се	 силно	 присутни	 во	

политичкиот	живот	односно	во	креирањето	на	милјето	на	

економските	 активности	 на	 владите.	 Потоа,	 присутни	 се	

групите	кои	промовираат	интерес	за	одредени	политички	

прашања	и	состојби	кои	имаат	најдиректно,	најнепосредно	

влијание	 врз	 животот	 на	 луѓето,	 односно	 врз	 развивање	

или	 ограничување	 на	 одредени	 аспекти	 и	 сфери	 од	

секојдневието	на	граѓанството.	Во	овој	вид	на	интересовни	

групи	спаѓаат	и	религиозните	групи,	за	кои	подетално	ќе	

анализираме	 во	 следното	 поглавје.	 И	 вообичаено	 овие	

интересовни	групи	развиваат	силни	спреги	со	политичките	

актери	 и	 со	 политичките	 институции	 на	 системот,	 и	 се	

однесуваат	како	да	се	дел	од	институциите	на	системот,	а	

некои	од	нив	и	се	финансисрани	за	нивните	активности,	и	

од	дел	од	тие	институции.	

Според	 нив,	 тука	 спаѓаат	 и	 групите	 од	 сетот	 на	

човековите	 права	 и	 современите	 тенденции	 околу	

развојот	и	унапредувањето	на	истите,	и	овие	се	најчесто	и	

изразито	контроверзни	во	самата	суштина.	Тука	спаѓаат	и	

погореспоменатите	политички	прашања,	како	абортусите,	

човечкото	 клонирање,	 истражувањата	 за	 матични	 клетки	
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и	 бракови	 од	 ист	 пол,	 потоа	 варијациите	 на	 овие	 теми.	

Интересовните	групи	го	определуваат	видот	на	активноста	

според	 пројавениот	 заеднички	 интерес	 и	 согласно	

заеднички	 споделените	 идеи	 за	 одредени	 политички	

или	 јавни	 прашања.	 Во	 поново	 време	 интересовните	

групи	 од	 областа	 на	 екологијата	 се	 особено	 активни	 и	

влијателни	 на	 сите	 нивоа,	 како	 во	 домашните	 политички	

системи	така	и	на	меѓународен	план,	во	институциите	кои	

на	 глобално	 ниво	 ги	 определуваат	 насоките	 на	 развојот	

за	 специфични	 сфери	 на	 интерес	 на	 глобален	 план.	 Се	

разбира,	видовите	на	интересовните	групи	се	подредени	

на	мултифункционалниот	карактер	на	базичните	интереси	

кои	можат	да	ги	застапуваат	и	произлегуваат	од	различно	

милје	од	кое	е	дефинираната	таргет	група	 (U.S.	Religious	

Interest	 Groups:	 Institutional	 Profiles	 by	 W.	 Landis	 Jones,	

Paul	J.	Weber).

3.3.5 Морални прашања

“Секое	 откритие	 на	 човештвото	 не	 е	 едноставно	

резултат	само	на	научно	систематско	истражување.	Тоа	е	

истовремено	и	прашање	на	моралноста	и	духовноста,	исто	

така“	 запишал	 Бил	 Клинтон,	 поранешниот	 Американски	

претседател98.	

Цитираното	 дело	 ги	 анализира	 и	 состојбите	 од	

98	Defining	Right	and	Wrong:	Religious	Interest	Groups	and	the	Creation	
and	Promotion	of	Morality-Based	Arguments	in	Policy	Debates	-	Katherine	E.	
Stenger,	Department	of	Political	Science	University	of	Washington



105

М-р. Љупчо Ристовски

претседателската	 кампања	 во	 2004	 година,	 во	 САД,	 во	

врска	 со	 дебатата	 околу	 прашањето	 на	 “бракови	 од	 ист	

пол“,	која	била	особено	заострена	во	11	држави.	Прашање	

кое	 ја	 вжештило	 атмосферата	 во	 јавната	 дебата	 било	

формулирано	на	начин	според	кој	гласачите	во	овие	држави	

треба	да	се	согласат	со	измена	на	Уставотот	на	државата	

во	 насока	 на	 дефинирање	 на	 бракот	 како	 однос	 помеѓу	

маж	 и	 жена.	 Движењето	 во	 овие	 држави	 се	 оформило	

како	 одговор	 на	 активностите	 кои	 одредни	 судии,	 во	

одредени	држави,	ги	започнале	и	кои	сигнализирале	дека	

легализацијата	 на	 т.н.	 “геј“	 бракови,	 може	 наскоро	 да	

постане	реалност.	

Во	 случајов,	 конзервативните	 групи	 се	 мобилизирале	

мошне	брзо	и	успеале	да	издејствуваат	дури	11	мерки	да	

бидат	 изгласани	 со	 големо	 мнозинство,	 во	 текот	 на	 само	

неколку	 месеци.	 Овие	 дебати	 ја	 расветлиле	 ситуацијата	

која	се	случувала	на	федерално	ниво	во	1996	година,	кога	

Конгресот	 усвоил	 акт	 за	 одбрана	 на	 бракот	 и	 серија	 на	

држави	одговориле	со	слични	акти	за	заштита	на	бракот	

на	државно	ниво.	На	поширок	план,	дебатата	околу	овие	

клучни	 политички	 прашања	 кои	 	 значајно	 ја	 тангирале	

јавноста,	 како	 “геј“	 браковите	 или	 бракови	 на	 лица	 од	

ист	 пол,	 се	 случувала	 преку	 медиумите,	 било	 пишувани	

било	 електронски	 (радио,	 ТВ,	 интернет	 и	 сл.),	 и	 истите	

биле	 со	 единствена	 цел	 да	 извршат	 сериозно	 влијание	

врз	политичарите	и	јавноста	(Defining	Right	and	Wrong:	Re-

ligious	 Interest	Groups	and	the	Creation	and	Promotion	of	
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Morality-Based	Arguments	in	Policy	Debates).

Во	јавното	изјаснување	околу	овие	дебати,	важно	е	да	

се	разбере	какви	гласови	се	вклучени	како	дел	од	дебатата	

и	зошто	се	дискутира	толку	спротивставено	и	заострено.	Во	

трудов	ќе	се	осврнеме	и	на	две	јавни	политички	прашања,	

кои	 се	 уште	 и	 во	 континуитет	 имаат	 силно	 влијание	 врз	

јавноста,	 со	 цел	 да	 ја	 осознаеме	 рамката	 за	 развојот	 на	

морално	 заснованите	 аргументи,	 со	 посебен	 осврт	 на	

улогата	на	религиозните	интересни	групи	во	креирањето,	

одржувањето	 и	 дури	 и	 во	 модифицирање	 на	 моралните	

рамки.	 Имено,	 прашањето	 за	 правото	 на	 абортус	 и	

прашањето	за	т.н.	бракови	од	ист	пол,	се	прашања	за	кои	

анализите	покажуваат	дека	ќе	стануваат	се	поактуелни	и	

во	политичкиот	живот	во	Република	Македонија.

Katherine	 E.	 Stenger	 тврди	 дека,	 два	 важни	 фактори	

ја	 објаснуваат	 инклузијата	 на	 религиозните	 гласови	 во	

изјаснувањето	 за	 едно	 прашање,	 дали	 тоа	 прашање	 е	

врамено	како	прашање	на	моралот	или	не.	Кога	политичките	

прашања	 се	 врамени	 како	 морални,	 религиозните	 групи	

се	 почесто	 слушани.	 Кога	 некое	 прашање	 не	 е	 врамено	

во	моралната	рамка,	помала	е	веројатноста	религиозните	

групи	да	бидат	вклучени,	без	разлика	дали	тие	активно	го	

користат	пристапот	до	медиумите,	или	не.

Според	него,	овие	наоди	го	покренуваат	прашањето	за	

тоа	 кој	 е	 одговорен	 за	 креирањето	 на	 моралните	 рамки.	

Ако	 религиозните	 групи	 се	 поуспешни	 во	 обезбедување	

на	 повеќе	 простор	 во	 медиумите,	 во	 нивен	 интерес	 е	
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да	 ја	 користат	 моралната	 рамка.	 Религиозните	 групи	

можат	 да	 бидат	 тие	 кои	 покренуваат	 прашања	 за	 кои	 би	

се	 разговарало	 во	 услови	 на	 моралност	 и	 со	 тоа	 да	 ги	

подобрат	 шансите	 за	 нивно	 препознавање	 како	 активни	

учесници	и	чинители	во	дебатата.

Притоа,	 се	 појавувале	 ситуации	 кога	 моралните	

аргументи	 се	 маргинализирани	 во	 политичката	 арена	

и	 поради	 тоа	 религиозните	 групи	 се	 случувало	 да	 се	

воздржуваат	 од	 дискутирање	 прашања	 кои	 ја	 тангираат	

моралноста.

Дискусијата	околку	концептот	на	моралната	политика	

и	 улогата	 на	 религиозните	 интересовни	 групи	 во	

Американската	 политика	 е	 актуелен	 концепт.	 Изворите	

на	моралната	рамка	најчесто	се	наоѓаат	во	Библијата,	во	

случаите	кога	станува	збор	за	Христијанските	религиозни	

интересовни	групи.	Тие	се	и	највлијателни	во	политичкиот	

живот	 на	 САД,	 а	 имаат	 силен	 импакт	 и	 на	 многу	 други	

демократии	низ	светот.

Религиозните	 групи	 најчесто,	 не	 се	 од	 примарно	

значење	за	оформување	на	моралната	рамка	за	одредно	

прашање	во	општеството,	но	сепак	имаат	значаен	придонес	

за	позитивниот	развој	на	истата	таа	моралната	рамка.

Според	Katherine	E.	Stenger,	Религиозните	интересовни	

групи	 се	 организирани	 групи	 на	 граѓани	 со	 политички	

интереси	 кои	 резултираат	 од	 заедничка	 религија	 или	 од	

определени	 религиозни	 убедувања.	 Тие	 исто	 така	 можат	

да	бидат	и	канцеларија	за	лобирање	на	некоја	национална	
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религиска	 деноминација.	 Доминантно	 религиските	

интересовни	 групи	 се	 од	 Христијанска	 провениенција	 и	

своите	 погледи	 ги	 засноваат	 на	 Библиските	 инструкции,	

вредности	и	принципи.

Групите	 се	 кодирани	 како	 религиски	 доколку	

специфично	 го	 споменуваат	 Бог,	 верата,	 религиската	

или	 духовната	 мотивација	 или	 бекграунд,	 но	 и	 доколку	

користат	во	јавностa	и	одредени	симболи	како	крст,	риба,	

ѕвездата	на	Давид,	цитати	од	религиски	извори	 (Библија,	

Христијанска	 литература	 и	 друго)	 е	 вообичаеното	

востановено	гледиште.

Политичките	 позиции	 на	 религиозните	 интересовни	

групи	 се	 втемелени	 во	 теолошките	 интерпретации,	

групите	 вообичаено	 ја	 оправдуваат	 нивната	 позиција	 од	

аспект	на	моралните	вредности.	Овие	морални	вредности	

развивани	од	религиозните	групи	не	е	исклучено	да	бидат	

употребувани	и	од	страна	на	останатите	интересовни	групи	

во	 текот	 на	 определена	 дебата	 за	 одредено	 политичко	
прашање99.

3.3.6 Морална политика

Што	означува	поимот	“морална	политика“?	Моралните	

политики	 се	 однесуваат	 на	 уредување	 на	 односите	 во	

поредокот	во	врска	со	определни	суштински	прашања,	и	

скоро	секогаш	дебатата	ја	водат	врз	основа	на	принципите	

99	U.S.	Religious	Interest	Groups:	Institutional	Profiles	-	Paul	J.	Weber,	W.	Landis	
Jones;	Greenwood	Press	(1994)
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кои	се	потпираат	на	моралните	аргументи.	Според	Mooney,	

“политиката	 е	 класифицирана	 како	 морална	 политика,	

базирано	на	перцепцијата	на	актерите	кои	се	инволвирани	

и	насоките	кои	ги	продуцира	дебатата	помеѓу	нив“	(2001).	

Теоретичарите	 на	 моралната	 политика	 изјавуваат	 дека	

политичарите	 се	 посебно	 внимателни	 на	 граѓанските	

предиспозиции	во	прилог	на		моралната	политика	бидејќи	

граѓаните	 се	 понастроени	 да	 учествуваат	 во	 политички	

морално	 креираната	 политика.	 (Carmines&Stimson,	 Haid-

er-Markel,	 Mooney).	 Граѓанската	 инволвираност	 цели	 да	

биде	 висока,	 бидејќи	 политиките	 вклучуваат	 технички	

поедноставни	прашања	за	анализа,	а	сепак	тие	ги	допираат	

високо	битните	суштински	вредности.	Според	Stenger,	тие	

морални	политички	прашања	можат	да	се	свртат	во	црно-

бела	ситуација,	или	во	“сè	или	ништо“	политички	опции,	со	

мал	простор	за	компромис	или	политички	поуки.

Теоретичарите	 најчесто	 нагласуваат	 прашања	 и	

примери	 за	 морална	 политика,	 кои	 типично	 инволвираат	

т.н.	прашања	“под	појасот“100			за	сексуалноста,	како	на	пр.	

за	абортусот	и	хомосексуалноста.	Моралноста,	и	нејзиното	

влијание	врз	политичките	процеси,	не	е	лимитирана	само	на	

овие	прашања.	Секако,	секое	политичко	прашање	вклучува	

и	 фундаментално	 прашање	 за	 моралните	 вредности,	

независно	дали	е	очигледно	или	не.	

Поголем	дел	од	вредносниот	систем	кој	произлегува	од	

100	Defining	Right	and	Wrong:	Religious	Interest	Groups	and	the	Creation	
and	Promotion	of	Morality-Based	Arguments	in	Policy	Debates	-	Katherine	E.	
Stenger,	Department	of	Political	Science	University	of	Washington
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моралното	потекло	и	од	религиозните	учења	има	природна	

релација	 со	 религијата	 и	 моралот.	 Ова	 не	 значи	 дека	

само	 религиозните	луѓе	 поседуваат	 морал	 или	 дека	 сите	

религиозни	 луѓе	 се	 придржуваат	 до	 идентични	 морални	

вредности.	 Поверојатно	 е	 дека	 основниот	 вредносен	

систем	на	верувањето	кој	помага	да	се	формираат	идеите	

за	 тоа	 дали	 е	 нешто	 добро	 или	 лошо,	 ги	 наоѓа	 своите	

корени	во	религиозната	традиција.	

Вообичаеното	 стојалиште	 и	 кај	 споменатите	 автори	

е	 дека	 моралните	 вредности	 би	 требало	 да	 се	 во	 сржта	

на	 секоја	 политичка	 одлука	 дури	 и	 кога	 тоа	 не	 е	 толку	

видливо	 на	 прв	 поглед.	 Понекогаш,	 иако	 моралноста	 е	

експонирана	 како	 организиран	 интерес,	 политичките	

лидери,	 новинарите,	 или	 обичните	 граѓани	 дефинираат	

проблем	или	политика	од	аспект	на	моралните	вредности.	

Индивидуите	 имаат	 потреба	 од	 изградување	 на	

моралните	вредности	порано	во	својот	живот,	и	повеќе	како	

партиска	идентификација,	верувањата	во	тоа	што	е	добро	

или	лошо	тендираат	да	нè	придружуваат	во	текот	на	целиот	

живот.	Многу	луѓе	дури	и	не	разликуваат	колкав	е	опсегот	

на	влијанието	на	рано	формираните	морални	карактерни	

вредности	 врз	 начинот	 на	 кој	 ние	 ги	 интерпретираме	

политичките	проблеми	и	начинот	на	кој	ние	реагираме	на	

политичките	 предлози	 за	 разрешување	 на	 тие	 проблеми.	

Моралните	вредности	во	основа	стануваат	дел	од	самите	

нас,	од	тоа	што	сме	ние	како	карактер,	и	во	што	веруваме	

за	тоа	како	треба	да	функционира	општеството.	Како	и	да	
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е,	евидентно	е		дека	во	денешниот	свет,	не	сите	ги	делат	

истите	морални	вредности101.

Процесот	 на	 применливоста	 на	 моралните	 вредности	

во	политиките,	не	доаѓа	до	нас	со	“упатство	за	ракување“	

подвлекувајќи	 ги	 исправните	 политички	 одлуки	 за	 секое	

политичко	 прашање	 пооделно	 (Defining	 Right	 and	 Wrong:	

Religious	Interest	Groups	and	the	Creation	and	Promotion	of	

Morality-Based	Arguments	in	Policy	Debates).

Заеднички	споделените	Христијански	вредности	треба	

да	 водат	 до	 политики	 кои	 го	 вреднуваат	 дигнитетот	 на	

човечкиот	живот,	општо	земено.	Ова	подразбира	и	морално	

заснована	опозиција	кон	војна,	генерално	земено,	исто	како	

и	кон	абортусот.	Дел	од	т.н.	Христијански	интелектуалци,	

ги	 интерпретираат	 нивните	 погледи	 поинаку,	 водејќи	 ги	

до	 градење	 на	 позитивен	 став	 	 за	 војната	 под	 одредени	

околности,	за	кои	во	последно	време	се	вели	“оправдана	

војна“	или	“војна	од	оправдани	причини“.	Факт	е	дека	верни	

и	образовани	луѓе,	кои	го	градат	својот	политички	став	на	

основа	на	истиот	извор	(Библијата),	понекогаш	изведуваат	

различен	заклучок	за	тоа	што	е	добро	и	оправдано,	од	тоа	

што	е	лошо	и	неоправдано102.

Lakoff103	 илустрира	 различни	 интерпретации	 на	

моралноста	 во	 неговиот	 обид	 да	 ги	 објасни	 разликите	

помеѓу	 политичките	 либерали	 и	 конзервативци.	 Lakoff	

сугерира	 дека	 клучот	 на	 разбирањето	 на	 разликите	

101	исто	
102	исто
103	Metaphor,	Morality,	and	Politics	-	Lakoff,	George.	Social	Research	(1995)
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помеѓу	 либералите	 и	 конзервативците	 е	 во	 разликите	 во	

поимањето	и	концепциите	за	фамилијата.	

На	 основно	 ниво,	 и	 либералите	 и	 конзервативците	 ги	

држат	истите	морални	вредности	за	фамилијата	односно	

и	 едните	 и	 другите	 сметаат	 дека	 фамилијата	 е	 добра	

клетка.	Но,	при	интерпретацијата	за	тоа	што	подразбираат	

под	 кованицата	 “добра	 клетка“	 некои	 ја	 нагласуваат	

важноста	 на	 авторитетот	 и	 респектот,	 додека	 другите	

ја	 нагласуваат	 важноста	 на	 воспитувањето	 и	 личниот	

напредок	на	индивидуата.	Овие	две	метафори	за	“добра	

клетка“,	кои	Lakoff	ги	нарекува	модели	на	“строг	татко“	и	

“воспитољубив	татко“,	се	одраз	на	моралноста.	Lakoff	уште	

аргументира,	дека	овие	основни	разбирања	за	моралноста	

ги	 моделираат	 политичките	 убедувања	 на	 индивидуите	 и	

истите	доаѓаат	во	конфликт	во	политичкиот	свет.	Како	и	да	

е	 овие	 фамилијарни	 метафори	 бараат	 интерпретација	 и	

примена	во	тој	политички	свет.	Додека	Lakoff	аргументира	

дека	 индивидуите	 кои	 сами	 ги	 определуваат	 овие	

метафори,	 се	 и	 одговорни	 за	 фундаменталните	 разлики	

во	 политичката	 идеологија,	 други	 сметаат	 дека	 овие	

разлики	не	се	очигледни,	се	додека	некој	не	ги	формулира	

во	 експлицитни	 јавни	 политики	 од	 аспект	 на	 моралните	

аспекти.	Личната	поврзаност	помеѓу	моралот	и	политичките	

предиспозиции,	според	нашето	гледиште	треба	да	постане	

практика	 во	 сите	 политички	 поредоци,	 практика	 која	 би	

ја	 применувале	 и	 политичарите,	 интересовните	 групи,	

новинарите	и	другите	политички	актери.	
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Притоа,	потребно	е	да	се	има	предвид	дека	компромисот	

не	 секогаш	 е	 исправното	 решение.	 Во	 случаите	 кога	 се	

работи	 за	 прашањето	 на	 правото	 за	 медицински	 прекин	

на	 бременоста,	 доминантно	 востановеното	 либерално	

законодавство	“про	абортусот“	не	значи	и	дека	е	исправно	

решение.	 Прашање	 е	 дали	 силината	 на	 аргументите	 кои	

одат	во	прилог	на	т.н.	“про	живот“	интересовни	групи,	кои	

пак	се	претежно	од	религиозна	провениенција,	ќе	успее	да	

стане	доминантна	во	јавното	мнение	и	помеѓу	политичките	

елити	 на	 власт,	 или	 не.	 Односно	 дали	 аргументите	 за	

супериорноста	на	правото	на	живот,	во	однос	на	правото	

на	избор,	освен	во	случаите	кога	едното	право	директно	

го	загрозува	другото	право,	значи	кога	животот	на	жената	

е	 во	 опасност	 од	 продолжување	 на	 проблематичната	 од	

медицински	 аспект	 бременост,	 ќе	 успеат	 да	 се	 наметнат	

на	актуелната	политичка	агенда104.

Моето	гледиште	е	дека	моралната	политика	во	својата	

суштина	 се	 разликува	 од	 етичката	 политика.	 Значи,	

потребно	е	да	се	прави	разлика	помеѓу	едниот	и	другиот	

поим,	иако	на	прв	поглед	постои	опасност	да	се	третираат	

истоветно.	 Имено,	 етичките	 прашања	 имаат	 за	 основа	

човечки	 размислувања	 и	 филозофии	 кои	 се	 резултат	 на	

нерелигиски	 постулати	 или	 имаат	 секуларна	 позадина.	

Вообичаено,	етичките	норми	и	прашања	не	се	и	директно	

поврзани	и	не	извираат	од	религиските	норми,	принципи	

и	вредности,	иако	тесно	се	испреплетуваат	едни	со	други,	

104		Moral	Politics:	How	Liberals	and	Conservatives	Think	-	George	Lakoff	(1996)	
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во	голем	број	на	случаи.	Етичките	норми	се	востановени	

стандарди	 на	 индивидуално	 и	 групно	 однесување	 како	

резултат	на	општественото	поимање	на	доброто	и	злото,	

а	 како	 резултат	 на	 општите	 достигнувања	 во	 развојот	 на	

односите	во	претпоставеното	општество.	Изразите	морал	

и	 етика	 честопати	 се	 поситоветуваат.	 Но,	 етиката	 како	

фраза	и	термин	е	подложна	на	дискусии	за	модификации	

на	ставовите,	спротивно	на	моралот	кој	е	поконзервативен	

во	пристапот	и	потешко	достапен	за	влијание	од	аспект	на	

модификација	на	ставовите,	значи,	речиси	е	непроменлив,	

односно	тешко	подложен		на	некаков	компромис.

Моралните	 прашања	 пак,	 се	 директен	 производ	 на	

одредена	 религиска	 концепција	 и	 зад	 нив	 стојат	 на	

пример	Библиските	вредности	и	принципи,	Христијанските	

востановени	стандарди	на	индивидуален	или	групен	однос	

кон	општеството	и	неговите	функции.

На	пример,	прашањето	за	абортусот	е	длабоко	морално	

прашање.	Тоа	само	по	себе,	не	значи	и	дека	не	може	да	

се	третира	и	како	етичко	прашање.	Правото	на	живот	како	

морална	категорија	е	супериорно	над	правото	на	избор	на	

жената,	и	е	силен	аргумент	во	дебатата,	и	во	неа	истиот	е	

користен	и	од	двата	табора.

Во	 САД	 религиозните	 гласови	 се	 слушаат	 многу	

внимателно,	 уште	 од	 самото	 основање	 на	 државата,	

поконкретно	од	периодот	на	дебатата	околу	револуцијата	

против	 Британското	 владеење	 и	 пост-револуционерниот	

период	на	реконструкција.	Оттогаш	наваму,	религиозните	
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интересовни	 групи	 се	 континуирано	 активни,	 а	 посебно	

земаат	учество	во	 јавните	дебати	околу	важни	социјални	

и	политички	прашања	во	Америка.	Методистичката	црква	

ја	 има	 отворено	 првата	 канцеларија	 како	 религиска	

деноминација	во	Вашингтон	уште	во	1916	година105,	со	цел	

да	ја	поддржи	позицијата	на	црквата	околу	прашањата	за	

забрана	воопшто,	и	оттогаш	се	формирани	бројни	религиски	

интересовни	групи.	Нивното	влијание	врз	креирањето	на	

политичкиот	живот	во	САД		се	смета	дека	е	енормно	силно.	

Нараснатата	 видливост	 на	 религиозните	 интересовни	

групи	во	јавните	политички	дебати	упатува	на	важноста	од	

студирањето	на	присутноста	и	влијанието	на	религиските	

групи.	Во	изминатите	20-тина	години	во	САД	религиските	

права	постигнале	толкав	степен	на	влијателност	и	видливо	

присуство,	така	што	многу	теоретичари	веќе	размислуваат	

за	ова	право	како	за	т.н.	Христијанско	право.	(Wilcox)

Освојувајќи	 ги	 симпатиите	 на	 јавноста,	 религиозните	

интересовни	 групи,	 станале	 своевидни	 миленици	 на	

медиумите,	 односно	 обратно,	 медиумите	 станале	

извонредно	 сензитивни	 кон	 објавувањето	 на	 морално	

врамените	 политички	 прашања.	 На	 тој	 начин	 станале	

значаен	фактор	во	Американската	јавност	 (Defining	Right	

and	Wrong:	Religious	Interest	Groups	and	the	Creation	and	

Promotion	of	Morality-Based	Arguments	in	Policy	Debates).

Stenger	смета	дека	нтересовните	групи	кои	ќе	успеат	

успешно	да	ја	определат	рамката	на	политичкото	прашање	

105		https://www.umc.org
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во	 согласност	 со	 нивната	 морална	 интерпретација,	

воспоставуваат	 голема	 моќ	 во	 политичките	 процеси.	

Други	 теоретичари	 (Nelson),	 сметаат	 дека	 стратешки	

важно	прашање	е	врамувањето	на	политичкото	прашање,	

воопшто,	 а	 посебно	 во	 морални	 рамки.	 Врамувањето	 е	

процес	преку	кој	се	конструира	и	дефинира	социјалното	

или	политичкото	прашање	за	неговата	аудиенција.	Според	

Entman,	 начинот	 на	 кој	 информацијата	 е	 аранжирана	

и	 спакувана	 во	 новинските	 складови	 има	 намера	 да	 го	

дефинира	 проблемот,	 да	 ги	 дијагностицира	 причините,	

да	 го	 определи	 моралниот	 суд	 и	 да	 сугерира	 соодветни	

правни	и	политички	лекови.	Граѓаните	консумираат	рамки	

низ	бројни	медиуми,	но	се	ретко	активни	во	креирањето	на	

тие	 рамки.	 Наместо	 нив,	 политичарите,	 интелектуалците	

и	 политичките	 претприемачи,	 како	 и	 лидерите	 на	

интересовните	групи	се	одговорни	за	развивање	на	рамката	

за	соодветното	прашање.	(Kinder	&	Sanders)

Генерално	 постојат	 два	 типа	 на	 морални	 рамки	 за	

созреани	 политички	 прашања.	 Едната	 рамка	 вклучува	

прашања	од	таборот	на	т.н.	“под	појас“	морални	вредности	

и	прашања,	а	другата	вклучува	морални	вредности	на	т.н.	

“еднакви	можности“106.		

Развојот	 на	 моралната	 рамка	 околу	 прашањето	 за	

правото	на	абортус,	во	САД	се	одвивало	долг	период.	Сè	

до	1973	година	легислативата	за	ова	политичко	прашање	

106		Sources	of	Inspiration:	Moral	Frameworks	Supporting	the	Emergence	of	a	
Civil	Society	-					Dr.	Govert	J.	Buijs,	Free	University	Amsterdam
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била	во	прилог	на	ставовите	на	религиските	интересовни	

групи	односно	во	прилог	на	про-живот	ставот.	Имено,	со	

исходот	од	познатиот	Рое-Вејд	случај	пред	Врховниот	суд	

во	 САД,	 се	 официјализира	 правото	 на	 избор	 на	 жената	

за	 медицински	 прекин	 на	 бременоста.	 Од	 тој	 период	

до	 денес,	 не	 се	 престанати	 активностите	 и	 притисоците	

на	 религиските	 групи	 од	 Христијанска	 провениенција	

кои	 ја	 окупираат	 јавноста	 и	 се	 обидуваат	 да	 влијаат	 на	

политичкиот	 естаблишмент	 во	 насока	 на	 враќање	 на	

состојбите	од	пред	1973	година.

Групите	 делуваат	 во	 тесна	 спрега	 со	 медиумите	

преку	 јавни	 настапи,	 прес-конференции,	 во	 насока	 на	

стекнување	на	доминантна	позиција	кај	јавното	мнение	во	

прилог	на	нивниот	став,	односно	во	прилог	на	забраната	

за	абортусите.	Активното	присуство	на	религиските	групи	

и	 нивното	 влијание	 во	 врамувањето	 на	 прашањето	 за	

абортусите	во	морални	рамки,	се	одвива	во	континуитет.	

Новинарите	 и	 медиумите	 повремено	 се	 приклучуваат	 во	

креирањето	 на	 нагласена	 морална	 рамка	 за	 прашањето,	

и	 на	 тој	 начин	 оставаат	 повеќе	 простор	 за	 религиските	

интересовни	групи	да	бидат	вклучени	и	вршат	влијание	во	

дебатата.	Прес-конференциите	и	разните	соопштенија	до	

јавноста,	се	исто	така	алатка	која	овие	групи	ја	користат	за	

придобивање	 на	 јавноста	 за	 своите	 ставови	 и	 политички	

убедувања107.

Ставот	 на	 про-живот	 религиските	 интересовни	 групи	

107		исто
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е	 Библиски	 заснован	 и	 е	 против	 абортусот,	 сметајќи	 го	

за	чин	на	убиство	или	пролевање	на	крв,	поаѓајќи	притоа	

од	 фактот	 дека	 се	 работи	 за	 нов	 живот	 уште	 во	 зачеток,	

како	 ембрион,	 кој	 понатаму	 се	 развива	 во	 фетус,	 па	 сè	

до	 новородено	 бебе.	 Предимство	 се	 дава	 на	 правото	 на	

живот	кое	е	супериорно	во	однос	на	правото	на	избор	на	

жената	за	своето	потомство,	освен	во	случаите	кога	првото	

право	на	живот	не	се	коси	со	правото	на	живот	на	жената	

во	случај	кога	бременоста	е	опасност	по	нејзиниот	живот.	

Овие	ставови	се	општоприфатени	и	промовирани	од	сите	

Христијански	групи	и	дотолку	повеќе	силината	на	нивните	

аргументи	 има	 сериозно	 влијание	 врз	 јавноста.	 Сепак,	

легислативата	од	1973	година	е	сè	уште	во	сила	и	притисокот	

на	 религиската	 јавност	 врз	 политичкиот	 естаблишмент	

во	насока	на	враќање	на	старото	решение	за	забрана	на	

абортусите	е	сè	уште	е	недоволен	и	неефикасен.

Во	 меѓународни	 рамки,	 единствено	 Република	 Ирска	

има	рестриктивно	законодавство	во	однос	на	прашањето	за	

абортусот,	односно	стриктно	го	забранува	освен	во	случај	

кога	е	загрозен	животот	на	жената.	Ирска	спаѓа	во	првата	

категорија	 на	 рестриктивно	 законодавство,	 од	 вкупно	

пет	 категории,	 според	 номенклатурата	 на	 Обединетите	

нации.	Полска,	од	1993	година,	го	измени	законодавството	

во	 рестриктивен	 правец	 и	 под	 притисок	 на	 стручните,	

медицински	 интересовни	 групи,	 а	 во	 координација	

со	 религиозните	 интересовни	 групи,	 поддржани	 од	

политичката	елита	на	власт,	и	со	изразито	силна	медиумска	
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кампања	успеаја	да	издејствуваат	поместување	на	јавната	

политика	во	однос	на	ова	животно	прашање	во	правец	на	

забрана	на	абортусот,	освен	во	случаите	на	загрозување	

на	животот	на	жената,	потоа	во	случај	на	силување,	инцест	

и	 при	 медицински	 утврдени	 малформации	 на	 плодот	

во	 соодветен	 гестациски	 период.	 Со	 овие	 активности,	

Полска	се	помести	од	петтата	либерална	група	во	втората	

категорија	на	рестриктивност.

Актуелноста	на	прашањето	во	светски	рамки,	а	посебно	

во	 рамките	 на	 Европската	 унија	 (ЕУ)	 и	 опонентниот	

пристап	на	Република	Ирска,	што	посебно	доаѓа	до	израз	

при	 носењето	 на	 одлука	 за	 нов	 референдум	 за	 Устав	 на	

ЕУ,	 со	 сигурност	 ќе	 доведат	 до	 актуелизирање	 на	 ова	

прашање	и	во	домашната	јавност,	а	со	тоа	ќе	мора	да	се	

даде	и	соодетен	одговор,	што	ќе	влијае	врз	промените	во	

законската	регулатива.

Либералното	 и	 екстензивно	 толкување	 на	 човековите	

права,	воопшто,	доведува	до	актуелизирање	на	прашања	

кои	 долги	 години	 се	 држени	 “под	 вода“	 или	 замрзнати.	

Едно	 од	 прашањата	 за	 кое	 и	 денес	 нема	 сериозна	 јавна	

поддршка	е	прашањето	на	т.н.	бракови	од	ист	пол	или	т.н.	

геј	или	лезбејски	бракови,	и	прашањата	кои	се	деривација	

од	нив,	или	правото	на	посвојување	на	деца	и	заснивање	

на	семејство,	во	такви	случаи.

Во	 САД,	 во	 1991	 година,	 одбивањето	 на	 правото	

на	 засновање	 на	 официјален	 брак	 помеѓу	 еден	 геј	 пар	

и	 два	 лезбејски	 пара,	 во	 Хаваи,	 сериозно	 ја	 потресе	
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конзервативната	 Американска	 јавност,	 и	 го	 привлече	

особеното	внимание	и	на	религиските	интересовни	групи	

и	 на	 политичката	 јавност.	 Многу	 граѓански	 не-религиски	

интересовни	 групи	 се	 спротивставија	 на	 одлуката	 на	

Врховниот	суд	на	Хаваи	кој	одби	да	ги	венча	паровите,	и	

тие	овој	чин	го	осудија	со	аргументацијата	дека	се	работи	

за	 прекршување	 на	 еднаквите	 права	 пред	 закон	 за	 сите	

граѓани,	 што	 е	 Уставна	 одредба	 на	 Хаваи.	 После	 овој	

случај,	 под	 силен	 притисок	 во	 јавноста	 на	 религиските	

интересовни	групи,	до	2000-та	година,	се	издејствува	дури	

36	држави	да	прифатат	регулатива	со	која	се	потврдуваат	

законските	 решенија	 за	 одбивање	 да	 се	 официјализира	

т.н.	право	на	брак	за	лица	од	ист	пол108.

На	 федерално	 ниво,	 во	 1996	 година,	 Конгресот	 и	

Белата	 куќа	 официјализирале	 Акт	 за	 одбрана	 на	 бракот	

како	заедница	помеѓу	маж	и	жена,	или	“како	единствена	

легална	унија	помеѓу	еден	маж	и	една	жена,	во	својство	на	

маж	и	жена“,	(DOMA109		act	–	1996),	и	со	тоа	ги	отфрлија	сите	

можности	 за	 било	каква	 федерална	 поддршка	за	лицата	

кои	било	каде	на	друго	место	заклучиле	брак,	а	се	од	ист	

пол	(Vermont	-	2000,	Massachusetts	-	2003).	Овој	акт,	исто	

така,	им	дозволува	на	федералните	држави	да	ги	отфрлат	

како	невалидни	лиценците	издадени	од	други	федерални	

држави.	 Актот	 за	 одбрана	 на	 традиционалниот	 брак,	 е	

108		Defining	Right	and	Wrong:	Religious	Interest	Groups	and	the	Creation	
and	Promotion	of	Morality-Based	Arguments	in	Policy	Debates	-	Katherine	E.	
Stenger,	Department	of	Political	Science	University	of	Washington
109	The	Defense	of	Marriage	Act	(DOMA)	(Pub.	L.	104-199,	Sept.	21,	1996,	110	
Stat.	2419)	
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изгласан	 во	 Претставничкиот	 дом	 со	 342	 гласа	 наспроти	

67,	а	во	Сенатот	со	84	наспроти	14	гласови,	и	потоа	беше	

потпишан	од	претседателот	Бил	Клинтон110.
Дебатата111	 за	 ова	 политичко	 прашање	 се	 одвиваше	

и	 за	 време	 на	 	 мандатот	 на	 претседателот	 Џорџ	 Буш	 и	 е	

актуелна	и	денес.	

Најчестите	 аргументи	 користени	 во	 дебатата	 и	 од	

групите	 и	 од	 медиумите	 биле	 под	 т.н.	 морална	 рамка.	

Се	разбира	биле	присутни	и	други	аргументи,	надвор	од	

неа,	 или	 т.н.	 аргументи	 на	 “еднакви	 можности“	 за	 сите	

индивидуи	пред	законите	на	било	која	држава.

Католичката	 црква	 аргументирала	 дека	 “бракот	 е	

свет,	додека	хомосексуалните	акти	се	против	природниот	

морален	 закон“	 и	 реферираат	 на	 “традиционалните	

фамилијарни	 вредности“	 како	 морална	 рамка	 за	

прашањето.

Во	 однос	 на	 ова	 контроверзно	 политичко	 прашање,	

ставовите	 се	 доминантно	 услогласени	 помеѓу	 главните	

чинители	 и	 политичката	 јавност	 во	 САД.	 Значи,	 и	

религиските	 интересовни	 групи,	 и	 медиумите,	 и	

законодавецот	 и	 политичкиот	 естаблишмент,	 се	 на	 една	

страна	и	затоа	американската	јавност	реагира	позитивно	

во	прилог	на	нивните	ставови.

Религиските	интересовни	групи	значајно	се	етаблираа	

во	политичките	системи	на	модерните	демократии,	во	текот	

110	Read	more:	http://law.jrank.org/pages/6038/Defense-Marriage-Act-1996.
html
111		http://www.nytimes.com/2008/11/06/us/politics/06marriage.html
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на	минатиот	век.	Нивната	улога	е	многукратно	зголемена	

во	 креирањето	 на	 јавно	 мислење	 и	 во	 креирањето	 на	

политичка	 клима	 за	 одредени	 горливи	 прашања,	 за	 кои	

т.н.	 етички	 норми	 и	 вообичаените	 човечки	 филозофии	

не	 се	 доволни	 за	 соодветен	 политички	 став	 и	 соодветна	

исправна	 политичка	 одлука.	 Следствено	 на	 тоа,	 нивното	

влијание	врз	политичкиот	естаблишмент	и	легислативните	

структури,	медиумите	и	јавноста,	е	апсолвирана	состојба.	

Позитивното	прифаќање	од	страна	на	јавноста	на	ваквиот	

ангажман	е	резултат	на	извонредно	успешното	врамување	

на	 т.н.	 морални	 аргументи	 во	 политичката	 агенда,	 нивна	

сериозна	 промоција	 и	 наметнување	 како	 доминантно	

мислење	кај	клучните	чинители	во	политиката,	медиумите,	

законодавните	 институции	 и	 правниот	 систем	 на	

државите.

Исто	 така,	 влијанието	 на	 сите	 останати	 интересовни	

групи	стана	потврдена	политичка	практика	која	го	збогати	

политичкиот	живот,	во	многу	држави,	а	посебно	во	САД	и	

сериозно	придонесе	кон	развојот	на	вкупните	демократски	

процеси.

Во	САД,	уште	од	самите	почетоци	на	своето	оформување	

како	 Сојуз	 на	 држави,	 било	 очигледно	 влијанието	 кое	 го	

одиграла	 Библијата	 врз	 оформувањето	 на	 политичката	

идеологија	 кај	 клучните	 актери	 на	 политичката	 и	 тогаш,	

воената	сцена	во	Америка.

Имено,	 во	 процесот	 на	 политичката	 социјализација	

во	 тоа	 време,	 а	 под	 силно	 влијание	 на	 агенсите	 како	
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Христијански	 цркви	 и	 деноминации	 и	 традиционалното	

и	пуританско	семејство	и	општество,	клучните	политички	

актери	 кои	 биле	 просведочени	 Христијани	 и	 верни	 во	

Бога,	 го	 оформиле	 личниот	 сет	 на	 политички	 вредности,	

убедувања	 и	 ставови	 врз	 основа	 на	 постулатите	 на	

Христијанската	вера	и	врз	основа	на	инструкциите	дадени	

во	Божјиот	збор	–	Библијата.	

Исто	така,	многу	е	важно	да	се	земе	во	предвид	и	фактот	

дека	 и	 политичките	 лидери	 од	 поновата	 Американска	

историја,	 па	 сè	 до	 последниот	 претседател	 Џорџ	 Буш,	

биле	под	силно	влијание	на	Библијата.	Наше	согледување	

е	дека	токму	врз	основа	на	нејзините	пророчки	писанија	и	

инструкции	и	многу	од	политичките	лидери	во	САД,	како	

низ	историјата,	така	и	денес,	ги	планираат	и	реализираат	

своите	политики,	како	на	внатрешно-политички,	така	и	на	

надворешно-политички	план.

Креирањето	на	односите	во	Американскиот	политички	

поредок	под	влијание	на	Божјите	принципи	е	константно	

низ	 историјата,	 со	 помали	 или	 поголеми	 осцилации.	

Но,	 едно	 е	 сигурно	 дека	 во	 периодот	 на	 пишувањето	 на	

Декларацијата	 за	 независност	 и	 Уставот	 на	 САД,	 овие	

принципи	 и	 вредности	 значајно	 придонесле	 за	 правилна	

профилација	 на	 институциите	 на	 политичкиот	 систем	 на	

САД,	од	една	страна,	а	од	друга	страна	и	за	развивање	на	

еден	 содржински	и	стимулативен	процес	на	политичка	и	

општествена	 социјализација	 на	 младите,	 врз	 основа	 на	

Библиските	вредности	и	принципи.
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Американското	општество	е	доминантно	протестанско	

општество,	и	повеќето	од	половината	население,	зависно	

од	 временскиот	 период,	 се	 изјаснуваат	 за	 Христијани	 од	

протестанска	деноминација.	

Анкетата	за	бројот	на	верниците	кои	активно	посетуваат	

богослужби	на	неделна	основа,	кои	активно	практикуваат	

молитва	 и	 кои	 ги	 практикуваат	 Библиските	 вистини	 на	

дневна	 основа	 во	 семејствата,	 работните	 средини,	 при	

општествен	 или	 политички	 ангажман,	 спроведена	 од	

Барна	 институтот112	 	 во	 САД	 (2009),	 покажува	 дека	 секој	

6-ти	 од	 10	 се	 смета	 себеси	 за	 посветен	 Христијанин	 или	

59%,	а	17%	од	нив	се	изјасниле	дека	се	сметаат	себеси	за	

нановородени	 односно,	 го	 сметаат	 за	 извонредно	 важен	

во	нивниот	живот,	чинот	на	личната	посветеност	на	Исус,	

и	дека	ќе	бидат	спасени	по	смртта,	бидејќи	ги	исповедале	

своите	 гревови	 пред	 Бога	 и	 го	 прифатиле	 и	 примиле	

во	 својот	 живот	 Исус	 Христос	 за	 свој	 Господ	 и	 Спасител	

во	 покајничка	 молитва.	 19%	 од	 нив	 или	 1/5	 ја	 читале	

Библијата	на	редовна	основа,	а	секој	5-ти	верник	или	62%,	

практикувале	посветена	молитва	на	редовна	основа.

Анализата	на	комплексните	односи	помеѓу	религијата	

и	 целите113, ни	 дава	 мноштво	 на	 информации	 околу	

поврзаноста	на	смислата	на	животот	и	духовното.	Имено,	

на	прашањето	дали	сметате	дека	вашиот	живот	има	точно	

определена	 цел	 од	 важно	 значење,	 93%	 од	 тие	 кои	 се	

112		http://www.barna.org/
113	The	Complex	Relationship	Between	Religion	and	Purpose	by	Steve	Crabtree	
and	Brett	Pelham	(2008)	–	Gallup	pool
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изјасниле	дека	се	верни	Христијани	одговориле	потврдно.

Галуп,	 за	 потребите	 на	 своите	 истражувања	 го	 вовел	

т.н.	 Индекс	 на	 религиозност	 на	 нациите114.	 	 Индексот	 е	

базиран	на	бројот	на	позитивно	одговорените	прашања	за	

тоа	дали	религијата	е	важен	дел	во	нивниот	секојдневен	

живот,	 потоа	 дали	 посетуваат	 црква	 или	 Богослужби	 за	

слава	 на	 Бога	 на	 редовна	 неделна	 основа,	 како	 и	 дали	

имаат	доверба	во	религиозните	организации.	Овој	Индекс	

на	религиозноста	го	покажува	всушност	вкупното	ниво	на	

религиозност	на	една	нација.

Резултатите	од	ова	истражување	покажуваат	дека	САД,	

ВБ	и	Норвешка	спаѓаат	во	високо	религиозни	држави.	

Индексот	на	религиозност	за	САД	е	61,	на	скала	до	100,	

за	ВБ	тој	изнесува	33,	а	за	Норвешка	29.

Ако	 се	 земе	 во	 предвид	 податокот	 дека	 истите	 се	

доминантно	Христијански	од	протестантска	деноминација,	

а	 две	 од	 нив	 имаат	 државна	 религија,	 тогаш	 заклучокот	

е	 дека	 трите	 држави,	 иако	 кај	 вторите	 две	 Галуповиот	

индекс	 на	 религиозност	 покажува	 значајно	 намалување,	

сепак	се	наоѓаат	во	првата	третина	од	државите	во	светот,	

а	 од	 високо	 развиените	 западни	 демократии,	 овие	 три	

држави	се	помеѓу	првите	10	по	степенот	на	религиозност	

на	нацијата.	

114	http://www.gallup.com/poll
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4. Мерење на демократијата

Демократските	достигнувања	на	политичките	поредоци	

во	развиените	западни	демократии	се	емпириски	потврдена	

состојба.	 Мерењата	 на	 степенот	 на	 демократските	

достигнувања	 е	 еден	 од	 поновите	 предизвици	 на	

политичката	наука.

Повеќе	 политолози	 (Tatu	 Vanhanen115	 Dean	 E.	 Neubau-

er)	 се	 обидувале	 да	 воведат	 научна	 квантификација	 на	

дострелите	на	демократијата	во	општествата.

Мерењето	 на	 демократијата	 зависи	 од	 нејзината	

дефиниција.	 Обидите	 да	 се	 дефинира	 и	 измери	

демократијата	 се	 бројни,	 но	 особено	 значајна	 е	

комбинацијата	од	двете	основни	димензии	на	демократијата	

–	компетицијата	и	партиципацијата,	кои	според	Tatu	Van-

hanen	 	 можат	 да	 	 обезбедат	 теоретска	 сатисфакција	

за	 мерење	 на	 демократијата,	 притоа	 вклучувајќи	 ги	 во	

себе:	 степенот	 на	 електорална	 компетиција,	 степенот	 на	

електорална	 партиципација	 и	 комбинираниот	 индекс	 на	

демократизација.	Значи,	според	Vanhanen,	за	да	се	измери	

демократијата	доволно	е	да	се	анализираат	индикаторот	на	

слободниот	пристап	до	изборниот	процес	на	индивидуите	

и	 политичките	 групи	 и	 нормираниот	 повеќепартиски	

плурализам,	како	и	покажаниот	интерес	за	учество	во	него	

од	 страна	 на	 заинтерсираните	 квалификувани	 субјекти.	

115		“A	new	dataset	for	Measuring	democracy,	1810-1998”	-	Tatu	Vanhanen,	
University	of	Helsinki
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Vanhanen,	 при	 мерењата	 на	 демократијата,	 ја	 користи	

методологијата	 Polity116 	 во	 комбинација	 со	 рангирањата	

за	 политичките	 права	 и	 граѓански	 слободи	 на	 Freedom	

House.	

Според	Dean	E.	Neubauer,	по	дефиниција,	политичката	

демократија	 во	 националните	 држави	 бара	 некое	

минимално	ниво	на	граѓанска	партиципација	во	процесот	

на	 одлучување.	 Историски	 најефектниот	 метод	 на	

институционализација	 на	 ваквата	 партиципација	 е	 преку	

некоја	форма	на	репрезентативна	влада.	Овој	механизам	

дозволува	групи	на	граѓани	со	заеднички	преференци	да	

поддржат	претставници,	кои	пак	за	возврат	ќе	се	обидат	

да	 постават	 за	 одлучување,	 на	 агенда	 на	 владата,	 колку	

што	 е	 можно	 повеќе	 од	 тие	 преференци,	 со	 цел	 истите	

да	 станат	 јавна	 политика.	 Значи,	 според	 професорот	 на	

Универзитетот	 Калифорнија,	 два	 примарни	 услови	 за	

одржливост	на	било	кој	систем	на	политичка	демократија	

се	 неопходни:	 комуникација	 помеѓу	 учесниците	 во	

политичкиот	 систем	 и	 социјализација	 во	 “правилата	 на	

игра“117.

Neubauer,	 спротивставува	 аргументација	 на	 студиите	

на	Lipset118	и	Cutright119,	кои	тврдат	дека	постои	силна	врска	

помеѓу	 социо-економските	 предуслови	 и	 демократскиот	

116	Polity	IV,	Polyarchy	and	Freedom	House	indicators,	highly	correlated	to	
each	other,	for	measuring	democracy	achievements	(Casper	&	Tufits	2003)
117	“Some	conditions	of	democracy”	–	Deane	E.	Neubaer	–	University	of	
California,	Irvine	(1967)
118		“Some	social	requisites	od	democracy”	-	Lipset
119		“National	political	development”	-	Cutright
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политички	развој,	односно	дека	за	да	се	постигне	повисоко	

ниво	 на	 демократски	 развој	 во	 политичките	 поредоци	

потребно	е	задоволително	ниво	на	социо-економски	развој.	

Притоа,	користејќи	го	т.н.	Индекс	на	демократскиот	развој	

базиран	 на	 изборните	 карактеристики	 на	 демократските	

режими,	тој	ги	вклучува	во	анализата	следниве	индикатори:	

процент	 на	 возрасна	 популација	 која	 е	 квалификувана	

да	гласа,	принципот	еден	човек	–	еден	глас,	како	основа	

на	 модерниот	 концепт	 на	 демократијата,	 слободен	

пристап	 до	 информациите	 и	 плурализам	 во	 сферата	 на	

мас-комуникациите,	 како	 и	 постоењето	 на	 политичка	

конкуренција	 односно	 повеќепартиски	 парламентарни	

избори.	Според	овој	Индекс	на	демократски	перформанси	

на	 државите,	 ВБ	 се	 наоѓа	 на	 високото	 прво	 место,	 а	

Норвешка	е	на	9-то	место.	На	скалата	на	истражуваните	23	

високо	развиени	земји	се	појавуваат	и	држави	кои	имаат	

изразено	 ниско	 ниво	 на	 демократски	 перформанси,	 што	

секако	го	побива	тврдењето	на	Lipset	и	Cutright	и	ни	дава	

до	знаење	дека	обратно,	стабилните	политички	институции	

и	демократските	перформанси	на	политичките	поредоци	

создаваат	 поволни	 услови	 за	 одржлив	 социо-економски	

развој	на	едно	општество.

Во	овој	контекст,	вредно	е	да	се	спомене	и	гледиштето	

на	 Kenneth	 A.	 Bollen120.	 	 Тој	 ја	 дефинира	 политичката	

демократија	како	опфат	во	кој	политичката	моќ	на	елитите	

120		“Issues	in	the	comparative	measurement	of	political	democracy”	Kenneth	
A.	Bollen	–	Brown	University	(1980)
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се	минимизира	за	сметка	на	неелитите,	чија	што	моќ	треба	

да	 се	 максимизира,	 преку	 ставање	 акцент	 на	 изборите	 и	

на	политичките	слободи.	Притоа,	изборите	треба	да	бидат	

фер,	 а	 политичката	 слобода	 да	 подразбира	 можност	 за	

формирање	на	интересовни	групи	и	политички	партии	кои	

би	можеле	да	ги	заменат,	евентуално,	политичките	елити	

на	 власт.	 Следствено	 на	 оваа	 дефиниција	 за	 политичка	

демократија,	 произлегуваат	 два	 индикатори	 преку	 кои	

би	се	вршеле	мерењата	на	демократските	достигнувања.	

Имено,	според	Bollen,	процентот	на	учество	на	гласачите	

во	 изборниот	 процес	 и	 политичката	 стабилност	 се	 два	

клучни	индикатори	за	сеопфатно	мерење	на	демокатијата.	

Фер	 избори,	 пропорција	 помеѓу	 најважните	 позиции	 кои	

се	избрани,	во	однос	на	тие	кои	се	политички	именувани	

и	 типот	 на	 изборниот	 систем	 (на	 пр.	 пропорционалниот	

модел),	се	индикатори	на	масовниот	суверенитет	или	власта	

на	мнозинството.	Но,	и	слободата	на	говорот,	слободните	

медиуми	и	слободата	да	се	формираат	опозициони	партии	

или	интересовни	групи,	се	индикатори	пак	на	политичките	

слободи.

Според	овој	т.н.	Индекс	на	политичка	демократија	(POL-

DEM121),	 	на	скалата	до	100,	Норвешка	се	наоѓа	на	првото	

место	со	99,9	(1965),	ВБ	е	со	индекс	97,2,	а	САД	е	со	индекс	

92,4	за	истиот	анализиран	период.

Некои	 теоретичари,	 експериментираат	 со	 додавање	

121		POLDEM	–	Political	Democracy	Index	introduced	by	Kenneth	A.	Bollen	
(1980)
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или одземање на дел од индикаторите, зависно од тоа, 

која дефиниција за политичката демократија ја земаат 

како основа на своите истражувања. Така на пример, Mi-

chael Stoiber и Heidrun Abromeit122 се обидуваат да воведат 

нов концепт и нов индекс на демократијата, на основа 

на логиката на индивидуалното самоопределување, 

притоа земјаќи го во предвид степенот на ефективната 

партиципација или учеството во власта односно на избори. 

Dahl (1971) во својот концепт на “полиархија“ идентификува: 

демантирање, оспорување, кое е често означено и 

како конкуренција и инклузивност или пратиципација, 

дополнително на Индексот на Freedom house, кој пак 

обрнува повеќе внимание на политичките и граѓански 

права. Сите овие индикатори според Stoiber се базирани 

на институционалната дефиниција на демократијата, 

концентрирани се на изборната демократија, поделбата 

на власта, контролата на владата и индивидуалните права. 

Значи, воглавно, се фокусираат на институционалните 

структури на западните либерални претставнички 

политички системи. Во случајов, основата се однесува и на 

индивидуалната либерална традиција на демократската 

теорија (Abromeit 2002), со поглед на самоопределувањето 

како круцијален критериум во политичкиот процес. 

Целта е да се обезбеди што поголема индивидуална 

автономија и самоопределување во колективниот процес 

122  A New Measurement of Democracy: The Inclusion of the Context - Michael 
Stoiber & Heidrun Abromeit
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на	 одлучување:	 “Демократијата	 е	 пролонгирање	 на	

индивидуалната	 самоопределба	 во	 колективниот	 процес	

на	 одлучување.	 Системите	 на	 колективно	 одлучување	

може	да	се	сметаат	за	демократски,	до	степен	до	кој	тие	

овозможуваат/дозволуваат	 ефективна	 партиципација	 на	

граѓаните	во	одлуките,	кои	се	однесуваат	на	нив	самите“.	

Значи,	 демократскиот	 квалитет	 на	 одлучувањето	 зависи	

од	 ефективната	 партиципација	 на	 заинтересираните	

индивидуи	или	групи123.

5. Библиските постулати и социо-
економскиот развој

“Социо-економскиот	развој	се	однесува	на	способноста	

да	се	произведе	адекватна	и	растечка	понуда	на	стоки	и	

услуги	продуктивно	и	ефикасно,	да	се	акумулира	капитал,	

и	 да	 се	 распределат	 плодовите	 на	 производството	 на	

релативно	 правичен	 начин.	 Јазот	 помеѓу	 богатите	 и	

сиромашните,	 развиените	 и	 неразвиените,	 или	 првиот	

и	 третиот	 свет	 ги	 рефлектира	 варијациите	 на	 социо-

економските	 капацитети.	 Додека	 постои	 широко	

распростанета	согласност	дека	социо-економскиот	развој	

ги	вклучува	производството,	акумулацијата	и	процесот	на	

дистрибуција,	студијата	за	развојот	е	сериозно	под	влија-

123		A	New	Measurement	of	Democracy:	The	Inclusion	of	the	Context	-	Michael	
Stoiber	&	Heidrun	Abromeit
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ние	 на	 определени	 социолошки	 концепти	 и	 економски	
мерки“124	

“Прашањето	 за	 поврзаноста	 помеѓу	 религијата	 и	

економијата	 е	 тековно,	 предмет	 на	 жестока	 идеолошка	

битка	помеѓу	пропонентите	на	демократскиот	капитализам	

и	демократскиот	социјализам,	на	либерализам	и	комунита-

рианизам,	 и	 на	 нео-конзервативните	 и	 левичарските	 тео-

логии“125 
		 “...Weber	 оперира	 од	 дуалистичкото	 одвојување	 на	

објективните	 научни	 факти	 и	 субјективните	 нормативни	

вредности,	дуализам	кој	бара	јазик	на	“изборен	афинитет“	

и	 на	 крајот	 своевиден	 ‘компромис’	 помеѓу	 фактите	

и	 вредностите“.	 ...	 “Пуританците	 сакаа	 да	 работат	 за	

позивот,	 ние	 сме	 принудени,	 исто	 така.	 Така	 што,	 кога	

аскетизмот	 беше	 изнесен	 надвор	 од	 монашките	 ќелии	

во	 секојдневниот	 живот,	 и	 кога	 започна	 да	 доминира	 со	

светскиот	 морал,	 тој	 го	 даде	 својот	 дел	 во	 градењето	 на	

огромен	 космос	 во	 модерниот	 економски	 поредок.	 Овој	

поредок,	 сега	 ограничен	 на	 техничките	 и	 економските	

услови	на	машинското	производство,	денес	ги	определува	

животите	на	сите	индивидуи,	кои	се	родени	во	периодот	на	

постоењето	на	тој	механизам,	и	не	само	тие	кои	директно	

се	загрижени	за	економските	придобивки“126	

Weber	сметаше	дека	во	едно	високо	индустријализирано	

124	Levels	of	Socio-Economic	development	Theories	–	David	Jaffee	(1998)
125		Christian	Ethics	and	Political	Economy	in	North	America:	A	Critical	Analysis	
–	P.	Travis	Kroeker	(1995)
126	The	Protestant	Ethic	and	the	Spirit	of	Capitalism	-	Max	Weber	(1904)
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општество	и	се	разбира	високо	институционализирано,	или	

како	што	тој	 го	парфразираше	таквиот	тип	на	општество	

како	 општество	 на	 “железен	 кафез“,	 религиската	 етика	

како	моќ	за	јавно	уредување	на	односите	и	јавната	правда	

би	дегенерирале	во	средство	за	натпревар	на	идеологии	

кои	трагаат	по	надворешна	легитимација	и	моќ	не	грижејќи	

се	притоа	за	моралните	аспекти	на	правдата“.127			

“Во	случајот	со	подемот	на	капитализмот,	аргументира	

Weber,	 Протестантските	 верувања	 одиграа	 важна	 улога	

во	оформувањето	на	практичното	поведение,	особено	во	

економските	 активности.	 Тој	 нагласува	 три	 доктринарни	

рамки	 на	 аскетскиот	 Протестантизам	 кои	 произведоа	

психолошки	услови	со	силни	последици	врз	практичната	

мотивација	 и	 акција	 во	 секојдневниот	 свет:	 идејата	 дека	

сите	 работи	 во	 светот	 се	 создадени	 за	 слава	 на	 Бога	

и	 со	 крајна	 цел	 да	 и	 служат	 на	 Божјата	 волја,	 потоа,	

несфатливоста	 на	 вечната	 Божја	 волја	 и	 доктрината	 на	

судбинската	предодреденост	на	избраниот.	Психолошките	

последици	на	овој	догматски	Калвинизам	се	поврзани	со	

грижата	за	спасението,	чувството	на	невидената	внатрешна	

осаменост	на	поединецот	во	свет	соголен	од	било	каква	

света	медиација	за	Божествената	милост.“...“Пасторската	

и	 етичката	 стратегија	 на	 аскетскиот	 Протестантизам	

беше,	глорифицирање	на	Бог	преку	служење	на	Неговата	

Божествена	волја	во	“световните	активности	за	кои	секој	

127		Christian	Ethics	and	Political	Economy	in	North	America:	A	Critical	Analysis	
–	P.	Travis	Kroeker	(1995)
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еден	 е	 повикан“...	 според	 што	 секој	 еден	 станува	 алатка	

на	 волјата	 Божја.	 Ваквата	 етика,	 на	 која	 и	 е	 дадена	

доктринарна	 позадина,	 води	 до	 аскетска	 рационална	

организација	 на	 целиот	 живот	 во	 служба	 на	 Бога,	

чиишто	 цели	 во	 светот	 се	 конечно	 разбрани	 во	 услови	

на	 “антропоцентричен	 утилитаринизам“.	 Според	 тоа,	

примарната	морална	и	религиска	должност	на	секој	еден,	е	

да	се	вежба	систематска	само-контрола	во	исполнувањето	

на	 вокацијата	 на	 поединецот	 во	 поголемиот,	 по	 Божја	

волја	 рационален	 поредок.	 Ова	 е	 практична	 социјална	

последица	од	трансформацијата	на	аскетизмот	од	духовен	

чин	 во	 Божествениот	 космос,	 во	 рационална	 акција	 во	

рамките	 на	 световните	 преокупации...	 Ненамерните	

социо-економски	 последици	 на	 овие	 доктринарни	 идеи,	

обезбедија	религиска-морална	основа	за	неколку	клучни	

компоненти	за	модерниот	капитализам.“128		

Во	 тој	 контекст	 Weber,	 во	 своето	 извонредно	 дело	

“Протестантската	 етика	 и	 духот	 на	 капитализмот“	 ја	

забележува	 и	 следнава	 статистика:	 “бизнис	 лидерите	 и	

сопствениците	 на	 капиталот,	 како	 и	 повисоките	 степени	

на	квалификуваниот	труд,	па	дури	и	повисокиот	технички	

и	 комерцијален	 персонал	 во	 модерните	 претпријатија	

во	 Германија,	 се	 претежно	 протестанти“.	 Ваквата	

негова	 констатација	 испровоцирала	 многу	 дискусии	 во	

Католичкиот	 печат	 и	 литература,	 но	 и	 во	 доминантно	

128	Christian	Ethics	and	Political	Economy	in	North	America:	A	Critical	Analysis	
–	P.	Travis	Kroeker	(1995)
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католичкиот	 Конгрес	 во	 тогашна	 Германија.	 Вебер	

поентира	понатаму,	дека	емпириските	показатели	говорат	

за	иста	ситуација	не	само	во	Германија,	туку	скоро	во	сите	

држави	кои	го	преферирале	капитализмот.	“Така	што,	вели	

Weber,	принципиелното	објаснување	на	оваа	разлика	мора	

да	се	погледне	од	страна	на	постојаноста	на	внатрешниот	

вроден	 карактер	 на	 нивните	 религиски	 убедувања,	 а	

не	 само	 во	 нивните	 времени	 надворешни	 историско-

политички	 ситуации“.	 Тука	 Weber	 ги	 нагласува	 посебно	

Англичаните,	Холанѓаните	и	Американските	пуританци	од	

протестантска	деноминација.	Притоа,	тој	го	цитира	и	Mon-

tesquieu	 (The	Spirit	of	Law),	кој	вели	за	Англичаните	дека	

просперирале	најбрзо	од	сите	луѓе	на	светот	во	три	работи:	

во	побожноста,	во	трговијата	и	бизнисот	и	во	освојување	

на	 слободата.	 Многумина	 се	 прашувале	 во	 недоумица,	

како	 е	 воопшто	 можно	 бизнис	 супериорноста	 и	 нивната	

способност	 за	 адаптација	 на	 слободните	 политички	

институции	да	се	поврзани	на	било	кој	начин	со	нивната	

побожност.	Weber	ја	објаснува	и	концепцијата	на	повикот	

од	 Бога,	 преку	 Божјиот	 збор	 –	 Библијата,	 според	 која,	

Христијаните	треба	да	се	вклучат	масовно	во	световните	

работи,	и	притоа	да	го	дадат	својот	максимум,	како	за	Бога,	

а	не	за	луѓето.	Оваа	концепција	ја	изнесува	на	површината	

централната	догма	на	Протестантските	деноминации,	која	

пак	Католиците	целосно	ја	отфрлаат	како	етичко	сознание.	

Имено,	 единствениот	 начин	 да	 се	 живее	 прифатливо	 за	

Бога,	сметал	Weber,	е	преку	исполнување	на	обврските	кои	
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ѝ	 се	 наметнати	 на	 индивидуата	 со	 нејзината	 положба	 во	

светот	односно	надвор	од	црквите	и	притоа	особено	да	се	

внимава	световната	моралност	да	не	премине	во	монашки	

аскетизам.

“Најзначајната	карактеристика	на	модерното	општество	

за	 Вебер	 е	 појавата	 на	 бирократската	 организација.	

Бирократските	 оперативни	 принципи,	 применети	 на	

организацијата	 и	 институциите	 беа	 сметани	 од	 Вебер	

за	 супериорни	 и	 најефикасни	 средства	 за	 исполнување	

на	 целите.	 Бидејќи	 карактеристиките	 на	 бирократската	

организација	-	 јасно	ги	дефинира	целите	и	должностите,	

универзалните	правила	и	регулацијата,	специјализацијата,	

меритократијата,	одговорноста,	рационалната	законодавна	

власт,	 се	 асоцирани	 со	 модерното	 општество	 и	 неговите	

централни	 институции,	 многу	 теории	 на	 развојот	 ги	

посочуваат	 овие	 институционални	 карактеристики	 и	

оперативни	процедури	како	барања	за	социо-економскиот	

развој.129	

“Важноста	 на	 законите	 и	 институциите	 за	 развојот,	

сега	 е	 широко	 прифатена.	 Значителен	 износ	 на	

развојната	 помош	 сега	 ја	 таргетира	 легалната	 и	

институционална	 реформа...	 Дизајнирањето	 на	 законите	

и	 институционалните	 реформи	 соодветно	 на	 локалните	

услови	бара	компетентна	експертиза...	Обновата	на	целите	

на	 легалната	 и	 институционална	 реформа	 во	 поглед	 на	

развојот,	 со	 потребата	 од	 одреден	 степен	 на	 политичка	

129		“Levels	of	Socio-	Economic	Development	Theories”	–	David	Jaffee	(1998)
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легитимност	 поврзана	 со	 активноста,	 бара	 и	 соодветен	

политичко-теоретски	контекст“130		

Вебер	во	студијата	се	обидува	да	даде	свој	придонес	

и	во	расветлувањето	на	начините,	како	идеите	почнуваат	

да	 стануваат	 ефективни	 сили	 во	 општеството	 и	 како	

протестантскиот	 аскетизам	 и	 правилото	 “да	 се	 добие	 сè	

што	 се	 може,	 да	 се	 заштеди	 сè	 што	 е	 можно,	 но	 и	 да	 се	

даде	(“за	слава	на	Бога“	м.з.)	сè	што	се	може“,	емпириски	

гледано,	се	покажува	извонредно	успешно	и	претставува	

општо-прифатен	начин	помеѓу	протестантите	за	ефективно	

богатење.

Други	автори	кои	ја	застапуваат	оваа	линија	на	силно	

влијание	на	религиските	морални	аспекти	кои	деривираат	

од	Библијата,	врз	економскиот	поредок	на	општеството	се	

Robert	Benne	и	Max	Stackhouse,	кои	се	сметаат	уште	и	за	

бранители	 на	 капитализмот	 и	 критичари	 на	 либералниот	

модел	 на	 капитализам.	 Тие	 сметаат	 дека	 компромисот	

помеѓу	 политичките	 и	 економските	 факти	 и	 религиските	

вредности	 е	 неопходност	 и	 критичките	 позиции	 ги	

засноваат	на	религиските	етички	основи.	

Сите	 овие	 теоретски	 пристапи	 ја	 елаборираат	 пози-

цијата	според	која	Христијанската	етика	може	да	обезбеди	

јавни	морални	норми	според	кои	би	се	ориентирала	модер-

ната	економска	политика	на	Северна	Америка.	

Ако	 е	 тоа	 емпириски	 потврден	 случај	 со	 Америка,	

прашање	е	зошто	не	би	бил	потврден	концепт	и	за	остатокот	

130		Law	and	Development	as	Democratic	Practice	-	Thomas	F.	McInerney
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на	светот.

Во	тој	контекст,	значајно	е	да	се	споменат	трите	тези	

на	Robert	Enoch	Buck,	според	кои	се	потврдува	значењето	

и	 генералните	 ефекти	 на	 религиските	 идеологии	 врз	

економското	 однесување.	 Тезите	 се	 дека	 религиските	

структури,	како	и	религиските	идеологии	имаат	сериозно	

влијание	и	врз	економските	промени	воопшто.	И	тоа,	првата	

теза	сугерира	дека	религиските	идеологии	(протестантските)	

произведуваат	нов	економски	менталитет	преку	интересот	

за	личното	спасение	генерирано	од	аскетските	доктрини	на	

специфични	Протестантски	групи.	Втората	теза	сугерира	

дека	 религиските	 идеологии	 директно	 ги	 забрзуваат	

промените	во	економското	однесување	преку	поместување	

на	 економски	 репресивните	 доктрини	 на	 начин	 кој	

дозволува	 создавање	 на	 нови	 економски	 структури.	 И	

третата	теза	на	Buck	сугерира	дека	најголемото	влијание	

на	религијата	–	верата	врз	економските	промени	има	тогаш	

кога	општествените	структури	се	поврзани	со	религискиот	

живот,	многу	повеќе	отколку	со	религиските	идеологии.	Во	

оваа	смисла,	авторот	сугерира	дека	се	потребни	и	други	

структурни	анализи	на	факторите	кои	може	да	се	сметаат	

за	 особено	 значајни,	 односно	 членството	 во	 црквите,	

содржината	 на	 религиските	 верувања,	 принципите	

поврзани	 со	 тоа,	 но	 и	 многу	 други	 фактори“.131	 Уште	

еден	 автор	 се	 занимава	 со	 дилемата:	 “Како	 навистина,	

131		“Protestantism	and	Industrialization:	an	Examination	of	Three	Alternative	
Models	of	the	Relationship	between	Religion	and	Capitalism”	Robert	Enoch	
Buck	-	Review	of	Religious	Research	(1993)
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религиските	вредности,	норми	и	верувања	го	стимулираат	

и	афектираат	социо-политичкиот	развој	и	обратно?“132

Lloyd	 Ridgeon	 приоѓа	 кон	 објаснување	 на	 феноменот	

инволвираност	на	религијата	во	политиката	со	следново:	

дека	 се	 работи	 за	 тело	 на	 идеи	 и	 погледи,	 односно	

теологија	 и	 етички	 код,	 потоа,	 дека	 се	 работи	 за	 тип	 на	

формална	организација,	на	пр.	еклесиастичка	црква	и	на	

крај,	дека	станува	збор	за	социјална	група,	на	пр.	религиско	

движење.	 Според	 него,	 Therborn	 аргументира	 дека	

постојат	два	основни	начини,	и	тоа:	едниот	е	според	тоа	

што	се	зборува,	а	другиот	е	според	тоа	што	се	прави.	Тој	ја	

толкува	религијата	како	општествен	феномен	кој	дејствува	

преку	 варијабилните	 модели	 на	 институционализација,	

вклучувајќи	ги	и	политичките	партии	и	црковно-државните	

релации,	 како	 и	 нивното	 функционирање,	 како	 знак	

на	 идентитет	 за	 членовите	 на	 самоидентификуваните	

групи.	Оваа	концепција	го	надминува	влијанието	само	на	

индивидуално	ниво	и	ги	поврзува	односите	помеѓу	државата,	

општеството	 и	 религијата,	 како	 своевидна	 “триада“,	 така	

што	улогата	на	религијата	во	политиката	е	под	влијание	на	

специфични	типови	на	држави	и	општествени	врски	(Mitra)	

кои	се	оптимизираат	во	дадена	историска	конјуктура.

Robert	 J.	 Baro,	 ја	 истражува	 врската	 и	 ефектите	 на	

религијата	 врз	 економскиот	 раст.	 Ваквиот	 модел	 го	

нарекува	пазарен	модел	на	религиска	партиципација	и	за	

132		Major	World	Religions:	From	Their	Origins	to	the	Present	-	Lloyd	Ridgeon;	
(2003)
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да	 го	 објасни	 користи	 две	 инструментални	 варијабли,	 и	

тоа	за	постоење	на	државна	религија,	односно	постоење	

на	 религиската	 различност,	 мерена	 преку	 податоците	

за	 религиската	 припадност	 во	 поединечната	 држава,	 и	

постоење	 на	 регулирана	 пазарна	 структура.	 Податоците	

се	 земаат	 од	 World	 Values	 Survey	 (WVS),	 кој	 се	 смета	 за	

најдоверлив	меѓународен	извор	на	податоци	за	црковната	

посетеност	 во	 државите	 и	 за	 религиозните	 верувања	 во	

рамките	на	нациите,	верските	ставови,	времето	поминато	во	

молитва	или	читање	на	Библијата,	важноста	на	религијата	

во	 животите	 на	 индивидуите	 и	 слично.	 Според	 овие	

истражувања	утврдено	е	дека	степенот	на	посетеност	на	

црковните	Богослужби	и	степенот	на	верувањето	варираат	

во	однос	на	Бруто	домашниот	производ	по	глава	на	жител	

(БДП),	 образованието	 и	 урбанизмот,	 а	 останува	 фиксен	

во	 однос	 на	 показателите	 за	 економскиот	 развој.	 Значи,	

поголема	 посетеност	 на	 црквите	 на	 редовна	 основа,	

позитивно	се	одразува	на	растот	на	стапките	на	образовната	

застапеност	на	популацијата.	Индикаторите	кои	го	мерат	

економскиот	 развој,	 според	 Баро,	 вообичаено	 се:	 БДП,	

просечнииот	 број	 на	 години	 на	 школска	 посетеност	 од	

страна	на	популацијата	на	возраст	од	25	години	и	повеќе,	

стапката	на	урбанизација	(сите	места	со	над	2.500	жители)	

и	очекуваниот	животен	век.

Ова	 истражување	 на	 Баро,	 кое	 опфатило	 59	 држави,	

покажало	 дека,	 посебно	 во	 нашите	 три	 анализирани	
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случаи	 (САД,	 ВБ	 и	 Норвешка133),	 	 религиското	 верување	 и	

практикување	 на	 верата	 во	 секојдневието	 има	 позитивно	

влијание	врз	вкупниот	економски	раст:	“Нашиот	заклучок	

е	 дека	 повисокиот	 степен	 на	 религиски	 верувања	 го	

стимулира	развојот,	бидејќи	помагаат	да	се	поддржат	сите	

аспекти	на	индивидуалното	однесување	кои	ја	зголемуваат	

продуктивноста“134.

5.1.  Социо-економски пеформанси на 
Велика Британија

Имено,	Бруто	националниот	производ	(БДП)	по	глава	на	

жител	 (проценета	вредност	за	2008	година,	“PPP	–	power	

purchasing	 parity“	 -	 споредено	 куповната	 моќ)	 изнесува	

37.400	 $.	 Се	 работи	 за	 вкупно	 население	 од	 60.943.012	

жители	(податок	од	јули	2008).	

Животниот	 век	 во	 ВБ	 за	 вкупната	 популација	 е	

78,85	 години.	 Писменоста	 се	 дефинира	 како	 завршено	

образование	 минимум	 5	 години	 и	 нагоре,	 на	 возраст	 од	

15	години.	Во	случајот	на	ВБ	тој	процент	изнесува	99%	за	

вкупната	популација.

Вкупниот	 период	 на	 образовани,	 во	 просек	 изнесува	

16	години.	А	трошоците	за	образование	во	БДП	изнесуваат	

5,6%	(2005).

133		ВБ	и	Норвешка	имаат	државни	религии,	а	САД	е	секуларна	држава
134		Religion	and	Economic	Growth	–	Robert	J.	Baro	and	Rachel	M.	McCleary	
(2003)
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Индекс	на	Хуманиот	развој	(HDI)	за		ВБ	изнесува	0.942	

(-0.002),	на	скала	до	1.

БДП	во	2006	година	изнесува	13,2	трилиони	долари,	три	

пати	 поголем	 од	 второрангираната	 економија	 во	 светот,	

Јапонија.

Бруто	 националниот	 приход	 (БНП)	 по	 глава	 на	 жител	

изнесува	44.970,00$USA,	и	е	10-тиот	по	големина	во	свет.	Со	

цел	да	се	добие	подобра	претстава	за	животниот	стандард	

на	 населението,	 БНП,	 пресметан	 според	 соодносот,	

куповна	 моќ	 кој	 во	 себе	 вклучува	 и	 ценовни	 разлики,	

доходот	по	глава	на	жител	изнесува	44.260,00$USA	и	е	4-

ти	по	големина	во	светот.

5.2.  Социо - економски перформанси на 
Норвешка

Вкупната	полулација	на	Норвешка	изнесува	4.644.457	

жители	(јули	2008).

БДП	 по	 глава	 на	 жител	 изнесува	 57.500$	 (проценета	

вредност	2008	година).

Животниот	век	изнесува	79,81	години.

Писменоста,	 како	 што	 ја	 дефиниравме	 претходно,	

изнесува	100%.

Просекот	на	образованието	изнесува	17	години	(2006).	

А	трошоците	за	образование	во	БДП	се	на	ниво	од	7,2%.

Индекс	на	Хуманиот	развој	(HDI)	за		Норвешка	изнесува	
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0.968	(+0.001),	на	скала	до	1.

Норвешката	 економија	 е	 просперитетен	 бастион	 на	

денешниот	 капитализам,	 претставувајќи	 комбинација	 на	

слободна	 активност	 на	 пазарот	 и	 владина	 интервенција.	

Владата	има	контрола	врз	клучните	области,	како	витално-

значајниот	нафтен	сектор,	преку	комерцијални	активности	

од	голем	калибар.	Земјата	е	богато	надарена	со	природни	

ресурси	–	нафта,	хидроенергија,	риба,	шуми	и	минерали;	

најзависна	 е	 од	 нафтениот	 сектор	 кој	 опфаќа	 речиси	

половина	 од	 извозот	 и	 преку	 30%	 од	 државниот	 бруто	

домашен	 производ.	 Норвешка	 е	 трет	 најголем	 извозник	

на	 гас	 во	 светот;	 нејзината	 позиција	 како	 извозник	 на	

нафта	 се	 спушти	 на	 седмото	 место	 по	 намалувањето	 на	

производството.	Норвешка	преферираше	да	остане	надвор	

од	рамките	на	Европската	унија	на	референдумот	од	1994;	

но	сепак,	како	членка	на	Европската	економска	област,	во	

голема	мера	има	придонес	во	буџетот	на	ЕУ.	

Норвешка	 е	 високо-технолошки-развиена	 индустрија-

лизирана	земја,	која	се	наоѓа	на	самиот	врв	од	пирамидата	

на	 т.н.	 посакувани	 држави	 на	 благосостојбата.	 Се	 работи	

за	 држава	 која	 го	 има	 вториот	 највисок	 Бруто	 домашен	

производ	 (БДП)	по	глава	на	жител	годишно	 (веднаш	после	

Луксембург)	 во	 Европа,	 и	 третиот	 по	 големина	 БДП	 во	

светот.	Но,	што	е	уште	поважно,	 го	држи	првото	место	во	

светот	во	т.н.	Индекс	на	Хуманиот	развој,	кој	го	разгледавме	

претходно,	и	тоа	во	шест	консекутивни	години	(2001-2006).
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5.3.  Социо - економски перформанси на 
САД

САД	се	најголемата	и	технолошки	најмоќната	економија	

на	светот,	со	БДП	по	глава	на	жител	од	48.000$USA	(2008).	

БДП	(ППП)	изнесува	14,29	трилиони	$USA.	Реалната	стапка	

на	раст	на	БДП	изнесува	1,3%.

Урбана	 популација	 се	 82%	 од	 вкупната	 популација,	 а	

стапката	на	урбанизација	изнесува	1,3%.

Должината	 на	 очекуваниот	 животен	 век	 е	 78,11	

години.

Стапка	на	фертилитет	е	2,05	родени	деца	на	жена.

Писменоста	 е	 99%,	 односно	 лица	 на	 возраст	 над	

15	 години	 можат	 да	 читаат	 и	 пишуваат.	 Трошоци	 за	

образование	се	5,3%	од	БДП.

Индекс	на	Хуманиот	развој	(HDI)	за		САД	изнесува	0,950	

(+0.001),	на	скала	до	1.
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6.  Индикатори за општествена 
благосостојба

Во	 случајов,	 ќе	 видиме	 како	 се	 одразила	 ваквата	

државна	концепција	преку	неколку	индикатори.	Најсилниот	

индикатор	кој	 ја	позиционира	вкупната	благосостојба	на	

одредено	општество	е	Индексот	на	хуманиот	развој	(ИХР)	

или	т.н.	Индекс	на	благосостојба	(HDI)135.	

Потоа	 следат	 уште	 два	 значајни	 индикатори,	 имено	

т.н.	Скала	на	вреднување	на	животот	и	неговиот	квалитет,	

како	 и	 Галуповиот	 Индекс	 на	 индивидуална-субјективна	

благосостојба	и	благосостојба	на	нацијата.

Позитивното	влијание	на	религиозноста	на	нацијата	во	

погореспоменатата	смисла	на	секојдневно	практикување	и	

живеење	на	верата,	врз	вкупната	благосостојба	на	нацијата	

е	заклучокот	и	од	ова	Галупово	истражување,	и	тие	даваат	

препорака	во	идните	истражувања,	за	подобро	разбирање	

на	 благосостојбата	 на	 земјите,	 да	 се	 гледа	 и	 надвор	 од	

традиционалните	 економски	 индикатори,	 односно	 на	

духовните	 аспекти	 да	 им	 се	 дава	 поголемо	 значење	 или	

барем	исто	толку	колку	на	економските	аспекти.

135		ИХР	(HDI)	е	индекс	воведен	од	УНДП	–	Програма	на	Обединети	нации	
за	развој,	кој	комбинира	нормални	вредности	на	животниот	век	кај	луѓето,	
писменоста,	достапноста	до	образование	и	БДП	по	глава	на	жител	на	
годишно	ниво
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6.1.  Индекс на човековиот развој (HDI 
– Human Development Index)

Овој	 индекс	 ги	 комбинира	 животниот	 век	 кај	 луѓето,	

писменоста,	достапноста	до	образование	и	БДП	по	глава	

на	 жител	 на	 годишно	 ниво	 и	 нè	 снабдува	 со	 податок	 за	

тоа	 колкав	 е	 прогресот	 кај	 луѓето	 во	 пооделни	 држави	

и	 тој	 претставува	 слика	 на	 комплексниот	 однос	 помеѓу	

приходите	и	вкупната	благосостојба,	како	на	индивидуите,	

така	и	на	општествата.	Во	таа	смисла,	Галуп	ги	анализира	

состојбите	 со	 нациите	 и	 преку	 т.н.	 Индекс	 на	 среќа/

стрес,	Индекс	на	среќа/задоволство,	и	според	нив	49%	од	

Американците	на	дневна	основа	уживаат	во	многу	среќа	и	

лично	задоволство.

Ваквите	 истражувања	 покажуваат	 и	 дека	 порастот	 на	

приходите	по	глава	на	жител	во	една	држава	не	се	често	

поврзани	и	со	пораст	на	општото	ниво	на	среќа	и	лично	

задоволство.	 Bhutan	 истражувал	 на	 оваа	 тема	 и	 со	 цел	

да	 се	 разјасни	 сликата	 ја	 пласирал	 идејата	 за	 т.н.	 Бруто	

национална	среќа	како	контрапункт	на	Бруто	националниот	

производ	 (БНП).	 Поттикнати	 од	 оваа	 идеја	 Обединетите	

нации,	 во	 1990	 година	 	 го	 воведуваат	 т.н.	 Индекс	 на	

човековиот	 развој,	 со	 намера	 да	 го	 насочи	 дијалогот	 на	

спротивната	страна	од	приходно	базираните	индикатори	

на	развојот.	Во	ВБ	се	развива	идејата	за	поттикнување	на	

раст	 на	 националната	 благосостојба	 и	 тие	 дизајнираат	

сопствени,	национални		индикатори	за	благосостојба.
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Индексот	 на	 Хуманиот	 развој	 (HDI)	 за	 	 Норвешка	

изнесува	0.968	(+0.001),	на	скала	до	1,	индексот	на	Хуманиот	

развој	 (HDI)	 за	 	 ВБ	 изнесува	 0.942	 (-0.002),	 исто	 на	 скала	

до	1	и	САД	со	индекс	од	0,950136.	 	На	табелата,	во	првите	

25	 држави,	 16	 држави	 се	 со	 доминантно	 протестантска	

христијанска	 ориентација,	 а	 6	 се	 доминантно	 католички	

и	 други,	 вклучително	 и	 Израел,	 кој	 според	 Библијата	 се	

смета	за	Божји	народ.	

Истовремено,	Галуп	креира	сопствена	детална	база	на	

податоци	 за	 субјективните	 мерки	 за	 благосостојбата	 во	

светот.	 Истражувањето	 опфаќа	 поглед	 на	 перцепцијата	

на	 човекот	 за	 неговата	 среќа,	 неговите	 расположенија	

и	 чувства,	 нивната	 сатисфакција	 со	 различни	 животни	

подрачја	(работа,	брак,	животен	стандард,	здравје),	нивната	

положба	 во	 заедницата,	 градот,	 јавните	 институции	 и	

владите.	Галуповите	мерки	за	благосостојба	беа	развиени	

со	значаен	придонес	од	Нобеловецот	Daniel	Kahneman	и	

од	професорот	по	психологија	на	Универзитетот	Илиноис,	

Ed	Diener,	кој	е	и	пионер	на	полето	на	истражувањата	на	

феноменот	на	благосостојба.

136		United	Nations	Development	Program’s	Human	Development	Statistical	
Update	released	on	December	18,	2008
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6.2.  Cantril Ladder Scale - Скала за 
мерење на животното задоволство

Друг	 индикатор	 кој	 ја	 потврдува	 тезата	 за	 позитивна	

и	 правопропорционална	 интеракција	 помеѓу	 Библиските	

постулати	 и	 општествената	 благосостојба	 е	 и	 т.н.	

Cantril	Ladder	Scale137	или	скала	за	мерење	на	животното	

задоволство,	 или	 проценета	 благосостојба	 и	 вреднување	

на	животот	воопшто.	Во	себе,	овој	показател,	 ја	вклучува	

и	 пообјективната	 компонента	 на	 т.н.	 лично	 искуство.	

Животното	задоволство	се	мери	со	користење	на	прашањето	

кое	го	претставува	животот	на	скала	од	0	до	10,	каде	што	“0“	

претставува	најлошото	лично	животно	искуство,	а	“10“	го	

претставува	најдоброто.	Личните	прашања	се	однесуваат	

на	 личното	 искуство	 на	 индивидуата	 за	 позитивните	 и	

негативните	 влијанија	 во	 временска	 рамка	 од	 претходни	

24	 часа,	 и	 на	 тој	 начин	 се	 помалку	 подложни	 на	 ефекти	

од	 меморија	 или	 суд.	 Позитивниот	 афект	 се	 дефинира	

како	просек	од	вчерашни	белешки	кои	го	мерат	бројот	на	

насмевки/смеење	и	уживања,	 задоволства,	а	негативниот	

афект	се	дефинира	со	просекот	од	забележаните	вчерашни	

моменти	 на	 тага,	 депресивност,	 разочарувања,	 нервозни	

реакции,	стресни	моменти	и	слично.

Резултатите	 од	 ова	 Галупово	 истражување	 се	

извршени	на	27	држави	од	таборот	на	високо	развиените	

137	http://www.gallup.com/poll/122453/understanding-gallup-uses-cantril-
scale.aspx
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индустријализирани	 земји.	 Државите	 кои	 ние	 ги	

анализираме	 во	 трудов	 се	 наоѓаат	 на	 високи	 места	 во	

табелата,	 со	 следниве	 резултати:	 Норвешка	 –	 7,42	 на	

скала	од	0-10,	САД	–	7,14	и	ВБ	–	6,98,	при	што	негативниот	

афект	е	следниов:	Норвешка	–	0,12,	САД	–	0,18	и	ВБ	–	0,18,	

а	 позитивниот	 афект:	 Норвешка	 –	 0,83,	 САД	 –	 0,81	 и	 ВБ	

–	0,86.

Само	 за	 потврда	 на	 очекуваниот	 резултат,	 во	

анализираните	 27	 држави,	 првите	 9	 места	 ги	 завземаат	

доминантно	 Протестантски	 Христијански	 нации	 плус	

Израел,	 кој	 според	 Библијата	 се	 смета	 за	 Божји	 народ,	

а	 од	 вкупно	 27	 држави,	 опфатени	 се	 13	 доминантно	

Протестантски	 Христијански	 нации,	 7	 се	 доминантно	

Католички	Христијански	нации,	а	6	на	дното	од	табелата	

се	од	други	религии	(Ислам	и	Источни	религии),	и	Израел	

–	Еврејска	религија	 (Јудеизам),	кој	е	помеѓу	првите	десет	

по	мерените	достигнувања.138	

Ваквата	 теза,	 ја	 поткрепуваат	 со	 свои	 истражувања	 и	

двајца	 угледни	 економисти	 на	 Princeton,	 Angus	 Deaton,	

Danny	Kahneman	и	Gallup	консултантот	Raksha	Arora,	кои	

доаѓаат	до	заклучокот	дека	луѓето	кои	себеси	се	сметаат	

за	религиозни	и	ја	практикуваат	верата	во	својот	животен	

пат,	се	изјаснуваат	со	повисоки	вредности	за	сопствениот	

живот,	 односно	 повеќе	 ја	 вреднуваат	 својата	 животна	

приказна,	во	земјите	каде	што	таа	е	доминантна.	Значи,	во	

општествата	каде	што	духовните	вредности	се	помасовно	

138		Gallup	survey	–	internet	source	
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застапени	во	животот	на	луѓето	и	на	нацијата	во	целина,	

таму	се	многу	повисоки	личните,	поединечни	вреднувања	

на	животот	на	индивидуата.

Истражувањата	 на	 Галуп,	 константно	 покажуваат	

дека	 владините	 политики	 на	 САД	 влијаат	 врз	 моралните	

вредности	 на	 луѓето	 (59%),	 а	 разлики	 се	 јавуваат	 во	 тоа	

дали	треба	Федералната	влада	на	САД	да	се	инволвира	во	

промовирањето	на	моралните	вредности	од	Христијанска	

Библиска	провениенција	(48%	се	“за“,	а	48%	се	“против“)139.	

Само	10	години	претходно,	60%	биле	“за“	вклучување	на	

владата	во	промовирање	на	моралните	вредности,	а	38%	

биле	“против“	таквиот	концепт.

Структурната	анализа	покажува	дека	во	овој	резултат,	

значајно	 повисоки	 стапки	 отпаѓаат	 на	 Христијаните	 од	

Протестантските	деноминации,	кои	се	значајно	усогласени	

во	прилог	на	мислењата	дека	владината	политика	влијае	

врз	моралните	вредности	(67%),	и	уште	повеќе	дека	треба	

да	се	инволвира	позначајно	во	промовирање	на	моралните	

вредности	(63%	од	испитаниците).	

139		Gallup	pool	(2006)
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6.3. Галуповиот Индекс на благосостој-
ба (Gallup – Healthways Well-Being Index 
– WBI)

Уште	 еден	 индикатор	 ја	 потврдува	 нашата	 теориска	

поставка,	 во	 прилог	 на	 позитивната	 корелација	 на	

Библијата	 и	 вкупната	 благосостојба	 на	 општеството	 во	

развиените	западни	демократии.	

Според	овој	индекс,	концептот	на	благосостојба	е	во	две	

категории.	Првата	ги	содржи	компонентите	приход,	БДП,	

животен	век	и	стапка	на	сиромаштија.	Втората	категорија	

вклучува	и	субјективни	или	психолошки	мерки	кои	имаат	

за	 цел	 да	 ги	 измерат	 личното	 чувство	 на	 задоволство	 на	

луѓето	од	сопствените	животи.

Методологијата	која	Галуп	ја	користи	при	истражувањата	

–	 мерењата	 на	 Индексот	 на	 благосостојба	 и	 здравје,	 е	

континуирано	вршење	на	интервјуа	на	1000	Американски	

граѓани	 во	 текот	 на	 350	 денови	 во	 годината,	 на	 дневна	

основа,	 освен	 за	 националните	 празници.	 При	 тоа,	 се	

поставуваат	 серија	 на	 прашања	 поврзани	 со	 здравјето	

и	 благосостојбата.	 Податоците	 кои	 се	 прибираат	 се	

однесуваат	 на	 приходите	 по	 домаќинство,	 демографска	

локација	(ЗИП	број)	и	личен	здравствен	статус.	Резултатите	

се	следат	во	просек	на	дневно,	неделно	и	месечно	ниво.	

Интервјуата	 се	 вршат	 во	 живо,	 по	 фиксен	 телефон	 и	 на	

мобилен	телефон.

Резултатите	за	анализираната	2008	година,	покажуваат	
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дека	Индексот	на	благосостојба	и	здравје	на	САД	изнесува	

66,1	на	скалата	од	1-100,	што	претставува	висок	резултат	

во	светски	рамки140.

7. Заклучни согледувања 

Modernization,	Cultural	Change,	and	Democracy	(The	Hu-

man	 Development	 Sequence)	 -	 Ronald	 Inglehart	 and	 Chris-

tian	Welzel	(2005)	е	делото	кое	се	занимава	со	прашањата	

на	влијанието	на	политичката	култура	врз	демократијата.	

Авторот,	преку	користење	на	масовни	емпириски	податоци	

за	општества	кои	покриваат	85%	од	вкупната	популација	

на	 планетата,	 докажува	 дека	 основните	 вредности	 и	

верувања	на	луѓето	имаат	круцијална	улога	во	појавата	и	

напредокот	 на	 демократските	 институции,	 а	 следствено	

на	 тоа	 и	 врз	 успешното	 функционирање	 на	 политичките	

системи	 и	 политичките	 поредоци.	 Сетот	 на	 вредности	 и	

политички	уверувања	и	убедувања	на	индивидуата	значајно	

го	оформува	нејзиното	политичко,	економско	и	религиско	

однесување.

Фундаменталните	промени	се	случуваат	во	вредносниот	

систем	 на	 верувања,	 низ	 светот.	 Податоците	 кои	 ги	

анализирал	авторот	покажале	дека	промените	се	резултат	

на	 интеракциите	 помеѓу	 постојните	 културни	 традиции	

140		http://www.well-beingindex.com	(истражувањата	на	Галуп,	засега	се	
одвиваат	само	на	подрачјето	на	САД	и	опфаќаат	над	620.000	испитаници	
–	15/09/2009)
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кои	 ги	 опфаќаат	 и	 политичката	 култура	 кај	 индивидуата	

оформена	 во	 специфично	 опкружение	 на	 политичка	

социјализација	во	општествата,	од	една	страна	и	од	друга	

страна	силите	на	социо-економскиот	развој.	Врз	основа	на	

репрезентативните	 национални	 извештаи	 на	 80	 држави,	

авторите	демонстрирале	дека	промените	во	вредносниот	

систем	 кај	 индивидуите	 придонесуваат	 за	 растечкиот	

притисок	 врз	 воспоставувањето	 и	 зајакнувањето	 на	

демократијата.	

Во	 случајот,	 преку	 интегрирање	 на	 огромен	 број	

на	 емпириски	 докази	 во	 кохерентна	 теоретска	 рамка,	

збогатено	 е	 вкупното	 знаење	 со	 начините	 за	 тоа	 како	

демократиите	се	појавуваат	и	развиваат,	и	на	таа	основа	

како	се	влијае	позитивно	на	социо-економскиот	развој	на	

општествата141.

Институционалните	услови	спаѓаат	во	групата	фактори	

кои	 имаат	 систематска	 врска	 со	 субјективната	 благо-

состојба	 на	 индивидуата.	 Резултатите	 од	 Frey	 &	 Stutzer	

(2000)	сугерираат	дека	формите	на	директна	демократија	

(вклучително	 и	 правото	 на	 референдум)	 го	 зголемуваат	

нивото	 на	 Индексот	 на	 индивидуалната	 благосостојба.	

На	поапстрактно	ниво,	Ratcliff	 (2001)	пронајде	позитивна	

врска	 помеѓу	 идеолошкиот	 изглед	 на	 владите	 и	 нивоата	

на	 Индексот	 на	 благосостојба.	 Тој	 исто	 така	 ја	 објасни	

и	 позитивната	 корелација	 помеѓу	 квалитативните	

141		Modernization,	Cultural	Change,	and	Democracy	(The	Human	Development	
Sequence)	-	Ronald	Inglehart	and	Christian	Welzel	(2005)
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карактеристики	 на	 државата	 на	 благосостојба	 и	

Индексот	 на	 благосостојба.	 И	 на	 крајот	 Veenhoven	

(2000),	 дојде	 до	 заклучокот	 дека	 политичките	 и	 личните	

слободи	на	индивидуата	се	надоврзуваат	на	Индексот	на	

благосостојбата,	но	само	кај	високо	развиените	и	богати	

држави	и		демократии.

Едно	општество	може	да	биде	сметано	за	добро,	само	

во	случај	мнозинството	луѓе	кои	живеат	во	него	да	искусиле	

позитивни	 стапки	 на	 Индекс	 на	 благосостојба,	 како	 на	

индивидуално	 ниво,	 така	 и	 на	 ниво	 на	 нација.	 Северно	

Европските	 нации,	 вклучително	 и	 Швајцарија,	 Исланд,	

Холандија	и	Норвешка,	вообичаено	се	на	врвот	на	листата	

на	Индексот	на	благосостојба,	следени	од	САД,	Канада	и	

Австралија.	Сите	овие	нации	се	богати,	имаат	долг	животен	

век,	имаат	високи	демократски	достигнувања	и	стабилен	

политички	 поредок	 и	 високи	 достигнувања	 на	 полето	 на	

човековите	права	и	граѓански	слободи.142

Заедничко	 за	 сите	 погореспоменати	 нации	 е	 тоа	

што	 сите	 се	 доминантно	 Протестантски	 Христијански	

нации.	 Самиот	 емпириски	 факт	 дека	 овие	 држави	 и	

нации	 ги	 граделе	 своите	 држави,	 политичките	 системи,	

институциите	 врз	 основа	 на	 идеолошкиот	 код	 кој	 бил	

генериран	 од	 Библиските	 постулати	 и	 прогресивниот	

Христијански	бекгроунд,	и	ги	темелеле	основите	на	своите	

политички	поредоци	на	демократскиот	код	кој	е	деривиран	

од	Божјите	инструкции	и	упатството	за	тоа	како	треба	да	

142		Subjective	Well-Being	–	Ed	Diener	(2003)
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се	организира	едно	општество	како	заедница	на	граѓани,	

во	која	индивидуата	е	пред	сѐ	и	над	сѐ	во	очите	Божји,	нѐ	

упатува	на	заклучокот	дека	кругот	се	затвора	со	вкупната	

индивидуална	 благосостојба	 и	 на	 нацијата	 во	 целина,	

што	 само	 по	 себе	 подразбира	 дека	 во	 себе	 го	 содржи	 и	

високиoт	степен	на	социо-економски	развој.

Ваквиот	триаден	круг	заснован	на	формулата	за	“живот	

во	 полнота“	 (Евангелие	 по	 Јован	 10:10)	 има	 шанси	 да	 се	

проширува	 постојано,	 на	 одржлива	 основа,	 доколку	 се	

зголемува	 интензитетот	 и	 квалитетот	 на	 примањето	 и	

животворно	 практицирање	 на	 Библиските	 инструкции,	

вредности	и	принципи	во	секојдневниот	живот	на	луѓето,	

преку	исполнување	на	Божјите	насоки,	да	во	секоја	мисла,	

збор	и	постапка	на	индивидуата	се	применува	Библиското	

правило	 -	 “сѐ	 што	 работат	 посветените	 Христијани	 во	

животот,	да	го	сработат	од	срце	и	со	душа	како	за	Господа,	

а	не	за	луѓето“.	Секоја	политичка	идеологија	која	деривира	

од	ваквите	духовни	постулати	е	вистинската,	и	е	гаранција	за	

стабилни	и	одржливи	политички	институции,	но	и	гаранција	

за	високи	демократски	дострели	на	политичките	поредоци.	

А,	истовремено,	заклучивме	и	дека	високите	демократски	

дострели	на	државите	и	нациите	се	гаранција	и	плодно	тло	

за	високи	економски	перформанси	на	системите,	односно	

за	 високи	 нивоа	 на	 вкупен	 социо-економски	 развој	 или	

за	висок	степен	на	лична	и	благосостојба	на	нацијата	во	

целина.	Во	истражувањето	на	Inglehart,	се	заклучува	дека	

институционалниот	 фактор	 го	 засилува	 систематското	 и	
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мерливо	влијание	на	претпоставената	среќа	и	задоволство	

од	 личните	 достигнувања	 во	 животот	 на	 индивидуата	 и	

на	нацијата	во	целина.	И	уште,	се	заклучува	дека	ваквото	

силно	 влијание	 на	 демократски	 профилираните	 владини	

структури	и	политичките	институции	во	целина,	позитивно	

влијае	врз	среќата	и	вкупната	благосостојба	на	поединецот	

и	нацијата.143		

“Протестантизмот,	 со	 свежиот	 пристап,	 со	 векови	

беше	 многу	 поуспешен	 од	 Католицизмот,	 во	 одржување	

на	 Христијанската	 вера	 и	 влијанието	 врз	 општествените	

политики	 во	 пресрет	 на	 растечкиот	 тек	 на	 иновациите.	

Доминантно	 Католичките	 земји	 беа	 многу	 помалку	 и	

многу	подоцна	зафатени	од	влијанието	на	новиот	развој,	

посебно	од	индустриската	револуција,	и	беше	неуспешен	

во	разбирањето	за	нив	и	во	обидот	да	воспостави	контрола	

над	 тие	 процеси.	 Причината	 зошто	 Протестантизмот	

беше	 многу	 поуспешен	 во	 одржливоста	 на	 процесот	

на	 Христијанска	 пенетрација	 во	 животот	 на	 светот	 во	

промени,	била	нејасна	и	затскриена...	Перфектно	точно	е	

дека	Протестантизмот	навистина	придонесе	кон	подемот	

на	 капитализмот	 и	 можеби	 беше	 и	 одлучувачки	 фактор	

за	 неговиот	 успех.	 Max	 Weber,	 демонстрирајќи	 ја	 оваа	

теза	 беше	 често	 напаѓан,	 но	 никогаш	 не	 беше	 надминат	

или	 отфрлен	 како	 вистинит	 факт...	 Супериорноста	 на	

Протестантизмот	 лежи	 во...	 позивот	 во	 секојдневните	

143		Happiness,	Economy	and	Institutions	–	Bruno	S.	Frey	and	Alois	Stutzer	
(1999)
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должности	 кои	 ги	 носи	 животот...	 и	 насочување	 кон	

акција...“...“...Христијанската	 демократија	 може	 да	 се	

ре-дефинира	 како,	 таков	 аспект	 на	 екуменското	 или	

католичкото	 движење	 во	 модерното	 Христијанство,	 кој	 е	

заинтересиран	за	примена	на	Христијанските	принципи	во	

областите	од	политичкиот,	економскиот	и	општествениот	

живот,	и	за	кои	Христијанското	свештенство	и	верниците	

имаат	посебна	одговорност	(одговорност	пред	Бога,	м.з.)“	

144

“Убеденоста	 дека	 Христијанската	 вера,	 правилно	

интерпретирана	 и	 конзистентно	 следена,	 дава	 визија	 и	

есенцијална	моќ	за	решавање	на	проблемите	на	денешни-

цата,	 дека	 општествената	 етика	 на	 Христијанството	 е		

сериозно	запоставувана	од	Христијаните	со	катастрофални	

последици	по	индивидуите	и	по	општеството,	и	дека	токму	

тоа	е	од	примарна	важност,	за	да	му	се	даде	на	овој	проблем	

појасен	и	поодржлив	акцент...	Христијанството	се	докажа	

себеси	дека	поседува	мотивациона	моќ	за	трансформација	

на	индивидуата,	без	која	ниту	една	промена	на	политиката	

или	 методот	 не	 може	 да	 успее.	 Во	 светлината	 на	 овие	

принципи,	конституирањето	на	општеството,	управувањето	

со	индустријата,	одгледувањето	на	децата,	националната	

и	меѓународните	политики,	личните	односи	помеѓу	мажот	

и	 жената,	 всушност	 севкупните	 меѓучовечки	 релации,	

мора	да	бидат	тестирани“...	“Првото	прашање	со	кое	треба	

да	се	справиме	е	следново:	Колку	далеку	е	возможно	да	

144		Christian	Democracy	in	Western	Europe	-	Michael	P.	Fogarty	(1957)	
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се	 обѕрнете	 на	 заедницата	 под	 условите	 на	 нејзината	

политичка	 организација	 како	 на	 религиозна	 институција,	

т.е.	како	на	средство	за	потпомагање	на	човекот	за	тој	да	

живее	согласно	моралните	и	духовните	принципи?“...	“Многу	

неопходно	 е...	 да	 се	 нагласува	 моралниот	 авторитет	 на	

државата“...	“Ново	знаење	се	распростанува	како	резултат	

на	потребата	од	религија	–	и	посебно	од	Христијанството,	

како	најетичка	од	сите	религии	–	да	обезбеди	и	го	одржи	

моралниот	 ентузијазам	 кој	 се	 бара	 за	 да	 ја	 транспонира	

вистинската	 општествена	 теорија	 во	 жива	 општествена	

практика.	 Оттаму,	 во	 зборовите	 на	 социологот145,	 	 кој	 му	

обрна	 посебно	 внимание	 на	 предметот	 од	 двете	 страни:	

“Нова	надеж	пристигна	во	светот	–	на	чија	основа,	науката	

(општествената	наука)	може	да	се	обедини	со	религијата	

на	 полето	 на	 избавувањето	 на	 човештвото;	 дека	 ние	 од	

оваа	генерација	би	можеле	да	откриеме	нова	синтеза	на	

аспирација	со	знаење“.	Во	оваа	изјава	лежи	предизвикот	

за	црквата	да	создава	знаења,	на	сосема	ново	ниво,	сојузот	

на	 личната	 посветеност	 и	 религискиот	 идеализам,	 во	

долгорочната	 задача	 на	 Христијанската	 трансформација	

на	општеството“146

Адам	 Смит	 во	 неговата	 “Потрага	 по	 природата	 и	

причините	 за	 богатството	 на	 нациите“	 забележува	 дека	

една	од	најзначајните	економски	функции	на	религиското	

145		Dr.	Charles	A.	Ellwood	–	“Christianity	and	Social	Science,	a	Challenge	to	the	
Church”	(1923)
146		“Politics	and	Citizenship”	–	Report	from	the	Conference	on	Christian	
Politics,	Economics	and	Citizenship,	Birmingham	(1924)	
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верување	била	да	обезбеди	силен	поттик	кон	следење	на	

моралните	 стеги	 кои	 помагаат	 да	 се	 поддржи	 цивилното	

општество,	 како	 што	 се	 чесност,	 добродетелност,	

човекољубие,	отстранување	од	насилството	и	така	натаму.

А	во	“Теоријата	на	моралните	чувства“,	Смит	објаснува	

дека	 концептот	 на	 врховниот	 создател	 служи	 како	

механизам	 за	 притисок	 кон	 моралното	 однесување	 на	

верниците...	 како	 поттик	 кон	 контрола	 на	 однесувањето	

на	 индивидуите.	 Религијата	 тендира	 да	 произведе	 и	

дистрибуира	 морални	 информации	 за	 индивидуалните	

членови.147

Robin	Grier	во	својот	труд	насловен	како	“The	Effect	of	

Religion	on	Economic	development:	A	Cross	National	Study	

of	63	Former	Colonies”	 (1997),	се	занимава	со	прашањата	

за	тоа	дали	религијата	влијае	на	економскиот	раст,	дали	

реално	влијае	на	порастот	на	приходите	во	БДП	и	слично.

Резултатите	од	истражувањето	покажале	дека	постои	

строга	 позитивна	 корелација	 помеѓу	 стапката	 на	 пораст	

на	 Протестантизмот	 и	 неговото	 влијание	 во	 општествата	

од	 една	 страна	 и	 економскиот	 пораст	 од	 друга	 страна,	

односно	со	реалниот	пораст	на	БДП,	како	и	со	вкупниот	

развој	на	државите.

Sabina	 Alkire	 ги	 проучувала	 различните	 аспекти	 на	

религијата	 и	 нејзиното	 влијание	 врз	 развојот,	 во	 својата	

студија	 “Religion	 and	 Development”.	 Таа	 заклучила	 дека	

религијата	 остварува	 	 сериозно	 значајно	 влијае	 врз	

147		Religion	and	Economic	Growth	and	Development	–	Sushmit	Nath	(2006)
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личниот	 напредок	 и	 задоволство	 и	 постигнување	 на	

димензијата	 на	 човечка	 благосостојба.	 Таа	 ја	 поврзува	

религијата	и	со	феноментот	среќа,	која	пак	се	проучува	и	

во	психологијата.148

“Големите	 светски	 цивилизации	 не	 произведуваат	

големи	религии	како	културен	нус	производ,	во	вистинска	

смисла	 на	 зборот,	 но,	 големите	 религии	 се	 основата	 на	

која	почиваат	големите	цивилизации“149.

John	 Locke	 се	 смета	 за	 еден	 од	 основачите	 на	

процесот	 на	 т.н.	 Просветлување,	 движење	 кое	 имаше	

значајно	 влијание	 врз	 либералната	 политичка	 теорија.	

Идеологијата	 која	 беше	 наречена	 либерализам	 ги	

вклучуваше	 во	 себе	 идеите	 за	 самоопределување,	

приматот	на	индивидуата	и	нацијата,	наспроти	фамилијата	

и	државата,	како	основни	клетки	на	законот,	политиката	и	

економијата.	Секако,	поимот	либерализам	трпел	промени	

и	 се	 видоизменувал	 во	 подоцнежниот	 развој.	 Но,	 во	

оваа	 прилика	 особено	 е	 важно	 дека	 Locke	 бил	 особено	

заинтересиран	 за	 Библијата,	 и	 истиот	 бил	 ангажиран	 во	

проучувањето	 на	 Библиската	 теологија	 и	 религија.	 Во	

неговата	филозофска	мисла	тој	се	обидел	да	ја	примени	

Библијата	и	религијата.	Kim	I.	Parker	во	неговото	дело	The	

Biblical	politics	–	John	Locke,	забележува	дека	интересот	на	

Locke,	за	Библијата	и	за	нејзината	артикулација	во	развојот	

на	 неговата	 политичка	 филозофија	 бил	 особен.	 Parker	

148		“Religion	and	Development”	-	Sabina	Alkire
149		Ideals	and	Practice:	Reuniting	Economics	and	Theology	–	Kamran	Mofid
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докажува	 дека	 либерализмот	 на	 Locke	 бил	 инспириран	

од	 неговиот	 религиски	 поглед	 и	 особено,	 од	 неговото	

јасно	разбирање	на	Библијата,	посебно	Книгата	Битие	од	

Стариот	 Завет.	 Locke,	 разбира	 од	 Библијата	 дека	 луѓето	

се	 во	 природна	 состојба	 на	 слобода	 и	 еднакви	 едни	 на	

други,	пред	Бога.	Неговиот	политички	поглед	се	оформува	

под	 силно	 влијание	 на	 Библиските	 постулати.	 Делото	 на	

Parker,	 демонстрира	 влијание	 на	 Библијата	 врз	 еден	 од	

највлијателните	 мислители	 на	 17	 век,	 и	 не	 снабдува	 со	

оригиналниот	контекст	во	кој	е	ситуирана	дебатата	која	се	

однесува	на	потеклото	на	раната	политичка	мисла150.

“Во	 понови	 времиња,	 дискусијата	 за	 Библијата	

и	 политиката	 е	 монополизирана	 од	 теолозите	 на	

ослободувањето	и	идеолошките	Библиски	интерпретации	

со	 генерална	 Марксистичка	 инспирација.	 Со	 целосна	

и	 прецизна	 презентација	 на	 Локовата	 втемеленост	 на	

Библијата,	Parker	нè	враќа	во	историскиот	момент	кога	секој	

се	согласуваше	дека	Библијата	треба	да	биде	основата	на	

политиката...	Но,	уште	наоѓаме	дека	прашањата	со	кои	се	

справуваа	тогаш,	не	беа	фундаментално	различни	од	тие	со	

кои	се	судираме	сега	–	јавниот	поредок	и	личните	слободи,	

утврдени	 влади	 во	 стагнација,	 и	 револуционерни	 влади	

со	 нивниот	 каприц.	 Секој	 заинтересиран	 во	 скорешните	

дебати	за	Библијата	и	политиката		мора	да	обрне	внимание	

на	Паркеровото	средиште	на	вниманието	на	историските	

150		“The	Biblical	Politics	-	John	Locke“	–	Kim	Parker	(2007)
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Библиски	корени	на	современиот	политички	свет.“151	

И	 сега,	 кога	 сите	 споменати	 теориски	 сознанија	 ни	

даваат	 компактен	 приказ	 за	 врските	 и	 взаемните	 односи	

и	 релации	 помеѓу	 севкупниот	 просперитет	 на	 нациите	 и	

Библиските	 премиси,	 слободно	 можеме	 да	 извлекуваме	

уште	неколку	заклучоци	во	таа	смисла.

Имено,	протестантските	нации	емпириски	се	покажаа	

и	потврдија	како	најсоодветно	прилагодливи	на	вистините	

на	 Божјиот	 збор.	 Во	 тој	 процес	 на	 прилагодување,	 тие	

први	 успеаја	 вистинските	 вредности,	 принципите	 и	

инструкциите	од	Библијата	да	ги	вградат	како	сопствени,	

лични	 вредносни	 ставови,	 како	 сопствена	 перцепција	

за	тоа	како	треба	да	се	живее	животот,	како	треба	да	им	

се	 приоѓа	 на	 односите	 во	 непосредното	 опкружување,	

без	 разлика	 дали	 станува	 збор	 за	 фамилијата	 како	

најнепосредно	 опкружување	 на	 индивидуите,	 независно	

дали	 станува	 збор	 за	 работните	 средини	 и	 соодветно	

изградениот	личен	однос	и	вредносен	став	кон	работата	и	

обврските	кои	произлегуваат	од	неа,	потоа,	во	останатото	

опкружување	на	пријатели	и	познаници,	и	воопшто	во	сите	

сфери	и	области	на	општествено	живеење	на	индивидуата.	

Едноставно,	верните	во	Бога,	кои	своите	лични	перцепции	

и	вредносни	ставови	ги	граделе	во	континуитет,	во	текот	

на	својот	живот,	врз	основа	на	Библиските	пораки,	поуки	

и	опомени,	ги	граделе	своите	животни	релации	врз	здрав	

151		David	Jobling,	St.	Andrew’s	College,	Saskatoon	
(http://www.wlupress.wlu.ca)
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темел.	 И	 моето	 стојалиште	 е	 дека,	 токму	 тој	 здрав	 темел	

е	 тоа	 што	 Словото	 ни	 го	 порачува:	 “...градење	 куќа	 на	

карпа...“,	или	на	т.н.	“...аголниот	камен	Христос...“

На	 ова	 ниво	 на	 анализата,	 кога	 од	 генерализациите	

на	 ниво	 на	 нациите	 и	 државите,	 се	 симнуваме	 на	 нивото	

на	 основните	 односи	 на	 индивидуата,	 особено	 е	 важно	

да	 се	 потенцираат	 неколку	 други	 Библиски	 совети,	 кои	

сметаме	дека	извршиле	силно	влијание	тогаш,	но	и	се	уште	

вршат	 исто	 такво	 и	 исто	 толку	 силно	 влијание	 и	 денес,	

врз	милиони	посветени	верни	Христијани	од	редовите	на	

протестантските	Христијански	деноминации.

Имено,	 Библиските	 совети	 и	 опомени	 од	 типот	

“Почеток	на	мудроста	е	стравот	од	Господа...“	(Изреки	1:7),	

“Затоа	што	го	намразија	знаењето	и	не	го	примија	стравот	

Господов,	затоа	што	не	го	примија	мојот	совет	и	ги	презреа	

моите	разобличувања.......неразумните	ќе	ги	убие	нивната	

упорност........ќе	ги	погуби	нивната	негрижа.	Но,	кој	ќе	ме	

послуша,	 ќе	 живее	 безопасно	 и	 спокојно,	 не	 плашејќи	

се	од	злото“	 (Изреки	1:29-33),	 “Патеката	на	праведните	е	

како	болскава	светлина,	која	свети	сѐ	повеќе	и	повеќе......

А	патот	на	беззакониците	е	како	темнина,	тие	не	знаат,	од	

што	ќе	се	сопнат“	(Изреки	4:18-19),	“...сѐ	што	ќе	работите	во	

животот,	работете	го	од	срце	и	со	душа	како	за	Господа...“,	

потоа	т.н.	златно	правило	на	Христијанството	“правете	им	

на	другите,	сѐ	што	очекувате	тие	да	ви	прават	вам...“,	како	и	

заклучокот	од	Книгата	на	проповедник	12:13	“...имај	страв	

од	Бога	и	пази	ги	Неговите	заповеди,	зашто	тоа	му	е	сета	
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должност на човекот...“, се само дел од богатите мудрости 

на Библијата кои претставуваат поттик и животен предизвик 

на милиони луѓе низ минатото и сѐ до денес. Токму овие, 

а и многу други мудрости во Словото Божјо претставуваат 

основата на која се изградени, и ден денес се градат 

перцепциите и вредносните ставови на многу генерации, 

кои во процесот на политичката социјализација оформиле 

стабилен и издржан сет на вредности, ставови и погледи 

за општеството и за односите во него, значи еден поинаков 

тип на политичка култура од која понатаму, се изградиле 

или се градат соодветни типови на политички идеологии 

и на тој начин се оформува и етаблира и соодветен вид 

на политички системи и поредоци кои, првенствено се 

поставени во служба и во интерес на индивидуата. На 

тој начин се оформуваат и т.н. кориснички ориентирани 

влади или политички естаблишменти (“user friendly 

oriented governments”), кои владеејќи во стравот Господов 

и врз основа на Библиските мудрости остваруваат, секако, 

и врвни резултати во сите области на управување на 

општеството.

Ваквите мои констатации се потврдуваат катаден. 

Политиките и научниот свет сѐ повеќе трагаат по соодветни 

индикатори преку кои најадекватно би се измериле 

севкупните човечки достигнувања, како на индивидуално, 

така и на ниво на нации. 

Во тој контекст, вредно е да се спомене и дека по 

Истанбулскиот самит на ОЕЦД, во 2007 година, за кој 
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објаснивме	 претходно,	 бројни	 научно	 истражувачки	

институции	низ	светот	се	зафатија	со	сериозниот	предизвик	

да	 го	 обезбедат	 најадекватниот	 индекс,	 составен	 од	

најадекватниот	 сет	 на	 елементи,	 со	 кој	 најадекватно	

би	 се	 извршило	 мерење	 на	 севкупниот	 просперитет	 на	

општествата	во	целина,	но	и	на	секоја	индивидуа	одделно.	

Па	 така,	 Лондонскиот	 The	 Legatum	 Institute152	 го	 има	

воведено	т.н.	The	Legatum	Prosperity	Index		во	истата	2007	

година.	 Овој	 индекс	 се	 смета	 дека	 има	 перспектива,	 на	

светско	ниво	да	постане	индекс	за	глобална	проценка	на	

богатството	 и	 благосостојбата,	 главно	 и	 поради	 фактот	

дека	 во	 истражувањето	 се	 застапени	 повеќе	 од	 90%	 од	

светската	популација,	иако	десетици	држави	се	изземени	

од	процесот.	Индексот	го	врши	рангирањето	базирано	на	

самите	основи	на	тоа	што	значи	просперитет	на	индивидуа	

и	 нација,	 на	 тоа	 кои	 се	 факторите	 кои	 придонесуваат	 за	

повисоките	нивоа	на	општо	богатство,	развој	и	задоволство	

од	животот,	фактори	кои	го	забрзуваат	економскиот	раст	и	

произведуваат	среќни	и	задоволни	граѓани	на	долг	рок.	

Само	 за	 дообјаснување,	 Индексот	 се	 состои	 од	

неколку	 поделементи,	 односно	 од	 економските	 основи	

на	 општеството	 кои	 создаваат	 можности	 за	 креирање	 на	

богатство,	претприемништво	и	иновации	или	бизнис	клима	

која	е	пријателски	настроена	кон	новите	претпријатија	и	кон	

комерцијализација	на	новите	бизнис	идеи,	демократските	

институции	односно	транспарентни	и	одговорни	институции	

152		http://www.prosperity.com/
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кои	се	иманентно	насочени	кон	економскиот	раст	и	развој,	

образованието	кое	е	достапно	и	егзистира	во	еден	високо	

квалитетен	образовен	систем	кој	го	унапредува	развојот	на	

човечките	ресурси,	здравјето	кое	е	физичка	благосостојба	

на	популацијата,	сигурноста	и	безбедноста	или	безбедна	

средина	во	која	индивидуите	ќе	можат	слободно	да	тежнеат	

кон	 остварување	 на	 можностите,	 владеење	 кое	 е	 чесно,	

ефективно	 и	 ефикасно,	 кое	 го	 чува	 редот	 и	 поредокот	

и	 кое	 охрабрува	 продуктивна	 граѓанска	 ангажираност,	

личните	слободи	или	степенот	до	кој	индивидуите	можат	

да	го	определуваат	правецот	на	своите	животи,	како	и	т.н.	

општествен	капитал	или	довербата	во	меѓусебните	односи	

и	градење	на	силна	заедница.

Резултатите	 за	 2009	 година	 се	 особено	 во	 прилог	 на	

нашата	 теза	 дека	 нациите	 и	 државите	 кои	 се	 во	 силна	

симбиоза	со	Библиските	премиси,	или	ако	сакате	нациите	

чија	што	доминантна	религиска	основа	е	протестантското	

Христијанство	 се	 убедливо	 највисоко	 рангирани	 со	

Индексот	 за	 просперитет	 на	 индивидуите,	 нациите	 и	

државите.	 Имено,	 Финска	 (85,1%)153,	 Швајцарија	 (49%),	

Шведска	(86%),	Данска	(96%),	Норвешка	(90%),	Австралија	

(38%),	 Канада	 (29%),	 Холандија	 (33%),	 САД	 (56%),	 Нов	

Зеланд	(47%)	се	сите	доминантно	протестантски	нации	или	

со	претежно	протестантска	религиска	припадност154.

153	Процент	на	протестантски	Христијани	(http://www.adherents.com/)
154	Во	случајот	на	Канада,	значителната	француска	заедница	инклинира	
кон	католичкото	Христијанство	и	поради	тој	факт	доминира	процентуално,	
а	во	случајот	на	Холандија,	процентите	варираат	со	високиот	степен	на	
неизјаснети	и	атеисти
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Напоредно	 со	 овие	 научно	 истражувачки	 активности	

на	 Лондонскиот	 институт,	 Европската	 фондација	 за	

подобрување	на	животните	и	работни	услови	издаде	два	

извештаи155	во	обид	да	го	истражи	квалитетот	на	животот	

во	Европа,	во	27те	земји	членки,	3-те	земји	кандидати	за	

членство	(Хрватска,	Македонија	и	Турција)	плус	Норвешка.	

Концептот	на	индексот	се	однесува	на	субјективната	оценка	

на	индивидуите	како	тие	се	чувствуваат	и	каква	е	нивната	

моментална	 ситуација	 во	 животот.	 Притоа,	 позначајно	 е	

да	споменеме	само	некои	од	елементите	на	индексот,	кои	

се	 во	 прилог	 на	 нашата	 констатација	 и	 дополнување	 на	

претходната	аргументација.	Имено,	едниот	од	елементите	

е	општото	ниво	на	животно	задоволство	и	среќа.	Според	

резултатите	од	истражувањето,	за	овој	одделен	елемент	од	

индексот,	повторно	првите	места	ги	заземаат	доминантно	

протестантските	 Христијански	 нации,	 и	 тоа:	 Данска,	

Шведска,	Финска,	Норвешка	и	Холандија.

Друг	значаен	елемент	кој	е	истражуван	е	субјективната	

проценка	 на	 индивидуата	 за	 чувството	 на	 исполнетост	

во	 животот.	 Резултатите	 се	 исто	 така	 во	 прилог	 на	

протестантските	 Христијански	 нации,	 и	 тоа:	 Данска,	

Шведска,	 Норвешка,	 Финска	 и	 Холандија	 се	 повторно	

на	 првите	 места	 и	 значително	 предничат	 пред	 нациите	

и	 државите	 со	 доминантно	 католичка	 Христијанска	

ориентација.

155	http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/02/en/2/EF0902EN.pdf
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Резултатите	се	скоро	исти	и	за	сите	останати	елементи	

од	структурата	на	Индексот	за	животно	задоволство	на	ЕУ	

плус	 Норвешка,	 со	 мали	 варијации	 помеѓу	 споменатите	

држави,	 со	 повремено	 вклучување	 и	 на	 Исланд	 (91%	

протестантско	Христијанство).	Така,	според	елементот	на	

соодветноста	 на	 животните	 аспирации	 со	 моменталните	

околности	 на	 индивидуата,	 како	 и	 особено	 според	

елементот	на	оптимизмот	за	иднината,	овие	шест	нации	и	

држави	повторно	ги	заземаат	првите	шест	места.

Смислата	 на	 овие	 резултати	 е	 вредна	 за	 проучување.	

Нашиов	 обид	 за	 давање	 јавност	 на	 тезата	 за	 тесните	 и	

взаемно	 позитивно	 зависни	 врски,	 релации	 и	 влијанија	

помеѓу	 Библиските	 постулати	 од	 една	 страна	 и	

општествената	 благосостојба	 и	 просперитет	 на	 нациите,	

државите	 и	 индивидуите	 од	 друга,	 е	 понудена	 рамка	 за	

понатамошни	 научни	 истражувања	 во	 областа.	 Секако,	

простор	за	нови	анализи	во	квалитативна	смисла,	како	и	

на	други	структурални	нивоа	е	можна	и	особено	пожелна,	

посебно	 и	 поради	 огромните	 можности	 и	 силните	

предизвици	 и	 извесни	 одлични	 перспективи	 кои	 пред	

секоја	индивидуа	и	пред	нацијата	ги	нуди	самостојниот	и	

независен	развој	на	Република	Македонија.

Нека	по	Божја	промисла,	овој	скромен	обид	за	научно	

разјаснување	 на	 односите	 во	 општествата	 од	 аспект	

на	 севкупниот	 развој	 и	 просперитетот	 на	 истите,	 биде	

сериозен	поттик	за	нови	истражувања	и	научни	дострели	

од	 областа	 на	 политичките	 науки,	 но	 и	 насока	 кон	
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видоизменето	етаблирање	на	нови	процеси	на	политичка	

социјализација	 во	 македонскиот	 политички	 поредок,	

кон	 еден	 нов	 вид	 на	 политичка	 култура	 во	 внатрешните	

политички	 односи	 и	 оттаму	 деривирани	 нови	 политички	

идеологии	со	визија,	кои	да	се	надеваме,	би	претставувале	

сериозен	 позитивен	 развоен	 коректор	 на	 моменталните	

односи	 и	 институционална	 поставеност	 на	 политичкиот	

систем,	но	и	на	вкупните	изградени	односи	во	политичкиот	

поредок	на	Република	Македонија,	а	зошто	да	не,	ако	даде	

Бог,	и	пошироко.
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