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ЗАСТАНИ МАЛКУ ПРЕД МЕНЕ

С о о п ш т и  м и  ј а
р а н о  м и л о с т а

Т в о ј а ,  з а ш т о  в о
Т е б е  с е  н а д е в а м ,
Г о с п о д и .  П о к а ж и
м и  г о ,  Г о с п о д и ,
п а т о т  п о  к о ј  д а
о д а м ,  з а ш т о  к о н
Т е б е  ј а  и з д и г а м
д у ш а т а  с в о ј а .

П с а л м и  1 4 3 : 8

Во  последно  време
искачуваш  стрмна ,  тешка
патека .  Патот  пред  тебе  е

потонат  во  магла .  Не  гледа�
ниту  назад ,  ниту  напред .

Гледа�  кон  Мене ,

посто�аниот  тво�  сопатник .

Потпира�  се  на  Мене .  Сум  го
создал  времето  за  тво�а

заштита .  И  макар  што  сум
над  времето ,  Јас  доаѓам  да

се  сретнам  со  тебе  во
вистински  момент .  Освежи

се  во  Моето  присуство .

Прими  длабоко  здив  од
Мо�от  Дух .  На�високата
форма  на  доверба  е  да

можеш  да  Ми  се  насладуваш
во  секо�  еден  момент .  Јас
сум  со  тебе  и  ќе  те  пазам
насекаде ,  каде  и  да  одиш .

 

Превод :  Ребека  Пенева
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ОТСТРАНЕТЕ  ЈА
ПОДАЛЕКУ  ОД
ВАС  СЕКОЈА
ОГОРЧЕНОСТ ,
ЈАРОСТ ,  ГНЕВ ,
ВИКАЊЕ  И
ХУЛЕЊЕ  ЗАЕДНО
СО  СЕКОЈА  ДРУГА
ЗЛОБА .  БИДЕТЕ
ЕДЕН  СПРЕМА
ДРУГ  ДОБРИ  И
МИЛОСРДНИ ,
ПРОШТАВАЈЌИ
СИ  ЕДЕН  НА
ДРУГ ,  КАКО  ШТО
И  БОГ  ВИ
ПРОСТИ  ВО
ХРИСТОС . “
ЕФЕС .  4 :31-32

Од искуство знам дека ретко можам

да го „корегирам“ однесувањето на

луѓето во мојот живот. Емоционалната

реакција спрема луѓето со тежок

карактер никогаш не води до трајна

промена. Верувам дека Бог те

поставил во животот на овој тежок

човек, не за да го регулираш неговото

погрешно однесување, туку да се

молиш за него. Бог ни дал едноставно

решение за да се справиме со овие

избувливи и гневливи претставници

на човечкиот род:

ЉУБОВ + МОЛИТВА = ПОБЕДА
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БОЖЈАТА  СТРАТЕГИЈА  РЕТКО  ВКЛУЧУВА
ЕМОЦИИ ,  НО  ВО  НЕА  СЕКОГАШ
ПОСТОИ  ДАРЕЖЛИВА  ДОЗА  НА  ЉУБОВ
ИЗМЕШАНА  СО  МОЛИТВА  ЗА
ПОБЕДНИЧКИ  КРАЈ .  БОГ  НЕ  ТЕ  СОЗДАЛ
ДА  БИДЕШ  ДЕРВИШ  КОЈ  СЕ  ВРТИ ,  И  КОЈ
ГИ  КОРИСТИ  ЗБОРОВИТЕ  ЗА  ДА
ГРИЗНЕ ,  ПОВРЕДИ  ИЛИ  ДА  ГИ
КОНТРОЛИРА  ЛУЃЕТО .  БОГ  ТЕ  СОЗДАЛ
ДА  БИДЕШ  ПОПОСВЕТЕН  НА  БОЖЈОТО
ЦАРСТВО ,  ОТКОЛКУ  НА  САМИОТ  СЕБЕ .

ТЕШКИТЕ  ЛУЃЕ  МОЖАТ  ДА  ИЗБЕГААТ
ОД  ТВОИТЕ  ЗБОРОВИ ,  НО  ТИЕ  НЕ
МОЖАТ  ДА  СЕ  СОКРИЈАТ  ОД  ТВОИТЕ
МОЛИТВИ .  НЕ  ТРЕБА  ДА  ИМА
НЕСОВПАЃАЊЕ  ПОМЕЃУ  ОНА  ВО  КОЕ
ВЕРУВАМЕ  И  НАЧИНОТ  НА  КОЈ  СЕ
ОДНЕСУВАМЕ  КОН  ДРУГИТЕ ,  КОЛКУ  И  
 ДА  СЕ  ТЕШКИ  ТИЕ .

ПОСТОИ  ПРОТИВОТРОВ  ЗА  ГОРЧИНАТА
И  ЛУТИНАТА ,  И  СЕ  НАРЕКУВА
„ЉУБЕЗНОСТ “ .  ПОСТОИ  НАЧИН  ДА  СЕ
НАДМИНЕ  ГНЕВОТ  И  ВИКАЊЕТО ,
ПОЗНАТО  КАКО  „МИЛОСРДИЕ “ .  ИСТО
ТАКА ,  ПОСТОИ  НАЧИН  ДА  СЕ  НАДМИНЕ
КЛЕВЕТАТА ,  ПОЗНАТ  КАКО  „ПРОШКА “ .

САМО  ЗРЕЛ  И  ПОБОЖЕН  ХРИСТИЈАНИН
МОЖЕ  ДА  ГИ  БЛАГОСЛОВИ
УГНЕТУВАЧИТЕ  ВО  НЕГОВИОТ  ЖИВОТ .
НИЕ  БЛАГОСЛОВУВАМЕ  СО  НАШИОТ
ЈАЗИК ,  СРЦЕ ,  ЕМОЦИИ  И  ПОСТАПКИ .
НЕКОИ  ОД  ВАС  МОЖЕБИ
РАЗМИСЛУВААТ :  "ДА ,  НО  ТИ  НЕ  ГО
ПОЗНАВАШ  МОЈОТ  ТАТКО !  ТОЈ  НА
НИКАКОВ  НАЧИН  НЕ  МОЖЕ  ДА  ТИ
ПРЕДИЗВИКА  ЧУВСТВО  НА  ЉУБОВ ! "
МОЖЕБИ  НЕ  САКАШ  ДА  ГО  СЛУШНЕШ
МОЈОТ  ОДГОВОР  ЗА  СЛУЧАЈОТ  НА
ТВОЈОТ  ТАТКО ,  НО  СЕПАК :  
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ИМА ЕДЕН
КОЈ ГО ЉУБИ

ТВОЈОТ
ТАТКО И
НЕГОВОТО
ИМЕ Е БОГ,

ЗАТОА
ЗАПОЧНИ
И ТИ ДА СЕ
ОДНЕСУВАШ
КАКО ТВОЈОТ
НЕБЕСЕН
ТАТКО!



АКО ОДБИЕТЕ ДА ПРОСТИТЕ, А
ПОТОА И ДА ГИ БЛАГОСЛОВИТЕ
ТЕШКИТЕ ЛУЃЕ ВО ВАШИОТ

ЖИВОТ, РИЗИКУВАТЕ САМИ ДА
СТАНЕТЕ ТЕШКИ КАРАКТЕРИ. 

СЕКОЈ  ОД  НАС  ИМА  ДЕЛ  ОД  СЕБЕ
КОЈ  НЕ  ПРЕДИЗВИКУВА  ЧУВСТВА
НА  САКАЊЕ  КАЈ  ДРУГИТЕ  ЛУЃЕ ,

НЕЛИ? ОД  ВРЕМЕ  НА  ВРЕМЕ  НА
СЕКОЈ  МУ  СЕ  СЛУЧУВА  ДА  БИДЕ
БРЗ ,  ГРУБ  И  ГНЕВЛИВ ,  НО
ВЕРУВАМ  ДЕКА  ПРИЧИНАТА
ПОРАДИ  КОЈА  ПОВЕЌЕТО  СЕ
ОДНЕСУВААТ  ОДБИВНО  Е  ТОА  ШТО
ВО  СЕБЕСИ ,  СИТЕ  КОПНЕЕМЕ  ДА
БИДЕМЕ  САКАНИ .  МНОГУ  ЧЕСТО ,

ТВОЈАТА  ОДЛУКА  ДА  САКАШ  НЕКОЈ
БОДЛИКАВ  “ЕЖ” ,  ЌЕ  ГО  РАЗОРУЖИ
ЦЕЛОСНО .

Равенката работи беспрекорно и
ќе ви �а даде кра�ната победа:

Љубов + молитва = ПОБЕДА!

„Љубовта нека не биде
лицемерна; сто�те настрана од
злото, прилепува�те се кон
доброто. Со сво�ата братска

љубов сака�те се срдечно едни
со други; натпреварува�те се во
почитувањето еден кон друг;

радува�те се во надежта; во
маката бидете трпеливи, а во

молитвата посто�ани;“ 

Рим�аните 12:9-10,12
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Превод :  Ребека  Пенева



МОЛИТВАТА
ИМА СИЛА. НО
ЗАПОМНИ, БОГ

РАБОТИ ВО
СВОЕ ВРЕМЕ,

А НЕ ВО ТВОЕ!



Нема ништо толку добро како свежо
подготвена храна, нели? Понекогаш мо�ата
сопруга нема сѐ при рака за тоа што сака да
го зготви, но сепак може да влезе во ку�ната,
да ги земе сите состо�ки и да направи нешто
фантастично.

Така било и со мааната што Бог �а дал за
Израелците во пустината. Таа храна требало
да се подготви. Тие готвеа оброци со неа.
Слично е и со Бож�ото Слово. Треба да го
прочитаме, но потоа мораме и да го
апсорбираме. Интересното е што го наоѓаме
ова ветување во книгата Откровение 1:3: 

БЛАЖЕН Е ОНОЈ КОЈ ЧИТА И ОНИЕ
КОИ ГИ СЛУШААТ ЗБОРОВИТЕ НА
ОВА ПРОРОШТВО И ПАЗАТ НА
НАПИШАНОТО ВО НЕГО; ЗАШТО
ВРЕМЕТО Е БЛИСКУ.

Ова се однесува на

книгата Откровение,

но мислам дека ова

ветување важи и за

Библијата општо.

Личноста што го чита,

слуша и го чува

Божјиот Збор, ќе

доживее благослови

како резултат. Не е

доволно само да се

чита Библијата. Треба

да ја слушнеме

Библијата, а со тоа

мислам како што

рекол Исус: „Кој има
уши да слуша, нека
чуе!“ (Матеј 11:15). 

Грег Лори
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Можеш да прочиташ цело
поглав�е од Библи�ата без да го
разбереш. Затоа не само што
треба да го читаме Бож�иот
Збор, туку треба да го слушаме,

да размислуваме за Него, да го
апсорбираме, да го запамтиме
и да медитираме на Него.

Зборот „медитира�“ може да нѐ
потсети на источната форма на
медитаци�а, но библиската
медитаци�а е поинаква. Во
источната медитаци�а, тие се
обидуваат да ги испразнат
своите умови, но во
библиската медитаци�а, ние ги
исполнуваме нашите умови со
Бож�иот Збор. Има знача�на
разлика.

Псалми 1:2
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Сè што треба да знаеме за Бог и

за животот можеме да го

најдеме во страниците на

Библијата. Затоа, одвој време да

го читаш, слушаш и чуваш

Божјиот Збор.



ДУРИ И ВО БОЛКАТА

БОГ Е ПРИСУТЕН
Ноемина била жена која поминала низ многу
страдање во животот. Го загубила својот сопруг и
своите два сина додека живеела во туѓа земја -
каде отишла со своето семејство во потрага по
подобар живот. Наместо подобар живот, во
Моавската земја доживеала трагедии. Кога се
вратила дома помеѓу својот народ, како резултат
на сите трагедии кои ги доживеала, побарала да ја
нарекуваат Мара (што значи огорчена), затоа што
Бог се свртел против неа. Но, Бог не ѝ дозволил да
живее со таков менталитет. 

Болката и страда-
њето се реалност

Како што го направил тоа
и со Ноемина, така Бог на 

за секој од нас.
Психијатрите, болниците
и гробиштата се реален
дел од животот. Секој од
нас ги доживеал и ќе ги
доживее во одредена
смисла. Но, важно е во
такви моменти да имаме
вистинска перспектива
на тоа што ни се случува.
Важно е да знаеме дека
Бог не е против нас само
затоа што се случило
нешто кое нѐ боли.

многу начини секој ден ќе нѐ
потсетува на Неговата љубов и грижа
за нас, дури и тогаш кога се
соочуваме со смрт, разочарување,
обесхрабрување и сл. Без разлика која
е болката низ која моментално
минуваш, сакам да знаеш дека тоа не
е така затоа што Бог е против тебе, а
многу добар знак за тоа се начините
на кои Бог ќе ти ја објавува Неговата
милост (преку Неговиот Збор,
пријателите, природата, музиката и
сл.) дури и тогаш кога ти е тешко во
животот. 

БОЛКАТА Е
РЕАЛЕН ДЕЛ ОД
ЖИВОТОТ, НО И

БОЖЈИТЕ
БЛАГОСЛОВИ
(ДУРИ И ВО
ВРЕМЕ НА
БОЛКА)

СЕ РЕАЛЕН ДЕЛ
ОД ЖИВОТОТ.

НИКОГАШ НЕ ГО
ЗАБОРАВАЈ ТОА!

Преку благонаклоноста на локален бизнисмен по
име Вооз кон нејзината снаа, Бог ѝ покажал на
Ноемина дека Тој не е против неа - како што таа
мислела. Бог ѝ се открил на необични начини во
секојдневието и ѝ покажал дека ја сака и се грижи
за неа. Ноемина, како што гледаме во Рута 2:20, го
разбрала тоа и малку по малку се освестувала, и
добила соодветна претстава за себе, признавајќи
дека Бог не е Бог кој е садист, туку Оној Кој се
грижи за неа.

01 02
Фотографија: Gustave Dore



               Се раѓаме, растеме, живееме во некое место. Имаме
прилики да избереме каде да го поминеме животот. Можеме
да �а менуваме територи�ата на живеење.

               Постои една територи�а, на ко�а ги собира сите
луѓе од Зем�ата. Влезот во неа е отворен за секого, но
повеќето луѓе не го знаат патот ко� треба да го изодат за
да стигнат таму. Немаат мапа со нив што ќе ги води.

               И �ас до неодамна не го знаев патот, немав мапа.
Талкав низ пусти предели, бара�ќи стапки по кои би одела,
кои би ме одвеле на добро место, погодно за живеење.
Талка�ќи, дознав за оваа територи�а, за ова пространо место.

               Посакав да живеам таму, зашто тоа е место
исполнето со радост, со мир, каде владее совршенство,
љубовта царува, а болка и солзи не посто�ат. „Таму
новороденче ќе игра над змиина дупка, дете ќе протега рака
кон змиино гнездо и нема да биде повредено. Волк ќе живее
со �агне; теле, лавче и вол ќе бидат заедно, и мало дете ќе ги
води.“ Нема да има кра� на тоа совршенство, на таа благодат!

               Сакам да живеам во тоа место, и затоа почнав да
го барам правиот пат. Ја имам мапата ко�а нема да �а
оставам сѐ додека не стигнам дотаму. Со не�зино
секо�дневно користење се здобивам со мудрост и храброст
смело да чекорам кон целта. Добивам ориентаци�а каде да се
движам. Го имам оруж�ето на љубовта кое ми помага да се
изборам со искушени�ата што се во мо�а средина. Вли�ание
врз мене имаат луѓето околу мене. Од некои апсорбирам
љубов и �а делам радоста со нив, а други ми даваат знаење за
суровоста во светот.

                Наоружена со љубов одам и ги канам и другите
заедно да патуваме кон совршената територи�а, во ко�а
место има за секо�. Се стремам кон постигнување на
целта – еден ден да пристигнам таму и да бидам жител на
таа територи�а.

Матеа Димова

Каде сакам
д а  ж и в е а м
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Единаесет пати во своето
евангелие, Јован ја опиша
нашата интимност со Исус
како „останување“. Што значи
да се „остане“ во Христос?

„Останувањето“ е
приврзаност

Некои библиски учители го
сведуваат останувањето на
послушност кон Божјите
заповеди. Секако, Исус нè учи
во Јован 15 дека послушноста
на неговите зборови е дел од
пребивањето во него.

 
Но, послушноста е повеќе
резултат од останувањето,
отколку нејзината суштина.

Пребивањето во Исус е начин
да се поврзеш и да бидеш со
него, да останеш во неговата

љубов постојано.
 

Пребивањето е „интимно и
органско“ (Јован 15:5).

„Пребивање“ во неговата
најсуштинска форма значи:

кои сме ние кога сме во
Христос.

 

Нашиот примарен идентитет
не е тоа што го правиме - туку

нашето пребивање во Исус.
 

Заедно со Јован, можеме да
кажеме: „Јас сум ученикот кој

Исус го љуби!“
(Јован 13:23; 20:2; 21:7,20)

ПРИБЛИЖИ СЕ
КАКО ДА ПРЕБИВАШ ВО ХРИСТОС

Како што Ме возљуби
Отецот, и Јас ве
возљубив вас.
Останете во Мојата
љубов! Јован 15:9
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Можеме да научиме да живееме во
поголема блискост со Исус - на
почеток, само на моменти, но како што
растеме во Божјата благодат тоа станува
сѐ повеќе наш начин на живеење.

Потоа откриваме дека што и да
правиме, ние остануваме во Исус и во
Таткото, наоѓајќи поддршка, значајност и
сила, додека се потпираме и се
одмораме во близина на Исусовото
срце. 

Ја напишав оваа кратка молитвена
поема за да ми помогне да пребивам во
Христос. Таа е инспирација од Псалм
148:14 и од искуството и учењето на
апостол Јован за пребивањето во Исус.

Те повикувам во тишина да размислиш
за моментот кога Јован ја потпира
главата на Исусовите гради на Тајната
вечера, додека ги молиш овие зборови
од твоето срце:

Приближи се

до Христос .

Вечерај со

Спасителот .

Погледни ја

неговата

насмевка .

Потпри се  на

Господ .

Слушни го

неговото

срцебиење.

Радувај се

што си  Негов

ученик .

Каква потреба или
предизвик имаш во твојот

живот, во кои треба да
„Приближиш до Христос“?

Бил Голтиер
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ЗА НАШИТЕ СЛАБОСТИ И
ИСКУШЕНИЈА, НАЈЧЕСТО
ЗНАЕМЕ ДА ГО ОБВИНИМЕ

ДРУГИОТ И ЗА СЕБЕСИ ДА СИ
НАЈДЕМЕ ОПРАВДАНИЕ, НО
СЕКОГО ГО ИСКУШУВА

НЕГОВАТА ПО ХОТТА КОЈА ГО
ВЛЕЧЕ И МАМИ. ЈАКОВ 1:14

 

ИСУСОВАТА ПАРАБОЛА ЗА
ЛОЗАТА И ГРАНКИТЕ НУДИ
СОВРШЕНА СЛИКА ЗА ТОА
КАКО ТРЕБА ДА ИЗГЛЕДА

ХРИСТОВИОТ УЧЕНИК. КАКО
ХРИСТОВИ СЛЕДБЕНИЦИ

МОРАМЕ ДА ЗНАЕМЕ ДЕКА НЕ
СМЕ ЛИШЕНИ ОД
ПРОБЛЕМИТЕ, ОД

ИСКУШЕНИЈАТА, ОД
НАПАДИТЕ, НО ЕДНО Е

СИГУРНО СО ИСУС СЕКОЈА
ПОТРЕБА ЌЕ ЈА ЗАДОВОЛИШ,

СЕКОЈА БОЛКА ЌЕ ЈА
ИЗЛЕКУВАШ. КОГА ОДИМЕ

ЗАЕДНО СЀ ЌЕ БИДЕ ПОЛЕСНО.

Од младите
за младите

Сечи� живот е различен, и секо�а животна
приказна е уникатна. Но, сите имаме нешто
заедничко во животот пред започнувањето на
личен однос со Исус Христос. А тоа се
зависностите кои сме ги имале, или можеби
сѐ уште неко� ги има и се бори со нив. Секо�
бил или сѐ уште е зависен од нешто. Неко� е
зависен од храна, неко� од алкохол, неко� од
цигари, неко� од дрога, да не продолжам да ги
набро�увам сите типови на зависности кои
посто�ат. Мо�ата животна приказна �а
вклучува зависноста од цигарите. Бев пушач
цели 10 години, без ден пауза. Бев страствен
пушач. Не планирав да го сменам тоа ка�
мене, сѐ додека не го запознав Исус на едно
длабоко личносно ниво. Исус го промени тоа
ка� мене. Тоа е една надприродна промена
ко�а се случи во мо�от живот. Доколку сакаме
нешто да промениме мораме на�прво да
знаеме зошто го правиме тоа? За кого го
правиме тоа? Да бидеш променет во Христос
значи да разбереш ко� навистина си во Него.

Ти си Негов ученик.

„Здравите немаат потреба од лекар, ту ку
болните; одете и научете се што значи:

Милост сакам, а не жртва. Зашто не до�дов да
ги повикам праведниците, ту ку грешниците
на пока�ание.“ Мате� 9:12-13

Исус Христос
променува
Моника Силјаноска 
Младинска група, ЕМЦ Скопје
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Ова беше стихот ко� што го
продлабочи мо�от однос со живиот
Бог, ова ми беше одговорот зошто да
престанам со цигарите. Една вечер
чита�ќи го Словото ми одекна ово�
стих и не ме остави да заспи�ам до
рани зори. Тогаш сфатив дека таа
завист што �а имав со цигарите било
спротивно на тоа што Словото вели
токму во ово� стих. Во тие моменти
направив избор, донесов одлука, но
на�важно од сето тоа беше
разбирањето зошто го правам тоа и
да го направам тоа со чисто срце.

Исус ми помогна откажувањето од
цигарите да го поминам лесно, дури
зачудувачки. Тоа беше сведоштво за
мене лично, но и за моите на�блиски
кои �а видоа промената во мо�от
живот. Сега веќе тоа е сведоштво и
за луѓето кои не ги познавам. Да ги
охрабрам дека има надеж во тие
борби. Дека одлуките кои ги носиме
со чисто срце, Бог ги благословува.

Но, одлуките бараат и послушност
кон Словото, биде�ќи таму Бог ни
кажува сѐ што ни е потребно за
животот и побожноста. 1 Петар 1:3

Заедништво на млади од
протестантските цркви во Скоп�е

Му благодариме на Бог за можноста,

младите од ЕМЦ Скоп�е и младите од
другите протестантски цркви,

повремено да се среќаваме и да
поминуваме време заедно.

Благословено е времето кога сме
собрани заедно да Му дадеме слава
на Бог со песни и единство во
молитва. Времето поминато со млади
навистина носи охрабрување за тоа
како Бог повикува млади луѓе да го
следат и да бидат Негови сол и
светлина таму каде што се.

Нека Бог нѐ води во понизноста да си
служиме едни на други во љубов и
добри дела.

„По тоа ќе ве познаат сите дека
сте Мои ученици, ако имате
љубов меѓу себе.“  -  Јован 13:35 

Симона Танчева
Младинска група, ЕМЦ Скоп�е
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НОВОСТИ ОД
ЗАЕДНИЦИТЕ



Од 3-ти до 5-ти март 2022 г. во ЕМЦ Моноспитово се одржа семинар за
лаички соработници, на ко� беа присутни 22-ца учесници и
соработници.  Со помош од предавачот од Шва�цари�а, суп. Штефан
Цуркер, заедно се размислуваше на темата: како да се подготви една
проповед. Му благодариме на Бог за можноста да се одржи ово�
семинар и да се вложува во службата на проповедниците. Следат
неколку коментари од учесниците:

Де�ан Василев, ЕМЦ Муртино
Ми се допаднаа начините на проучување на Библи�ата, поконкретно кога
размислувавме на белешките за време, место, лица, проблеми и употреба,

на еден текст. Тие принципи, односно начини на размислување ќе ми
помагаат во проучувањето на Библи�ата понатаму.

Данаил Ристовски, ЕМЦ Скоп�е
Ми се допадна што беше работен семинар, што не беше само слушање како
повеќето. Ми се допадна што семинарот имаше цел, и како понов
проповедник ми помогна да разберам дека можам да го концептуализирам
процесот на создавање проповеди. Ми отвори една интересна насока на
размислување.

Лаички семинар
во ЕМЦ Моноспитово
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Никола Јованоски, ЕМЦ Прилеп
За мене семинарот беше од добар карактер биде�ќи првпат учествувам на
ваков семинар и истиот беше доста поучен, како за спремање на проповед
така и за толкување на параболи. Исто така имавме и супер заедништво и
разговори. Тие работи се паметат. 

Величко Зафиров, ЕМЦ Кочани
Голема радост беше за мене, а и задоволство да присуствувам за прв пат на
еден семинар за лаички проповедници, каде што имав прилика да научам
многу работи кои ги сочинува една проповед. Tоа што посебно ми зема
внимание е моментот на размислување зема�ќи во предвид што можат да
доби�ат слушателите во то� момент, ко�а е целта на проповедта и не�зината
структура (вовед, главен и завршен дел или заклучок). Ова искуство е
всушност и темелот на она на кое сакам да работам во иднина.

Благодарение на ово� семинар имам една многу по�асна слика на
формирање или подготвување на проповед за во иднина. 

Ѓеорги Грнчаров, ЕМЦ Струмица
Беше корисно да се размислува и разглобува еден текст од Библи�ата, и да се
слушнат различни начини за тоа, како да се доживее еден текст преку
нашите сетила, и на еден покреативен начин. Ми се допадна начинот на ко�
што размислувавме на различни идеи за Библиско проучување.
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Комиси�ата за работа со деца и
млади (КРДМ) организираше
семинар за учители и соработници
на деца за неделните детски
часови. Семинарот се одржа на 26
февруари во ЕМЦ Муртино на ко�
присуствуваа 14 учители и
соработници. Семинарот беше
воден од Џенифер Мур и беше
поделен во четири сесии.

Во првата сеси�а од семинарот
беше опфатено како да се
структурира детскиот час.
Разговаравме за тоа како на децата
им е потребна стабилност и
предвидливост за да
функционираат добро во нивната
средина и како воспоставување на
распоред за детскиот час со
редовни рутини може да �а
обезбеди таа стабилност.

Во втората и третата сеси�а,
разговаравме за тоа како да
подготвиме лекции за детските
часови. Прво, разговаравме за тоа
како да избереме библиска
приказна или тема за детскиот час
и потоа како да се одреди главната
мисла или поука од лекци�ата. 

КРДМ

Семинар за
учители и
соработници за
детски часови во
ЕМЦ Муртино
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Откако ќе �а дознаеме главната
поука, што Бог сака да ги
подучуваме децата таа недела,
тогаш можеме да ги планираме и
креираме другите активности од
часот. Второ, зборувавме за тоа
како на децата им е потребна и
разновидност со цел да останат
заинтересирани и присутни во
учењето, значи потребно е да се
создаде разновидност во стабилна
структура.

На последната сеси�а,
разговаравме за омилената тема на
сите: водење на самиот час.
Разговаравме за важноста учителот
да е добро подготвен за часот, да
има организирана училница и да
создава атмосфера на меѓусебно
почитување. Создавање атмосфера
на меѓусебното почитување, често
започнува со почитување и
управување на самите себе.
Разговаравме исто така и како,
давањето на �асни и позитивни
инструкции, и коригирање на
однесувањето на позитивен начин,
придонесуваат за добро водење на
детскиот час.

Имавме прекрасно време на
заедништво и споделување.
Му благодарам на Бог за
поминатото време и за можноста
да имаме еден ваков семинар, ко�
што придонесе за раздвижување и
активирање на службата со деца во
ЕМЦ во Македони�а.

 
Симона Танчева
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Искуства од
учесниците

На 26-ти февруари во ЕМЦ Муртино се
одржа семинар за учители на детски
часови. Јас прв пат присуствував на
ваков семинар и за мене ова беше
ново искуство. Научивме многу, на
семинарот беа опфатени неколку
точки: како да се подготви библиската
лекци�а и да се искористат помошни
алатки за да се за�акне главната мисла
преку активности за деца, како да се
научи библиски стих, одбирање на
песнички, заедничка молитва и
создавање на позитивна средина. Тоа
беше прекрасно поминато време,

благодарна сум на Бог за ово� семинар
и се радувам што бев дел од него.

Мир�ана Алачева

Се радувам што можев да
присуствувам на оваа обука за деца
ко�а што се одржа на 26-ти февруари.

Ова за мене беше едно прекрасно
искуство од кое што можев да научам
многу за тоа како треба да се
одржуваат детските часови, како да се
подготвува библиска лекци�а, како
децата полесно да го научат и
разберат библискиот стих, да се
молиме сите заедно со децата и да
создадеме позитивна средина во ко�а
што секо� би се чувствувал
благословено. Имавме благословено
време и му благодарам на Бог што
можев да присуствувам на оваа обука.

Македонка Паланкова

Се радувам што можев да
присуствувам на обуката за учители на
деца ко�а беше организирана од
страна на КРДМ и се одржа на 26-ти
февруари во ЕМЦ Муртино. Ова беше
големо охрабрување и поттик посебно
за нашата заедница во Моноспитово
каде што повеќе од 4 години нема
неделни часови за деца. Благодарна
сум на Бог што бевме охрабрени и од
27-ми март почнавме повторно со
детски часови. Се радувам и за
дружбата со сите кои беа присутни на
обуката биде�ќи речиси две години
бевме лишени од поголеми средби
меѓу заедниците. Ова беше вистинско
освежување и радост за сите нас!

Нека Бог �а води и благослови
работата со деца насекаде.

Габриела Чорева

Многу сум благодарна и радосна што
можев да присуствувам на обуката за
деца ко�а беше одржана на 26-ти
февруари во ЕМЦ-Муртино. На оваа
обука имавме можност да
разгледуваме и споделуваме идеи
како добро и правилно да работиме со
децата. Дискутиравме што децата
сакаат и на каков начин треба да �а
спремаме Библиската лекци�а,

полесни методи за учење стих на
памет итн. Децата треба да се
чувствуваат добредо�дено и при�атно.

И на�важно од сѐ, да можат на
правилен начин со Бож�а помош, да го
слушаат и примaат Евангелието.

Жаклина Атанасова
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Согледува�ќи �а потребата од
раздвижување и активирање на
детските групи во заедниците,

Комиси�ата за работа со деца и
млади (КРДМ) овозможи да се
одржат обуки за учителите на
деца, како и за нови соработници
кои се вклучи�а во службата со
деца, локално во заедниците.

Обуките се одржаа на 12-ти и 26-

ти март, во ЕМЦ Струмица, и беа
водени од страна на Миси�ата за
Евангелизаци�а на деца (МЕД),

специ�ализирана христи�анска
организаци�а за тренинг на
водачи на деца во црквите.

Обуките беа поделени во три
дела: основи еден, основи два и
импакт лекции. Во основи еден се
разгледуваа разните начини како
да се обработи и претстави
евангелието на децата. Вториот
дел беше за тоа како да се на�дат
децата од своето место на
живеење и како да ги доведеш до
Христос. Останува во скоро време
да се спроведе и третата обука за
импакт лекциите. 

Обуки со МЕД за
водачи и
соработници на
неделните
детски часови
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Обуките беа пропратени со видео презентаци�а, интересни игри, рачни
работи, песни, и се разбира, молитви и читање од Библи�ата. 

Имаше можности за прашања и коментари. Интересни беа
истражувањата на статистиките за тоа колку деца имаме во местото каде
живееме, и резултатите покажаа дека во нашите населени места имаме
доволно потенци�ални деца со кои може да се работи. 

Сите учесници доби�а и матери�али за работа.

Се надеваме дека овие обуки ќе дадат плод во сите наши заедници и ќе
се обноват детските часови како и за�акнат. 

Молете се Бог да �а благослови работата со деца во нашата црква како и
во другите цркви зашто децата се многу ценети во очите на Нашиот
Господ и Спасител Исус Христос.

Де�ан Василев
Локален Пастор
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Работа  со  деца
Работа  со  млади
Работа  со  жени
Литература
Мисионирање  и
евангелизаци�а
Меѓурелигиска  соработка
Соци�ални  медиуми  и
односи  со  �авност
Ди�акони�а

Делегатите  беа  поделени  во
следните  осум  работни  групи :

Ваквиот  начин  на  работа  беше
поздравен  од  делегатите  и  се
покажа  како  многу  поефективен
во  споредба  со  тоа  како  досега
ги  одржувавме  нашите  ГК .

За  секо�а  од  овие  групи  се
оформи�а  и  тимови ,  составени
од  по  едно  лице  од  секо�
дистрикт ,  кои  ќе  �а
продлабочуваат  соработката
помеѓу  нашите  дистрикти  во
областите  кои  беа  опфатени  со
работните  групи .

На  завршната  Богослужба  во
недела ,  Мустафа  Исуфи  беше
ординиран  за  пасторска  служба
и  то�  е  првиот  ординиран
пастор  од  Албани�а .

Благодарност  на  Бог  за
Неговото  водство ,  како  и  на
домаќините  за  топлиот  пречек .

Де�ан  Арсов

Ова  беше  прва  редовна
Годишна  Конференци�а  (ГК)
откако  Албани�а  се  приклучи
како  трет  дистрикт  на  нашата
ГК ,  а  воедно  и  прва  ко�а
воопшто  е  одржана  во
Албани�а .

Се  одржа  од  11-ти  до  15-ти  ма�
во  ЕМЦ  Поградец ,  со  вкупно
60-на  делегати  и  10-на  гости ,
како  и  бро�ни  волонтери  кои
помагаа  на  Конференци�ата .

Темата  на  ГК  беше  од  Ефес .  4:4
„Едно  тело  сте  и  еден  Дух ,  како
што  сте  и  повикани  кон  една
надеж  на  ваше  то  звање . “

Ово�  пат  делегатите  имаа
повеќе  слободно  време
исполнето  со  заеднички
прошетки  и  дружење  за
подобро  запознавање  меѓу
себе ,  а  особено  со  методистите
од  Албани�а .

Од  оваа  година ,  се  смени  и
начинот  на  водење  на  ГК ,  при
што  на�големиот  дел  од
времето ,  делегатите  го  поминаа
поделени  во  тематски  работни
групи .  Во  нив  се  дискутираше
моменталната  состо�ба  во  сите
три  дистрикти  и  се  разгледуваа
идеи  за  активности  кои  би
можеле  да  ги  имаме  во
периодот  до  следната  ГК .
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ИНФОРМАЦИИ ОД
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2022



РАБОТА СО ЛИТЕРАТУРА

Во  поглед  на  уредувањето  околу  литературата  на  нашата  црква ,
исто  така  настапи�а  одредени  промени .
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Понатаму  грижата  околу  литературата  ќе  �а
има  Невенка  Арсова ,  со  помош  од  Симона
Танчева  и  Ревека  Василева .  На  новиот  тим
му  го  посакуваме  Бож�ото  водство  и
благослов  околу  работењето  со  литературата
на  ЕМЦ  во  Македони�а .

Имено  Кристина  Цеков ,  ко�а  35 год .  се  грижеше
околу  уредувањето  на  литературата ,  од  оваа
година  е  заменета  со  нови  сили .  На  Годишната
Конференци�а  2022,  во  име  на  црквата ,
Претседателот  на  Црковното  Претставништво
Д-р  Емил  Заев ,  заедно  со  еден  подарок ,  ѝ
искажа  благодарност  за  таа  долгогодишна
служба  што  �а  извршуваше .

Информации  од  канцелари�ата  на
суп .  Мар�ан  Димов ,  ма�  2022 година

Во  поглед  на  задолжени�ата  од  Епископот
за  Дистриктот  Македони�а ,  во  нашите
заедници  останува  сѐ  исто ,  освен  тоа  дека ,
ЕМЦ  Македони�а  добива  нов  ординиран
пастор  ко�  доаѓа  од  ЕМЦ  Добрич ,  Бугари�а .
Тоа  е  Пастор  Милен  Стефанов ,  ко�  заедно
со  сопругата  Ирена ,  после  одлуката  на
Годишната  Конференци�а  2022 г ,  ќе  бидат

ЗАДОЛЖЕНИЈА ОД ЕПИСКОПОТ

поставени  на  пасторска  служба  во  ЕМЦ  Радовиш  и  Раклиш .  Им  го
посакуваме  Бож�ото  водство ,  радост  и  мир  во  службата  ко�а  ќе  �а
извршуваат  понатаму ,  со  благодарност  на  Бог .



               Мотото на нашиот црковен отец Џон Весли „preach and print“
(проповеда� и печати), за работата со литература, би го протолкувала
отприлика вака: сведочи за верата преку публикации, дава� информации
за теологи�ата, соци�ални принципи и активности на нашата црква и
известува� преку границите за нашата поврзаност.
Ова мото ми беше важно во изминатите 35 години, исто така и во оваа
година, уште една со Ковид.

               Христи�анската литература се покажа особено важна во
изолаци�ата, за луѓето кои - без разлика од ко�а причина - не можеа да
присуствуваат на црковните служби.

               Поради тоа, во некои заедници редовно се печатеа проповеди
и друг матери�ал, кои доброволци ги разнесуваа по домовите на луѓето.
Мо�ата на�добра соработничка, Ребека Пенева, веќе неколку години е
многу креативна и секо�дневно испраќа охрабрувачки библиски слова,
цртежи и преводи на библиски медитации преку месинџер или е-пошта.
Ти благодарам Ребека!

               Со ова ГК завршува мо�ата работа за литература. Таа ме
исполнуваше повеќе од 35 години и ме научи многу - вклучува�ќи и на
кого можам да сметам, а на кого не. Таа ме предизвикуваше. На кра�от
сепак преовладува благодарноста.

               Благодарност до сите луѓе кои беа со мене на то� пат, ме
поддржуваа, ме збогати�а и надополни�а. Ви благодарам за почитта на
мо�ата работа и за при�ателствата, на соработниците им благодарам за
сите средби и многуте креативни идеи.

               Мо�от прв учител беше Вили Науснер. Иако немав искуство во
оваа служба, то� ме убеди дека можам да го направам тоа. Прво ме
научи на електрична машина за пишување, на ко�а �а напишав книгата
за деца „Хамид и Кинца“ (1989) и уште многу други работи. Откако �а
совладав оваа машина, то� го донесе првиот Mac, на ко�, на почетокот не
можев да се навикнам.

З Б О Р ,  Д В А  Н А  К Р А Ј О Т
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               Во 1992 година, со помош на Вили,
успеав да ги об�авам „Литургиските текстови за
заедниците“ како прво дело на комп�утер. Со
бескра�но трпение, то� дење и ноќе ми
об�аснуваше што е важно - понекогаш ми
требаше малку да паднам од столот од умор.
Сакам постхумно да му се заблагодарам, но
исто така и на сите тро�ца епископи, кои во
ово� период имаа надзор тука и кои секогаш �а
поддржуваа литературата.

               Преку работата во областа на
литературата го открив и моето на�големо
хоби, истражувањето на нашата црковна
истори�а. Тоа ни овозможи да се об�ават некои
брошури за почетоците на нашата црква во
Македони�а, Албани�а, за мисионерките и
библиските жени и многу повеќе. Ќе �а
продолжам оваа работа и се надевам дека ќе
наидам на многу интересни работи, биде�ќи
црква без интерес за сопствената истори�а,
сопственото минато, нема иднина.

               Посебна благодарност упатувам до
Вилфрид и Џин Науснер, кои секогаш беа
подготвени да ги преземат неопходните
чекори за поддршката на делото на
литературата и истори�ата во Македони�а и
пошироко. Тие не само што ме снабдуваа со сѐ
што е потребно, за литературата да се одржува
на техничко ниво, туку исто така секогаш беа
тука со своите охрабрувања и добри совети.

               На мо�ата наследничка ѝ �а посакувам
потребната истра�ност и Бож�иот благослов, без
кои сето залагање е залудно. Можам да
посведочам дека интензивниот ангажман со
литературата носи и огромна лична
придобивка.

Кристина Цеков
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Фотографии од Душан Тордај,  Годишна Конференција 2022, Поградец, Албанија



Христијанска песнарка

ИНФОРМАЦИИ

Aпликаци�ата „Христи�анска песнарка“ може да се
на�де на Play Store на тво�от андроид телефон,

Таму ги има сите песни од двете духовни
песнарки кои се издадени од ЕМЦ во Македони�а.
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Библија

Апликациите „Библи�а“ и „Библи�а за
деца“ можат да се на�дат на Play Store

или App Store на тво�от телефон. Таму
можеш да читаш секо�дневни четива,

да споделуваш, да се поврзуваш со
други христи�ани од целиот свет.

Веб-страница

9 ч. од ЕМЦ Струмица
10 ч. од ЕМЦ Скоп�е

На www.emc.mk можете да
ги следите сите новости од
активностите во ЕМЦ низ
Македони�а, како и преноси
од неделните Богослужби:

Сметка на ЕМЦ

Добредо�дени се вашите
доброволни прилози за
работата со литература на ЕМЦ
во Македони�а, на ко�а било од
следниве сметки, со цел на
дознака: ЗА ЛИТЕРАТУРА

Фотографиите кои се
користени во списанието се
преземени од страната:

www.unsplash.com

НЛБ Банка
210-0471551901-34

Шпаркасе Банка
250-0080004168-42

* сите апликации може да се инсталираат со скенирање на кодот



П О Т Р Е Б И
З А
М О Л И Т В А

Детски камп (29 јуни-2 јули)

Младински камп (20-23 јули)

Повеќе пастори и служители

Да се зголемува единството и

соработката помеѓу заедниците

Црковното раководство

Социјалната работа која се

извршува преку Дијаконијата

Молитвата не
треба да ни
биде последно
средство туку
прв ресурс
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1
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4

5

1     Матеј 28, Исусовото ____________

2     Матеј 27:33 Местото каде беше распнат Господ Исус Христос

3     Матеј 27:32 Исус беше распнат на ____________

4     Матеј 27:23 Исус беше ____________

5     Матеј 27:2 Христос Го предадоа на управникот ____________
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Издава: ЕМЦ во Македонија
Уредник: Невенка Арсова
Дебарца 9, 1000 Скопје

+389 200 012 / l i teratura@emc.mk
 

www.emc.mk

Списанието е достапно онлајн на веб-страницата


