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БОГ Е
ДОБАР
„Славете Го
Господа, зашто
е до бар, зашто
е вечна милоста
Негова!“   
Псалми   107:1   
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Кога дојде автобусот, го
упатив кон вратата. Ги
добивме билетите и седнавме
еден до друг. Продолживме
да разговараме, сега на
сериозни животни теми. Но,
се изненадив кога рече:
„Знаете госпоѓо, Господ е
добар“. За момент помислив:
„Како може слеп човек да
каже такво нешто? Потоа
продолжи: „Дури кога
ослепев сфатив колку добри
луѓе има. Му благодарам на
Бог за нив, секој ден“.

Мојата средба со овој човек
ме научи нешто - дека треба
да бидеме благодарни за
големите и малите работи во
нашите животи, секој ден.

Бог вети дека никогаш нема
да нѐ остави и дека ќе ги
води сите наши чекори. Затоа
сега, со каков проблем и да
се соочам, смирена сум и
знам дека Бог и добрите луѓе
ќе ми помогнат да го
надминам.

Господи, ти благодариме за
Твојата милост секој ден.
Помогни ни да ја покажеме
нашата благодарност
правејќи им добро на луѓето
што ги среќаваме секој ден.

Еден ден еден слеп
човек застана до мене
на автобуската
станица. Почнавме да
разговараме - најмногу
за возењето со автобус
и колку долго ќе треба
да чекаме. Беше
пријатно друштво.



Секој ден, Глен излегува надвор
со својата кола и така седејќи во
автомобилот, си купува утринско
кафе во блиската продавница.
Но, тој секој ден ја плаќа и
нарачката на лицето во колата
зад него, барајќи од касиерката,
заедно со кафето, да му посака и
убав ден. Глен не познавал ниту
еден од тие луѓе. Не бил ни
свесен за нивните реакции; но
едноставно верувал дека овој мал
знак на внимание е нешто
најмалку што може да го направи
за некој друг. 

Меѓутоа, во една прилика дознал
за ефектот на неговите постапки
кога прочитал анонимно писмо до
уредникот на еден локален
весник. Тогаш открил дека
неговиот добар гест, на 18-ти јули
2017 година, го поттикнало
лицето во автомобилот зад него,
да ги преиспита своите намери и
да не си го одзeма животот.

„ЗА ДА БИДЕ ТВОЈАТА МИЛОСТИНА ТАЈНА; И
ТОГАШ, ТВОЈОТ НЕБЕСЕН ОТЕЦ, КОЈ ГЛЕДА
ТАЈНО, ЌЕ ТЕ НАГРАДИ ЈАВНО.“   МАТЕЈ   6:4       
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КАКО ДАВАМЕ?



Глен секој ден ги плаќал
нарачките за луѓето во
автомобилот зад него, без да
добие признание за тоа. Само
овој пат го видел ефектот од
неговиот гест. Кога Исус вели
дека „А ти, кога даваш
милостина, да не знае твојата
лева рака што прави
десната,“ (Матеј   6:3 ),  Исус нè
поттикнува да даваме - како
што прави Глен - без да
имаме потреба од признание.

Кога даваме од љубов кон
Бог, не очекувајќи другите да
ни се заблагодарат, можеме
да веруваме дека нашите
дарови — големи или мали —
Бог ќе ги искористи за да ги
задоволи потребите на оние
што ги добиваат.

Татко, ти благодарам за
добрите нешта кои ги имаме.
Помогни ни да ги забе-
лежиме потребите кои ги
имаат другите и несебично
да го споделиме со нив она
што го имаме. Помогни ни да
не бараме заслуги, туку да го
сториме тоа на начин што Ти
дава слава на Тебе.
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ИСУС НЀ ПОТТИКНУВА ДА
ДАВАМЕ - БЕЗ ДА ИМАМЕ
ПОТРЕБА ОД ПРИЗНАНИЕ



НАЈДОБРОТО МЕСТО - ДА СЕ
ОТКАЖЕШ ОД НЕГОДУВАЊЕ
Кога ти се случи последен
пат да застанеш, да
погледнеш кон небото и
да кажеш: „Благодарам?“

Секогаш постојат многу
причини за да бидеме
благодарни. Сепак, често
се фокусираме на тоа за
кое не сме благодарни.
Така, наместо да се
дефинираме со
благодарност, ние како
Божји народ му даваме
простор на негодувањето,
а нашите мисли и зборови
се исто толку полни со
незадоволство, како и кај
неверниот свет околу нас.

Тоа што ни треба е
редовно обновување на
нашите приоритети. За
среќа, неделното утро
доаѓа на секои 7 дена.
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Текстописецот Ендру
Петерсон има напишано
песна која истражува
слично прашање. Во неа
ги спомнува некои од
најдобрите дарови во
животот - изгрејсонце,
убавина, пролет, деца,
љубов, простување - и
прашува: „Не сакате да
му се заблагодарите на
некого за ова?
Секако дека сакаме. Но,
друго прашање е дали ќе
го направиме тоа или не.



Да немаш благодарност
е исто како да си го
изгубил видот. Знаеш
дека не можеш да ја
видиш иднината, а
моменталните
оптоварувања се повеќе
отколку што можеш да
поднесеш. Имаш
зафатена недела,
а твојот свет се состои
само од тоа што се
наоѓа сега пред тебе.
Но, доаѓа недела.
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ГОРИВО ЗА
БЛАГОДАРНОСТ

Најдоброто место за да ја
искажеш твојата
неблагодарност е
локалната црква. Овие
неделни богослужби – нè
обучуваат да ги гледаме
работите на правилен
начин.

Како може славењето
да ѝ помогне на нашата
неблагодарност?

Ако недостатокот на
благодарност е резултат
од повлекување во
себеси, тогаш
заедничкото славење нè
носи во спротивната
насока:

Се молиме, кревајќи ги
очите кон Оној што ни
помага. 

Пееме, гледајќи кон
Исус, Зачетникот и
Довршителот на
нашата вера.

Ги исповедаме нашите
гревови, гледајќи во
крстот за да ја видиме
длабочината на
љубовта на Отецот.

Го слушаме Зборот
што нè повикува да го
насочиме погледот кон
горните нешта.
Колосјаните 3:1–3;
Псалм 119:15

Ја славиме
Господовата Вечера,
каде што го гледаме
евангелието во пракса.   
1 Коринтјаните 11:23-26

Се дружиме, гледајќи
ги потребите и
интересите на другите.     
Филипјаните 2:3

      Псалм 121:1

      Евреите 12:2

      1 Јован 3:1



Тоа е можност да се
потсетиме на она што сме
го примиле во Христос. И
кога ќе го споредиме тоа
што сме го добиле со тоа
што го заслужуваме,
неизбежно е да кажеме:
„Фала Ти“.

Секоја недела, додека
учествуваме во
заедничкото славење
на Богослужбите,
нашите срца се
штелуваат за да бидеме
благодарни во сите
околности (1 Сол. 5:18).

И така насекаде околу
нас, почнуваме да
наоѓаме гориво (извор на
сила) за да бидеме
благодарни.
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КОГА ВЕРНИТЕ
СЕ БЛАГОДАРНИ

Апостол Павле вели:
Правете сѐ без
мрморење и дво уме ње,
за да бидете прави и
чисти, не по рочни чеда
Божји, сред изопачено и
развратно поколение, во
кое светите како светила
во светот (Филипјаните
2:14-15).

Благодарниот живот е
привлечен живот, а
благодарните луѓе се
жив пример за Божјата
добрина.

Римјаните 1:21 ги
опишува оние кои не го
познаваат Бог како оние
кои „не Му благодарија“.
Обележје на оние кои се
противат на вистината е
дека не се благодарни и
не знаат кој на крајот ја
заслужува нивната
благодарност.

Зарем не треба да има
остар контраст во
животите на тие кои го
познаваат Бог? Зар не
треба нашите животи
да покажуваат една
радосна и скромна
свесност за тоа колку
Бог бил неверојатно
добар кон нас?

Со други зборови,
заедничкото славење ги
тргнува нашите
погледи од себе и ги
свртува кон Исус.

Кога растеме во
благодарноста, не сме
единствените кои
имаат корист од тоа.



Ова не е повик за да
имаме вештачка насмевка
на лицата. Никој не го
сака тоа. Ова не е ниту
повик да се игнорираат
животните реалности.
Имаме вистински
причини за тага и
доживуваме вистинска
болка низ животот.
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Наместо тоа, ова е
повик за да имаме
трезвена благодарност,
полна со стравопочит –
која што Г.К. Честертон
ја нарекува „среќа
удвоена од восхит“. Во
најдобар случај, нашите
животи служат како
покана за другите да се
запрашаат, според
зборовите на Петерсон:
„Дали не сакате да му се
заблагодарите на
некого за ова?“

Сакаме светот да го знае
одговорот на прашањето
на Павле во 1. Кор. 4:7,
кога тој прашува: „Што
имаш, што не си примил?“

Христијаните знаат дека
одговорот е НИШТО.
Ние не носиме ништо на
масата освен празни раце
кои се отворени за
Божјата милост.
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ДОЗА ОД НЕДЕЛЕН
УТРИНСКИ СЕРУМ

Нема да можеме
совршено да ја изразиме
нашата благодарност за
сето тоа што Бог е, и за
сето тоа што Тој го
направил за нас. И
нашите животи никогаш
нема да изгледаат толку
привлечни колку што би
сакале; нашите поплаки
и негодувања излегуваат
на површина полесно
отколку што сакаме.

Затоа ни е потребно
неделното утро. На нас
очајно ни треба да ги
креваме очите во
славење заедно, секоја
недела. Нашите срца
имаат потреба од
потсетување за тоа што
заслужуваме за нашиот
грев и колку Христос
направил за нас.

Така, ние повторно
стануваме од кревет во
недела наутро, додека
светот спие. И додека
славиме, додека ги
креваме очите за да
кажеме: „Благодарам“,
Бог сигурно ќе ни ја
даде благодатта што ни
е потребна за уште
една недела да Го
сакаме, да Му служиме
и да зависиме од Него.

Мет Дамико



ПОНЕКОГАШ, НЕ СЕКОГАШ

Не секогаш
ќе имаме
мирно време за размислување,
не секогаш
ќе биде
тивко околу нас
за да пишуваме.

Не секогаш
ќе се наоѓаме
во пријатно опкружување,
не секогаш
погледот наш ќе го освојуваат
сончевите зраци на заминување.

Не секогаш
радосни ќе бидеме,
не секогаш
со ведар поглед ќе поздравуваме,
не секогаш
весело ќе ни треперат усните,
не секогаш
од восхит ќе ни зрачи лицето.

Понекогаш
тажни ќе бидеме,
понекогаш
солзи ќе лееме,
понекогаш
сјајот на новиот ден
не ќе го забележуваме.

Понекогаш
од виорот таговен
неприметно понесени ќе бидеме,
в длабочините мечтајни
полека ќе тонеме.

Но никогаш,
никогаш да не забораваме
дека овде ништо вечно не трае,
дека овде привремено престојуваме
и секој миг за надградба наша е!

Во пријатните мигови
да се радуваме,
од нив сила да собираме,
во тегобите
лицето Божјо да Го бараме!

МАТЕА ДИМОВА
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Вие младите имате повеќе карактеристики,
кои ве истакнуваат вас како млади. Општо
земено вие имате една духовна подвижност и
темперамент, кој преку Божјата милост ве
поттикнува и ве оспособува да правите многу
добри нешта, каде што другите кои се
обесхрабрени остануваат пасивни. Вие го
имате вашето здравје и телесните сили, кои
ве квалификуваат за да служите на болни и
слаби луѓе, на еден посебен начин. Исто така,
во состојба сте да ги земете и да ги носите
крстовите, кои може да се најдат пред вас на
патот. Затоа, вложете ги сите телесни и
духовни сили во служба за вашите браќа и
сестри кои страдаат; и благодарете Му на Бог
за тоа што можете да ги употребувате за една
толку важна служба.

ИЗБРАНИ ТЕКСТОВИ
- ОД ЏОН ВЕСЛИ
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Привилегијата на младите

Не природа - туку создание
Повеќето родители поддржуваат еден
атеизам, дури и оние кои го љубат Бог, или
барем имаат стравопочит пред Него. Тоа се
случува тогаш, кога поминуваат часови и
денови со своите деца, а притоа ниту еднаш
не го спомнуваат Божјото Име. На тој начин
родителите не ли го хранат атеизмот преку
тоа што делата на созданието ги препишуваат
на дејствувањето на природата?
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Штом ќе почнат да
разбираат твоите
деца, укажувај им на
тоа дека: Бог е тука
и Тој е насекаде.
Бог те створи тебе,
мене, Земјата,
Сонцето, Месечината,
едноставно сѐ.
Сѐ му припаѓа Нему:
небото и Земјата и сѐ
што е на нив. Бог ги
подредува сите
работи. Тој дозволува
Сонцето да свети,
ветрот да дува и
дрвјата да даваат
плодови. Ништо не
се случува по
случајност; тоа е само
еден глупав збор,
зашто такво нешто,
како случајност, не
постои.

Не престанувај да се трудиш
во твојот живот, сѐ додека не
ги видиш плодовите од твојот
труд. Ќе откриеш колку многу
ти е потребна сила од Бог за
тоа. Без Божјата сила, само
трпението никогаш не било
доволно и нема да биде. Ако
уште во раното детство, добро
си ги упатувал твоите деца, а
сепак во сегашноста не гледаш
плодови, немој да заклучуваш
дека нема ни да има. „Лебот
кој го пушташ по водата“,
можеби ќе биде по долго
време пронајден. Семето кое
долго време се одмарало во
земјата, најпосле може да
принесе богата жетва – пред сѐ
ако не престанеш да го молиш
Бог за тоа.

Постојаноста води
кон целта

Љубовта го олеснува трудот
Колку често им даваш на твоите деца да јадат? Сигурно
не помалку од трипати на ден. Дали душата вреди
помалку од телото? Нема ли исто толку често да ѝ даваш
храна? Ако го сметаш тоа за премногу тешко, тогаш
нешто не штима во твоите мисли. Или не ги сакаш
твоите деца доволно или не го сакаш доволно Оној, Кој е
ваш заеднички Татко. Понизи се пред Него и моли Го да
ти даде повеќе љубов, а љубовта ќе го олесни твојот
труд.



Посебно внимавај на тоа, на твоите деца да им бидеш
добар пример преку твојот начин на живеење, за
добрата на кои ги учиш. Никогаш не дозволувај да
гледаат или слушаат нешто што тие не би требало да го
прават. Ние мораме да пазиме на децата и сериозно да
ја сфаќаме нашата улога пред нив. Тоа што би можело
да го повреди нивниот нежен разум, да не се прави во
нивно присуство. Што се однесува до нивното духовно
добро, ваша прва должност на љубовта е, да ги
предадете на Бог. Вие мора да ги навикнете на доброто,
да ги предупредувате и упатувате, за да ги воспитате во
мудроста и во стравот Божји. Гледајте, колку што е
можно порано, основните начела на религијата да им ги
направите вкусни за нивната душа, колку што одговара
на нивните способности, за да се увежбуваат во
светоста. Секое насочување би требало да биде
поткрепено преку добар пример.
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Давање пример

Кога човекот е гневен, не може да гледа јасно. Дали
гневењето не ги заслепува очите на разумот, како што
чадот ги заслепува телесните очи? Колку малку можеме
да учиме од оние, кои гледаат сѐ како низ облак! Во гнев
човек не треба да дава поуки. Тогаш тој губи секакво
дејстување кај детето. Детето ќе мисли дека доби поука
зашто родителите се гневни, а не зашто тоа згрешило.

Гневот ослепува
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Во името Божјо морам итно
да ве замолам: Бидете спремни
да ги променувате вашите
пресведочувања! Без разлика
со какви предрасуди сте се
здобиле преку вашето
воспитување, навики или
преку примери од други луѓе!
Оддалечете се од нив, колку
што е можно подалеку!

Бидете спремни да допуштите
да бидете просветлени од Бог
или од луѓе! Не ги затворајте
вашите очи пред тоа нешто! Туку
многу повеќе радувајте се што
гледате повеќе отколку
претходно, пред да ви се
отворија очите на разумот.

Вие, кои утрото, можеби и
пладнето веќе го имате позади
себе, вие, кои можеби веќе сте
опфатени од сенката на
замрачувањето, дајте ѝ на идната
генерација еден подобар пример.
Гледајте да го користите секој
миг кој ви преостанува.

Кога бев многу помлад, се
сметав скоро за непорочен;
но Му благодарам на Бог, што
сега се познавам подобро.

Избрани текстови од Џон Весли

Отворени за ново



Кога ќе јадеш и ќе
бидеш сит, и ќе
изградиш убави куќи и
ќе се вселиш во нив,
кога ќе ти се намножи
крупниот и ситниот
добиток, и кога се
збогатиш со многу
сребро и злато, и од сѐ
ќе имаш во изобилие,
гледај, да не се
возгордее срцето твое,
та да заборавиш на
Господ, твојот Бог, Кој
те изведе од
египетската земја, од
домот на ропството; 
Второзаконие 8:12-14

ЛЕК
ПРОТИВ
ЗАБОРАВOT
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Кога Бог им ја ветил земјата на Израелците, Тој им
кажал дека станува збор за област која е навистина
богата - нешто во кое и самите тие се увериле пред да ја
освојат. Но, пред да почнат со освојување на земјата, Тој
им дал неколку духовни принципи до кои требало да се
држат доколку сакале земјата да им служи за добро,
наместо да биде за нивна пропаст. Еден од тие
принципи била претпазливоста.



Имено, Бог преку Мојсеј
ги предупредил
Израелците да внимаваат
на нивните срца тогаш
кога ќе влезат во земјата
и ќе ги уживаат нејзините
благослови. Тој бил
свесен дека човековото
срце е склоно кон
удобност и заборав и
затоа ги потсетил да не
бидат толку многу
насочени кон Неговите
благослови, така што ќе
го заборават Него.

И ние денес ги уживаме
Божјите благослови во
многу области и аспекти
од нашите животи.
Иако Бог нам денес не ни
дал ветена земја, сепак ни
дал многу други нешта и
исполнил голем број
ветувања во нашиот
живот. 

Кога ги уживаме
благословите дадени
од Бог, од суштинска
важност е да не
заборавиме на Него.

Семејството, финансиите,
кариерата, пријателите,
талентите, животните
прилики и слично, сите
овие нешта ни се дадени
од Бог. Но, доколку не
бидеме внимателни,
толку многу ќе им
обрнеме внимание на
даровите, што ќе го
заборавиме Дарителот.

Како да се пазиме од
сето ова? Одговорот е:
да практикуваме
благодарност кон Бог.

Благодарноста ни помага
од една страна да им се
радуваме на
благословите, а од друга
страна постојано да се
потсетуваме дека тие
благослови имаат извор,
а тоа е Самиот Бог.
Благодарноста ни помага
да се бориме против
заборавот и да се бориме
против тоа благословите
да го заземат најважното
место во нашите срца,
она место за кое достоен
е само Бог.

Никола Гиневски
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2
3

           Кога си ги склопуваш рацете, најблиску до тебе
е палецот. Па, почни со молитва за твоите најблиски –
фамилијата и пријателите.

Му благодарам на мојот Бог секогаш, кога си спомнувам за
вас, – во секоја моја молитва се молам со радост за сите вас
– заради вашето учество во Евангели ето од првиот ден, па
сѐ досега. (Филипјаните 1:3-5)

           Вториот прст е показалецот. Моли се за оние кои
поучуваат – Библиски учители, учители во училиште и
секој на кого се угледуваш.

Браќа, молете се за нас! (1 Солунјаните 5:25)

           Следниот прст е највисокиот. Те потсетува да се
молиш за оние кои се на власт – црковни водачи,
одделенски раководители, општински и државни
управители.

Молам, пред сѐ, да се прават про сби, молитви, молби и
благодаренија за сите луѓе: за царевите и за сите што се на
вла ст, та да поживееме тих и мирен живот во потполна
побожност и достоинство. (1 Тимотеј 2:1-2)

МОЛИТВА НА ПЕТ ПРСТИ
ОД МЛАДИТЕ ЗА МЛАДИТЕ
-  ЕМЦ СТРУМИЦА
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4           Четвртиот прст е обично најнемоќниот. Моли се
за оние кои се во неволја или им треба помош. 

А ако некој од вас страда, нека Му се моли на Бога; весел ли е,
нека Го фа ли Господа! Болен ли е некој меѓу вас, нека ги
повика свештениците црковни, та да се помолат и да
извршат помазание над него со елеј во името Господово. И
молитвата со вера ќе го исцели болниот, и Господ ќе го
крене; и гревови, ако направил, ќе му се простат.
Исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за
друг за да се исцелите. Голема сила има усрдната молитва
на праведникот. (Јаков 5:13-16)

           Најпосле, на ред е твојот најмал прст. Те
потсетува на твојата ништожност во споредба со
Божјото величие. Замоли Го Бог да се погрижи за
сите твои потреби.

За ништо не грижете се, туку во сѐ преку молитва и молба
со благодарност изнесувајте ги пред Бога своите барања;
(Филипјаните 4:6) 
Мојот Бог, по Своето богатство, не ка ја исполни секоја ваша
потреба, за слава преку Христос Исус. (Филипјаните 4:19).
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НОВОСТИ
ОД ЗАЕДНИЦИТЕ



Се радуваме што ова лето имавме младински камп кој се
одржа од 19-ти до 23-ти јули во Бела Вода, Берово, за
млади од 13 до 23 години. 

Имавме време каде заедно се охрабрувавме да го
следиме Исус, да ја поставиме и зацврстиме нашата вера
во Него, да размислуваме заедно и бевме поттикнати да
донесеме лична одлука и одговорност за нашиот живот.
Ова време ќе остане запаметено поради прекрасните
дружби полни со игри и смеа, и новите пријателства.

Заедништвото со верни млади е многу важно во
чекорењето на христијанскиот живот. Најголемо
охрабрување е кога млади луѓе ќе одлучат да Го следат
Исус, да Му служат и да Го слават Бог во своите животи. 
Споделувањето на лични сведоштва, славење, игри,
креативна работа, се само дел од она што еден камп го
прави да биде исполнет. Тоа што останува е желбата да
се видиме и да се дружиме повторно заедно.

Темата за овој камп гласеше „Потребна ми е црквата“ со
стих од Псалм 122:1 „Се зарадував кога ми рекоа: Да
одиме во домот Господов!“, и беше водена од пастор
Дејан Василев.

Му благодарам на Бог за овој младински камп и на сите
кои помогнаа и нѐ поддржаа на каков било начин. 

Симона Танчева, КРДМ 

МЛАДИНСКИ КАМП 2022
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„ПОТРЕБНА МИ Е ЦРКВАТА“
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Моника Давчевска

Моника Конева

- На кампот научив дека мене ми е потребен Бог повеќе од било
што и дека не можам да чекорам во овој свет без Него, без
Неговата љубов и милост која ме поттикнува да бидам подобра.
Потребна ми е и црквата, потребно ми е и заедништвото со
браќата и сестрите со кои знам дека можам заедно да споделувам
и да се молам. Бог ми е потребен секогаш и во било кое време.
Научив дека Тој е тука да ми дава нова надеж, да ја обновува
силата моја и жарот и пламенот во мене, кој ќе ме тера секој ден
да Му благодарам за тоа што го имам и затоа што сум присутна
тука по Неговата Божја милост и не заради тоа што
заслужувам, туку заради тоа што Тој е добар и милостив Бог. 

- Јас сум многу благодарна за овој камп за ова дружење, за цело
поминато прекрасно време. На овој камп имаше многу
активноти: тема, рачна изработка, молитва, славење, игри,
дружење... Мојата омилена активност беше работата во мали
групи. Бевме поделени во 3 групи, заедно со прекрасни водачи. Во
групите разработувавме текстови од Библијата и имавме
дискусии околу тоа. Научив многу работи од секој еден член во
групата, споделувавме искуства кои беа уникатни и поучни. На
тој начин се зближивме едни со други. На овој камп научив дека
навистина мене ми е потребна црквата - Божјото семејство.
Научив дека кога имаме заедништво со Бог и со другите луѓе, сѐ е
поблагословено. Треба да бидеме рибари на луѓе, кои ќе ги носиме
при Бог, но тоа Бог да го прави преку нас, да бидеме инструменти
кои ќе Му служат на Бог. За овој камп сум благодарна во целост.
За тинејџерите, младите, благодарна сум за секоја порака
допрена до моето срце, исто сум благодарна за храната која беше
обезбедена. Верувам дека тоа нема да биде последно, Бог ќе нѐ
собере повторно за Негова слава, за да биде возвеличено Името
Негово. Фала на Бог за сѐ.



МЛАДИНСКИ КАМП 2022
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Ова лето го имавме нашиот прв детски камп после
неколку години! Од 29-ти јуни до 2-ри јули, Комисијата
за работа со деца и млади организираше четиридневен
камп за триесет и девет деца во кампот Ројал Ренџерс во
Гевгелија. Темата за кампот беше „Детска авантура во
џунглата“ и разговаравме за работите кои можат да ни
помогнат да се движиме низ вистинска џунгла, како и во
џунглата на животот.

Секое утро, почнувавме со вежби, а потоа и кратка
порака. По појадокот имавме големи групни сесии каде
што пеевме песни, имавме лекција и заедно се молевме.
Потоа имавме авантура во џунглата и дискусија за
лекцијата во нашите мали групи. Имавме игри на
отворено каде што групите можеа да се натпреваруваат
едни со други, како и слободно време за пливање и
време за рачни работи. Во вечерните часови заедно
пеевме, танцувавме и игравме игри во затворен простор,
а последната вечер имавме логорски оган.

Првото утро, разговаравме за тоа како користењето на
мапа навистина може да ни помогне да се движиме низ
џунглата за да не се изгубиме и како Бог ни дал карта за
нашите животи - наречена Библија. Потоа, на секоја
група ѝ беше дадено да следи мапа на богатство, и тие
требаше да најдат три јајца скриени некаде околу
кампот. Во секое јајце имаше богатство што можеме да
го најдеме во Библијата, заедно со стих. Откако една
група ќе ги најдеше сите нивни јајца, тие можеа да одат
на мирно место да ги отворат и да разговараат за
богатствата внатре: вистина, мудрост и надеж.

ДЕТСКИ КАМП 2022
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„ДЕТСКА АВАНТУРА ВО ЏУНГЛАТА“



Вториот ден научивме како компасот ни помага да нè
води во џунглата и како Бог ни го дава Светиот Дух за да
ни ги води животите. Групите потоа мораа да користат
компас за да ги најдат јајцата пред да се соберат и да
разговараат за три работи во кои ни помага Светиот Дух:
разбирање на Божјата порака, радост и мир во себе и
чувствување на Божјата љубов кон нас.

Последниот ден разговаравме за тоа како добрите
пријатели можат да ни помогнат да преживееме
авантура во џунглата и како Бог ни ги дава во животот
преку нашето црковно семејство. Научивме дека другите
членови на Божјото семејство можат да ни дадат добар
совет, да нѐ утешат и да се молат за нас. Водачите на
групите споделија дека децата многу се забавувале
барајќи ги јајцата и дискутирајќи за прашања како:
„Зошто е важно да се добие добар совет?“ и, „Дали
познавате некој кој секогаш ја кажува вистината?“

Тематскиот стих за нашиот камп беше Псалм 119:105
„Твоето слово е светилник на нозе те мои и светлина за
патеката моја“, така што на една од нашите
работилници направивме батериски ламби со овој стих.

Овој камп немаше да биде возможен без неверојатниот
тим на волонтери кои ги водеа малите групи, ги
надгледуваа активностите, водеа славење, работеа со
техниката, оброците, спиеја во кревети на спрат и ги
сакаа децата што беа доверени во наша грижа. Детскиот
камп бараше многу работа, но радоста на лицата на
децата и сознанието дека тие создаваат значајни
позитивни спомени со нивното црковно семејство,
направи сето тоа да вреди!

Џенифер Мур, КРДМ
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ПОТРЕБИ
ЗА МОЛИТВА

Благодарни срца

Заедништво помеѓу

заедниците

Црковното раководство

Социјалната работа која се

извршува преку Дијаконијата

Духовно пробудување

Учеништвото во црквата

Молитвата
не треба
да ни биде
последно
средство
туку прв
ресурс
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ПОВИКАНИ ОД ГОСПОД
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Гоце Грозданов - 24.11.2021 (65 години)
Кирил Трајков - 06.1.2022 (84 години)
Милица Гаврилова - 17.4.2022  (84 години)
Славчо Јурчев - 07.7.2022 (66 години)

МУРТИНО

МОНОСПИТОВО

КОЛЕШИНО

СТРУМИЦА

Парашка Манавска - 05.2.2022 (80 години)

Михаил Милков - 17.9.2021 (77 години)
Крсто Стојков - 21.2.2022 (84 години)
Ристо Митев - 15.3.2022 (70 години)
Надежда Георгиева - 10.4.2022 (91 години)
Самоил Димитров - 22.5.2022 (85 години)
Павле Атанасов - 06.6.2022 (83 години)

Катерина Малинова - 11.11.2021 (68 години)
Јосиф Рабровалиев - 23.2.2022 (66 години)
Ленка Силавска - 27.2.2022 (75 години)
Тинка Тилева - 19.3.2022 (61 година)
Драги Маџиров - 06.2022 (70 години)
Љубинка Донкова - 14.6.2022 (78 години)

Драгица Ташкова - 14.3.2022 (86 години)

РАДОВИШ



Сеќавање на Борис Јаковлески
По кратко боледување на 22.2.2022 год, Бог го повика.
Тој е роден 1943 год. во Прилеп. Беше член на ЕМЦ во
Прилеп и долгогодишен член во одборот. Црквата му
беше втор дом, беше редовен на Богослужбите и
материјално се жртвуваше за потребите. Тој целосно
се залагаше активно и несебично околу хигиената,
одржувањето, и уредувањето на црквата и на дворот.
Секогаш сакаше да биде чисто, средено и сѐ на место.
Често велеше: тоа е црква и треба секогаш да биде
чисто. Многу сакаше да види нова црква и се
радуваше кога на други места го гледаше тоа, но не
доживеа да го види во Прилеп. Борис беше човек чиј
дом беше секогаш отворен да прими гости, и често
покануваше гости кај него. Многу ги сакаше песните,
секогаш сакаше да пее со гостите кои го посетуваа.
Беше познат по гостопримството.

Борис замина таму каде што секогаш ќе има песна и
славење на Бог.
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ПРИЛЕП
Борис Јаковлески - 22.2.2022 (79 години)
Илија Трајчевски - 04.4.2022 (95 години)

Словото Божјо вели: И ќе ја избрише
Бог секоја солза од очите нивни, и смрт
нема да има веќе; ни плач, ни пискот,
ниту болка нема да има веќе, бидејќи
поранешното помина. (Отк. 21:4).
Бидејќи овде немаме постојан град,
туку го бараме оној, што ќе дојде. (Евр.
13:14)

ЕМЦ Прилеп



На www.emc.mk
можете да ги следите
тековните новости од
активностите во сите
заедници на
Евангелско-
методистичката црква
во Македонија.

Христијанска
песнарка

РЕСУРСИ
Библија

Веб-страницаСметка на ЕМЦ
Добредојдени се вашите
доброволни прилози за
работата со литература на
ЕМЦ во Македонија, на која
било од следниве сметки,
со цел на дознака:
ЗА ЛИТЕРАТУРА

*Фотографиите кои се користени

во списанието се преземени од

страната: www.unsplash.com

* сите апликации може да се инсталираат со скенирање на кодот

Пат на Животот |  Страна 30

Библија
за децаБиблија

НЛБ Банка

210-0471551901-34

Шпаркасе Банка

250-0080004168-42

ИНФОРМАЦИИ



     Матеј 4:12 - Каде ја почна Исус својата мисија?

     Матеј 4:18 - Кои двајца браќа ги повика Исус?

     Матеј 4:18 - Кои двајца браќа ги повика Исус?

     Матеј 4:18 - Со што се занимаваа првите Исусови ученици?

1.

2.

3.

4.

Пат на Животот |  Страна 31

2

1

3

4



Списанието е достапно онлајн на веб-страницата
Годишна членарина: 200 ден.

Издава: ЕМЦ во Македонија

Уредник: Невенка Арсова

Дебарца 9, 1000 Скопје

+389 75 200 012 / literatura@emc.mk

 

www.emc.mk


