Вељуса, Гевгелија, 18 ноември 2011

Посета на верски објекти во Вељуса и Гевгелија
Објекти:



Манастир Св.Богородица Милостива Елеуса, с.Вељуса
Католички женски манастир, Гевгелија

Учесници: Факултет за образовни науки, Универзитет Гоце Делчев - Штип
На 18 ноември, како уште една од активностите на проектот „Толеранција, дијалог,
соработка! Промовирање на меѓурелигиски дијалог преку градење на капацитите на
медиумите и религиските претставници“, беше организирана посета на манастирот Св.
Богородица Милостива Елеуса во селото Велуса, Струмичко и женскиот католички
манастир во Гевгелија.
Во посета на овие верски објекти учествуваа студенти од Факултетот за образовни науки
при Универзитетот Гоце Делчев - Штип, придружувани од деканот на Факултетот за
образовни науки, г-дин Никола Смилков, професор по религиски системи д-р Владо
Петровски и асистентката Даниела Јакимова.
При посетата на манастирот Св. Богородица Милостива Елеуса, сите присутни имаа
можност да се запознаат со дел од историјата на манастирот која според богатата
изворна документација од светогорскиот манастир "Ивирон", зазема значајно место во
црковната и културната историја на југоисточниот дел на Македонија и пошироко. "Св
Богородица Милостива Елеуса" е посветена на празникот Воведение на Пресвета
Богородица кој се одбележува на 21 ноември.
По оваа посета, учесниците се упатија кон женскиот католички манастир во Гевгелија.
Овде, како и во претходниот манастир, домаќини беа сестрите кои служат во овие
манастири. Изненадени и задоволни од една ваква иницијатива за едукација на младите
во нашата земја, сестрите ги отворија портите од нивните домови. Со тоа учесниците на
оваа посета имаа можност да се запознаат со католицизмот, секојдневната хуманитарна
работа на сестрите, процесот и условите на замонашување и за момент да го
почуствуваат животот во манастир.

По завршувањето на овие посети, учесниците се вратија во Штип, а нивните импресии
од овие две посети следуваат во есеите во продолжение.
Испратено од Сејди Али, Факултет за образовни науки, Универзитет Гоце Делчев,
Штип
Посета на верски објекти
Посетата беше успешно презентирана така што можевме да направиме разлика помеѓу
манастирот кој го посетивме од останатите религиски делови (црквите), можевме да
согледаме како тие работеле и како функционирале во текот на годините. Видовме со
што се занимавале, дека сите имаат поделени мислења, и имаат свои начин на
однесување. Можеме да заклучиме дека секој има право на свое мислење и верување во
тоа
што
мисли.
Организацијата беше навистина убаво обмислена и имаше навистина добар пристап кон
нас студентите, можевме да ги сватиме и разбереме нивните мислења. Покрај тоа лицата
кои ја извршија презентацијата беа навистина љубезни и ни ги пресоа нивните знаења
на вистина разбирло ниво. Мислам дека повеќето од посетите треба да бидат
организирани на начин како што беше направена и оваа посета.
Голема благодарност до сите професори кои беа присутни со нас на посетата, бидејќи со
нивното присуство го збогатија овој манифест кој е од големо значење за поголемиот
број од присутните на посетата.

Скопје, 24 ноември 2011

Посета на верски објекти во Скопје
Објекти:




Синагога „Бет Јаков“ и Еврејска заедница во Република Македонија, Скопје
Евангелско-методистичка црква, Скопје
Мустафа паша џамија, Скопје

Учесници: Факултет за образовни науки, Универзитет Гоце Делчев - Штип
На 24 ноември се реализира уште една посета, како дел од активностите на проектот
„Толеранција, дијалог, соработка! Промовирање на меѓурелигиски дијалог преку
градење на капацитите на медиумите и религиските претставници“. При оваа посета беа

посетени синагогата “Бет Јаков“, Евангелско- методистичката црква и Мустафа- паша
џамијата, сите во Скопје.
Благодарение на успешната соработка со Факултетот за образовни науки при
Универзитетот Гоце Делчев - Штип, повторно беа поканети да учествуваат студенти од
овој факултет, студенти кои слушаат предмет по религиски системи и филозофија, и на
кои од исклучително значење им е знаењето кое можеа да го добијат во текот на оваа
посета. Студентите беа придружувани од професорот по религиски системи, д-р Владо
Петровски и асистентката м-р Даниела Јакимова кои несебично го поделија своето
знаење со студентите и домаќините на овие верски објекти.
Особено значајно е тоа што, се постигнува целта на овој проект за запознавање на
младите со различните конфесии и нивната отвореност, заинтересираност и
прифатливост на различностите. Влегувањето за прв пат во некои од горенаведените
објекти, кај дел од присутните студенти беше проследено со големо внимание и
заинтересираност да дознаат што повеќе факти за самите објекти и верски заедници.
По завршувањето на овие посети, учесниците се вратија во Штип, со желба за повторно
учество во некој ист или сличен едукативен процес т.е проект.
Есеи
Испратено од Маја Ковачевиќ, Факултет за образовни науки, Универзитет Гоце
Делчев - Штип
Есеј за посета на верски објекти во Скопје
На 24 ноември 2011 година, ние, студентите од Факултетот за образовни науки, при
универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип посетивме неколку верски објекти во град
Скопје:




Синагога „Бет Јаков“ и Еврејска заедница во Република Македонија, Скопје
Евангелско-методистичка црква, Скопје
Мустафа паша џамија, Скопје

При посета на овие објекти, бевме добро пречекани од нивните домаќини кои ни ја
доловија нивната вера од блиску. Имав многу голема желба да влезам во овие верски
објекти и за прв пат ја имав таа прилика, која се надевам нема да биде и последна. Има
многу што да се види и да се научи. Секој народ си ја сака и почитува својата вера, но
треба да се почитуваат и другите вери. Не треба да се потценува и омаловажува ниту
една вера, зошто секоја по себе носи свои вредности и величи еден народ. Верата е
идентитет, душата на еден народ.
Ние научивме многу работи кои до тогаш не ги знаевме, а се многу интересни и поучни.
Посебно ме интересираше да влезам во џамија, зошто голем дел од граѓаните на Р.
Македонија се муслимани и сакав да ја запознаам одблиску нивната вера, иако и
претходно имав некои одредени знаења за муслиманската вера. Многу е по интерсно
кога од блиску ќе се видат некои работи и ќе се научи нешто повеќе за нив.

Сите религии имаат допирни точки и сите учат на заемно почитување и разбирање.
Секоја вера на посебен начин го слави,величи и почитува бога. Но треба да запомниме
дека Бог е еден.

Испратено од Драган Митевски, Факултет за образовни науки, Универзитет Гоце
Делчев - Штип
Посета на верски објекти во Скопје
Република Македонија, мост кој ги сврзува двата најстари континенти, име зад кое се
крие многу религија, име кое кога и да го слушнам една од најпрепознатливите работи
на кои мислам се многубројнит еверски објекти кои датираат од најстаро време – со
постанокот на првобитните општества. За време на ширењето на религиите од многуте
религии кои се проповедале денеска се останати Јудеизмот, Исламот и Христијанството
.
На 24 ноември 2011 година, ние, студентите од Факултетот за образовни науки, при
универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип посетивме неколку верски објекти: Синагога
„Бет Јаков“ и Еврејска заедница во Република Македонија, Скопје; Евангелскометодистичка црква, Скопје и Мустафа паша џамија, Скопје.
При посетата на секој од овие објекти ни беше објаснето по детално за секоја од овие
религии. До тогаш имавме малку познавање за нивната вера но таму научивме многу
повеќе. Добро ни ја објаснија нивната вера, традиција, обичаи и верувања.
Од оваа посета научивме дека бог е еден за сите, но сите различни вери го величат и
слават на малку поразличен начин.

Испратено од Димче Ивановски, Факултет за образовни науки, Универзитет Гоце
Делчев - Штип
Посета на верски објекти во Скопје
На ден 24.11.2011 година група студенти од Факултетот за образовни науки при
Универзитетот “ Гоце Делчев “ Штип предводени од професор Владо Петровски и
асистентент Даниела Јакимова посетивме неколку верски објекти во градот
Скопје(Синагога и Еврејска заедница, Евангелско методичка црква и џамија Мустафа
паша).
При оваа посета научивме многу нови работи и за другите вери во нашата Република. За
прв пат влеговме во овие верски објекти. Претставниците на овие објекти ни раскажаа
за нивната вера, начин на верување и обичаи. Секоја вера има свои вредности кои
величат еден народ. Во секоја од овие религии Бог има различни имиња но суштината е
дека во сите религии се верува во истиот Бог. Секоја од овие вери има различни начини
на верувањето во Бог, молењето кон Бог и исто ни раскажаа за нивните позначајни и
поголеми празници, но и за нивните обичаи и ни ја доловија суштината на секоја од овие

религии. Од посетата на овие верски објекти научивме многу работи кои беа нови,
занимливи и од големо значење за нас. Благодарение на соработка на нашиот факултет”
Гоце Делчев” со проектот “ Толеранција, дијалог, соработка “ успеавме да научиме
многу повеќе за различните религии кои се практикуваат кај нас и да посетиме дел од
верските објекти кои ги има многу кај нас.

Испратено од Илија Мишовски, Факултет за образовни науки, Универзитет Гоце
Делчев - Штип
Посета на верски објекти во Скопје
Ние, студенти од Факултетот за образовни науки, при Универзитетот “ Гоце Делчев “ од
Штип како дел од проектот “Толеранција, дијалог, соработка” на ден 24. 11 . 2011
реализиравме посета на :




Синагога Бет Јаков – Скопје
Евангелско методистичка црква
Џамија Мустафа паша

Бевме одлично пречекани од претставниците на верските објекти и ни беше прикажана
и доловена секоја религија со нивни обичаи, празници и верувања.
Јас како православен христијанин, воспитан во духот на христијанството за прв пат имав
можност да посетам верски објекти за кои досега имав слушнато , но не и посетено. Ова
претставува една интересна и поучна посета, посета во која за прв пат видов и научив
работи, кои ги нема во мојата религија. Она што е интересно за сите религии и покрај
разликите во секоја од нив, тие сепак се темелат на исти вредности ( љубов, вера , надеж,
искушение и солидарност итн).
При посетата во Синагогата ми остави впечаток Менората – со седум свеќници . Симбол
на евреите е Давидовата звезда.
Евангелско методистичката црква нема икони и е дел од хрстијанската религија. Исто
така ги слават Бадник, Велигден и Духовден.
Џамијата ми остави посебен впечаток како и начинот на молење. Ни беше објаснет секој
дел место и функција на џамијатасо посебен акцент на верувањето и практикувањето на
Исламот.
Задоволни од реализираните предавања на преставниците на верските објекти и на
професорот Владо Петровски научивме дека Бог во секоја религија е претставен со
различно име но во суштина се работи за истиот Бог. Бог е еден и единствен и како таков
треба да го почитуваме без разлика за кој религиски систем станува збор меѓусебно
треба да се почитуваме и соработуваме.

Испратено од Јасна Спасовска, Факултет за образовни науки, Универзитет Гоце
Делчев - Штип

Посета на религиски институции во Скопје
На ден 24 ноември 2011, четврток преку изборниот предмет Религиски систем бевме во
Скопје во посета на религиски институции.Прво бевме во Синагога потоа во
Евангелистичко-методичка црква и на крај посета на Џамија. Најмногу впечаток во
Синагогата ми остави тоа што на секој прозорец имаше насликана слика од посебно
значење,најмногу ми се допадна насликаната дланка што значеше среќа.Потоа ми остави
впечаток свеќникот со повеќе свеќи на него кои што свеќи ги пали само жената како
глава на семејството.Потоа доста голем впечаток ми остави и самата Синагога и
поставеност на седење на самите луѓе во неа.На едната страна седат само жени а на
другата страна седат само мажи. Откако завшивме со посетата на синагога продолживме
во посета на Џамија .Таму беше доста интересно за мене поради тоа што ми беше прв
пат да влезам таму.Во самата џамија имаше четири работни места а и дознав дека до неа
во самиот двор има место каде што учат децата нови работи за својата религија а сето
тоа ги учи човек т.е. учител од нивната вера.
Пред џамијата има место кое е исполнето со чешми тука секој што треба да влезе во
самата џамија се мие со цел да влезе чист.Пред влегување сите треба да ги соблечат
чевлите.Во Евангелистичко-методичката црква имаше една личност која стои на
средината пред сите и кажува молитви.Во самата црква нема икони само крст и не е
задолжително крстење пред да се влезе внатре.Во самата просторија има клавир на кој
свират песми за време на самата миса.Пред самите врати на црквата имаше едно
списание кое што многу ми остави голем впечаток.Списанието е само за жени и се вика
Харизма.Во него можеше да се прочитаат доста нови и интересни работи.Имаше
напишано за лебот како тој е свето нешто како треба да се чува и да не се фрла. Целата
прошетка беше доста корисна затоа што научивме доста нови и интересни
работи.Големо искуство беше и можеби друг пат нема да имаме можност да одиме на
посета на овие институции. Секоја институција си има свои квалитети и секоја религија
е различна.Затоа секој човек треба да се почитува без разлика на верата.

