
„Само се у Богу смири, душо моја, јер је од њега надање моје. Само он је стена моја и спасење 
моје; заклон мој, мене неће уздрмати. Од Бога је спасење моје и слава моја; стена снаге моје, 

уточиште моје је у Богу. У њега се уздај увек, народе; пред њим срце своје изливајте, Бог је 
наше уточиште.“  Псалам 62,5-7
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Ујединимо наша срца

У МОЛИТВИ
Подучавајмо, охрабрујмо и оспособљавајмо жене да моле, слушају, уче, расту и пружају. 

Подаци који стижу са свих страна показују да се 
приликом верских прогонстава ипак гледа ко је којег 
пола. То је посебно занимљиво према извештају који 
се бави верским прогонима према полу, Open Doors 
2020. Према истраживањима из неких земаља, скоро 
је увек случај да се жене прогоне другачије од муш-
караца. Наравно, оно што уноси највише неспокојства 
јесте чињенице о сексуалном насиљу, које је најизра-
женије у свим проучаваним областима. Open Doors ис-
тиче да је реч о глобалној опасности.

У исти мах, према фондацији Global Fund for Women, 
избегличка криза на Блиском Истоку постаје све гора. 
Прихватни логори су све пунији многим хиљадама 
оних који тамо живе у крајњој беди, без приступа ос-
новним потрепштинама. Насиље према женама је по-
стало „нова нормалност“ на оваквим местима широм 
Либана, Јордана, Турске и Ирака.

Када размишљамо како бисмо се молиле за 
еванђељем недосегнуте групе људи и избеглице, у ме-
сецима пред нама, не заборавимо: многе жене спадају 
у обе категорије и предмет су суровог прогона. Оне 
трпе сексуално насиље због своје вере или просто 
јер су избеглице. Све оне, као избеглице које не знају 
еванђеље, чине велики део опште популације оних 
који су данас прогоњени. Срце ми се слама због свих 

њих, због проблема и туге тих жена. Молим се за њих. 
Смело их заступајмо и боримо се за њихову заштиту и 
мир.

Многе прогоњене жене трпе трауме јер су са децом 
у тим логорима. Нико им тамо не даје због тога неке по-
властице. Заправо , препуштене су себи, да се саме бра-
не од сваког зла. Не заборавимо да чак и када тугујемо, 
наше срце може да се обнови и исцели у Богу, јер је он 
наше уточиште. Он је наша стена. Молимо се да свима 
њима рањенима, наш Бог постане нада. Нека знају да их 
небески Отац није заборавио.

Хвала вам што верно тражите Божије лице ради до-
бра недосегнутих, ради избеглица и прогоњених жена 
било када и било где. Ова потреба је уочена и ставље-
на у календар молитве због захтева наших молитвених 
тимова у земљама где жене свакодневно трпе насиље.

Погледајте чланак Прича наде, која говори баш о 
овоме. Ту ћете добити додатни молитвени потицај.

 
У Богу се радују наша срца!

др Пеги Банкс,

директорка TWR службе Жене наде

Драге пријатељице,

МАЈ Евангелизација Молитвене потребе избеглица// ЈУН
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Небески Оче, подари мудрост 
верницима Етиопије да шире 
Исусово еванђеље недосегнутим 
племенима. Свако од њих има 
своја веровања и своју културу. 
Учини да сви они буду привучени 
Исусовим животом и истином. 
(Јаков 1,5)
 
Северна Кореја је огромно 
неевангелизирано подручје 
и на самом врху је на листи 
организације Open Doors’ по 
окрутним прогонима хришћана. 
Боже, употреби емисије Жене 
наде, као алат евангелизације 
овог изолованог народа. 
(1. Петрова 4,15.16)
 
Многи са острва Бонеро никада 
нису чули еванђеље. Господе, 
благослови оне који настоје да их 
досегну еванђељем. Врати к себи 
оне који су залутали. Ослободи 
их од снаге греха, како би те опет 
препознали као Спаситеља и 
Господа. (Ефесцима 6,12)
 
Небески Оче, помози 
хришћанима Финске да живе 
богоугодно и тиме светле 
за Исуса. Опреми их како би 
ширили своју веру и наду, како 
би сведочили о твојој сили 
онима који те не познају, или су 
одлутали од хришћанске вере. 
(Филипљанима 1,6)
 
Боже, славимо те што је наш тим 
из Уругваја постојан у молитви 
за неспасене сународнике. Све 
оне свако вече слушају радио 
емисије Жене наде, заједно 
са својим комшиницама и 
познаницама. (Колошанима 4,3.4)
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 Господе, молимо те да заштитиш 
хришћане Камбоџе, као и све 
неспасене од лажних веровања и 
учења. Подари свима мудрост да 
разликују лаж и истину. (Јеремија 
23,16)
 
Небески Оче, молимо те за 
неспасене из Батва племена у 
Бурундију. Они традиционално 
живе одељени од свих , али 
у последње време шаљу 
децу у јавне школе. Подигни 
преводиоце Светог писма и 
оне који ће служити многим 
потребама тамошњих људи. 
(Приче 19,17)
 
Многе добростојеће породице из 
Индије се упуштају у окултизам, 
како би досегнуле духовно 
просветљење и нирвану. Због 
тога је све више убистава и 
самоубистава. Господе, оснажи 
верујуће да дођу до ових људи и 
понуде им праву духовну обнову 
у Христу. (Приче 9,10.11)
 
Ојачај, Господе, партнерства 
које Жене наде имају са другим 
хришћанским организацијама. 
Оче, благослови наше заједничке 
напоре како би се мноштво 
вратило Христу као Спаситељу. 
(Матеј 9,37.38)
 
Боже, ојачај хришћане у 
Србији да буду твоје светло 
људима, да са љубављу служе 

сународницима у твоје име. 
Молимо те да ти дотакнеш срца 
и да сви они зажеле промену и 
живот са тобом. (Матеј 5,15)
 
Небески Оче, хвала ти што се 
програми Жене наде емитују за 
Северни Кавказ, што досежу и 
околне земље насељене групама 
људи различитих религија. 
Молимо да тај сигнал буде добар 
и да допре до многих, како би се 
чуло о Исусу. (Марко 16,15.16)
 
Господе, молимо те пошаљи 
волонтерке нашем тиму у 
Пољској, вољном да допре 
до жена у тешким животним 
приликама. Дај да до таквих 
допре порука емисије Ти си 
драгоцена. (Галатима 6,10)
 
Небески Оче, молимо те да 
потакнеш многе да новчано 
и молитвено помогну наше 
сараднике из Норвешке. Нека 
шире еванђеље користећи 
медије. (Колошанима 4,2)
 
Кина је друга најбројнија 
неевангелизирана земља 
на свету. Господе, подари 
тамошњим хришћанима 
креативност и одважност да 
шире Радосну вест упркос лоше 
политичке климе. (2. Тимотеју 4,2)
 
Небески Оче, дај да цркве 
Парагваја добију потребне 

2021

Програме на српском језику 
можете слушати на нашем 
You Tube каналу „Žene nade” или 
на нашем сајту: ikonos.org.rs

Надамо се да ћете бити 
охрабрене кроз аудио програме 
које сваке недеље за вас 
снимају Тања и Биља.



вештине, нека обучавају духовне 
раднике како би многе досегли 
еванђељем и читаве породице 
задобили за Христа. 
(2. Тимотеју 3,16)
 
Славимо те, Боже, за наш тим из 
Немачке, који на разне начине 
евангелизира преко медија, 
издаје календар молитве и 
остале брошуре прилагођене 
онима који нису упознати са 
Светим писмом. 
(Римљанима 10,14)
 
Господе, употреби наш тим 
из Украјине, како би разним 
материјалима и програмима 
дотакли срца оних који још нису 
спасени. (Римљанима 10,9)
 
Боже, дај мудрост Филипинкама 
из нашег TWR тима Жене наде, 
да охрабре депресивне и 
очајне људе; да нађу приступ 
следбеницима других вера. 
(Приче 2,6)
 
Небески Оче, захваљујемо ти за 
жене у Србији које се моле за све 
неспашене. Благослови Господе 
ову земљу светлом еванђеља и 
дај пробуђење које долази од 
тебе. (Матеј 28,19)

Хвала ти, небески Оче, што 
Данци могу на многе начине у 
својој земљи да чују еванђеље. 
Нека неспасени у овој земљи, 
који траже смисао живота, 
чују еванђеље и доживе твој 
препород. (Римљанима 1,16) 

Боже, отвори очи свих 
неспасених Шапнаца који 
страдају у овој пандемији. Учини 
да виде твоју љубав са крста 
Голготе. (Јован 3,16)
 
Господе, молимо те да Дух 
Свети делује у срцима свих 
необраћених који говоре и 
разумеју шведски језик. Нека 
слушају емисију Врт срца, како 
би разумели твоју силну љубав. 
(1. Јованова 4,16)
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 Небески Оче, молимо те за 
неспасене у Јужној Африци, за 
оне који су свесно отврднули 
срце и затворили духовне очи 
пред тобом и твојим гласом. 
(Јеврејима 3,8)
 
Од 2000. године значајно 
опада број нановорођених 
хришћана у САД. Заправо, већ 
се преполовио. А број атеиста и 
агностика се скоро удвостручио 
од 2003. Небески Оче, пробуди 
срца свих како би те тражили! 
(Римљанима 13,11)
 
Господе, дај да жене слушају 
програме Жене наде, и да се кроз 
то у њима роди жеља да те боље 
упознају и приђу Христу. (Приче 
8,17)
 
Небески Оче, молимо те за 
Индијке које се селе из земље у 
земљу ради удаје, образовања и 
посла. Суочавају се са великим 
тешкоћама и искушењима. Нека 
те сретну, обнове се духовно у 
локалним заједницама хришћана. 
(Јеврејима 10,24.25)
 
Кореја је у прошлом веку прешла 
пут од сасвим неевангелизиране 
земље до евангелизационе 
силе. Молимо те за цркве Јужне 
Кореје, како би то своје искуство 
искористиле за конкретну 
мисијску стратегију досезања 
еванђељем недосегнутих. 
(Псалам 32,8)

Господе, молимо те да употребиш 
све оно што тим Жена наде у 
Камбоџи ствара - као што су 
програми Жене наде, видео и 
фејсбук материјали. Искористи 
то Господе како би се охрабрили 
верујући и да се дотакну срца 
неверујућих - да се суоче са 
истинама о Исусу и прихвате их. 
(Псалам 86,11)
 
Боже, више од десет забачених 
племена у Индонезији нема 
школе, обичне амбуланте или 
било какву везу са остатком 
света. Подигне оне који ће се 
побринути за све то, такође и за 
преводиоце, како би се испуниле 
и духове потребе за Светим 
писмом на матерњем језику. (1. 
Јованова 3,17)
 
Господе, захваљујемо ти за 
дивну службу нашег тима 
Жене наде из Етиопије, јер 
служе припадницама других 
религија. Слушањем програма 
Глас исецељења, као и неким 
видовима медицинске помоћи, 
многе су жене нашле пут до вере 
у Исуса. (1. Петрова 4,10)
 
Небески Оче, наш тим у 
Француској неуморно дели Света 
писма. Нека сви који га добију, 
радо приону на читање, како 
би упознали тебе и поруку о 
Исусу примили као спасоносну. 
(Римљанима 10,17) 

 „Господу позајмљује ко даје 
сиромаху, он ће да му узврати 
за то доброчинство” 

Приче Соломонове 19,11
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Господе, избеглице се надају 
решењима за своје стање у 
земљама и народима где су сада. 
Помози нам да ми верујући, део 
тих домаћинских држава, будемо 
сведоци твоје љубави, благодати 
и наде. (Псалам 62,8)
 
Небески Оче, молимо те за 
хришћане који су тренутно 
избеглице у Шведској, којима 
прети депортација, упркос 
опасности од прогона, па и смрти 
ради вере, уколико се врате у 
своје отаџбине. (Римљанима 8,35)

Небески Оче, молимо те да 
заштитиш избеглице из Етиопије. 
Само ти можеш да их утешиш, 
смириш им ум и срце. Посебно 
те молимо за силоване и 
малтретиране жене. (Исаија 41,10)
 
Боже, подари избеглицама 
одважност да другима сведоче 
о својој хришћанској вери. Чувај 
их, води до сигурних места и 
брини се за њих. (Поновљени 
закони 31,6)
 
Господе, нека избеглице 
у Данској доживе обнову 
слушајући програм Исцељење 
рана и траума, библијско-
пасторалне поруке тамошњих 
духовних вођа. (1. Петрова 5,7)
 
Боже, учини да избеглице сретну 
хришћане који ће настојати да 
им помогну. Омогући им сусрет, 
познанство и све оно добро што 
могу да добију. (Јован 13,34.35)
 
Господе, дај да тим Жене наде 
Северног Кавказа омогући и 
материјалну и духовну помоћ 
за избеглице које им долазе. 
Учини да многи од избеглих нађу 
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домове, послове и сигурна места 
у којима ће отпочети нови живот 
с тобом. (Филипљанима 2,4)

Небески Оче утеши хиљаде 
Индонежана који су побегли 
пред природним стихијама. Сви 
они су у пренасељеним логорима 
за евакуацију јер су изгубили све 
своје. Подигни вернике који ће 
им донети твој мир, заједно са 
храном и лековима. (Јован 16,33)
 
Господе, дај хришћанима 
Немачке да се сете избеглица 
које су се већ навикле на своје 
ново окружење. Нека склапају 
пријатељства са имигрантима 
и покажу им своју љубав и 
поуздање у Исуса. (Јован 15,13)
 
Небески Оче, молимо те, заштити 
избегле из Северне Кореје, 
пребегле у Кину, где их једино 
очекују хапшење и депортација. 
Заштити им живот и одведи на 
безбедно место. (Псалам 32,7)
 
Боже, ти си близак сваком 
сломљеном срцу. Исцели ране 
избеглица из Индије, расејаних 
широм света. Дај нам да се 
заузмемо за њихово добро. 
(Псалам 34,18)
 
Захваљујем ти, Господе, за наше 
партнере у Нореа Медиа мисији. 
Употреби њихову апликацију 
Good News Media за поуке 

избеглицима, за досезање 
читавих група људи који не 
познају тебе. Молимо да и 
верујући користе овај програм 
као алат за евангелизацију 
припаданика других вера. 
(Јован 14,6)
 
Небески Оче, помози 
избеглицама Јужне Африке, 
отвори им очи за духовне 
потребе; дај им мудрост како би 
упознали тебе. Нека схвате да сва 
помоћ коју добијају јесте од тебе 
- њиховог Творца. (Псалам 121,1.2)
 
Молимо за филипинске власти, 
како би ваљано помагале и 
штитиле Лумад племе, расељено 
са својих огњишта на острво 
Минданао. И то све ради развоја 
трговине. (Приче 31,9)
 
Небески Оче, молимо те да 
се побринеш за свакодневне 
потребе, да заштитиш хиљаде 
избеглих који живе у Судану, где 
су побегли пред племеном рата 
из суседне Етиопије. 
(Приче 29,25) 

Боже, доведи добровољце 
преводиоце, који би превели 
нашем тиму из Пољске програм 
Ти си посебна на украјински, 
белоруски и руски, како би многе 
избегле жене биле духовно 
исцељене. (Псалам 23)
 

МОЛИТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

ИЗБЕГЛИЦА

“Само се у Богу смири, душо 
моја, јер је од њега надање 
моје. Само он је стена моја 
и спасење моје; заклон мој, 
мене неће уздрмати” 

Псалам 62,5.6



Води избеглице Украјине, 
Господе, људе који беже пред 
сукобима, а жељни су крова над 
главом и посла. Исцели им и 
успокоји срца, привуци их к себи. 
(2. Солуњанима 3,16)
 
Оснажи, Господе, сиромашне 
Кмере, родитеље који кулуче 
као мигранти на Тајланду, где 
зарађују за своје породице. 
Посебно заштити њихову децу 
коју чувају бабе и деде. (Исаија 
40,31)
 
Боже, молимо те за избеглице 
Бурундија, које живе по логорима 
суседних земаља: у Руанди, 
Танзанији и ДР Конгу. Посебно 
их чувај у сезони киша, када су 
скоро њихова места смештаја 
поплављена. (Матеј 7,25)
 
Господе, води и чувај 54.065 
избеглих који су у 2020. години 
затражили азил у Шпанији. 
„Господ штити придошлице, 
олакшава сирочету и удовици...“ 
(Псалам 146,9а)

Небески Оче, дај хришћанима 
Португалије снагу да помажу 
избеглицама у својој средини, 
како би се интегрисали. 
Потребна су им документа, 
знање језика, послови. Не 
допусти да их било ко израбљује, 
расно омаловажава и излаже 
другим предрасудама. 
(Јеврејима 13,16)
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 Господе, умудри вође карипских 
острва Бонеро и Курасао, како би 
помогли избеглицама и показали 
им љубав. (Поновљени закон 
10,18)
 
Небески Оче, помози нам да 
избеглима у Јужну Африку 
покажемо Христову љубав и 
благодат. Сви они пате јер су 
растављени од вољених. Сада 
уче нови језик и муче се за храну, 
кров над главом и дозволе 
потребне за рад и образовање. 
(Поновљени закон 10,19)
 
Хвала ти, Господе, што хришћани 
Финске раде са имигрантима, 
са избеглицама, што им нуде 
помоћ, спајају породице и шире 
твоју љубав. Учини да се и други 
покрену, дарују своје време 
и друге вредности потребне 
за служење људима других 
култура. Дај мудрости властима 
у решавању питања азила и 
дозвола за боравак. (Дела 20,35)
 
Захваљујемо ти за програме 
Жене наде у Уругвају, за емисије 
посвећене поукама о односу 
милосрђа према избеглицама. 
Молимо те дај тим људима да 
нађу посао, дом и заштиту од 
зликовца који би да их искористе. 
(Приче 19,23)
 
Захваљујемо ти, Господе, за 
закон о избеглицама, који је 
2019. године донесен у Јужној 

Кореји. Молимо те да одагнаш 
све предрасуде према тим 
несрећним људима, како би се 
што пре започело са праведним 
процедурама провере. (Матеј 7,1)
 
Боже милосрђа, вапимо за миром 
у Етиопији и другим областима 
ратних сукоба широм планете. 
Води политичаре у изналажењу 
решења за окончање ратова и 
бољег живота за сва расељена 
лица. (1. Петрова 3,11)
 
Господе, молимо те за избегле 
жене којима је намењен 
програм Добродошле у Шведску, 
доступан на фарском, арапском 
и шведском језику. Учини да чују 
еванђеље кроз те емисије. 
(Матеј 24,14)
 
Молимо те за власти Филипина, 
како би што пре деловале из 
чистих мотива и покренуле 
обнову града Марави. Многи од 
житеља овог места су побегли на 
острво Минданао, када су 2017. 
године били изложени нападима 
верских милитаната. (Амос 9,14)
 
Молимо те за бројне избеглице 
у Француској, које су сада без 
докумената, без склоништа и 
редовне исхране. Господе, дај 
све потребно нашим партнерима 
у Француској, како би им верно 
служили и тако указивали на 
Исуса. (Матеј 5,42)

//
TWR ЖЕНЕ НАДЕ - ИКОНОС 
Поштански преградак 37, 11060 Београд
E-mail: ikonos.office@gmail.com     zenenade@gmail.com

Жене наде @zene_nade 062 396-331 //



Духовна порука глобалне директорке службе „Жене наде“, др Пеги Банкс 

„У чему је твоја сигурност? 
Да ли ти је Бог уточиште, 
твоје скровиште, утврда, 
твој пастир и саветник, 
пријатељ и откупитељ, 

твој Спаситељ и водич? Ако 
јесте, онда више не мораш 

даље да тражиш сигурност.“

Елизабет Елиот

Елизабета Елиот је била позна-
ти хришћански аутор и говорник. 
Њен је први муж, Џим Елиот, убијен 
1956. док је био мисионар у Аука 
племену, на истоку Еквдора. Она 
је ипак након тога у том племену 
провела још две године, преносећи 
еванђеље истим оним људима који 
су је учинили удовицом.

Имала сам предивну прилику 
да упознам ову жену пре доста 
година, док сам радила у цркви као 
библијска саветница. Беше то неки 
семинар и била сам силно узбуђе-
на када сам срела ову дивну жену 
вере. Сликале смо се том приликом, 
заједно са осталим учесницама. 
Била је заиста сјајна жена, пуна 
благодати и поуздања у Бога, чиме 
је просто исијавала.

Елизабет је снажно утицала на 
мене и мој начин приступа Исусу, 
у жељи да му будем још ближе. 
Желела сам да се попут ње поуздам 
у Бога и верујем му као свом уто-
чишту. Знате, када сам је тих дана 
срела, Бог ми није био једина сигур-
ност. Много чему сам се окретала у 

данима кризе, баш ономе што и није 
права сигурност у часовима када се 
све тресе и руши.

А где ви данас налазите своје 
уточиште? Колико би вам се живот 
променио ако бисте се окренуле 
једино Богу? Шта вам значи чиње-
ница да је он једино вредан сваког 
поуздања?

Често нам је тешко да схватимо 
зашто Бог допушта да или ми саме, 
или било ко кога волимо страда у 
болу, пати у прогонима, кризама, 
траумама. Зато је сасвим у реду 
ако му вапимо свим срцем за из-
бављење. Али ако избављења нема, 
сетимо се речи цара Давида: „Само 
се у Богу смири, душо моја, јер је од 
њега надање моје. Само он је стена 
моја и спасење моје; заклон мој, мене 
неће уздрмати. Од Бога је спасење 
моје и слава моја; стена снаге моје, 
уточиште моје је у Богу. У њега се 
уздај увек, народе; пред њим срце 
своје изливајте, Бог је наше уто-
чиште.“ (Псалам 62,5-8) 

Вапај Богу је чин људскости, 
чин очајавања којим признајемо 
потребу да нам се помогне. Тако се 
поуздајемо вером у Божију љубав, 
благодат, силу и милосрђе. На овај 
начин Богу дајемо поверење, да 
је добар и силан док делује ради 
нашег добра. Просто, предајемо му 
се безусловно. (Псалам 86,11)

Молим се да свака од нас истраје 
у животу понизности, да растемо 
поуздајући се једино у Бога. Он нам 
је сигурност, заштита, Спаситељ, са-
ветник, пријатељ, нада и исцелитељ 
од сада па до века.

Бог је наше уточиштеКада је Ада срела Леди, води-
тељку нашег TWR тима Жене наде у 
Албанији, прво што јој је кроз сузе 
рекла било је: „Младића с којим сам 
живела је убио мој отац!“ Ово је њена 
прича о страшном губитку али и о 
силној обнови.

Након што је окончала студије, 
Ада је из родне куће кренула у по-
трагу за послом. Недуго потом је 
срела младића и родила се љубав. 
Желели су да се узму, али се њена 
породица није слагала с тим, јер је 
њен изабраник био разведен и са 
децом. Покушали су да је приморају 
на покорност. Пошто није хтела да 
их послуша, једном приликом је отац 
насрнуо на младића и избо га ножем. 
Наравно, то га је одвело на робију.

Недуго потом Ада је открила да је 
трудна. Пошто њени нису хтели ни да 
чују за то, имигрирала је у Шведску 
где је родила ћеркицу. Али седам ме-
сеци касније јој је одбијен захтев за 
усељење и враћена је у Албанију. Му-
чила се као самохрана мајка и била у 
великој потреби за помоћи. Швеђан-
ка с којом се раније спријатељила ју 
је упутила на фондацију Мајка и дете, 
где је и упознала тим Жене наде. 

Наше су је сараднице саветовале, 
дале све потребно за бебу, али и со-
ларни радио како би слушала наше 
програме. Ада је морала да се врати 
у родно место где је живот био јеф-
тинији. Али пре тога су је повезали са 
тамошњом црквом и неким поузда-
ним хришћанкама. Оне су је тамо до-
чекале с љубављу и практичном по-
моћи. Зближила се с њима, кренула у 
цркву и након неког времена преда-
ла живот Исусу.

Ада је рекла Леди: „Ни сањала 
нисам да ћу у својој Албанији срести 
особе попут тебе. Својом сте ми бри-
гом показале Божију љубав... ти си ми 
сада више од сестре!“

И тако је Адин живот био об-
новљен. Недавно нам је Леди писала: 
„Дирнуло ме је нешто прошле не-
деље - срела сам је и рекла ми је како 
се моли за мене!“

Лепота пепела

Истражујмо наду данас
ПРИЧA O НАДИ

Написала: Мерибет Стивенс, волонтерка



Трећина нас  I II

Савез сачињен као истоимени по-
крет, Трећина нас, чине 43 мисији окре-
нуте организације чији је циљ да сваког 
Христовог следбеника покрене на 
мисију - за Христа досегнути недосегну-
те. TWR је једна од организација оснива-
ча овог покрета, а ми у тиму Жене наде 
здушно подржавамо напоре ширења 
еванђеља по свету. Можда сте неке од 
вас биле део већ одржаног годишњег 
међународног Дана недосегнутих, који 
се иначе одржава сваке године у седми-
ци празника Духова.

Па, ко су ти недосегнути? Када је 
Исус рекао својим следбеницима да 
„све народе учине његовим учени-
цима“, употребио је грчку именицу 
„етне“, коју преводимо у „етничком“ 
смислу: народи, нације. Ипак, сваки 
народ чине многе групе људи. Ниге-
рија, на пример, садржи 540 разли-
читих група. Сматра се да од 17.400 
таквих група на свету око 7.400 никада 
није евангелизирано.

Ко су те групе? Оне у којима нема 
довољно домаћих хришћана, којима 
су потребни извори евангелизације 
свог живља без спољашње помоћи. 
Таквима су потребни мисионари, који 
долазе на та подручја, уче језик и 
културу, па потом обучавају вође. Они 
онда сами евангелизирају преостале 
који су недосегнути Радосном вешћу. 
И овде је важно да приметимо - ако 
усагласимо наше подухвате, недо-
сегнути више неће бити то што јесу 
- недосегнути. 

Већи део од тих 7.400 неевангели-
зираних етничких група живе у тзв. 
прозору 10/40, тј. у земљама које се 
налазе између десетог и четрдесетог 
степена северне географске ширине. 

То су подручја широм Северне 
Африке, Блиског Истока и многих 
делова Азије. У групи од 50 таквих 
земаља ислам преовлађује у 23, 
хиндуизам у 18, будизам у 6, 
етничке религије у 2 и ниједна 
вера у једној земљи.

Па, на који начин ти можеш 
нешто да допринесеш?

Посети страницу athirdofus.
com на којој можеш следеће:

• Пријави се на План акције, 
како би се упознала са ко-
ришћењем Трећина нас симбола, 
у промоцији свести о недосегну-
тима. Ту ћеш моћи и да видиш на 
које све начине можеш да таквим 
групама пренесеш еванђеље.

• Придружи се на неки начин 
Међународном дану молитве 
за недосегнуте, 23.05.2021,као и 
осталим подухватима предвиђе-
ним за ову годину.

• Моли се! Унутар Плана акције 
је и молитвени одељак где можеш 
да се пријавиш за примање мо-
литвеног листа. 

Заједно можемо свим неспа-
сенима, свим недосегнутима  да 
донесемо животодавну истину о 
Исусу!

Чланак Лисе Хал, координаторке за молитвену службу TWR тима Жене наде

Овај симбол – три 
„табле“, од којих 
крања лево стоји 

мало издвојена – као 
и израз „трећина 

нас“, помаже нам у стварању 
свести и покретању верујућих 

људи на ширење еванђеља. 
Наиме, тиме указујемо на 

чињеницу да трећина садашњег 
живља планете има тек неке 

прилике, или их уопште нема, да 
чује ко је заиста Исус.



ЈАНУАР Образовање Духовни раст// ФЕБРУАР

Асмарина је рођена у Еритреји. 
Сваког петка се са пријатељицама 
састаје у цркви једног великог 
града Шведске, где се заједно моле. 
Све оне су већ годинама део TWR 
молитвеног тима Жене наде. Њена је 
прича врло надахњујућа.

„У Шведску сам дошла као 
избеглица. У почетку ми је било јако 
тешко због непознавања језика и 
културе тог друштва. Све је толико 
другачије него у Еритреји!“

У домовини је оставила све 
своје, али је научила да Бог очински 
све надокнађује, све нестало, 
и лечи сваку сломљеност. Са 
породицом се 1986. иселила у 
ту нову земљу и открила „како је 
тај народ добар, како је Шведска 
сигурна и човекољубива земља 
која се истински брине о својим 
грађанима.“ Захвална за сву помоћ 
и охрабрења, сви су као породица 
били свесни Божије бриге.

Тако је почела да окупља и 
друге Еритрејке сваке седмице 
на заједничку молитву и читање 
Божије речи. И данас то чине, у 
овим пандемисјким условима, 
преко интернета. Заједно обилазе 
болесне, оне који су изгубили 
чланове породице и многе друге. 
Помажу породиљама и брину се за 
новорођенчад. Поред оних који су 
у потребама унутар њихове цркве, 
успевају да посећују и збрињавају и 
друге жене.

Све их је више у тој радној групи, 
комшиница и пријатељица, па расте 
број и молитељки. Где год да су, 

служе Богу и практично дотичу 
животе других.

Наша кородинаторка, за 
шведски тим  Жене наде, позвала 
је Асмарину и још две жене из 
њихове групе да јој се придруже 
на међународном састанку наше 
службе у Братислави. Хтела је да 
више чују и науче о раду других 
тимова  Жене наде. Помно су све 
пратиле, добиле многе идеје и 
у Шведску се вратиле са жељом 
да овај молитвени календар 
убудуће преводе на свој матерњи, 
тиргинија језик. Желе да тако 
досегну још већи број Еритрејки 
које су избеглице у Шведској. 
Сада неколико њих раде на томе 
сваки месец, а остале деле овај 
календар.

Али када су се на то одлучиле 
у Братислави, нису знале 
далекосежност своје замисли. 
Наиме, ове странице не само да су 
постале благослов многима, док 
се све више њих моле за потребе 
жена широм света, већ их шаљу и 

у Етиопију. Тамо их такође користи 
молитвени тим тог дела континента, 
тзв. „Рога Африке“.

Али благословима ни ту није 
крај. Хабен, једна од преводитељки 
молитвеног календара ватрено 
моли за спасење Швеђана.

„Бог ме је на посебан начин 
дотакнуо да се молим за Швеђане. 
Молитва је мој дар њима за све што 
су нам пружили.“

Иначе, Швеђани су први донели 
еванђеље Еритреји. Али и поред 
тога Шведска је данас једна од 
најсекуларнијих земља света.

Наша тим  Жене наде у Шведској 
је веома  благословен радом тима 
сестара Еритрејки, знајући како се 
предано моле за њихову заједничку 
земљу. Иако су претрпеле многе 
изазове, Бог их је подигао и 
обновио. Сада нису само „неке 
избеглице“, већ прави благослов док 
се моле заједничком небеском Оцу 
за духовну обнову свих Швеђана.

Речи наде

Д о н о с и м о  н а д у  к о ј у  И с у с  д а ј е  ж е н а м а  ш и р о м  с в е т а .

Охрабрење кроз Меган Јохансон


