
„Господ је мени Пастир, ни у чему ја не оскудевам.

На зеленој паши одмара ме, води ме на воде починка.

Душу моју опоравља, води ме стазама праведности,

ради свог имена.“  Псалам 23,1-3
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Ујединимо наша срца

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

Како изгледа права, библијска обнова?

Речник је дефинише као „повратак (некога или 
нечега) на пређашње стање или место.“

TWR Жене наде желе да у 2021. ова реч буде реч 
нове године. Наиме, док размишљамо о Псаламу 
23,1-3, као теми године, подсећамо се да нам је Добри 
пастир наменио „зелену пашу“ и „воде починка“ да би 
нам „душу опоравио“.

Дакле, како ће изгледати обнова за вас у 
наступајућој 2021. години? Које су то „паше“ за које 
осећате да вас Бог води на њих? Које су то „воде“ на 
којима вам душа почива, вођена Божијом руком? 

У јануару и фебруару, Жене наде заступају у молитви 
потребе образовања и духовног раста. Молимо се да 
Бог обнови наша срца и животе током 2021. Шта свака 
од нас мора да предузме да би то доживела? Захвална 
сам за Божију реч која нам истрајно пружа наду у 
времену несигурности. (Исаија 40,8)

Чак и у мрачним часовима живота, у сломљеностима, 
имамо Исусово светло наде у свету крцатом 
невољама, поделама и мржњом. Зато се не плашите 
личних сломљености! Оне су прилика да кроз њих 
засија Исусово светло, како би га видео сав свет. (2. 
Коринћанима 4,6-10)

Хајде да живимо Божију обнову и свесно користимо 
своје сломљености, како би овом сломљеном свету 
засјало светло наде. (Псалам 34,18)

Молим вас, погледајте мој чланак „Светло које светли 
кроз сломљеност“, посвећен овој теми. 

Нека нам се срца радују у Њему!
др Пеги Банкс,

директорка TWR програма Жене наде

Драге пријатељице,
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ОБРАЗОВАЊЕ

Ти, Господе, видиш све одбачене 
и радо их изводиш на пут. 
Молимо те, покажи афричким 
друштвима како да осмисле 
описмењавање деце; основе 
писања, читања и матаматике, 
оно што им је корисно у животу. 
(Приче 1,1-7)
 
Небески Оче, дај да твој мир и 
љубав преплаве и ученике и 
учитеље. Разбремени их умора 
и стрепњи које су плод многих 
ограничења. Урони их све у 
снагу, твоје исцелеље и радост на 
почетку ове године. 
(Матеј 11,28-30)

Господе, очајнички си нам 
потребан! Дај да објављујемо 
твоју величину како би одагнао 
таму из наших средина. Дај нам 
веру, јер снага није у нашој сили 
и моћи, већ у твом Духу који хоће 
да по нама оствари твоју вољу на 
свету. (Захарија 4,6)
 
Господе, подари мудрост и срце 
пуно врлина свим образовним 
ауторитетима. Води их у избору 
школског програма, како би био 
у складу с твојом Речи. 
(Приче 4,12-15)

Нека Камбоџанке које слушају 
емисије Жене наде добију 
практична сазнања и „животне 
поуке“. Нека се охрабре и добију 
наду „путем утехе коју даје 
Писмо“. (Римљанима 15,4)

Господе, мало је прилика 
и могућности у забаченим 
деловима Кине. Зато многи 
родитељи шаљу синове на рад 
у градове. Сломи тај зачарани 
круг оскудног образовања! 
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Дај да добри учитељи раде тај 
посао у тим удаљеним, сеоским 
крајевима, како би пружили 
квалитетно образовање деци 
која тамо живе. 
(Филипљанима 1,6)
 
Боже, захваљујемо ти за 
предиван план спасења. Христос 
се роди!

Славимо те, Боже, што девојчице 
данас имају подједнаку 
могућност образовања, као 
и дечаци. Величамо те што 
је то добра прилика да све 
оне остваре, од тебе им дану, 
божанску сврху за своје животе. 
(Јеремија 29,11)
 
Господе, нека се у Непалу 
скупи довољно средстава, 
барем за основни програм 
описмењавања. Тако би 
остављене жене могле да дођу 
до сигурности добрих послова, 
што би их разбременило 
сиромаштва и тескоба. Нека би 
на тим курсевима све те жене 
читале и твоју Реч, како би могле 
да се спасу по Христу Исусу. 
(Исаија 61,1)
 
Господе, нека Обала Слоноваче 
донесе закон о обавезном 
образовању. Молимо те да 
девојчице и девојке које су 
започеле школовања стигну 

до дипломе. Нека их у томе не 
прекину присилним браковима, 
сексуалним насиљем и 
трудноћама. 

Помози нам Господе наш да 
схватимо важност молитве. 
Дај свом народу чежњу за 
разговором с тобом, жељу за 
додатним молитвеним временом. 
(Псалам 17,6.7)
 
Боже, молимо те за земље у 
којима бесне племенски сукоби. 
Нека дође време јединства и 
мира међу народима свих тих, 
већ јако дуго, завађених група. 
(Псалам 133,1)
 
Добро основно образовање је 
општеприхваћено људско право, 
па ипак многи немају овакав 
школски систем и не пружају 
никакав квалитет у том смислу. 
Господе, помози властима у свим 
државама да образовање схвате 
као основну здравог живљења, 
као потребу сваког детета. 
(Јов 34,4)
 
Господе, срца нам се сламају 
слушајући како у Јужној Кореји 
расте број самоубистава 
због насиља у школама, због 
претераног такмичарског 
духа међу децом у школама. 
Помози им да у теби нађу мир и 
уточиште. (Приче 8,32-36)
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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.



 Молимо те, Господе, оспособи 
тим Жене наде у осмишљавању 
аудио и видео материјала који 
ће молитвеним групама помоћи 
да боље разумеју ко си ти, шта су 
твоји стнадарди и који све услови 
прате твоја обећања. 
(Исаија 40,8)
 
Боже, хвала ти за труд тима Жене 
наде из Либерије. Оне се редовно 
окупљају на молитвама, позивају 
девојчице и жене да се школују, 
читају им Свето писмо и уче с 
њима стихове напамет. 
(Исус Навин 1,8)
 
Господе, молимо те за девојке 
и жене, за Индијке из сеоских 
подручја: како би имале више 
могућнсти да се образују и 
слушају програме Жене наде, баш 
оне емисије које им нуде духовне 
лекције и поуке о животним 
вештинама. (Приче 1,20.21)
 
Молимо те, небески Оче, излиј 
благослов на Жене наде, док 
обучавају друге жене разним 
вештинама. (Излазак 31,3)
 
Господе, помози нам да уочимо 
наше предрасуде и стереотипе 
према другим културама 
и нацијама. Помози нам да 
увидимо јединство које постоји 
међу различитим створењима у 
твојој творевини. 
(Колошанима 3,14)
 
Славимо те, Господе, што 
користиш програме Жене наде за 
многа добра Парагвајки, посебно 
у стицању библијских сазнања 
и животних вештина. Хиљаде су 
научиле гварани језик, а многе 
жене у затворима су доживеле 
емоционално и душевно 
ослобођење. (Галатима 5,1)
 
Небески Оче, подигни групе 
хришћана и државне програме 
који ће, за преко четири милиона 
Индонежана, дечака и девојчица, 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

обезбедити основно образовање 
и здраву исхрану. Сви они су 
присиљени да раде како би себи 
и породицама донели хлеб на 
сто. (Приче 19,17)
 
Господе, дај хришанима који 
студирају, храброст да отворено 
говоре о својој вери. Нека не 
ћуте јер не знају како да сведоче. 
Нека се обуче и стекну слободу 
указивања другима на Христа. 
(2. Тимотеју 2,2)
 
Господе, молимо те за 
заштиту учитеља који раде у 
областима Бразила које су пуне 
несигурности и насиља. Учини 
да они буду носици добрих 
промена.
 (Поновљени закони 31,6)
 
Молимо те за прилике да се 
молитвене групе Јужне Африке 
упознају са овим молитвеним 
планом, како би током године 
дана активно почитали Свето 
писмо, заједно са свима који 
слушају радио. (2. Тимотеју 3,16)
 
Небески оче, молимо те за 
Србију. Молимо за све људе, да 
им помогнеш како би дошли 
до спасења и ослобођења које 
је једино у Христу Исусу. Дај 
овој земљи духовно исцелење, 
помози људима који су у разним 
невољама, онима који се боре 
са болешћу и неимаштином. 
Молимо те да још више људи 
чита Свето писмо јер је то твоја 

жива реч која доносе веру и наду.  
(Исаија 58,6)
 
Боже, славимо те што постоји 
подршка девојкама и женама 
које се истрајно образују. Нека 
емисије Жене наде и даље трају 
како би се све оне охрабриле да 
дају своје најбоље у свему што 
раде. (Филипљанима 4,8)
 
Небески Оче, молимо те да се и у 
Јужној Кореји створе могућности 
за образовање сирочади и деце 
из сиромашних породица, где не 
могу да им обезбеде школовање. 
(Поновљени закони 10,18)

Захваљујемо ти, Оче, што 
упорно расте број описмењених 
Кинескиња. У последњих 
осамнаест година тај број је 
нарастао са 51.14% на 95.16%. 
(Јов 5,16)
 
Господе, учини да власти и други 
ауторитети улажу у квалитетно 
образовање, од основног до 
факултетског. Молимо те да им 
обезбедиш и средства и обуку за 
наставни кадар. (1. Тимотеју 5,18б)
 
Боже, води све Жене наде, које 
се користе овим молитвеним 
календарима и употреби их на 
своју славу. (Јаков 1,5)
 
Боже, молимо те за емоционално 
исцељење и да се смањи број 
самоубистава. Ти дајеш утеху и 
наду. (2. Дневника 30,12)

 „Изненада се уз анђела 
нађе велика војска анђела 
са неба, славећи Бога и 
говорећи: „Нек је слава Богу 
на висини, а на земљи да је 
мир међу људима који су му 
угодни.”

Лука 2, 13.14



 „Срца своја раздерите, а не 
одећу своју! Вратите се Господу, 
Богу своме, јер је милосрдан и 
милостив; спор на срџбу, богат 
милосрђем и сажаљив на несрећу.”

Књига пророка Јоила 2, 13
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Небески Оче, наш тим у 
Парагвају, заједно са женама 
са Тринидада, шири твоју Реч у 
женском затвору Буен Пастора. 
Учини да им се у срце усели твоје 
спасење, а нада и живот нека их 
оспособе да за твоју славу живе 
животом врлина. (Приче 2,6-11)
 
Оче наш, подај нам ватрену жељу 
за растом у односу с тобом, за 
читањем твоје Речи, молитвом и 
сведочењем. (Матеј 5,6)
 
Слава нека ти је Боже за 
3.000 позива и контаката који 
су остварени ове године у 
индонезијском радио програму 
Жене наде, као и за 2.000 
јављања у јаванском програму! 
Многе жене су сведочиле колико 
су научиле о Исусу и како су 
ојачане у вери. 
(Филипљанима 4,13)
 
Господе, употреби програм Ти си 
драгоцена, које припрема наш 
тим из Пољске. Нека помогне 
женама и девојкама да развијају 
свест о себи, како би знале 
колико вреде у твојим очима. 
(Приче 31,10)
 
Боже, учини да овај молитвени 
календар не буде само још једно 
издање хришћанског садржаја. 
Нека нам заиста постане потицај 
на молитву, раст и активни 
живот вере и помагања онима у 
потребама. (Ефесцима 4,14-16)
 
Сада, када су цркве затворене 
и када је у Непалу велики део 
живља неписмен, те им је 
онемогућено читање Светог 
писма, славимо те, Боже, за 
програме Жене наде. Многи 
слушају еванђеље, отварају срца 
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за Исуса и расту у вери. 
(Псалам 25,4)

Свесне смо да ниједна од нас у 
животу нема важнији однос од 
оног који има с тобом, нашим 
Саздатељем који нам осмишљава 
живот. И у данима када се 
осећамо отуђено, можемо да се 
поуздамо у твоју Реч и верујемо 
да си поред нас сваки час. 
(Исаија 40,11)
 
Господе, свакодневно се 
суочавамо с бескрајним кругом 
послова и обавеза. Учини да 
будемо попут Марије, блиске 
Исусу, када је реч о квалитетном 
времену с тобом. (Лука 10,41.42)
 
Господе, молимо те за тим 
„Жене наде“ у Јужној Африци. 
Дај им прилике да науче многе 
како да истрају у добром 
односу с тобом. Оспособи их 
да стреме испуњеном животу 
у ова изузетно опасна и тешка 
времена. (Излазак 19,5)
 
Небески Оче, хвала ти што се 
жене духовно изграђују кроз 
програме Жене наде. Дај им 
да живе по вери ширећи је и 
другима у својим срединама. 
(2. Солуњанима 1,3)
 
Господе, многи слушају програме 
Жене наде на индонезијском и 
јаванском језику преко локалних 

радио станица, или у групама, 
преко мини-аудио апарата. 
Молимо те да им твоја порука 
љубави и спасења преобрази 
срца. (Псалам 19,8)
 
Небески Оче, дај да чујемо твој 
позив, да свесно и плански 
одвајамо време за Божију реч, 
упркос многим обавезама. 
(Псалам 119,16)
 
Оче, ојачај хришћанке које су 
у браку с неверним мужевима, 
са онима који им не допуштају 
одлазак у заједништво цркве. 
Нека нађу храну у твојој Речи, 
у Женама наде и другим 
хришћанским програмима. 
(Исаија 40,31)
 
Господе, заштити своју цркву од 
лажних учења. Подај верницама 
мудрост и дух препознавања, 
како би разликовале истину од 
заблуде и ојачале уз твоју Реч. (2. 
Тимотеју 2,15)
 
У 2. Петровој 3,18 смо охрабрене 
да „растемо у милости и познању 
Господа нашег и Спаситеља 
Исуса Христа. Њему нека је 
слава сада и до Дана вечности. 
Амин.“  Душе Свети, помози нам 
да прионемо уз славне Божије 
науме, да сарађујемо с њима.
 
Молимо те за TWR тим Жене 
наде Пољске. Нека помогну 

ДУХОВНИ РАСТ



слушатељкама да схвате: Бог од 
њих жели искључиву љубав, јер 
је „љубоморни Бог“. 
(Излазак 20,5)
 
Небески Оче, молимо те за све 
који одустају од хришћанске 
вере, јер те криве за новонастале 
проблеме. Нека нађу исцељење 
и праву веру кроз исправне 
библијске погледе о теби. 
(Поновљени закони 30,1-3)

Господе, жене из многих делова 
света слушају програм Жене 
наде. Дотакни им срца како би 
расле у сазнавању твоје Речи и у 
решености да ти буду послушне. 
(Колошанима 1,9-10)
 
Небески Оче, захваљујемо ти за 
заједништва међу хришћанкама. 
Ојачај их, нека се окупљају на 
молитвама. Нека се поуздају и 
ослоне на тебе. Оче, нека расту 
духовно упознавајући тебе и 
твоју Реч. (Колошанима 1,11.12)
 
Господе, молимо те за хришћанке 
Данске, Гренланда и Фарских 
острва. Нека им проучавање 
Светог писма буде најважније, и 
понаособ и унутар породица. 
(2. Петрова 1,2)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

 Господе, хвала ти за Канађанке 
које се широм своје земље 
окупљају на молитвама пратећи 
предлоге молитвеног календара 
Жене наде. Нека им то донесе 
раст у вери. „Јер где су двојица 
или тројица сабрана у моје име, и 
ја сам тамо међу њима.“ 
(Matej 18,20) 

Шведски програми Жене наде 
емитују серијал побожности: 
библијске стихове с 
објашњењима. Позивамо вас, 
драге сестре, да се молите за 
све жене које ће бити дотакнуте 
овим речима. Нека би постале 
гладне Божије речи и жељне да је 
читају. (Исаија 55,11)
 
Небески Оче, славимо те за 
могућност коју си нам дао: 
да Бразилкама служимо на 
више начина, преко многих 
платформи. Нека би многе 
слушале наше програме и 
свакодневне побожности. Учини 
да их твоја Реч преобрази! 
(Јеврејима 4,12)
 
Господе, како смо само 
привилеговане тиме што нас 
називаш својим ћеркама! 
Захвалне смо за тај однос и глад 

и жеђ за тобом. 
(Колошанима 3,16)
 
Господе, твоје је Реч једино 
истинита. Поведи нас на 
дубље нивое схватања док је 
проучавамо, тако да је делимо 
с другим Уругвајкама као 
животодавну истину. 
(2. Петрова 1,5-8)
 
Молимо те, Господе,  за све 
хришћанке, да се удубе у Свето 
писмо како би живеле по твојој 
вољи и оствариле сврху свог 
живота. (2. Петрова 1,3) 

Небески Оче, молимо те да 
збринеш удовице и сирочад. 
Помози црквама да остваре 
целовитост служења многим 
женама и девојкама у потребама. 
(Јаков 1,27)
 
Многе цркве се и даље на 
окупљају због пандемије која 
траје. Учини, Господе, да вера 
хришћана ипак јача док ти се 
понаособ приближавају. 
(Приче 30,5)
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Близу је Господ онима са 
сломљеним срцем,

он спасава оне са клонулим 
духом.

Псалам 34,18

Много је прилика било у животу 
када сам у сломљеностима доживе-
ла Божију близину. Када сам упозна-
ла Христа, срце ми је било скрхано 
грехом. А недавно је такође било у 
парампарчадима због неких поро-
дичних односа.

Али сам ипак захвална Богу што 
је био крај мене у свему томе, што 
„спасава оне са клонулим духом“. 
У свим тим околностима само су 
ме Божија љубав и благодат по-
дизале. А како је са вама? Како 
ваше сломљености изгледају пред 
Богом?

Данас су оне за мене прилика да 
ближе упознам Исуса. Заиста, како 
животне сломљености могу да нам 
донесу веће богопознање? О томе 
читамо у 2. Коринћанима 4,5-10, где 
нас апостол Павле подсећа да смо 
само глинене посуде, да „увек на 
своме телу носимо смрт Исусову, да 
се и живот Исусов покаже на нашем 
телу.“

Дакле, како се то животоносно 
светло показује? Како сија у животу 
нас, обичних „глинених посуда“ то 
Исусово светло? (2. Коринћанима 
4,5.6) Само онда када му дозволимо 
да гране кроз наше сломљености. И 
само Бог зна шта је у нама потребно 
да се сломи, баш код сваке од нас, 
да би по нама засјало то светло 
Христово.

Па? Шта је то у нама сломљено? 
Здравље? Осноси? Финансије? По-

словна сигурност? Губитак вољене 
особе? Можда неки распршени сан? 
Знајмо: време наших сломљености 
је време када кроз те пукотине овом 
сломљеном свету сија божанско 
светло наде. Можда нам то данас, у 
овом часу не звучи баш добро, она-
ко са смислом. Али апостол нас у 2. 
Коринћанима 12,9-10 подсећа шта је 
сврха наших сломљености.

... али ми је Господ рекао: 
„Довољна ти је моја милост, јер 
се моја сила остварује у слабо-
сти.“ Зато ћу се најрадије хвалити 
својим слабостима, да сила Хри-
стова живи у мени. Стога, Христа 
ради, уживам у слабостима, увре-
дама, невољама, прогонствима, 
и тешкоћама. Јер, када сам слаб, 
онда сам јак.

Ове године Жене наде се усред-
сређују на реч „обнова“, како би сва-
ка од нас ходала стазама Божијих 
наума за наш живот; живела у нади, 
док допуштамо његовом светлу да 
гране кроз наше сломљености!

Светло које светли кроз сломљеност
Образовање мења живот. Ади-

нина* породица живи на југоисто-
ку Азије. Сведоче како су доживели 
силне благослове слушајући емисије 
Жене наде.

Индонезијски TWR партнер са-
рађује са локалним радио станицама 
и преко њих емитује програме Жене 
наде. Такође, тимови на терену деле 
мале аудио уређаје у којима су и по-
грами тамошњих цркава. Ти садржаји 
су одлични за слушање у већим гру-
пама, какве су заједнице; у малим 
групама, али и за појединце који не-
где путују или док раде.

Жене наде  пружају слушатељкама 
садржај  Светог писма, поуке из њега, 
али и медицинска обавештења. На тај 
начин слушаоци добијају и духовна 
сазнања и практична упутства за жи-
вот свакодневице. Ту су и емисије по-
свећене здравој исхрани, па читаве 
породице добијају сазнања корисна 
за опште здравље. Баш то је сведо-
чанство једног Адониног унучета. 

Наиме, дете није имало апетит и с 
муком је јело. Месеци су пролазили а 
оно је слабо напредовало. А онда су 
бака и дека слушали лекарске савете у 
емисијама Жене наде. Научиле су која 
је храна најбоља и како деци повра-
тити апетити. Тако је и било. Мало по 
мало и дете је напредовало, због чега 
је Адинина породица славила Бога.

Иначе, мини радио уређаји су се 
показали корисним за веру и на дру-
ге начине. Слушајћи Жене наде многе 
су вернице ојачале духовно и почеле 
с редовним молитвама, посебно за 
своје мужеве. Једна од њих сведочи 
да јој се муж одрекао пића и пушења. 
И друга пише да јој је вера ојачала, 
да је породичне проблеме и бреме 
оронулог здравља такође предала 
Господу. Слава нека му је!

Слично пише и пастор који је са 
породицом делио радио уређаје. Сви 
су ојачали духовно и научили много 
из емисија о здрављу. Захвални су за 
ту прилику и много пристиглих ра-
дија. Како је само дивна та сарадња 
индонезијског партнера са Женама 
наде, са пасторима тамошњих црка-
ва. Дивно је емитовати све оно што 
вреди и оставља добар траг.
* Име је промењено ради очувања приватности.

Утицај образовања

Истражујмо наду данас
ПРИЧA O НАДИ



Еванђеље и образовање у Непалу

Питање образовања и сваког вида обуке Напалки, и девојака и жена, је било 
проблематично и пре ове пандемије, с обзиром на систем касти и друге социо-еко-
номске норме. Само 57% живља је описмењено. А када девојчице немају прилику 
да се образују, избори су им крајње скучени. Многе удају још као сасвим мале, што 
их чини потпуно зависним о мужевима и ограничава им свет једино на дужности 
домаћице. Осим тога, овако необразоване девојке и жене, било да их удају као децу 
или нешто старије, улазе у шаролике услове живота који су сасвим нездрави и по 
тело и по психу.

TWR Непал и програм Жене наде заједно образују све њих, посебно оне који 
живе у забаченим, сеоским крајевима земље.

TWR Непал је 2018. покренуо шестомесечни програм описмењавања, који су 
похађале дванаест жена и два мушкарца. Научили су основе читања и писања и 
непалског и енглеског, као и основне математичке радње. Охрабрују њихова сведо-
чанства. Презахвални су што сада могу да читају знакове, користе добијене мо-
билне телефоне како би слушали програме Жене наде. Наиме, ови телефони имају 
меморијске картице са нашим емисијама. 

Почетком ове године, тридесет жена са истока Непала су се окупиле на тро-
месечни курс шивења. То је охрабрило многе да и саме могу себи и породици да 
обезбеде средства за живот и поправе финансијске околности. На курсу су слушале 
и емисије Жене наде. Неке су с њима биле упознате од раније, а неке су ову поруку о 
значењу поуздања у Исуса чуле први пут.

Актуелна пандемија је Непалу донела много стрепње и бојазни. Невоља је 
много, па TWR тимови пет дана у седмици путују од села до села поучавајући жене 
и децу о основама здравља и хигијене. Посебно им говоре о вредности прања руку, 
према стандардима Светске здравствене организације. Тим приликама, свима који 
долазе на часове обуке, дарују сапуне, маске, пасте за зубе и четкице. На тај начин 
се умањују напетости настале због корона вируса. Овим радом је обухваћено 210 
деце и 300 жена. Дакле, Жене наде преко својих програма говоре о вирусу, преко 
националних TWR платформи, као што су Фејсбук и Јутјуб, пружајући свима речи 
поуке и охрабрења.

Деца и жене Непала нису заборављни. И у ова пандемисјка времена, када се 
начини служења мењају, TWR Непал и TWR Жене наде истрајно служе свима, об-
знањујући и истине о здрављу и истине о Божијој речи.



ЈАНУАР Образовање Духовни раст// ФЕБРУАР

TWR програми Жене наде широм 
света шире наду која је у Исусу 
женама свих узраста. Чезнемо да 
жене коначно виде себе драгоценим 
у Божијим очима: да су његове 
предраге ћерке. Али, да ли све ми у 
животу прихватамо и примењујемо 
ову истину, ову поруку?

Руку на срце, свака од нас 
доживљава бол због повреда 
и одбацивања. Често нам ране 
прошлости искривљавају слику о 
томе ко смо и какве смо у Божијим 
очима. Зато нас он позива да у 
Светом писму сагледајмо јасну 
и тачну слику и упоредимо се 
са оним што нам он казује да 
јесмо. За апостола Павла смо, 
према Посланици Ефесцима 2,10, 
божанска уметничка рукотворина! 
Дакле, његово смо мајсторство, 
као предива скулптура или песма. 
Осмишљене смо тачно по његовом 
науму. Верујете ли тако о себи?

Недавно сам слушала приграм 
Чип Инграма, серију дневних 
поука учеништва: Откриј правог 
себе – како да стишаш лажи о својој 
прошлости и стварно доживиш 
оно што Бог каже да јеси? О томе 
највише читамо у Посланици 
Ефесцима 1-3. Ту нам Бог казује ко 
смо.

Наиме, у 1,3-14 апостол 
нам објашњава да смо и ви и ја 
изабране, да нас је Бог видео пре 

постања света као оне с којима 
жели блиски однос. Он је унапред 
одлучио да нас усвоји за ћерке 
и синове. Откупио нас је. Да, то 
је дословно она древна пракса 
откупљивања робова на пијацама. 
А зашто? Да би нас ослободио!

А цена коју је небески Отац 
платио за нас је предрагоцена крв 
његовог Сина Исуса. И колико смо 
онда заиста вредне у очима Бога?

Такође, запечатио нас је 
Духом Светим. Он нам је депозит, 
гаранција онога што наслеђујемо. 
Са таквим свемогућим Богом, који 
нам је Отац, без страха и стрепње 
можемо спокојно да се суочимо и 
са данас и са сутра. Све његово је 
наше када отпочено нови живот у 
Исусу.

Па, како онда да се лично 
поуздамо у ове истине? 
Преображај креће од обнове ума 
(Римљанима 12,1.2) Зато заменимо 
старе несигурности Божијом 
истином. Чип Инграм предлаже 
да запишемо лаж коју верујемо, 
с једне стране папира, а стварну 
истину, библијски засновану, 
запишимо с друге стране. Ево 
примера једне типичне лажи:

ЛАЖ: Морам да се докажем 
многима како би ме прихватили, 

како бих се осетила срећном и 
вољеном.

ИСТИНА: Жељена сам, 
прихваћена и вољена од Бога који 
ми је најважнија особа у животу.
(Ефесцима 1,3-14)

Схватила сам да ово баш и 
није тако лако. Не можемо да 
се сукобимо с целоживотим 
погрешним уверењима, којих смо 
се држале у самоодбрани, и у трену 
их променимо. Али то не значи да 
не можемо уопште. Верујемо ли 
да је Бог наш исцелитељ? Јесмо 
ли одабрале да верујемо како нас 
разуме и искрено воли? Јесмо ли 
се поуздале да је у њему нада за 
наше болне приче прошлости, да је 
у њему смисао, када се погледамо 
његовим очима?

Дакле, које лажи верујемо о 
себи? Питаамо се док читамо Свето 
писмо: „Верујем ли да је ово истина 
за мене?!“ Ако не верујемо, хајде 
прво да препознамо лаж о себи, 
лаж која нас је заокупила? Потом 
предано наглас читајмо истине 
Божије речи све док нам не натопе 
ум, срца и покрену нас на дела. Бог 
жели да као вернице сазримо, да 
схватимо свој живот и наду који 
имамо у Исусу. Да, Божија реч је 
истина и за тебе!

Речи наде
Охрабрење кроз Божију реч

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 .

Божија реч 
је истина 
и за тебе!


