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Ујединимо наша срца

У МОЛИТВИ
Подучавајмо, охрабрујмо и оспособљавајмо жене да моле, слушају, уче, расту и пружају.
„Ако сте, дакле, примили икакву утеху по Христу, икакво љубављу прожето охрабрење,
ако имате икакво заједништво са Духом, ако сте примили икакво милосрђе и саосећање,
испуните ме, онда, радошћу: свој ум усмерите на исто, имајте исту љубав, будите
једнодушни, на једно мислећи. “. Филипљанима 2,1.2

Драге пријатељице,
Живот је често хаотичан, везе су збркане. Стресне ситуације могу да оптерете односе, а ми на крају
повређујемо једни друге и уништавамо блискост
око које смо се трудили. Толико много онога што се
догађа око нас уништава јединство. Световне ствари
нам одвлаче пажњу, било путем друштвених мрежа,
телевизије или проблема попут пандемије. Непријатељски науми изазивају нејединство у цркви. Наше
жеље и неиспуњена очекивања доводе до нејединства у браковима и пријатељствима.
Током следећа два месеца ћемо се молити заједно и обратити посебну пажњу на то да живимо у
миру и јединству. Нека се наше молитве уздижу према Богу, док се обавезујемо да ћемо бити љубазни,
стрпљиви и пуни љубави једни према другима. Живимо на начин који ће и друге привући у овај нови
живот, када виде како служимо једни другима у
друштву и у црквама.

место? Које су неке ствари које данас можете учинити
да бисте опростили, волели, слушали и тако живели у
миру и слози? Бог нам даје способност да кроз Духа
Светога будемо стрпљиви, љубазни и волимо својим
поступцима и речима. У Светом писму има много
одломака који нас подсећају на нашу одговорност
да живимо у јединству (Римљанима 14,19; Ефесцима
4,11-13; Колошанима 3,13.14; Псалам 133,1).
Ујединимо наша срца како бисмо донеле наду коју
Исус даје женама широм света. Одбацимо све оно што
нас спречава да се помиримо са Богом и једни с другима.
Моја додатна размишљања о помирењу и јединству можете прочитати у рубрици „Истражујмо наду
данас“ у овом броју.
У Богу се радују наша срца!

Павле подсећа народ Божији у Филипима да би
могао да му донесе радост ако буду једнодушни,
имајући исту љубав и живећи једни с другима у јединству. Шта вас спречава да живите на начин који
доноси јединство у ваш дом, породицу или на радно
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БРАК, ПОРОДИЦА,
САМОХРАНИ РОДИТЕЉИ

1.

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

Драги Боже, негативне
последице онлајн школовања се
осећају на деци и родитељима
широм света. Пружи свакој
породици милост, стрпљење и
подршку потребну за успешно
образовање уз одржавање јаких
веза. (2. Коринћанима 12,9)

2. Оче, молимо те за мајке које
су мужеви напустили. Дај им
мудрост, наду у тебе, стрпљење
у одгајању деце, финансијска
средства и подршку хришћанске
заједнице. (Псалам 57,1)
3. Господе, заштити младе
Камбоџанке од злих људи који би
их одвели у Кину или Малезију да
би се удале за мушкарце против
њихове воље.
(2. Солуњанима 3,3)
4. Многим жртвама насиља у
породици, током пандемије,
прете насилници и угрожавају
их. Господе, заштити их, одведи
их на сигурно место и пружи им
обнову. (Исаија 41,10-12)
5. Нека породице духовно ојачају
делећи Реч Божију и молећи се
заједно. Дај нам Боже да постоји
узајамно поштовање, љубав и
уважавање између родитеља и
деце. (Римљанима 10,17)
6

Боже, молимо те да
помогнеш вијетнамским
вишегенерацијским породицама
да се разумеју и да живе у
хармонији. (Псалам 112,2)

7.

Оче, молимо те да отвориш
утробе многих жена које живе

на Северном Кавказу и не могу
затруднети. Неплодност ствара
сукоб између многих мужева и
жена на овом подручју.
(1. Петрова 3,7)
8. Како се разводи међу
муслиманским паровима у
Индонезији повећавају током
пандемије, многи самохрани
родитељи се труде да нађу посао.
Молимо се да ове породице буду
заштићене и обезбеђене, јер тада
неће да присиљавају своје младе
ћерке да се удају из финансијских
разлога. (Матеј 18,10)
9.

Хвалимо те Боже, што програми
Жене наде доносе наду и снагу
породицама у кризи. Користи
ове програме да би у њихов
живот унео помирење и мир.
(Марко 10,6-9)

10. Оче, захваљујемо ти што наш тим
у Етиопији учи жене и мушкарце
да су створени по Божијој слици.
Овај идентитет, који је оштећен
грехом, обнавља се спасењем у
Исусу Христу. (Постање 1,27)
11. Господе, молимо те за покајање,
промену живота, опроштај и
помирење за оне парове у Јужној
Африци који су раздвојени
јер је супружник био неверан.
(Ефесцима 5,33)

12. Оче, молимо те за жене у Јужној
Кореји које се рано удају, постају
мајке и које немају родитеље
у близини да их саветују. Нека
емисије Жене наде буду извор
божанске мудрости и знања.
(Псалам 32,8)
13. Господе, помози самохраним
мајкама да бригу о свом телу, уму
и духу поставе као приоритет.
Тада ће моћи да брину о другима
и буду емоционална подршка
која је потребна њиховој деци.
(Исаија 40,31)
14. Оче, молимо те за породице
у Парагвају које су примиле
спасење. Ојачај њихову веру
путем твоје Речи, да још боље
схвате твоју љубав и опроштај.
(Псалам 119,105)
15. Боже, молимо да брачни парови
у Либерији траже од тебе да
удахнеш обнављајући живот
у њихове бракове. Покажи им
како да се међусобно негују и
уједињују у теби. (1. Петрова 4,8)
16. Оче, помози брачним паровима
да вреднују брак и схвате да
је овај однос сличан односу
Христа и цркве - он треба да буде
заснован на љубави, опраштању
и милосрђу. Познавање тебе
је најбољи темељ који брак и
породица могу имати.
(Ефесцима 5,21-23)

17. Самохрано родитељство се,
на жалост, повећава. Господе,
молимо те да помогнеш многим
мајкама које живе у сиромаштву
и чија деца често немају основне
услове за живот а ни средстава
да иду у школу.
(2. Коринћанима 9,8)
18. Боже, дај да породице и
парови уз твоју помоћ пронађу
исцељење за своје прекинуте
и нарушене односе. Донеси
помирење, јединство и мир,
учећи их да опраштају једни
другима. (1. Јованова 4,16)
19. Господе, молимо те за успешно
покретање програма за жене на
пољском језику Ви сте драгоцени,
који се бави заједничким
проблемима брака, породице и
самохраних родитеља.
(Изреке 16,3)
20. Оче, дај да мужеви и жене
у Индији буду верни теби
и једни другима. Научи их
да буду понизни, нежни и
стрпљиви једни према другима,
проналазећи јединство кроз
твоју љубав. (Псалам 133,1)
21. Оче, обнови нарушене
породичне односе. Молимо те за
мир, хармонију и разумевање.
(1. Петрова 5,6)
22. Боже, молимо те за самохране
мајке које се труде да обезбеде
своје породице. У овој пандемији
многе од њих су изгубиле посао
и узнемирене су, депресивне,
немају довољно хране и других
основних средстава за живот.
(Матеј 6,26)
23. Господе, помози мајкама у
Централној Европи да поставе
праве приоритете у свом
породичном животу, донесу
добре изборе и да уз твоју помоћ
ускладе каријеру и бригу о својој
деци. (Исаија 30,21)

„Град проваљен и без зида
је човек који не зна
себе самог да обузда.”
Приче Соломонове 25,27

24. Господе, молимо се за брачне
парове у Данској, које чине
појединци из различитих
култура. Суочавају се са
посебним изазовима, укључујући
неприхватање од стране
њихових породица и сукобе
око тога коју улогу треба да
игра њихово културно порекло.
(Филипљанима 2,2)
25. Оче, заштити и води оне који
плове у удаљена села на
Гренланду да би одржали часове
проучавања Библије. Преобрази
читаве породице поруком
еванђеља, доносећи наду,
радост и нови живот у Христу. (2.
Коринћанима 5,17)
26. Оче, ојачај духовни живот жена
и њихових породица. Дај да они
траже савет од тебе и у твојој
Речи када доносе одлуке и да
те поставе као центар у својим
животима. (2. Петрова 1,3)
27. Молимо за породице у којима
долази до свађа, сукоба и
нетрпељивости. Оче, донеси свој
мир у ове бракове и породице.
(Ефесцима 4,31.32)

28. Молимо се за породице са децом
која имају посебне потребе.
Понекад су потребе веће него
што неговатељ може да поднесе.
Господе, пошаљи им подршку и
показуј им свакодневно да си са
њима. (Излазак 33,14)
29. Оче, нека наши домови буду
сигурна места испуњена
љубављу. Помози верницима
који се носе са стресом и
незапосленошћу, да ти донесу
свој терет и обрате се теби јер си
ти онај који може да им помогне,
уместо да улазе у сукобе са
члановима породице. (Матеј 5,9)
30. Боже, молимо за оне породице
које тугују. Помози им да поднесу
губитак својих вољених. Утеши
их својом љубављу и верношћу и
дај им снаге да те траже.
(2. Коринћанима 1,3.4)
31. Господе, ти си наш отац. Нека
твоја љубав и присуство испуни
срца и умове деце из самохраних
породица и пружи им све што је
потребно (Псалам 68,5).
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РАВНОПРАВНОСТ МЕЂУ ПОЛОВИМА,
РАСАМА И НАРОДИМА СА ФОКУСОМ
НА ПОМИРЕЊЕ
1.

Оче, утеши породице које су
избегле насиље у Бурундију
и склониле се у избегличке
кампове. Излечи горчину у
њиховим душама. Заустави
зачарани круг освете и кроз
своју љубав их научи да воле
безусловно и опраштају баш као
што и ти опрашташ. (Матеј 6,12)

„Троструко уже
не кида се лако“
Књига проповедникова 4,12

7.
2. Боже, ограничења и ванредна
стања током ове пандемије
изазвале су многе проблеме у
неким браковима. Молимо се за
мир и јединство међу паровима и
унутар породица. (Матеј 5,9)
3. Иако су Гренланђани дански
држављани, они често
доживљавају дискриминацију.
Молимо се да Данци покушају да
разумеју Гренланђане и њихову
културу и привате их као себи
равне. (Римљанима 10,11-13)
4. Господе, молимо да владајуће
политичке вође у Индији раде
у љубави, истини, миру и
једнакости у друштву. Молимо се
за „цареве и све који су на власти,
да проживимо тих и спокојан
живот у сваковрсној побожности
и честитости.“ (1 Тимотеју 2,2).
5. Молимо те Боже да људи који су
неверници упознају Христа као
Спаситеља. Помирите се с Богом;
ослободите се греха; и стекните
истински мир. (Јован 8,36)
6. Оче, молимо за све људе који
живе у Србији. Благослови
ову земљу и дотакни уморне
и напаћене душе овог народа.
Помози нам да будемо сложни и
да живимо у миру.
(2. Коринћанима 13,11)

Господе, побољшај комуникацију
и повезаност међу хришћанским
црквама и заједницама. Помози
својим следбеницима да схвате
да постоји више онога што их
уједињује него што их раздваја.
(1. Петрова 3,8)

12. Оче, пружи брачним паровима
потребну милост како би сваки
супружник могао да препозна
своје недостатке пре него што
укаже на грешке другог. Помози
им да се међусобно поштују и
воле. (Матеј 7,1.2)

8. Господе, постоје дубоке поделе
међу народом Пољске. Нека
програм Жене наде, о опроштењу
и јединству, досегне отворена
срца и усмери слушаоце на
покајање.
(1. Коринћанима1,10)

13. Господе, ојачај наш тим у
Етиопији да могу да служе
женама које су повређене и
сломљених срца. Када жртве
рата и затвореници чују
јеванђеље, нека се покају и
поделе овај нови живот и наду са
другима. (Псалм 34,18)

Молимо се за хришћанке које
раде у служби у Хонг Конгу,
да пронађу уточиште у теби,
Господе. „Господу ћу рећи: ‘Мој
заклоне и тврђаво моја! Мој Боже
у кога се уздам. “ (Псалм 91,2).

14. Молимо се за оне који су позвани
у службу исцељења и помирења.
Они показују Божију љубав
према другима својевољно
трпећи неправедано понашање
према њима, јер верно следе
Исуса. Помози нам да волимо
своје непријатеље и молимо за
наше прогонитеље. (Матеј 5,11.12)

9.

10. Господе, током протеклих
15 година рата, у Либерији
није било јединства. Подари
грађанима снагу и милост да
опраштају једни другима; донеси
том народу исцељење, хармонију
и помирење. (Римљанима 12,1618)
11. Господе, хвала ти за еванђеоске
дечије кампове. Молимо да
јеванђеље донесе наду, радост и
нови живот деци која га слушају.
(1 Тимотеју 2,4)

15. Оче, молимо се за јасну
комуникацију и јединство међу
црквама, како би заједно ширили
јеванђеље. (Филипљанима 2,2)
16. Господе, молимо се за јединство
између етничких група у
Румунији. Молимо да се ромски
народ измири са тобом као
својим Спаситељем и да буду
прихваћени од стране румунске
заједнице. (Римљанима 15,5-7)

17. Молимо се да хришћани у
цркви склоне са стране своје
разлике, уједине се и заједно
те прослављају. Нека нас твоја
љубав и милост преплаве,
стварајући хармонију која је
доказ твоје љубави. (Псалам 133)

22. Господе, захваљујемо ти
се за то што они који моле
нису ограничени одређеним
деноминацијама. Молимо те да
ујединиш још више наша срца
у молитви и у духу сарадње да
би се порука спасења и наде
ширила (Јован 17,20.21)

18. Господе, много пута се хиљаде
племена различитих језика и
религија у Индонезији не слажу.
Цркве се уништавају и хришћани
прогоне. Нека верници живе
попут Христа и буду извор
љубави и мира. (Псалам 9,9)

23. Господе, дај парагвајским
верницима милосрдна срца,
понизна и саосећајна, пуна
љубави и спремна да корачају у
јединству снагом Исуса Христа.
(Колошанима 3,12)

19. Оче, молимо те да запослени
и послодавци у предузећима
прихвате став узајамног
поштовања и достојанства. Ако
постоје сукоби и неслагања нека
се они решавају на миран начин.
(1. Петрова 2,17)

24. Господе, нека твоје јеванђеље
дође до свих 54 етничких група
у Северном и Јужном Вијетнаму.
Нека сви људи сарађују и буду
уједињени у даљем развоју
унутар сваког региона.
(Галатима 3,28)

20. Господе, дај нашем тиму Жене
наде на Северном Кавказу
мудрост и храброст да буду
светлост за тебе у региону
који углавном исповеда ислам.
Донеси мир у ово нестабилно
подручје. (Псалм 93,1.2)

25. Оче, ради у срцима народа
у Шпанији да једни другима
опраштају сукобе из прошлости.
Донеси јединство и мир том
народу. (Јован 13,35)

21. Оче, молимо те да обгрлиш
Јужну Африку и покријеш нацију
својом моћном руком. Молимо
се за јединство у овој земљи како
би људи чврсто стајали заједно
упркос разликама и живели са
емпатијом и милошћу. (Приче
Соломонове 12,20)

Жене наде

@zene_nade
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26. Оче, ојачај веру малобројних
хришћана у Камбоџи. Дај им
храбрости да буду со и светлост у
друштву у којем живе. (Матеј 5,16)
27. Исус је наш мир и он окупља
разноврсне групе – мушкарце
и жене, различите расе,
супротстављене народе –
уједињује их и уништава зид
непријатељства (Ефесцима 2,14).

062 396-331
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Помози нама верницима да
свакодневно живимо у тој
истини.
28. Господе, опростио си ми, па ми
помози да опростим другима
кад ме вређају. Омогући ми да
волим друге, јер нас то уједињује.
Помози ми да имам мир у
свом срцу, својим односима са
другима и да будем захвална
особа! (Колошанима 3,13-15)
29. Оче, помози верницима да
виде да су чланови заједничког
Христовог тела. Нека узајамна
љубав хришћана засија у свету
и нека докаже твоје постојање,
јер си ти извор сваке љубави и
благодати. (Јован 17)
30. У Данској постоји много
мишљења о томе како поступати
са избеглицама и имигрантима.
Неки им пружају добродошлицу,
док их други уопште не желе у
земљи. Молите се да се народ
Данске опходи с љубављу према
странцима док се њихова земља
бави тим проблемом. (Пета
књига Мојсијева10,19)
31. Молимо за мир међу
хришћанима, да се не
сукобљавају међусобно, посебно
не на друштвеним мрежама јер
то оцрњује наше сведочанство!
Унеси јединство у цркву како
бисмо неверницима донели наду
и Исусову љубав.
(Ефесцима 4,31.32)
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Помирење кроз
Божију реч
Сукоби у породицама су неизбежни. Немогуће је да људи живе заједно и да немају несугласице. Када
несугласице измакну контроли, оне
ометају породични живот, наносе
штету браковима и другим везама и
спречавају нас да будемо уједињени
онако како је Бог намеравао.
Пример је брак госпође Чан* и
њеног супруга из Камбоџе. Толико
су се свађали да су на крају престали да разговарају. Њихов однос се
променио када су заједно почели да
слушају програм Жене наде и када су
чули шта Божија реч говори о томе
како да живе заједно у хармонији.
Госпођа Чан је рекла, „Из програма [на тему како решавати сукобе] сам научила да ако сте мајка или
отац, треба да будете одговорни, да
се према другој страни односите са
поштовањем, толерантни и услужни,
тако да ваша деца имају добар пример на који се могу угледати.“
Сада она разуме како „слатка реч“
може да помогне да се смире ствари
када дође до препирке. Лекција о сукобу подстакла је пар да се извине
једно другом и пред својим старешинама. То је добар подсетник да наш
Бог жели да помогне да се смире сукоби који настају у браковима, међу
половима, расним групама, члановима породице и свим члановима тела
Христовог.
Још једну причу о Божијој благодати прича Мира*, жена из Индије
коју је муж варао 12 година. Уз Божију
помоћ Мира је научила да треба да се
моли за свог супруга.
„Одлучила сам да се борим против свих својих проблема кроз молитву. Ставила сам сваки терет и бол у
Божије руке. Божија сила се умешала
и на крају је мој супруг био избављен
из ропства [сопственог греха] “.
Када се посветимо послушности
Божијој речи и молитви, Бог је веран
да промени живот.
* Имена су промењена ради заштите
приватности слушалаца.
Написала: Мерибет Стивенс, волонтерка

Истражујмо наду данас
Шта је јединство?
„Када људи у цркви живе у
јединству јеванђеља и са
љубављу теже изградњи
једни других, тада они
стварају плодно тло за
корене дубоке радости.“
Мат Чандлер, из књиге
„Волети је Христос, умрети
је добитак“
Свиђа ми се илустрација коју
Мат Чандлер слика док описује како
би то изгледало када би верници
у цркви тежили јединству у јеванђељу док живе заједно, „стварајући плодно тло за корене дубоке
радости“.
Помирење је данас главна тема у
многим културама на глобалном нивоу, било да говоримо о помирењу
међу расама, члановима породице,
између пријатеља или нас и Бога.
Шта је потребно да бисмо пронашли помирење са Богом?
Порука јеванђеља је порука
помирења. То је порука о томе како
је Бог, који је толико волео свет,
послао свог сина Исуса на овај свет
да живи, умре и буде сахрањен
за наше грехе против самог Бога,
који сада жели да нас спаси. Међутим, Исус није остао у гробу, већ је
трећег дана ускрснуо из мртвих и
данас живи у срцима оних који су
поверова
Крв коју је Исус пролио на крсту
је жртва која покрива све наше
грехе. Исус је постао ова жртва за

нас како би му они, који га следе,
веровали и заувек провели
вечност с Богом (Јован 3,16.17). Да ли
сте већ поверовали и исповедили
своју веру у Исуса? (Рим. 10,9) Јесте
ли сигурни да ћете бити заувек са
Исусом?
Када се измиримо са Богом, по
благодати кроз веру у Исуса, постајемо ново створење. Имамо нови
живот, нову наду и ново срце (Језек.
36,26). Да ли знате да је ово истина о
вашем срцу данас?
„Дакле, ако је ко у Христу, он је
ново створење; старо је прошло,
а ново је, ево, настало. Све ово
долази од Бога који нас је помирио
са собом посредством Христа и
поверио нам службу помирења.”
2 Коринћанима 5,17-19
Предала сам своје срце Исусу
пре много година и данас имам мир
у срцу да ми је опроштено, не само
за моје грехе из прошлости већ и
због данашњих и сутрашњих греха.
Није увек било лако, али знам много
више о Божијој љубави и милости
данас, него што сам јуче знала. Он је
био веран чак и када ја нисам, био је
љубазан онда када нисам слушала
и дао ми је наду када сам била безнадежна и изгубљена. Данас, док га
славим, схватам да то ствара чврсту
везу јединства и односа са Исусом.
Сваки дан имамо дивну привилегију да доносимо наду, коју
Исус даје, женама свих генерација
широм света. Моја молитва је да сви
открију ову наду.
У Њему се радују наша срца!

аутор Лиса Хал, координаторка за међународну молитвену службу Жене наде

Никада
нисмо сами
Самохрани родитељи су свуда око
нас. Неки су изгубили супружника због
смрти, развода или напуштања, а неки
се никада нису венчали. Али оно што им
је свима заједничко је потреба да се ми,
хришћани, придружимо Богу у пружању
подршке њима и њиховој деци.
Са 17 година, Соња* је била млада,
заљубљена и трудна са близанцима. Након што ју је партнер напустио, Соња се
нашла сама у непознатом граду, молећи
Бога да је пусти да умре. Оно што Соња
није знала јесте да је њена мајка постила
и молила се за изгубљену трудну ћерку.
Док је Соња плакала, бебе у њој почеле
су да се померају, тако да се чинило као
да желе по сваку цену да преживе.
Схватила је, „’ Ко сам ја да тражим од
Бога да ме пусти да умрем кад имам ова
два живота у себи? ’Тражила сам Божији
опроштај. А онда сам искусила најневе-

роватнију љубав коју сам икада осетила. Бог ме је држао у наручју и љуљао
ме с једне на другу страну. Безусловна
љубав. Заштита. Држећи мене и бебе
заједно. “
Соњино срце се испунило радошћу док се молила: „Не знам шта ћу
урадити и треба ми твоја помоћ, Боже.
Желим да будем одговорна мајка.“
Следећих неколико година Соњи
није било лако. Вратила се кући и
мајка јој је помагала око беба док је
она радила, како би издржала нову
породицу. Њени рођаци су јој поклонили много одеће за бебе и никада им
није недостајало хране. Иако је живот
био огромна борба, Соња је осетила
верно Божије присуство и уверила
се да Он никада не престаје да даје и
пружа.
Соња се присећа: „Моји бака и
дека су ми дали веома стару Библију.
Прихватила сам речи Божије – књига
пророка Исаије је веома утицала на
мене као самохрану мајку. Бог је ту за
своју децу и за све оне који су сами.

Читала сам те речи из Библије,
изнова и изнова, кад год сам била
тужна или под стресом и оне су
ми доносиле радост. “
Иако је било тешко, Соња је
изузетно захвална за све што је
доживела. „Не бих била особа
каква сам постала да ми Бог није
дозволио да прођем кроз то
искуство. А Бог још није завршио
са мном.»
Како можемо, као верници,
подржати самохране родитеље? Соња је поделила са нама:
„Самохраним родитељима су потребне особе које ће се дружити
са њима и молити за њих. Подржите их охрабрењем кроз своје
пријатељство. “ А онда је додала:
„Научите самохране родитеље да
могу да раде тај посао. Када нема
супружника који би помогао у
васпитању детета, Бог ће то место
попунити. Бог је ту да задовољи
ваше физичке, менталне, емоционалне и духовне потребе и биће
са вама попут Оца који воли “.
*Име је промењено ради
заштите приватности

Речи наде
Охрабрење кроз Лису Хал, координаторку за међународну молитвену службу Жене наде

„Али, док је још био далеко,
угледа га његов отац
и сажали се, па потрча,
загрли га и изљуби.”
(Лука 15,20)
Прича о изгубљеном сину је
једна од мојих омиљених прича из
Светог писма. Могу се поистоветити
с њом. И ја сам, такође, отишла
од куће да бих радила луцкасте,
неразумне ствари - да бих се на
крају опаметила и вратила кући у
брижни загрљај мог небеског Оца.
Помирење са Богом је једно од
најлепших искустава у мом животу.
И управо због мог помирења
са Богом, желим да помогнем и
другима да пронађу овај најважнији
однос.
Бог је такође створио тело
Христово да би верници били
уједињени и измирени међу собом.
У 1. Јовановој 4,20 речено нам је
да не можемо да волимо Бога, а
наставимо да мрзимо свога брата.
Када се загледам дубоко у себе,
видим своју себичност, понос и
осуђивање. Али опет, Бог нас
позива да „уложите труд да одржите
духовно јединство које Дух твори
миром који вас повезује. Једно је
тело и један је Дух.” (Ефесцима 4,1-4)
Исус ме позива да живим
аутентично и да мој живот и дела
показују исту поруку - поруку
о Исусу. Али, не могу успешно
живети хришћанским животом у
сопственој снази. Тек када допустим
Исусу да води мој живот и живим у

његовој моћи, која је доступна за
мене сваког дана, могу живети у
јединству и хармонији са другим
верницима.
Мој живот су толико обогатили
богобојазни мушкарци и жене који
су ми показали важност помирења
и јединства у телу Христовом. Када
сте видели овај процес помирења
и уједињења људи у својој
прошлости? Како сте реаговали?
На почетку нашег брака,
мој муж и ја смо били чланови
цркве чије је вођство било веома
страсно по питању помирења међу
расама у нашој земљи. Никада
нећу заборавити нашег пастора на
коленима и у сузама, како понизно
тражи опроштај од индијанских
племена којима је наша влада
нанела зло. Били су то дирљиви
тренуци међусобног исповедања,
и на крају су пристали да опросте.
Нешто се десило у небесима тог
дана. Неколико месеци касније,
чули смо да се Дух Божији кретао
међу индијанцима који су живели
у нашем крају. Иако нико из
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ових племена није постао Христов
следбеник годинама, сада су
почели да се одазивају на поруку о
Христовом спасењу!
Бити члан групе за расно
помирење је било моћно искуство
у мом животу. Стицање нове
перспективе и гледање на свет на
другачији начин ми је променило
живот. Схватила сам да је помирење
и уједињење тежак посао, и
неопходно је решити повреде и
празнине међу нама и заједно
тражити Божију праведност.
Потребна је посвећеност и
спремност да заједно причамо и
прођемо кроз сукоб. То је могуће
једино када се сви покоримо Оцу.
Где је у вашем животу потребно
помирење? Шта можете да урадите
да у вашу ситуацију унесете
јединство и помирење? Било да
је реч о нејединству полова, раса
или нација, Бог је тај који може да
донесе помирење и исцељење.
Исусова жртва и љубав су оне које
премошћују празнине међу нама и
чине нас једним.

Д о н о с и м о н а д уЈАНУАР
к о ј у Образовање
И с у с д а ј е жФЕБРУАР
е н а м а Духовни
широм
света.
раст

