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Ујединимо наша срца

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

ЈУЛ Молитве захвалности Славопоји Богу!// АВГУСТ

Када погледамо у речник, сазнајемо да је мир 
„одсуство узнемирености, тишина и спокој“. Али 
зар је могуће пронаћи све то у овим изазовним и 
хаотичним временима?

Да бисмо пронашле мир у овом и оваквом добу, 
важно је да се подсетимо: наш Бог је Отац Господа 
нашег Исуса Христа и Бог је мира (Римљанима 
15,33). Чини ми се да се баш у овако немирним 
данима понајвише сећамо Божијег карактера, док 
му се молимо и захваљујемо му.

Тема молитве и захвалности је за нас, за Жене 
наде, веома важна у раду TWR. Наиме, на овај 
начин служимо већ 22 године, и виделе смо како 
Бог чудесно улива наду женама свих генерација 
широм света. Сваког месеца се ови молитвени 
захтеви и предлози преводе на више од 
стотину језика. Део смо мреже од преко 100.000 
молитељки у сваком подручју  наше планете. 
Многе жене свакодневно у Исусу проналазе свој 
нови живот, управо слушајући TWR емисије Жене 
наде, и захваљујући многим молитвеним групама.

Овог месеца, молећи се по предложеном 
календару, упутимо нашем великом и милостивом 
Богу молитве захвалности. Сјединимо срца 
прослављајући Исуса као Спаситеља, Одржаватеља 
и Цара. Молимо се за жене које још не познају 
Господа, да доживе његов мир: у срцу и у животу, 
за сву вечност.

Нека нам се срца радују у Њему!

др Пеги Банкс,

директорка TWR програма Жене наде

имате ли мир у животу знајући да Бог надгледа баш све?
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ЗАХВАЛНОСТИ...

Радујемо са са нашим тимом у 
Србији што са толико полета 
охрабрују жене и девојке 
широм света, посебно када 
се поистовећују с невољама 
многих, с њиховим болом. Хвала 
вам што сте с нама сједињене 
у једну молитвену породицу! 
(Филипљанима 2,1.2)

Хвала ти, Господе, што си у TWR 
тим Жене наде из Непала  довео 
предане и надарене волонтерке. 
Сада су тамошње цркве и 
духовне службе за помоћ жена 
уједињене, како би биле што 
делотворније у свом позиву.

Хвала ти, небески Оче, за љубав 
и бригу према свој деци током 
периода пандемије корона 
вириса, као и током свих тешкоћа 
са којима смо се сусретали. 
Придружујемо се нашем тиму 
из Пољске, док те величамо као 
уточиште и стену спаса у данима 
глобалног страха (Псалам 46,1).
 
Хвала ти што је наш тим из 
Индонезије зрачио Исусовом 
љубављу, док су делили 
здравствена обавештења и 
помагали женама из сеоских 
средина да подигну мале 
зајмове ради покретања разних 
пословних подухвата.
 
Захваљујемо ти што си Јехова 
Јирех, „Бог који види“, што си онај 
који нас збрињава. Тако си се 
побринуо и за наш тим из Канаде, 
дајући им потребне финансије и 
молитвене партнере. (Постање 
22,14)
 
Хвала ти, небески Оче, што је наш 
тим из Норвешке емитовао нове 
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емисије аудио побожности, од по 
минут и по, три пута седмично. 
Назвали су их Зделе вере. То 
су кратке библијске поруке 
охрабрења које пружају прави 
укус Божије речи, поруке које 
изазивају слушатељке „да једу 
више“ од те исте Речи.
 
Хвала ти и за наш тим са острва 
Бонера. Тамошње жене су биле 
обесхрабрене, усамљене у 
служењу, све док им се нису 
јавиле слушатељке којима је 
њихов рад био велики благослов. 
Боже, ти си им дао снагу за то и 
послушност да истрају! (Псалам 
9,1)

Хвала ти за верност и благослове 
над TWR молитвеним групама 
Жене наде у Финској, које су 
обележиле две деценије рада. 
Хвала ти што си позвао све њих 
да се сложно моле и ојачају своје 
заједништво. (2. Тимотеју 2,13) 

Узвисујемо те за бригу наших 
тимова надарених волонтерки 
које су слушатељкама емисија 
Жене наде пружале практичне 
информације. (Филипљанима 
4,19)

Хвала ти, небески Оче, што 
дотичеш многе животе и мењаш 
их због сведочанстава Украјинки, 
оних које су доживеле твоју 

љубав слушајући емисије Жене 
наде. 

Захваљујемо ти, Боже, да је 
време корона вируса зближило 
житеље Француске. Нека се и 
даље састају, нека се држе једни 
других и када се ова пандемија 
оконча.
 
Величамо те, Господе, да си тиму 
из Румуније дао срце саосећања 
за жене, могућност за креативне 
подухвате и нове идеје за теме 
радио емисија. Молимо те да и 
даље благосиљаш њихову Фејс-
бук страницу, на којој многе жене 
читају свакодневне побожности.

Захваљујемо ти, Боже, што си се 
побринуо за фонд нашег тима 
у Немачкој, где TWR тим Жене 
наде постоји и подржат је на овај 
начин већ скоро две дециније. 

Господе, хвала ти што TWR 
молитвени тимови Жене наде 
активно заступају многе у овим 
тешким временима. Благослови 
их и дај им мудрости у молитви 
за своје народе. (Ефесцима 6,8)
 
Боже, захваљујемо ти што си 
остварио хришћанско јединство 
наших локалних молитвених 
група. Ти нам спајаш срца у 
тешње заједништво међусобне 
љубави, свих наших TWR 
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тимова Жене наде широм света. 
(Колошанима 3,14)
 
Небески Оче, захваљујемо ти што 
емисије Жене наде на српском 
језику мењају животе оних који 
их слушају. Хвала ти што доносе 
право духовно освежење и 
што помажу женама на путу 
богопознања.
 
Господе, хвала ти за тимове 
волонтерки које су своје време 
и таленте нештедимице дале, 
благословено служећи женама 
Бразила. (Матеј 9,37)
 
Небески Оче, захвалане смо 
ти што охрабрујеш срца свих 
наших из тима Уругваја, што 
им се јављају слушатељке које 
су дотакнуте програмом Жене 
наде. Оне радо сведоче о томе, 
како су надахнуте и оснажене за 
практичан живот. (Римљанима 
12,2)
 
Хвала ти, Господе наш, што 
су многи народи прихватили 
Скривено благо, као начин 
досезања сексуално 
искоришћаваних жена; као речи 
које их исцељују. Молимо те за 
све који преводе ове програме 
и раде на њиховој продукцији. 
Молимо те да се Скривено благо 
чује и на још нових језика широм 
света.

Срца су нам захвална, Боже, да 
су жене из TWR тима Жене наде у 
Индији приредиле први састанак 
за жене у историји њихове 
сеоске цркве. Хвала ти што је ту 
било чак стотину жена!
 
Небески Оче, хвала ти за многе 
заступничке молитељке широм 
света, за све који показују 
љубав молећи се свакодневно. 
(Ефесцима 6,18)
 
Хвала ти, Господе, што можемо 
да користимо многе врсте 
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медија служећи женама Латинске 
Америке, женама широм света, 
чак и у овој пандемији.
 
Хвала ти, Боже, да твоја Реч 
и твоја истина у украјинском 
програму Жене наде јесу многим 
женама „вода од које никада 
неће ожеднети“. (Јован 6,35)
 
Господе, захваљујемо ти 
што је наш тим у Румунији 
створио кратке, динамичне и 
практичне побожности. Хвала 
ти што им расте посета на 
више интернетских платформи 
(Facebook, WhatsApp). Што 
су многе жене то прихватиле 
као „предивну и охрабрујућу 
медитацију душе“.
 
Господе, ти си извор наше 
креативности. Прослављамо те 
за нове и маштовите подухвате 
које дајеш нашим тимовима 
широм света. На тај начин досежу 
многе жене и доносе им истину, 
наду и исцељење. (Откривење 
4,11)
 
Славимо те, Оче, што се наши 
тимови Жене наде у Турској, 
Албанији и другим земљама 
моле за служење женама у 
болницама, баш у овом времену 
великих потреба. Хвала ти што се 
многе од њих одазивају на овај 
чин милосрђа.

 Господе, захваљујемо ти, што 
преко програма Жене наде 
досежеш и најудаљеније земље, 
што им тако пружаш наду и нови 
живот по Исусу. Молим те да 
заштитиш наше тимове, да им 
даш мудрост Духом Светим док 
шире еванђеље.
 
Боже, охрабрене смо када 
чујемо да су се и многи 
мушкарци Африке одважили 
на веру и предање Исусу 
Христу, слушајући емисије Жене 
наде. Твоја Реч мења и животе 
појединаца и читаве породице.

Хвала ти, Господе, што преко TWR 
тима и екипе Жене наде поучаваш 
многе у Непалу о практичним 
корацима хигијене и заштите 
свих. (Псалам 32,7)
 
 Господе, захваљујемо ти што си 
TWR тиму Жене наде за Јужну 
Азију довео нову регионалну 
директорку. Молимо те, дај јој 
мудрости и срце, док служи 
женама свог поднебља и док 
овладава новим дужностима.
 
Небески Оче, подсећамо те, да 
све што смо рекле, написале, 
споменуле као дело или намеру, 
све то је у Исусово име и са 
срцем пуним захвалности. 
(Колошанима 3,17) 

Програме на српском језику 
можете слушати на нашем You 
Tube каналу “Žene nade” или на 
нашем сајту twr-serbia.org

Надамо се да ћете бити 
охрабрене кроз аудио поруке 
које сваке недеље за вас 
снимају Биља и Тања. 
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Величамо те као Спаситеља! 
Хришћани и хришћанке су 
оснажени да другима сведоче о 
својој вери и нади вечног живота 
по Исусу Христу, сада, у данима 
кризе, кад су многи замишљени 
над животом, смрти и вечности.

Оче, величамо те што си веран и 
што нас чуваш у данима кризе. 
Док смо били у изолацији, тим 
нашег радијског програма, Жене 
наде у Индији, свакодневно је од 
11.00 до 12.00 био у молитви. (1. 
Самуилова 1,10.11)

Боже, ти си онај који нас 
збрињаваш! Хвала ти што си 
у TWR Норвешке, у тим Жене 
наде, довео ауторку текстова 
дневних побожности. До сада 
су снимили осамдесет емисија 
које ће емитовати три пута 
седмично преко Spotify, преко 
интернетске странице и преко 
смарт телефона.

Ти си Бог сваке наде! У данима 
тескобе побеђујемо страхове 
поуздајући се у тебе. Испуњаваш 
нас радошћу и миром. 
(Римљанима 15, 13)

Клањамо ти се као свемудром 
Богу! Чак и тешким околностима 
привијаш нас к себи и позиваш 
на покајање, јер су твоји путеви 
увек чиста доброта.

Прослављамо те, Господе, јер 
уједињујеш своју децу. Хвала 
ти за духовно јединство TWR 
тимова Жене наде у Непалу, што 
си им показао ко су, колико 
вреде у теби који си им и починак 
и нада. (Псалам 62,5-8)
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Уздижемо те, Оче, као 
милостивог, јер продужаваш 
дане чекања због оних који те 
још не познају. Учини да ову 
молитвену прилику искористимо 
мислећи на све који се још 
никада нису одазвали твом 
позиву спасења, као и на оне који 
су у потреби обнове односа с 
тобом.

У времену промена и 
несигурности, ти остајеш Бог 
вредан поуздања, Бог који 
држиш дату реч. Твоја су 
обећања наш чврст темељ на 
коме зидамо живот као жене 
наде. (Бројеви 23,19)

Придружујемо се канадском тиму 
у објави Господње суверености: 
„Јер по њему је створено све 
што је на небу и на земљи, било 
видљиво или невидљиво, било 
престоли, или господства, било 
главарства или власти; све је 
створено његовим посредством 
и за њега. Он постоји пре сви 
ствари и по њему све има своје 
постојање.“ (Колошанима 1,16.17)

Боже, славимо те јер си добар! 
Ти оспособљаваш институције 
државе, министарства и јавне 
службе да обезбеђују храну за 
све, намирнице, социјалну бригу 
и склоништа за бескућнике.

„Дођите! Кличимо Господу! 

Ускликнимо Стени нашега 
спасења! Дођимо пред њега с 
похвалама, у песмама кличимо 
му! Јер Господ је велик Бог, цар је 
велик над свим боговима.“ (Псалам 
95,1-3)

Величамо те као свог небеског и 
увек присутног Оца. Доносимо 
ти сав бол наших овоземаљских 
породичних односа, чврсто се 
држећи твог обећања: „Никада 
нећу одступити од тебе нити ћу 
те оставити.“ (Јеврејима 13,5б)

Узвисујемо те, Господе, што 
си се побринуо за спонзоре 
индонезијских и јаванских 
програма Жене наде, још од 1999. 
године; као и за подршку рада 
локалних радио станица које 
их емитују. Милиони жена су, 
захваљујући томе, чуле Божију 
реч и добиле обиље корисних 
информација. 

Хајде да славимо Господа и као 
нашег заштитника и уточиште. 
„Својим перјем покриће те, 
сакрићеш се под његова крила; 
штит и бедем истина је његова.“ 
(Псалам 91,4)

Заједно са тимом из Финске 
славимо те Боже јер чиниш да 
све иде на добро. У распетом 
Исусу видимо откривену тајну, да 
и у животним страдањима и тами 
постоји нада. (Римљанима 8,28)

СЛАВОПОЈИ БОГУ!

Фотографија преузета са сајта //  Freepik



Као жене наде, исповедамо 
Оче, да си вредан и узвишен. 
Прихватамо свој идентитет у 
теби, као твоје ћерке, саздане на 
твоју слику и прилику. (Постање 
1,27)

Уздижемо те као сувереног 
Господа, јер и у овој свеопштој 
кризи која је заледила све 
активности свакодневице, 
можемо да се удубимо у истине 
живота, смрти и духовности. 
Ово су дани када размишљамо о 
томе, када процењујемо важност 
односа са тобом и другим 
људима.

Прослављамо те, Боже, иако наш 
тим у Пољској није у прилици да 
се окупља, што им сједињујеш 
срца у ланцу молитве и 
омогућаваш да и даље снимају 
програм за жене под називом 
Драгоцена си. (Римљанима 12,5)

Господе, ти си нам мир. „Нека 
вам сам Господ мира да мир у 
свако време и у сваком погледу.“ 
(2. Солуњанима 3,16а)

У овим данима, када су 
људи отворенији за духовне 
разговоре, учини да останемо 
верне позиву на сведочење о 
томе како су нас спасао. Јер, 
ти си наш Отац који опрашта! 
(Ефесцима 4,32)

Уздижемо те Боже, као 
Створитеља, што нас, као 
своја створења, надахњујеш 
да служимо Украјинкама кроз 
емисије програма Жене наде.

Славимо те као Бога 
помиритеља. Хвала ти што 
проводиш наше породице кроз 
невоље, кроз искушења која нам 
јачају поуздање у тебе, али јачају 
и наше међусобне односе.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Господе, благосиљамо те као 
Спаситеља. У овој излолацији 
еванђеље се ипак и даље емитује 
народима Француске. Нека сви 
схвате колико си им потребан и 
потом се окрену од злих путева. 
(Јеврејима 26,3)

„Милосрдан и милостив је 
Господ, спор на срџбу и богат 
милошћу!“ (Псалам 145,8)

Господе, ти си веран! Држиш 
се обећаног: штитиш, водиш, 
надахњујеш све из нашег тима 
који служи женама у затворима 
Румуније. (Псалам 117,2)

Славимо те, Господе, јер владаш 
и надгледаш сав свет и сав 
људски род. „Нико није као ти, о, 
Господе! Велики си, и велико је 
твоје силно име.“ (Јеремија 10,6)

Господе, исцелитељу наш, 
вала ти што лично дотичеш 
животе многих и што делујеш 
кроз рад многих преданих 
лекара, болничарки и других 
здравствених радника. (Псалам 
103,3)

 Исусе, ти си хлеб живота! 
Прослављамо те за TWR тим 
Жене наде за средишњу Европу, 
за сараднице које шире ове 
истине људима који мисле 
како им је у обиљу, у све већем 
благостању, задовољство душе. 
(Јован 6,35)
 
Оче, прихватамо те као свог 
тешитеља. Излио си своју 
благодат, самилост и утеху 
на породице широм света, на 
све који су протеклих месеци 
изгубили неког свог вољеног. 
(Исаија 61,2.3)

Придружујемо се, у молитви, 
тиму у Србији који те, упркос 
тешкоћа, прославља као доброг 
Бога, оног који пружа мир и 
охрабрује својом Речи.
 
Величамо те као победника 
над смрти. Ти си Господе и 
васкрсење и живот. Ко год 
верује у тебе живеће довека, 
макар и умро. (Јован 11,25) 
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Слављењем и обожавањем 
ступамо у већу блискост с Богом. 
Свака од нас зна колико вреди када 
се мало повучемо из свакодневне 
рутине, када мало одморимо. И 
Бог зна зашто нас зове к себи: да 
починемо у тишини и потражимо 
га још преданије. Жели да му се 
препустимо, да му дамо све своје 
животне управљаче и допустимо му 
да нас води, те тако откријемо оно 
стварно, поуздано и темељено. Јер, 
када се дани криза заврше, Богу је 
стало да и даље одржавамо ту исту 
блискост с њим, као нешто уоби-
чајено. Дакле, како за сваку од нас 
изгледа та наша блискост са њим?

Џон Ортберг, у наслову Бог је 
ближи него што мислиш, описује се-
дам духовних стаза које воде Богу. 
Било ми је тако ослобађајуће от-
криће „како наше посебности значе 
да свака од нас на себи својствен 
начин доживљава Божију присут-
ност. И тај је доживљај сасвим у 
складу са оним суштинским планом 
по коме смо створене.» Свака од 
нас налази ту тачку блискости са 
Богом на посебан начин. Дакле, која 
је од ових стаза ваша?

Стаза интелекта: да ли вам 
је Бог све ближи када уроните у 
истине Божије речи, док је проуча-
вате? Чујете ли га док читате Свето 
писмо, замислите се о прочитаном, 
разговарате о томе или пратите 
неки облик духовних поука?

Стаза односа: осећамо ли бо-
жанску присутност понајвише када 
смо предане важним односима? 

Говори ли нам Бог када разговарамо 
с другима?

Стаза служења: Можда смо 
најсвесније Бога док помажемо дру-
гима? Осећамо ли његово задовољ-
ство и радост док некоме служимо?

Стаза слављења: Осећамо 
ли дубоку унутрашњу блискост с 
Господом док га величамо и обо-
жавамо? Проживљавамо ли колико 
је стваран док му на разне начине 
дајемо част и хвалу?

Стаза деловања: Имамо 
ли страст да се предамо сваком 
доброчинству? Уронимо ли у посао 
с ватреном жељом да ради славе 
Божије решимо неке проблеме?

Стаза промишљања: 
Волимо ли да будемо саме, да нас 
нико не прекида сатима? Осећамо 
ли Бога у тој тишини, када више око 
нас ништа не зују и не бруји?

Стаза творевине: Да ли нас 
освежава, даје снагу и виталност 
док упијамо Божију творевину око 
себе? Видимо ли Бога и у колосал-
ним стихијама и у наизглед незна-
тим појавама природе?

Без обзира која нам је стаза 
ближа, познатија, охрабрујем вас да 
што више крочите њоме и будете 
с Богом. Он је тај који вас је такве 
створио. Баш посебне, на своју сли-
ку и прилику. И такве нас са жаром 
позива да свакодневно ходамо с 
њим само нашом стазом.

...духовне стазе
Чиви◊ је чувала краве по пашња-

цима своје родне Камбоџе. Ту се сре-
ла први пут са нашим TWR сарадни-
цама из домаћег тима Жене наде.

Данас прича с узбуђењем у гласу: 
„Кроз емисије Жене наде Бог ми је 
дао виђење: било је то место за обо-
жавање баш у мом селу, тамо где реч 
о Исусу још нико није донео!“

Чиви се са пет жена сваке не-
деље окупљала у њеном дому, где 
су славиле Бога и охрабривале се 
Божијом речи, док су слушале наш 
радио програм. Навече би окупила 
децу из села да и они слушају своје 
програме. Жудела је за парцелом 
где би се подигла црква, како би 
цело село могло да слуша о Исусу.

„Једног дана ме је комшиница пи-
тала да ли бих чувала и њене краве. 
Платила ми је за то. Тако сам почела 
да зарађујем и сав новац стављам на 
страну.“

Штедела је и молила Бога за по-
требну земљу, како би имали своје 
место обожавања. И одговор је сти-
гао: „Неко из села је морао хитно да 
прода плац, па сам га доста повољ-
но купила!“

TWR тим Жене наде је био ганут 
Чивином причом, па су хришћанке 
одлучиле да им се придруже на Бо-
жић, ту на новокупљеној земљи. Од 
40 жена и мушкараца који су били 
на том слављу, само петоро до сед-
моро присутних су били верници. 
Сви су славили Господа, дружили 
се, причали о Исусовом рођењу и 
спасењу које нуди свакоме. Након 
заједничког ручка, који су спремили 
Чива и њене пријатељице, остали су 
на проучавању Светог писма.

„Бог има планове са овим селом“, 
узбуђено су касније сведочиле жене 
нашег TWR тима. 

Чива слави Бога, тог великог Да-
родавца, који је употребио њену 
уштеђевину од чувања крава за 
остварење сна: за заједничко место 
обожавања у њеном селу.

* Измењено име ради заштите иден-
титета.

Место 
обожавања

Истражујмо наду данас
ПРИЧA O НАДИ



У данима изолације не виђамо 
многе из ширег круга породице, 
слабо се чујемо с њима. Посао 
радимо, ако га радимо, на неки нови 
начин... тешко нам је да нађемо мир. 
Али Свето писмо нам и даље говори 
како постоји досежан мир, онај који 
нам чува срце и ум у Исусу Христу. 
Како да га задобијемо?

Увек се радујте у Господу! И 

поново ћу рећи: радујте се у 

Господу! Нека ваша благост буде 

позната свим људима. Господ је 

близу! Не брините се ни за шта, 

него у свему молитвом и искањем 

са захвалношћу изнесите своје 

молбе Богу, и Божији мир који 

превазилази сваки људски разум 

сачуваће ваша срца и ваше мисли 

у Христу Исусу.

Филипљанима 4,4-7

„Једино Христос може да нам 

пружи трајни мир, и то мир 

с Богом, мир међу људима и 

народима. Али и мир у срцу!“ 

Били Грејем

Радујете се!
Пре неко јутро, а баш је било рано, рвала сам се с неким животним 
несигурностима, па сам кренула у шетњу плажом. Села сам док су ми се очи 
пуниле сузама. Срце ме је болело због неких околности, патње, али дубоко 
у себи сам осетила нешто друго док сам гледала неописиво свануће. Та 
лепота као да је била само моја, само за мене... као да је Бог баш ту и тада 
руком осликавао тај нестварни излазак сунца. Почела сам да се радујем у 
миру јер сам осетила да сам уз Бога, да је свуда око мене. Могла сам да се 
радујем у његовој љубави и милости, иако ме је много тога болело. И ви 
можете исто! Осврните се... где видите божанску присутност? Пронађите 
у срцу радост због његове љубави и лепоте творевине! Верујте да вас Бог 
није заборавио.

Молите се!
Када патимо, када нас нешто боли, постоје тренуци када нам је јако 

тешко да се молимо. Понекад немамо речи, или се бојимо да поново 
проживљавамо бол ако то искажемо било Богу, било неком другом. Пре 
доста година, док сам била млада верница, доживела сам немиле промене 
у многим подручјима свог живота. Све што ми је до јуче било добро сада 
се распало. Мењали су ми се односи с људима, начин рада на послу, стара 
пријатељства и моја нова црквена породица... Бол губитка је била голема, 
тако голема  да нисам могла да говорим о томе. Бол срца би ме увек 
доводио до суза. 

Често ме је бол раздирао сатима. Низали су такви дани и седмице све 
док напослетку нисам коначно пронашла мир. Знала сам да ме је Господ 
услишио када ми је у живот довео нове пријатеље, када ми је срце 
оздравило, када сам пронашла нову цркву с верницима који су волели 
грешни и изгубљени свет. Божија реч, његов мир и његов народ су ми 
лечили болно срце од издаје коју сам доживела и збрке у коју сам доспела. 

Можда сте и ви у нечем сличном баш данас? Трагате за миром у времену 
патње и збуњености. Изборите се за начин да Богу кажете о својим 
губицима, страховима, усамљености и болу. Он је близу, чује ваш вапај за 
смиловањем. (Псалам 6,9) 

Захваљујте!
Сваког дана пишем листу ствари на којима захваљујем Господу. 

Почињем од захвалности за спасење, за заштиту и сигурност. Само у Христу 
налазимо мир за сваки дан. Знам, то није увек лако, јер многи дани и нису 
лаки. Али када нам је срце захвално, у Христу, кадре смо да нађемо Божији 
мир.

Ево примера молитве захвалности којом можете заједно са мном данас 
да се молите: 

Господе, хвала ти што ми пружаш наду када сам безнадежна. 

Хвала ти што ми јачаш веру када сам престрашена. 

Хвала ти што ми помажеш да схватим, да сазнам своју сврху 

и онда када страдам, када патим!

Нађимо мир 
крај Бога!



ЈАНУАР Образовање Духовни раст// ФЕБРУАР

У последње време смо сведоци 
Божијих чудеса и одговора на 
молитве. Неке наше потребе и 
молбе имају ознаку „хитно“. Ипак, 
знајмо једно: Онај који „не спава 
и не дрема“ бдије над нама дан и 
ноћ. Његовој верности не промиче 
ниједан наш вапај.

Није тешко величати Господа 
када се сетимо шта је све урадио 
за нас. Због свега тога би нам 
требало барем 10.000 језика да 
му захваљујемо! Његова су дела 
недокучива и нашој машти. И када 
се у таквим покушајима удубимо у 
њих... узалуд нам је. Непојмљиви су 
његови путеви! Захваљивање Богу 
нас освежава без обзира с чим се 
суочавамо данас. Увек и у свему 
доживљавамо његову доброту.

Лако нам је да захваљујемо 
Богу када све иде, када је добро. 
Али, недавно сам научила да му се 
дивим и у тешким данима. Наиме, 
животни изазови су ми помогли 
да се прво поуздам у њега, који је 
„зачетник и довршитељ наше вере“. 
Након сваког испита с којим сам се 
суочила, увек бих проналазила нови 
начин да му служим. А један од њих 
је и служба водитељке слављења.

Африканци, а посебно 
Африканке, знају како да искажу 
захвалност Богу. То просто чујете 
из начина на који певају, пишу нове 
песме на основу проживљеног, 
певају победнички, макар шта им 
сутрашњица донела. Није ли право 
узбуђење чути их такве?

И када нам је најтеже, када су 
изазови највећи, научимо се да 
захваљујемо Саздатељу, нашем 
свемоћном Богу. Ако смо ваљано 
одрасле, ако смо васпитане, 
научиле смо да према другима 
исказујемо поштовање. Заправо, 
толико смо навикле на то да и 
даље поштујемо чак и оне који нас 
тлаче, баш насилнике.

Тек, неке су жене данас 
довољно храбре да с другима 
поделе своје животне приче. 
Раније није било тако, нису се 
осећале слободним. Ми из TWR 
програма Жене наде настојимо да 
досегнемо све жене и поучимо их 
идентитету који имају у Христу.

Наша мајка је као млада 
остала удовица, али је успела да 
подигне нас, своју многобројну 
децу. Сада сви служимо Господу. 
Моја породица планира посебно 

славље на коме би захвалили Богу 
за њу, за маму, која ове године тек 
што је закорачила у седму деценију. 
Од ње смо научили да с Богом 
ништа није немогуће. Силно смо 
захвални Господу за њу.

„Нек Господа слави све што 
дише!“ (Псалам 150,6) Нема 
изговора, нема разлога не знати о 
томе, не величати Божију доброту за 
све. Само због њега дишемо и јесмо. 
Све што постоји јесте због њега и 
све само од њега зависи. Створио 
је све и у њему све поново увире и 
покорава му се.

Сав људски род упорно трага 
за нечим другим и неким другим 
кога би обожавали. Код нас у 
Африци освешћујемо жене, учимо 
их на које начине да дају славу 
нашем небеском Оцу. Свима нам је 
потребно да га и даље величамо јер 
је Бог безусловне љубави!

Речи наде
Охрабрење кроз Филипе Бенгу, регионалну координаторку „Жене наде“ за Јужну и Источну Африку

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 .


