
Пашће свако ко се узда у своје богатство, 

а пупиће праведници ко зелена грана.

 Приче 11,28
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Ујединимо наша срца

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

Улазећи у март и април месец, питамо се како нам 
иде у животу. Радимо ли ове године нешто другачије 
него у прошлој?

Ја сам одлучила да у овој, 2021. научим боље о томе 
како је Исус живео.  Свет није био на његовој страни, 
али му се ипак, служећи му, предао целим животом. 
Елем, у марту и априлу се молимо за жене, за њихово 
здравље и опште животно добро. Заиста, ко је здрава 
жена, предана духовној служби? Шта значи бити пре-
дан нечему? Да ли је наше служење данас такво?

Недавно сам разговарала са једном женом, која 
такође духовно служи. Причале смо много о ствари-
ма које би требало радити, и у исти мах схватиле да је 
много дана у којима тек да преживљавамо. А тада смо 
далеко од истинске преданости. Притисци живота и 
очекивања других нас одвајају од Божије сврхе и ње-
говог свакодневног присуства. Како је са вама?

У наредна два месеца се молимо за жене које слу-
же као вође, за здравље и опште животно добро на-

ших тимова и заступница широм света. Биће то добра 
прилика да направимо инвентар живота и духовне 
службе, да уочимо подручја у којима можда баш само 
преживљавамо, без полета и напретка.

Јако смо Богу захвалне за сваку од вас које сте пре-
дане молитвама за нас и са нама. Знамо да је бити жена 
уѕвишени позив, да се жене  срећу са свакодневним 
изазовима ,живећи свој богомдани позив. Молите се за 
нас док заступамо жене широм света. Тражимо од Бога 
да нам покаже она подручја живота у којима је потреб-
но да се мењамо.

Погледајте мој чланак „Нађите време за дисање, за 
размишљање и веровање!“ Тамо ћете наћи неке додат-
не личне осврте о овоме што говоримо. 

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

директорка TWR службе Жене наде

Драге пријатељице,

МАРТ Жене у духовним службама
Здравље и опште добро жена

//
АПРИЛ



МАРТ
МОЛИТВЕНИ КАЛЕНДАР

ЖЕНЕ У ДУХОВНИМ 

СЛУЖБАМА

Небески Оче, молимо те за жене 
које су у служби. Дај им истински 
побожне сараднике који ће их 
подржавати, како у служењу тако 
и у личним потребама, сумњама 
и емоционалним невољама. 
Помози им да ти с поуздањем 
предају потребе очекујући 
услишење. (Приче 3,5.6)

Господе, дај мудрост и 
разумевање твоје Речи српском 
тиму Жене наде. Дај им снагу да 
стрпљиво слушају жене, да их 
разумеју и охрабре користећи 
твоју Реч у процесу њиховог 
исцељења и обнове. 
(Псалам 111,10)

Боже, молимо те за тим Жене 
наде који координира језицима 
Индије: дај им да схвате како 
имају способности и умећа да 
служе. Дај им жељу и снагу да 
доврше започето, оне службе 
које си им поверио. 
(Колошанима 3,23)

Небески Оче, нека свакој 
хришћанки у духовној служби 
свакоднева побожност и време 
проведено с тобом буду на 
првом месту. Води их да теже 
чистоти ума и тела, покајању и 
опроштењу, али и захвалности 
као стилу живот. (Матеј 5,8)

Оче, подари мудрост онима 
које воде молитвене групе - да 
препознају различите потребе 
жена. Води сваку од њих ка оним 
пословима које си им наменио и 
помози им да, баш тако служећи 
ти, у теби нађу утеху и одмор. 
(Јаков 1,5)
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Господе, даруј мудрост женама, 
да живе и служе христолико. 
Нека као такве воде друге жене 
путем блиског богопознања и 
богопредања. (Приче 2,1-11)

Небески Оче, захваљујем ти да 
жене Индонезије имају прилику 
да служе као вође у врху државе 
и разним организацијама. Нека 
те срцем траже, нека потом буду 
добар пример свима који служе. 
(Матеј 5,14)

У Немачкој постоји тежња да 
више жена буде на највишим 
руководећим местима у великим 
компанијама. Молимо те, Оче,  
да међу изабранима буду и 
способне хришћанке. 
(Псалам 90,17)

Боже, молимо те за Уругвајке, да 
свакодневно расту и све више 
наликују Христу. Дај им да се 
служе вештинама помажући 
женама око себе да пронађу 
исцељење, целовитост и наду у 
Исусу. (2. Петрова 3,18)
 
Господе, дај сестрама широм 
света да се још више поуздају 
у твоју стваралачку силу која је 
сваку од њих учинила посебном. 
Нека се служе својим даровима 
да би те прославиле. 
(Јеремија 17,7)

Све више жена преузима улогу 
духовне службе у кинеским 
црквама. Помози им да живе 
примерно, да буду задовољне 
и радосне, да као такве буду 
пример другима у слеђењу 
Исуса. (1. Тимотеју 6,6)

Боже, доста Украјинки има 
библијске курсеве. Дај им страст 
да буду менторке учеништва 
млађим женама, да им пренесу и 
знање и искуство. (2. Тимотеју 2,2)
 
Господе, обдарио си нас, жене, 
осећајношћу и емпатијом. 
Помози свима нама да користимо 
твоје дарове за тешење других, 
да им „улијемо поуздање у 
Господа.“ (1. Самуилова 23,16)

Боже, учини да Румунке које 
служе у разним облицима 
хришћанских медија утичу на 
друге жене. Нека им светле 
христоликим карактером у 
интегритету и љубави. Нека 
истрајно јачају своје способности 
како би ти још боље служиле. 
(Колошанима 4,6)
 
Господе, молимо те да 
хришћанкама арапског света 
даш примеран живот, како 
би сви око њих видели како 
жене и мушкарци могу да се 
надопуњавају, служећи друштву, 
у предузећима и породицама. 
(Галатима 3,28) 

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.



Жене чине само је 4,5% вођа 
највећих корејских компанија. 
Молимо да хришћанке добију 
веће могућности напредовања у 
овом смислу. (Псалам 84,11)
 
Господе, молимо те да заштитиш, 
ојачаш и водиш Пољакиње, 
хришћанке у служби, док настоје 
да ускладе свој духовни позив 
са позивом мајки, супруга, 
домаћица и разним другим 
професионалним обавезама. 
(Псалам 25,9)
 
Небески Оче, молимо те за 
могућност бољег запошљавања 
жена, за примерене плате које 
им следују према образовању и 
вештинама. (Колошанима 4,5)
 
Боже, дај нам креативности да у 
свакодневици нађемо времена 
за тебе, без обзира у ком смо 
животном добу. Самохраним 
мајкама дај милост и снагу, као 
и онима које имају малу децу и 
помажу људима око себе. 
(Исаија 40,29)

Захвалне смо ти Господе за 
преданост и побожност финског 
тима Жене наде. Посебно за 
оне које воде молитвене групе. 
Ојачај их и обдари радошћу док 
довршавају своје дело. 
(Немија 8,10б)
 
Господе, дај Украјинкама снагу 
да испуне од тебе им поверену 
улогу док помажу и воле своје 
мужеве, док су пожртвоване 
мајке. Учини да се многи 
необраћени мужеви окрену 
теби, баш као и остали чланови 
породице. (1. Петрова 3,1) 

Боже, молимо те да хришћанке 
одражавају Христа и речима и 
делима. Дај им да уравнотеже 
потребу свакодневног одмарања 
у теби и оног што им је 
најважније - да ти служе. 
(Матеј 6,31-34)
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Небески Оче, подигни жене које 
охрабрују, заступају и помажу 
служећи свима у потреби. Дај да 
и саме имају оне који им чине 
то исто. Нека буду јаке у теби, 
те као такве својим примером 
и карактером воде друге. 
(Ефесцима 6:10)
 
Господе, учини да Миа Де Силва, 
наша регионална директорка 
службе Жене наде јасно чује твој 
глас. Свакодневно јој пружај 
мудрост и процене које су 
потребне у овој духовној служби. 
(Псалам 25,5)

Боже, помози тиму Жене наде у 
Парагвају: да се усредсреде на 
жене које су рањиве. Поучи их 
колико је благословено када се у 
љубави служи другима. 
(Галатима 5:13-14)

Господе, молимо те да водиш 
Жене наде, док другима говоре 
о својој визији. Нека сви тимови 
широм света буду једномислени 
и једнодушни. 
(1. Солуњанима 5,24)
 
Боже, помози нам да здраво 
уравнотежимо каријеру и 
породичне одговорности. 
Помози нам приликом 

васпитавања деце деци, док 
улажемо у њих, да им будемо 
добар пример и да их водимо ка 
Христу. (2. Тимотеју 3,14-16)
 
Молимо те, Оче, за хришћанке 
које остају неудате јер је у 
црквама мало младића, а 
средина их стално притиска на 
удају. Молимо те, помози им да 
сазреју у свему томе, да своју 
сигурност и идентитет нађу у 
Христу. (1. Петрова 2,9)
 
Славимо те, Боже, што су жене из 
Гуџарати покрајине Индије тако 
јаке у вери док ти служе. Дај им 
храброст да објаве твоју Реч у 
својим домовима и срединама. 
(1. Коринћанима 16,13)
 
Господе, дај женама свих народа 
глад и жеђ за проучавањем твоје 
Речи. Дај им страст да те истине 
преносе новим нараштајима. 
(Поновљени закони 11,18-20)

Боже, дај да хришћанке буду пуне 
Светог Духа и осетљиве на твој 
глас. Да тебе прославе својим 
животним позивима. 
(Галатима 5,25) 

 „Много може постићи 
молитва праведника.” 

Посланица Јаковљева 5,16б
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Господе, дај да жене уоче потребу 
бриге за своја тела и умове, кроз 
ваљану негу и бригу. Нека пазе 
на одмор, јер је и он део верног 
управљања твојим даровима. 
(Римљанима 12,1)

Небески Оче, знамо да девојчице, 
које се прерано удају, имају 
много невоља са здрављем и 
општим добром. Дај да истина о 
томе досегне срца људи како би 
зауставили овај нездрави обичај. 
(Приче 21,1)
 
Многе Непалке из удаљених 
предела своје земље једину 
духовност имају преко програма 
Жене наде. Боже, ојачај их да 
буду чврсте по твојој Речи. 
(Филипљанима 4,1)
 
Господе, помози хришћанкама 
да истрајно гледају само у тебе, 
да им овај грозни страх од 
пандемије нестане из срца и 
мисли. Дај им храброст да деле 
своју веру у тебе онима који не 
знају да си Бог наде. (Исаија 41,10)
 
Небески Оче, многе девојке и 
жене - премда сасвим нормалне 
телесне тежине, сматрају да 
су гојазне. Зато се подвргавају 
ригорозним дијетама, што им 
утиче и на тело и на ум. Помози 
им да виде себе твојим очима и 
да теже унутрашњој лепоти. (1. 
Петрова 3,3.4)
 
Молимо те, Господе, да женама 
широм света подариш здравље, 
мир, поуздање, стрпљење 
и натприроду снагу, како би 
помагале другима током ове 
пандемије. (Псалам 29,11)
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Боже, помози нам да будемо 
духовно и телесно здраве. Дај 
да живимо по твојој вољи и да у 
теби налазимо одмор. 
(Матеј 11,28-30)

Небески Оче, молимо те 
за исцељење и благослов 
водитељки TWR тима Жене наде 
из Либерије. Нека се несебично 
предају служењу женама у својој 
средини, у снази Исусовог имена. 
(Лука 6,38)

Често жене које имају породичне 
и пословне обавезе, имају много 
изазова: посао, деца, брак, брига 
за остареле родитеље... Господе, 
дај им снаге да се одвоје од 
те свакодневне рутине и нађу 
тренутке одмора и починка. 
(Филипљанима 4,6.7)
 
Боже, ти си лекар већи од свих. 
Молимо те, подари ментално 
и емоционално исцељење 
свима који су изгубили неког 
рођеног, неког блиског у ратним 
сукобима. (Псалам 147,2)
 
Небески Оче, опрости нам што 
запостављамо здравље тела и 
душе. Позвао си нас да у теби 
нађемо одмор, да теби долазимо 
за обнову. Управо данас се 
изнова одлучујемо за тебе, 
знајући да нас тај избор води у 
живот изобиља. (Јован 10,10б)
 

Док стресови, страхови и 
породично насиље остају 
наличје ове пандемије, молимо 
те Господе за жене Србије: 
нека те упознају као онога који 
доносиш духовно здравље, 
радост, мир и наду њиховим 
срцима. (Јеремија 29,11)

Господе Исусе, говори 
нашим срцима. Подари нам 
дарежљивост према свима у 
потребама. Учини да нас на 
то надахне и овај молитвени 
календар Жене наде. 
(1. Јованова 3,16-18)

Господе, обнови наше 
сестре из индијске државе 
Џаркханд. Многима од њих је 
ускраћена љубав, заједништво 
и поштовање, док трпе беду, 
болести и насиље од чланова 
породице који су алкохоличари. 
(Псалам 32,7)

Боже наш, благослови све жене 
које живе у Србији. Молимо те да 
сви схвате да си ти наш помоћник 
и уточиште и једини који можеш 
да нам пружиш праву радост и 
мир. (Псалам 46,1)
 
Небески Оче, дај да жене воде 
рачуна о свом здрављу, да 
посећују лекаре редовно, а 
посебно ако уоче симптоме 
болести. (1. Коринћанима 6,19.20)

ЗДРАВЉЕ И ОПШТЕ 

ДОБРО ЖЕНА

„Јер ја знам науме 
које сам за вас осмислио 
- говори Господ - добре науме, 
а не лоше, да вам дам 
будућност пуну наде.” 

Књига пророка Јеремије 29,11



Небески Оче, позвао си нас 
да будемо жене вере у својим 
срединама. Зато те молимо за све 
жене: нека јачају дух заједничке 
молитве, нека се удубљују у 
твоју Реч и међусобно охрабрују 
тражећи у Христу идентитет. 
(Јеврејима 10,24.25)

Господе, благослови медицинаре 
који раде у домену здравља 
жена. Дај им саосећање за 
њихове потребе и потакни их да 
у свом раду дају своје најбоље. 
(Јеремија 30,17)
 
Хвала ти, Оче, да си нас 
прихватио, да нас водиш и 
душе нам дарујеш миром и 
исцељењем. (Римљанима 12,2)

Теби се молимо, Исусе, наш 
исцелитељу: дотакни тела многих 
Индонежанки које болују од рака. 
Покрени срца тамошњих вођа да 
омасове бесплатане превентивне 
прегледе, посебно за сиромашне. 
(Псалам 30,2)

Господе, нека TWR служба Жене 
наде у затворима Парагваја 
позитивно утиче на тамошње 
затворенице. Нека их научи да 
иако су иза решетака, могу да 
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имају велику слободу у Христу. 
(Јован 8,36)

Боже, помози нам да останемо 
јаке у теби, чврстом темељу, како 
бисмо одолеле непрестаним 
променама и изазовима свог 
свакодневног живота. 
(1. Коринћанима 15,58)

Господе, молимо те да заштитиш 
здравље свим женама из света 
медицине,  које пружају другима 
помоћ. Нека остану јаке и здраве, 
како би могле да се брину и 
за своје породице и за своје 
пацијенте. (1. Коринћанима 9,27)

Оче наш, научи нас како да 
живимо по твојој вољи. 
(Михеј 6,8)
 
Небески Оче, не дај нам да 
због рада за тебе запоставимо 
однос с тобом. Помози нам да се 
изборимо за одмор, знајући да си 
ти тај који нам дајеш жељу да ти 
служимо, да си ти тај који у нама 
довршаваш своје дело. 
(Исаија 46,9-11)

Господе, дај нам креативне идеје 
како да употребимо друштвене 
мреже, медије и сл. у ширењу 
молитвених потреба овог нашег 

календара. Волеле бисмо да нам 
се још више жена придружи у 
молитви широм света. 
(Ефесцима 2,10)

Многе Корејанке не воде рачуна 
о себи, о свом општем добру, јер 
су у првом реду окренуте бризи 
за здравље породице. Покажи 
им да је небрига за здравље 
сопственог тела непослушност 
теби, Господе. Учини да се 
определе за здраву исхрану и 
здраве животне навике. 
(2. Тимотеју 1,7)
 
Оче, молимо те да сасвим 
исцелиш оне који пате телом, или 
живе у страху и сумњама када је 
реч о њиховом здрављу. 
(3. Јованова 1,2)
 
Боже, изцели и ојачај наш верни 
тим Жене наде из Либерије. Оне 
су нам партнерке у молитви. 
Дотакни здрављем и њихове 
времешне мужеве. (Исаија 40,31)
 
Боже, води нас у изналажењу 
правих решења за проблем 
глади милиона жена и девојака 
широм света. Многе од њих живе 
у земљама суоченим са ратовима 
и сиромаштвом. (Јаков 2,15-17)
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А Бог, милостив у свему, који 
вас је по Христу Исусу по-

звао у вечну славу, он ће вас, 
након ваше кратке патње 

усавршити, учврстити, 
оснажити и утемељити.

1. Петрова 5,10

Знате ли да се глагол „учврсти-
ти“, тј. „обновити“ налази 136 пута 
у Светом писму? На овом месту 
Павле апостол пише обесхрабре-
ним хришћанима. Подсећа их да Бог 
још није завршио с њима и да ће 
их, након краћег страдања обнови-
ти, учинити јачим и постојанијим. 
Апостолска писма су кружила 
црквама I века. Павлу је било стало 
да верујући људи разумеју своја 
страдања: она су плод живљења у 
паганским срединама, привреме-
на су и тек су блесак пред вечном 
славом у Христу. Долази време када 
ће се свим христоликим старадлни-
цима обрисати свака суза и узети 
свака туга. (Откривење 21,4)

И данас се, као следбенице 
Христове, поистовећујемо с много 
тога с чим су се суочавали ондашњи 
хришћани. Зато је важно да у теш-
ким временима, попут овог који 
нам се чини бесконачним, чинимо 
три ствари.

Дишимо!

Барем неколико пута на дан 
удобно седнимо и – само дубоко 
дишимо. Често током дана схва-
тим да већ сатима нисам честито 
удахнула пуним плућима. Јер, када 
дишемо дубоко, снажно узимамо 
кисеоник а избацујемо угљенди-
оксид. Ова „размена“ нашем мозгу 
шаље поруку: опусти се, смири се. 

Добробити оваквог начина дисања 
су многобројне.

Размишљајмо!

Када се дан оконча – размишљај-
мо! Прођимо кроз дан иза себе и пи-
тајмо се: „Шта сам то данас урадила 
за Господа? Коме сам данас служи-
ла? Како сам понашањем другима 
показала Христа у себи?“

Начинимо себи начине да се 
свакодневно лечимо од прошлости, 
предајемо циљевима садашњости 
и усвајамо наду за будућност. Не 
жалимо времена да себе упитамо: 
„Постоје ли подручја мог живота 
која вапе за исцељењем? Шта је 
смисао мог тренутног посла? А 
духовне службе? Знам ли чему се 
надам за сутра?“

Веруjмо!

Свако јутро свој дан предајмо 
Богу у молитви. Изнесимо му боли 
и тражимо да нам покаже како да 
остваримо своју сврху за тај дан. 
Предајмо њему све своје бриге и 
ствари које нас тиште и сетимо се да 
он влада над свиме. Јако је важно да 
увек изнова смиримо свој ум исти-
нама из Божије речи, да се с Богом 
срећемо свакодневно, прочитамо 
одељак Светог писма и молимо се.

Шта ти данас верујеш о Богу? По 
чему знаш да те види, чује, воли те, 
да те обнавља из дана у дан за по-
стојан живот с њим - сада и довека?

У овој години не допусти не-
вољама да ти скрену поглед са свих 
прилика за Божије благослове.

Знај да ниси сама!

Нађите време за дисање, 
за размишљање и веровање!

Ми, људи, се не рађамо тек тако, 
случајно. Постоји разлог зашто смо 
овде - Господ има посебан задатак 
који поверава свакој од нас. Када зна-
мо о чему је реч имамо силан порив 
да то исто извршимо. Подсећам вас 
на текст еванђеља, о слугама који-
ма су дате вредности, таланти, да са 
њима тргују. Чак и онај слуга који је 
примио тек један таланат требало је 
да тргује, улаже мудро, како би оства-
рио добит за господара.

Свој сам животни позив отрила 
поставши свесна да је рад са жена-
ма нешто што ме испуњава. Наиме, 
жене које живе рутину свакодневице 
имају потребу да их неко слуша. Док 
радим с њима и слушам њихове при-
че, из дана у дан остварујем од Бога 
ми дату сврху. Како је само дивно 
било када сам срела др Пеги Банкс, 
директорку службе Жене наде. Јако 
ме је охрабрила оним што ми је рек-
ла, посебно у оним сферама живота 
у којима сам јако трпела. И дан-данас 
ми одзвањају њене речи: „Не одустај! 
Усмери поглед на Исуса, помажи дру-
гима и буди верна свом позиву!“

Питала сам се: „Зар она зна кроз 
шта пролазим?“ Док сам слушала 
њено сведочанство, рекох себи: 
„Ма, ово моје кроз шта сам прошла 
је ништа... морам даље!“ Данашња 
времена су баш изазовна, али су 
прилика да боље упознамо Господа, 
прилика која нас гура ближе њему у 
загрљај. Најзад, ту смо да храбримо 
једна другу.

Господ ме је помиловао и дао 
песму која је постала моја химна 
2020, а истицала је замисао „почин-
ка“. (Матеј 11,28-30) Певајући је буди-
ла сам наду у себи и вољност да слу-
жим другим женама, баш оним које 
се осећају тако смождено и претова-
рено. Заиста, постоји нада у Христу. 
Упркос долине сене смрти, кроз коју 
пролази цео свет, Господ Исус још 
увек има силу да спасе.

Мудрац нам поручује: „Лав, од 
свих звери јачи, ни пред чим не узми-
че“ (Приче 30,30) Научимо се из Све-
тог писма већем поуздању у Господа! 
Служимо му свим срцем! Он је силан 
и ништа му није претешко.

Нада твог позива

Истражујмо наду данас
ПРИЧA O НАДИ



Да ли се 
промишљено 
бринемо 
за себе, 
за своју душу?

Бог жели да нам обнови душу, само средиште 
онога ко смо. Ово је можда најважнија поука 
коју бисмо могле заједно да научимо, као TWR 
Жене наде. Јер, реч обнова је у фокусу за ову 
2021. годину и кључна је у библијском тексту 
Псалам 23,1-3. Открићемо колико Бог жели да 
нас привије уз себе, поучи нас животу са собом и 
с другима. И то на начин који нас трајно храни и 
јача духовно.

Али, како та брига за душу изгледа на делу? 
У својој блог-објави „19 начина да се побринемо 
за своју душу док смо због короне затворени у 
кућама“, председник Leadership Transformations, 
Стив Макиа, пише о надвременским истинама 
примењивим у било које време.

1. Молимо се! Данас, више него икада, по-
требна нам је молитва у којој се предајемо срцем 
и целим животом на старање Божијим рукама 
љубави.

2. Шетајмо се! Дани и дани боравка у за-
твореном само хране тугу, досаду, страхове и 
опсесије. Шетајмо се свакодневно.

3. Одмарајмо се! Пазимо на своје тело и дајмо му довољно 
потребног одмора. Неки од нас поподневном дремком остају 
свежи и чили.

4. Играјмо се! Можда је баш ово време најбоље да извадим 
старе слагалице, карте, табле са друштвеним играма. Дивно је 
када с неким блиским можемо да се препустимо разоноди.

5. Пишимо! Пишимо писма, поруке, песме, започнимо 
дневник, правимо једноставне белешке које описују збивања 
у нама.

6. Читајмо! Латимо се Светог писма, хришћанске литера-
туре или доброг романа, корисних наслова за самоизградњу. 
Свакако читајмо с циљем и без замарања.

7. Стварајмо! Необично је вредно када осмислимо неке 
подухвате, када остваримо нешто корисно и практично бојама, 
материјалима за обликовање, фотографијом...

8. Кувајмо! Уместо фабричке и вештачки обојене хране, 
почнимо да кувамо. То је и корисно и забавно. Јела бирајмо по 
сложености. Добро је и када кувамо нешто једноставно али и 
нешто баш, баш сложено. Пронађимо рецепте и уживаћемо, 
што у припреми што у обедовању.

9. Зовимо! Пишимо писма на све могуће начине. Користи-
мо друштвене мреже. То је скоро једини начин да будемо у 
вези с пријатељима и вољенима. Латимо се телефона и зовимо.

10. Служимо! Комшија поред нас је свакако у потреби за 
макар како малим чином љубазности и доброте. Молимо Бога 
да нам покаже шта би то једноставно и мало могли да урадимо 
за одређене појединце.

11. Праштајмо! Презаузети смо и често занемарујемо 
знакове љутње у себи и сукоба с другима. Дођимо пред Бога и 
питајмо га да ли је време да то решимо, опростимо и кренемо 
даље.

12. Смејмо се! Потребне су нам лепе вести у обиљу лоших 
и ружних. Допустимо себи мало лакомислености јер је смех 
тако добар за душу.

13.  Примећујмо! Природа није стала. У њој се увек нешто 
дешава. Због тога – ако нисмо баш на првој линији медицин-
ског фронта – примећујмо промене око себе.

14.  Надајмо се! У времену туге и тешкоћа, читајмо Божију 
реч и нађимо наду и утеху, како бисмо ишли напред.

15.  Распремајмо! Кренимо полагано: фиоку по фиоку, 
ормар по ормар, собу по собу. Ослободимо се вишка и непо-
требног. Очистимо оно потребно и урадимо ствари које иначе 
никада не бисмо.

16.  Успоримо! „Станимо на лопту“  и видећемо како се свет 
око нас успорава. Радимо обавезе спорије, смањимо терете и 
живећемо испуњеније.

17.  Захваљујмо! Уронимо у захвалност јер исцељује и 
оснажује као ретко који став духа. У тим тренуцима срца нам се 
пуне радошћу.

18.  Слушајмо! Вратимо се овом умећу. Ослушкујмо и Бога 
и друге. Не надговарајмо саговорнике и не исправљајмо их.

19.  Волимо! Ово је најважније у бризи за душу. Волимо 
Бога и волимо друге као што себе волимо. Љубав нас јача у 
овим временима.



ЈАНУАР Образовање Духовни раст// ФЕБРУАР

Ако смо искрене према себи 
признаћемо да свака од нас у 
животу има неке сломљености 
којима је потребно исцељење. 
Понекад је реч о стварима које 
су нам више него јасне. Али има 
и оних којих нисмо свесне, барем 
док се нешто не деси. А онда 
реагујемо, било према особама или 
околностима, на себи несвојствен 
начин. Видимо ово јасно када нешто 
болно, нешто из прошлости покрене 
лавину негативности у садашњости.

Бог не жели да живимо овако, не 
жели да останемо у сломљеностима. 
Он је наш исцелитељ, онај који би 
да будемо целовите телом, умом, 
осећањима и духом. Исус наводи 
речи пророка Исаије 61,1, кад каже: 
„Дух је Господњи нада мном; он ме 
је помазао, да јавим Радосну вест 
понизнима. Послао ме је да превијем 
у срцу сломљене, да најавим слободу 
заробљеницима, утамниченима да 
ће им престати сужањство.“  У нама 
живи Свети Дух и открива нам те 
ране, те лажи у које верујемо и које 
нам наносе трајну бол.

 Баш недавно сам доживела 
ово. Бог ме је моћно исцелио у 
једној животној сломљености. У 
једном приручнику о учеништву 
сам проучавала баш ову тему. 
Почела сам да се молим Господу 
да ми покаже те ране које жели да 
ми дотакне, да ми покаже како су 

настале. Он је чуо моју молитву!
Два дана касније, док сам 

разговарала са сарадницама о 
књизи посвећеној женама у болу, 
реаговарала сам на неуобичајени 
начин на то поглавље. Наиме, 
поделила сам са њима неке 
ствари о себи - да сам одрасла у 
породици чији су се чланови јако 
мучили баш са овим проблемом. 
Постало ми је јасно колико имам 
горчине у срцу према породици 
која ме је натоварила невољом 
која ме је ломила. А колико сам 
тога хтела и сањала, а све узалуд, 
јер сам морала да се бринем за 
њих и њихове потребе!

Деценијама сам се мучила 
као хришћанка - са поносом, 
бахатошћу и осуђивачким духом. 
Била сам попут зависнице. И ма 
колико се кајала, ма колико вапила 
за опроштајем, недуго потом бих 
поново падала у исте грехе.

У том часу сам схватила 
колико сам озлојеђена, колико 
огочена на најрођеније. Бог ми 
је показао да је то корен моје 
бахатости, мог осуђивања других. 

Знам, није било „фер“ да будем тим 
оптерећена, али одговорност за 
поступке је била само моја. Грешила 
сам охоло верујући како сам боља 
од осталих у породици, како сам 
јача и способнија. Зато сам их све 
осуђивала.

Бог ме је у својој милости уверио 
да грешим. Искрено сам у молитви 
признала све, кајући се подно 
крста, молећи Бога да искорени, да 
сруши те тврђаве зла у мени. А он се 
одазвао тако што ме је очистио на 
начин какав нисам осетила још од 
дана обраћења!

Знате, када дођемо Богу кајући 
се и признавајући, он нас радо 
чисти и лечи. И то постаје силно 
поглавље нашег сведочанства. 
То постаје оно силно што 
доносимо свету - прича о томе 
како нам је Божија велика милост 
променила живот. Славим Бога 
за дар признања, за покајање и 
опроштење. Само тако истински 
лечимо ране и ослобађамо се. 
Постајемо онакве каквим нас он 
жели!

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 .

Од 
сломљености 
до исцељења

Охрабрење кроз Лису Хал, међународну координаторку за молитву Жене наде


