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Ујединимо наша срца

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

Дођите к мени …
„Наш одмор се налази у гледању на Господа, а не у гледању на себе.“
Вочман Ни, кинески хришћански писац
Права је уметност пронаћи истински одмор у

Долазити к Исусу у тихом часу значи предати

животу. Када смо анксиозни или оптерећени, за

своју вољу и своје жеље за другим стварима. Треба

одмор нам треба више од једног слободног дана,

да тражимо Божије срце током нашег тихог часа са

дужег спавања, гледања телевизије или одласка

Исусом. Шта Божија реч има да каже о мом болу?

на егзотични одмор.

Шта Божија реч каже о мојим одлукама? Шта Божија
реч каже о мојој анксиозности и теретима?

Исус каже: „Дођите к мени ... и ја ћу вам дати
одмор!” (Матеј 11,28). Колико често размишљамо

Када дођемо до Исуса са таквим питањима,

да дођемо ка Исусу када смо изморени, сагорели

његова реч даје нам одговоре и тада ћемо наћи

или једноставно преоптерећени од живота?

одмор за наше душе.
Исус говори: „Дођите к мени!”

Када сте последњи пут дошли код Исуса и само
мирно седели у тишини, током тихог часа? Није ми

Док заједно пролазимо кроз наше молитвене

лако када ме, рецимо, на конференцијама, људи

потребе током марта и априла, изаберимо здравље

питају: „Идеш ли на заједнички тихи час?“, „Зашто

и добробит за нашу душу. Проводимо више

данас ниси била на заједничком тихом часу?“ или

времена са Исусом, на тај начин ћемо сазнати још

„Зар ти не долазиш на молитве?“
Вебстеров

речник

дефинише

дубље истине и искусити прави одмор.
тихи

У Њему се радују наша срца,

час

(побожност) као „чин молитве или приватног
богослужења.” Исус нас је позвао да дођемо к
њему када смо уморни и оптерећени. Треба да
дођемо ка Исусу, време проведено са њим је наша

Др Пеги Бенкс, директор глобалне службе „Жене наде“

практична побожност.

МАРТ Потребе
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ПОТРЕБЕ

1.

Оче, молимо за мајке које су
доживеле спонтани побачај.
Да са супружницима могу да
прођу кроз период туге и да
пронађу утеху, наду и исцељење
у теби. (Иса. 51,12)

2. Господе, молимо за бракове у
Данској, где је стопа развода
46,5% и где претходно
раздвајање није обавезно за
финализацију развода.
3. Молимо те Боже за већу
могућности запошљавања
у Индонезији и централној
Азији. Многи мужеви и супруге
одлазе у иностранство да раде,
остављајући децу саму или код
родбине или пријатеља.
4. Рекао си нам, Господе, да чиста
и беспрекорна побожност
подразумева бригу о сирочадима
и удовицама. Желимо да закони
који се доносе буду праведни
како бисмо могли да им
помогнемо и да се као Христово
тело бринемо за оне којима је
помоћ потребна. (Јаков 1,17)
5. Молимо те Боже за самохране
мајке које су избегле из Северне
Кореје. Боже, потакни хришћане
у Јужној Кореји да почну да
помажу овим угроженим мајкама
са децом.
6. Молимо се за 300 000 парова
у Португалији који се боре са
неплодношћу. Оче, унеси наду
у њихова срца и подари им
дар живота кроз усвајање или
утицајном улогом у животу неког
детета.
7.

Молимо за младе у Бугарској да
прихвате библијске принципе и
моралне вредности, тако да се

не венчавају због новца и да не
ступају у договорене бракове.
(Еф.5, 3)
8. Поводом међународног Дана
жена, Господе, помози женама
да употребе своје јединствене
дарове и позиве, као твоје ћерке.
9.

Оче, потакни афричке цркве да
финансијски и практично помажу
удовицама. Да подигну свој глас
против штетних културолошких
обичаја у којима удовице под
притиском морају да учествују.
(Псалам 68,5)

10. Боже, молимо да престане
пракса у којој породице продају
своје ћерке и да престане
продавање жена путем трговине
људима. Да младожење у Кини
пронађу жене за себе које вољно
пристају на брак са њима.
11. Господе, молимо за брачне
парове у Румунији и Албанији,
да утемеље своје бракове и
породични живот на библијским
принципима и да својој деци
буду узор правог хришћанског
живота.
12. Молимо за Француску, која има
најмањи број бракова, у односу
на број становника, у Европи.
Молимо да се брак и верност

цене и да хришћани живе по
твојој Речи.
13. Господе, ојачај брачне парове у
Финској, да се посвете, улажу и
буду предани својим браковима.
Помози им да напусте себична
задовољства и да изражавају
библијску љубав.
14. Оче, молимо те да верници
пружају подршку женама које су
имале спонтане побачаје, да се
моле са њима, саосећају и да им
буду на располагању за разговор.
15. Хвалимо те, Боже, што већ
деценијама водиш и усмераваш
политичка кретања и законе у
Финској тако да погодују мајкама.
16. Господе, молимо те да црква у
Непалу подучава и примером
показује како би требало да
изгледа побожан брачни однос.
Молимо за укидање присилних
и малолетничких бракова који
могу да доведу до развода па чак
и самоубиства.
17. Боже, молимо те да благословиш
мушкарце у Србији тако да
они усвоје библијски узор
мужевности и да нежно и
искрено воле своје жене. (Еф.
5,25)

18. Молимо те Боже да жене у
Индији пронађу радост у
мајчинству и да то прихвате као
добар Божији план за њихове
животе.
19. Господе, молимо да престану
злостављања која преживљавају
девојке у Јапану, која их
спречавају да похађају школу и
наставе са образовањем.
20. Оче, молимо те да твоја реч
донесе исцелеље од кривице и
одбачености, које осећају жене
у Обали Слоноваче које немају
децу. (Псалам 62,5)
21. Оче, молимо те за корејске
парове да чекају на твоје
право време за брак и рађање
деце, знајући да године и
стрес повећавају могућност
неплодности.
22. Молимо те Боже да родитељи
у Немачкој поставе библијске
приоритете у својим
породицама, и да им успех у
школи или високе плате не буду
главни циљ у животу.
23. Господе, молимо да самохране
мајке добију финансијску,
емоционалну и духовну подршку,
која је потребна њима и њиховој
деци.
24. Оче, молимо да жене у Вијетнаму
пронађу слободу и свој
идентитет као твоје ћерке и да
буду ослобођене окова вудуа.
25. Господе, молимо те да мајке у
Јапану имају снаге да се брину
о својој деци јер често њихови
мужеви раде до касно увече.
26. Оче, помози напуштеним мајкама
да преболе своју бол и горчину,
тако да дозволе деци да виђају
своје очеве и да имају квалитетан
однос са њима.

Колошанима 3,12-14
„Обуците се, дакле, као свети изабраници Божији, као
његов мили народ, у милосрђе, доброту, смерност, кроткост,
стрпљивост. Подносите једни друге. Праштајте једни другима
када вам неко учини нажао. Како је Господ опростио вама, тако
и ви опраштајте једни другима. На све то обуците на себе
љубав, која све то држи у савршеном јединству.“

27. Господе, молимо те да црква у
Африци буде добар пример, да
се у црквама поучава о верности
и родитељској одговорности.
Многи дечаци који живе само
са мајкама немају фигуру оца у
својим животима.
28. Оче, молимо да самохране
породице не размазе своју децу,
него да их одгајају побожно, како
би могли да израсту у самосталне
и верне људе када одрасту.
29. Господе, молимо да се удовицама
у Танзанији дозволи да задрже
своју имовину и наслеђе, да

им породице покојника то не
одузимају и не ускраћују (Пс.
33,22).
30. Господе, молимо да жене у
Хрватској и Уругвају, које трпе
насиље у породици, затраже
помоћ и да се она пружи и њима
и насилницима.
31. Оче, молимо да др Пеги Банкс
која води службу „Жене наде“
свакодневно проводи време
у твојој присутности и да је
окрепиш одмором који само ти
можеш да даш.
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ЗДРАВЉЕ И ДОБРОБИТ ДЕВОЈАКА
Схватити проблем који настаје услед
малолетничких бракова, фистула и
тинејџерских трудноћа

1.

Господе, захваљујемо ти за
службу физичког, социјалног и
духовног исцељења које пружају
болнице, цркве и хришћански
програми, женама које се
опорављају од различитих
физичких и психичких тегоба.

2. Боже, молимо да хришћанке у
Вијетнаму добију прилику да
науче о моралним стандардима
о којима Библија говори и да
живе у складу са њима. Помози
им да се одупру устаљеној
културолошкој пракси која
намеће предрбрачне односе и
заједнички живот пре брака.
3. Оче, захваљујемо ти јер је у
Француској стопа малолетничких
трудноћа опала за 60% у
последњих 25 година, што је
последица високог образовања
девојака.
4. Господе, молимо те да се међу
Ромима који живе у Србији
и Албанији прекине обичај
малолетничких бракова.
Ови рани бракови ометају и
прекидају њихово образовање,
остављајући девојчице без
могућности да касније саме
зарађују за живот.
5. Оче, молимо те да се прекину
присилни абортуси у Северној
Кореји над трудницама које
су ухваћене након бекства из
земље. То се дешава јер влада
не жели „мешану крв“ у свом
народу.
6. Оче наш, подари снагу девојкама
у Данској како би чврсто могле
да стоје у вери, док се боре са
стресом због оцена у школи

и док се суочавају са великим
притиском од стране друштва у
којем живе.
7.

Господе, захвални смо ти јер је
влада у Танзанији усвојила закон
по којем девојчице млађе од 18
година више неће имати право
да се венчају.

8. Оче, отвори очи младим женама
у централној Азији, да би могле
да виде твоју истину, и да следе
тебе уместо религије која је
доминантна у тим крајевима.
9.

Оче, молимо те да тинејџерке
у Португалу које су се веома
младе породиле добију потребну
подршку.

10. Захваљујемо ти, Господе, за
дечије радио програме у
Малавију, који мењајају умове
и срца родитеља, тако да они
схватају колико су штетни
малолетнички бракови и да
треба да откажу унапред
договорене бракове за своје
ћерке које су још девојчице.
11. Оче, помози младима у Румунији,
да се угледају на хришћанске
примере у свом животу и одбаце
предрбрачне односе. Молимо
да се младе мајке обрате теби
за помоћ у тешком изазову
родитељства.

12. Боже молимо те да заштитиш
девојчице у Индији од преране
удаје, јер тај обичај девојчицама
често одузима прилику да се
образују, нарушава њихово
здравље и сигурност.
13. Оче, информиши и подигни
хришћане у Немачкој да се боре
против обичаја раног склапања
брака међу имигрантима у
њиховој земљи и да бране
беспомоћне девојчице које
су приморане да буду младе
невесте.
14. Господе, молимо за младе
широм Канаде да пронађу своју
вредност и идентитет у теби, а не
у друштвеним односима.
15. Боже, молимо те да заштитиш
младе девојке од разних
културолошких обичаја који
штете њиховом телу и доносе
велике емоционалне и менталне
последице.
16. Наше срце се слама када чујемо
да се 95% трудноћа у Кореји
завршава абортусом. Оче,
молимо те да цркве и родитељи
науче своју децу колика је
вредност живота.
17. Господе, молимо те да промениш
мисли и ставове непалског
народа и државних власти и
потакни их да донесу одлуку

којом се укида право да се
малолетна лица венчавају и да
уместо тога понуде бесплатно
образовање и заштиту за своју
децу.
18. Боже, молимо да се породице
које живе у Обали Слоноваче
одрекну обичаја обрезивања
женских гениталија, раног
брака и порођаја код куће, јер
све то повећава појаву разних
компликација код трудница.
19. Оче, молимо да девојке које
живе у Финској пронађу
самопоштовање и своју вредност
када схвате да их ти гледаш
као своје ћерке. Заштити их од
нездравих културних утицаја и
очекивања.
20. Молимо да ти заштитиш и да се
бринеш о малолетним невестама
и мајкама. „Нека вас Бог, извор
наде, испуни сваком радошћу
и миром по вери у њега, да
обилујете у нади силом Духа
Светога.“ (Рим. 15,13).
21. У Индонезији се свака шеста
девојчица удаје пре навршене
18. године. То повећава ризик
од смрти при порођају, од
развода, од појаве насиља у
породици и запошљавања

Жене наде

@zene_nade
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малолетника. Боже, молимо те да
охрабриш родитеље да ћеркама
омогуће нормално детињство и
образовање.
22. Оче, молимо за младе у
Бугарској, да се одлуче за
библијске истине уместо што
прихватају мишљење да су
сексуални односи пре брака
нормалнан начин понашања
и тиме доводе до повећаног
броја нежељених трудноћа.
75% абортуса се обавља код
девојчица које су млађе од 16
година.
23. Господе, молимо те да самохране
мајке у Јапану, које живе у лошој
финансијској ситуацији, могу
да пронађу друштво које ће их
прихватити.
24. Боже, радујемо се што је
минимална старост за ступање
у брак у Обали Слоноваче
подигнута на 20 година за
мушкарце и 18 за жене.
25. Боже, молимо те за слободу
за жене које беже из Северне
Кореје. Не допусти да их заведу
макрои који ће их продавати
борделима. Одведи их на
безбедна места.

062 396-331
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26. Подари мудрост вођама који се
баве проблемима малолетничких
бракова и трудноћа у Кини. Од
75 милиона младих, од 15 до 19
година, 1,2 милиона је у браку.
27. Оче, молимо да се побољшају
прилике за добијање
образовања, за остваривање
људских права и здравствене
заштите жена у централној Азији.
28. Господе хвала ти за службу која
помаже трудним малолетницама
у уругвајским болницама.
Молимо те да ове девојке осете
љубав и саосећање у својим
домовима и да им се пружи
могућност да заврше своје
образовање.
29. Господе, утеши жене које пате.
Дај да оне упознају тебе као свог
Спаситеља и Господа и повежи их
са онима који им могу пружити
медицинску помоћ и исцелити
душу и тело.
30. Оче, молимо да благословиш
све оне који су укључени у нашу
свакодневну, заједничку молитву.
Благослови службу „Жене
наде“ у Србији и донеси своје
обновљење кроз програме који
се сваке недеље објављују на
нашем You Tube каналу.

TWR ЖЕНЕ НАДЕ - ИКОНОС
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ПРИЧA O НАДИ

Неколико речи
о нади
Бог нас је створио да будемо у
заједништву са њим и једни са другима. То је дар од Бога. Као хришћани, припадамо Божијој породици.
„Стога, дакле, нисте више странци ни дошљаци, него суграђани
светих и чланови Божије породице.“
(Еф 2,19).
Љубав, прихватање и радост
можемо да искусимо у породици,
црквeној заједници и међу пријатељима. Понекад су односи пуни
изазова. Многи бракови су нарушени због насиља у породици, неверства, алкохолизма, болести... Породице, самохрани родитељи и самци
могу да се боре са финансијским
потешкоћама. Много је оних који се
осећају усамљено. У хришћанским
заједницама може доћи до несугласица, пријатељи нас могу преварити. У каквој год ситуацији да се налазите, имамо обећање написано у
Псалму 27,10: „Ако ме напусте и отац
и мајка, Господ ће ме примити.”
Бог жели да делује кроз нас. Моја
молитва је да свако ко се бори са
личним потешкоћама смогне храбрости да потражи помоћ, поуздану
особу са којом би могао да подели
терет, пријатеља са којим би се молио.
Имамо Бога који је Бог сваке утехе! Павле пише: „ Благословен да је
Бог и Отац нашега Господа Исуса
Христа, милосрдни Отац и Бог сваке утехе. Он нас теши у свакој нашој
невољи, да бисмо и ми могли да тешимо оне који су у невољама, оном
утехом којом нас саме Бог теши. Јер,
као што изобилно учествујемо у
Христовим патњама, тако примамо
и изобиље утехе посредством Христа. Ако смо притиснути невољама,
то је за вашу утеху и спасење, ако
примамо утеху од Бога, то је ради
ваше утехе. Та утеха се показује када
стрпљиво подносите исте патње
које и ми подносимо. (2 Кор. 1,3-6).
Да ли бисте желели да се молите
и на тај начин ставите себе на располагање Богу, како бисте могли да
станете уз своје ближње који пате?

Истражујмо наду данас
Духовна порука сараднице „Жене наде“, Eeva Vähäsarja

Молитвени покрет
„Жене наде“ у Србији
TWR „Жене наде“ помажу својим
пријатељима у Србији, земљи која
се налази на западном Балкану и
која је била део Југославије већим
делом 20. века. Преко стотину
хиљада људи погинуло је током
рата деведесетих година. Та недавна трагедија је у Србији оставила и
данас видиљиве ране на људским
срцима.
„Насиље над женама, препознато је као кршење основних
људских права, али и поред тога се
оно често догађа у Србији“- наводи организација “UN Women”. Они
кажу да је свака друга жена у земљи
претрпела неки облик насиља. „Шта
више,“ - UN Women извештава „жене са инвалидитетом, посебно
оне којима је одузета пословна способност и које су смештене у неке
институције, су често изложене
разним облицима насиља и лечењу
без њиховог пристанка.“

Молитвени покрет „Жене наде“
покренут је у Србији пре годину
дана, а од почетка 2020. године,
жене и мушкарци у Србији су
добили прилику да слушају програме „Жене наде“ на свом језику.
Слушаоци кроз ове програме могу
да добију квалитетно библијско
поучавање, као и важне информације о томе како да реше породичне
проблеме, како да одгајају своју
децу и да изграде самопоштовање.
Прогрми „Жене наде“ помажу слушаоцима да препознају вредност
коју им је Бог дао и да науче како да
се суочавају са различитим животним питањима и проблемима.
Наравно, ове програме је могуће
слушати широм света на различитим језицима. Данас прослављамо
Бога за службу „Жене наде“ која
наставља да доноси наду коју Христ
пружа женама на свим странама
света и свим генерацијама.

Бог сваке наде
и утехе
У свету је све више самохраних
родитеља, углавном самохраних
мајки. Много је разлога за то, али
њихови проблеми су исти. Многе од
њих одгајају своју децу без ичије помоћи. Чезну за утехом. Понекад губе
наду. Ово је прича о две жене у различитим деловима света које су самохране мајке, али Бог се побринуо
за њихове потребе.
Прва, Ајкуна,* живи у Албанији.
Она је верница и овако нам је написала: „Самохрана сам мајка. Сама сам
отхранила своје две ћерке. Мој муж
је изненада преминуо и Бог ми је био
једина утеха током свих ових година.”

Ова удовица наставља: „Свиђа
ми се служба Жене наде, сваког дана
се молим с вама.”
Друга жена, по имену Кесор,*
остала је сама јер ју је муж преварио. Оставио ју је због љубавнице па
је Кесор, попут Ајкуне, морала сама
да одгаја своју децу.
Ова самохрана мајка нам поручује: „Кад ме је муж оставио, нисам
знала на кога могу да се ослоним,
јер деца и ја смо се увек ослањали на
њега. У тим тешким данима била сам
без наде, потиштена и помишљала
сам чак и на самоубиство.”

„Молитвени календар ми је веома
битан, јер нам помаже да разумемо
околности у којима се налазе жене у
целом свету.“
Кесор, њена сестра у Христу,
каже: „Бог ми је кроз програме Жене
наде улио нову наду у срце. Слушам
је у групи с још неколико жена и желим да се захвалим вашем тиму који
припрема ове програме. Захвална
сам Исусу Христу. Амин!”
* Имена су промењена
због заштите приватности.

Ове жене, које су толико различите, пронашле су наду и утеху у
Богу. Због ове наде Ајкуна је рекла:

Нисмо сами
Нисмо сами, Божији наум је да будемо у добрим
односима са другима. Наши односи се стално мењају.
Током живота стално остварујемо неке нове односе
(брак, породица, рођење детета, пријатељства), док
неке друге губимо или не успевамо да их остваримо (побачај, неплодност, развод, смрт брачног дуга,
болест). Док пролазимо кроз разна раздобља нашег
живота, Бог нам јасно поручује да је Он Емануел, што
значи „Бог са нама“, и да и ми тако треба да будемо ту
једни за друге.
Али шта се дешава када други не препознају ваше
боли? Кад се, на пример, нађете у оној групи родитеља
који су се радовали трудноћи али су изгубили своју
бебу због побачаја или је дете рођено мртво? Иако се
спонтани побачај догађа у 10% до 20% трудноћа, његова учесталост није утеха и не ублажава усамљеност,
збуњеност, стид, кривицу и депресију које погађају
ожалошћене родитеље.
Како се борити са болом и отупелошћу након
губитка бебе? Свако тугује на другачији начин, али
свакако треба много времена да се прежали. Ваш
брачни друг може да тугује на другачији начин од вас,
али нека ваша међусобна комуникација буде отворена
и искрено делите своја осећања, не осуђујући другу
особу због различитог начина туговања. Заједно поку-

шајте да пронађете начин како да препознате значај
живота ваше нерођене бебе, и наставите је се заувек
сећати.
Не би требало да ходате сами овим путем. Обратите се Богу и потражите помоћ од других. Придружите
се групи у цркви или се повежите са групом на интернету која пружа подршку и помоћ женама које су
прошле кроз трауму губитка трудноће. Доста наших
програма „Жене наде“ говоре о спонтаном побачају
и неплодности, и могу да помогну породицама да
прођу кроз тај тежак период. „Близу је Господ онима
са сломљеним срцем, он спасава оне са клонулим
духом.“(Псалам 34,18).
Као тело Христово, треба да будемо поред оних
који тугују, разумевајући њихову бол и губитак, помажући мајци и оцу, допуштајући им да тугују и да изразе
своје искрене емоције. Молите се са њима. Пружите
им наду и саосећање. Будите им подршка чак и када
прође извесно време.
Бог може да нас утеши кроз пример Исусове патње.
Био је одбачен и напуштен а затим је отишао на крст
да умре. Исус разуме нашу бол. Не молимо се мртвом
Спаситељу већ оном који живи и моли се за нас!

Речи наде
Охрабрење кроз TWR-ове „Жене наде“

Дођите к мени, сви који сте
уморни и под теретом, и ја ћу вам
дати одмора. Матеј 11,28
Док дубље размишљамо о
значењу побожног одмора, желела
бих да скренемо пажњу на прве три
речи стиха:

„Дођите к мени …”
Занимљиво је да Исус то
изјављује иако су многи напустили
своје послове да би га следили.
Матеј, писац овог Еванђеља, је
радио као порезник када му је Исус
пришао. Исус је рекао: „Прати ме“, а
Матеј је устао, напустио свој посао и
следио Учитеља (Матеј 9,9).
Шта је навело Матеја да донесе
овакву одлуку, да све остави и следи
човека којег је управо упознао?
Можда је то учинио јер је чуо шта
Исус говори у својој Проповеди
на гори. Можда је видео како Исус
оздравља и поучава људе док је
путовао по региону.
Да ли бисте и ви направили
овакву промену у вашем животу и
кренули за Христом? Да допустите
његовој речи да толико утиче на
ваш живот, да на тај начин промени
ваш карактер и понашање?
Чак се и Јован Крститељ, који
је први изјавио: „Ево, Јагње Божје”
(Јован 1,29), понекад борио са
својом невером. Док је био у
тамници, Јован је питао: „Јеси ли
ти тај који треба доћи или ћемо
потражити другог?“ (Матеј 11,2.3).

онако како би требало, и суочавате
се са стварним потешкоћама,
питате Бога: „Где си? Зар не би
требало да ми помажеш?”

Да бисмо били спокојни
треба више времена да
проводимо уз Божију реч
Дугме за освежавање на
интернет претраживачима
ажурира тренутно приказану
веб страницу. Када дођемо пред
Божију Реч са нашим теретима,
сумњама и потешкоћама,
притискамо дугме за освежавање
наших срца како бисмо ускладили
своје мисли и жеље са Божјим
мислима и жељама. Одмарање у
Христу нам омогућава да се наша
срца и умови освеже како бисмо
видели истину у Божијој Речи
и пронашли слободу за којом
чезнемо (Јован 8, 31.32).
Недавно ме је мучило једно
нездраво пријатељство. Покушала
сам све што сам умела како бих се
изборила са проблемом, али тек
када сам отишла да будем насамо
са Исусом у молитви, тек тада сам
схватила која је исправна одлука.
Одмор у Христу ме је подсетио
на оно што пише у Божијој речи

и открио да што више времена
проводим са том особом, то мој
живот мање одражава Христову
личност. Одлучича сам да се удаљим
из тог нездравог пријатељства и
поставила сам границе које ће више
одражавати Христову слику у мени.

Побожан одмор нас
приближава Исусу
Кад су времена тешка, Христ
жели да прво дођемо код Њега!
Ако волимо Бога и знамо да
нас воли, желећемо га све више
и вероваћемо да су његова моћ и
истина веће од наших способности.
Па ипак, знам како је лако посветити
се неким другим, наизглед битнијим
стварима, уместо да проводимо
насамо време с Исусом.
Моја молитва је да током овог
нашег заједничког путовања
стекнемо још већу жељу да
проводимо време насамо са
Исусом. Одвојте своје време данас
за Исуса, дајте му све што је у вашим
рукама и срцу, прихватите његову
освежавајућу љубав и добре мисли
које има за вас.
Уједињене са вама у Христу,
„Жене наде“

Да ли вам се некада десило
нешто тако? У животу вам не иде
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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.
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