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Ујединимо наша срца

У МОЛИТВИ
Подучавајмо, охрабрујмо и оспособљавајмо жене да моле, слушају, уче, расту и пружају.
„А Савле је одобравао Стефаново убиство. Тог дана је настао велики прогон цркве у Јерусалиму,
па су се сви, изузев апостола, расејали по Јудеји и Самарији.“
Дела 8,1

Драге пријатељице,
Тешко нам је да разумемо све ово што нам се
дешава ове године. Вирус, изолација, протести,
губици посла, губици вољених чланова породице и
пријатеља и упорно трагање за „новом нормалности“...
Шта нам се то догађа? Где је Бог у ово доба патње?
Опет, патња није ништа ново за Исусове следбенике.
Можда не страдамо као Стефан и апостоли, али Бог и
од нас свакако има иста очекивања.
У наредна два месеца, у времену предвиђеном за
молитву, имамо прилику да читамо податке и приче
које нам откривају како се и у XXI веку неки верници
упорно суочавају с прогонима. Све имамо привилегију
да се молимо за спасење прогинитеља, како би многи
били ослобођени, како би и сами упознали вечност
намењену Христовим следбеницима. Заправо,
верујем да су баш ти благослови, које је Исус обећао,
нашој прогоњеној браћи и сестрама мотив да истрају
упркос свему. (Матеј 5,10)
Скоро сваки месец нам јављају како и колико
жене страдају ради своје вере. На удару су од чланова
породице, цркава, верских екстремиста и медија.
Али чујемо још нешто: TWR програми Жене наде
пружају уточиште тим женама; нуде им мир, истину и

охрабрење, како би издржале време страдања. Многе
од њих доживљавају радост о којој пише Јаков 1,2.3,
верујући у плод који долази након страдања. Верују да
им Бог на овај начин испробава веру, како би постале
истрајне и јаке у његовој бризи и снази.
Док се молимо овог новембра и децембра, тражимо
од Бога да им пружи утеху, вођство и уверење. Молимо
се да свака од нас истраје на истинама Божије речи,
у сведочанству за Божијег Сина, док живимо у снази
његовог Духа! Хвала вам што се верно и доследно
молите, што тиме пружате сигурност за многе жене, и
младе и старе, широм света.
Погледајте одељак „Нада данас!?“, где говоримо
о овој теми. Ту ћете добити још понешто за више
размишљања и садржајнију молитву.
Нека нам се срца радују у Њему!
др Пеги Банкс,

директорка TWR службе Жене наде
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...ЗА ПРОГОЊЕНЕ,

Програме на српском језику
можете слушати на нашем You
Tube каналу „Žene nade” или на
нашем сајту: ikonos.org.rs

ЗАТВОРЕНИЦЕ И ИЗОЛОВАНЕ
1.

Господе, помози нам као
верницама које чине твоју
свеколику Цркву, да се истински
понизимо, покајемо и ујединимо
у служењу за добро, за телесно и
духовно исцељење народа.
(2. Дневника 7,14)

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

2. Небески Оче, донеси наду, мир и
правду прогоњеним верницима
који су кажњени и затворени
на окупираним подручјима
Донбаса, у Украјини, где власти
забрањују евангелизирање.
(Матеј 5,10-12)
3. Молимо те за војнике који су
одвојени од својих породица
и служе продужене рокове на
недоступним местима. Нека
ти завапе за спасење, мир и
заштиту! (Псалам 4,8)
4. Господе, молимо те за све
затворене по етиопским
затворима, за оне који су тамо
због политичке корупције. Дај
да чују Еванђеље и прихвате га,
како би након ослобођења били
носиоци тог мира. (2. Петрова 1,4)
5. Небески Оче, молимо те за
девојке и студенткиње у Бенину,
њих су напустиле породице и
пријатељи зато што следе тебе.
Молимо те, дај им да сретну
хришћане, како би се охрабриле
у вери. (2. Коринћанима 13,11)
6. Славимо те, Господе, што је осам
стотина уругвајских затвореница
могло да чује Еванђеље кроз
службу Жене наде, као и кроз
друге радио програме.
(Исаија 61,1)
7.

Господе, молимо те да покренеш
још многе вернике у Немачкој,
како би помогли програм Жене

наде и друге организације
које помажу прогоњеним
хришћанима, онима који су
усамљени и у потребама.
(1. Солуњанима 5,11)
8. Господе, молимо те да
благословиш жене у Србији. Дај
да њихова вера још више ојача и
да те оне које те још не познају,
упознају као Спаситеља и да
своје животе потпуно предају у
твоје руке. Хвала ти за програме
Жене наде на српском језику који
могу да се слушају на нашем You
Tube каналу. Дај да ти програми
доносе наду, мир, утеху и радост
свима који буду слушали.
9.

Милостиви Боже, молимо те
да пружиш утеху, мир и снагу
срцима усамљених, депресивних,
изолованих у старачким
домовима. Они нису у дотицају
са породицама, баш као и они у
болницама, које нико не може да
посети. (Псалам 10,17)

10. Небески Оче, молимо те за
затворенице у Јужној Африци,
као и за њихове породице.
Посебно те молимо за твој
благослов приликом њиховог
повратка и уклапања у друштво.
Помози и нама да у Исусово име
волимо изгубљене, усамљене и
нежељене. (Псалам 25,16)

11. Господе, молимо те за сву
твоју децу широм света, која су
прогањана због вере у тебе. Дај
им да осете како их штитиш и
како си с њима. (Псалам 91)
12. Небески Оче, дај хришћанима у
Непалу мудрост и креативност,
како би пренели еванђеље
путем радио програма свима
који су у затворима. Нека се срца
затвореника отворе за твоју
истину. (1. Солуњанима 2,13)
13. Господе, молимо те да заштитиш
нашу прогоњену браћу и сестре.
Чувај их од прогонитеља и
обезбеди сигурно место у другим
земљама, где могу да живе
не скривајући да су верници.
(Псалам 5,11)
14. Боже, молимо те за младе
Индијке, удовице, које су
усамљене и изоловане. Дај им
мудрости у подизању деце и
побрини се за њихове потребе.
(Филипљанима 4,19)
15. Небески Оче, донеси спасење,
исцељење и обнову свима који
су заточени у затворима. Нека их
твоје еванђеље ослободи, како
би затим и сами објављивали
твоју истину. (Исаија 42,7)

16. Молимо те за све Индонежане
који су прихватили хришћанску
веру. Господе, доведи их до
породица верника који могу да
им помогну и подрже у расту
на новооткривеном путу вере.
(Филипљанима 2,1-3)
17. Небески Оче, побрини се за
све жене које су се породиле у
затворима. И оне и њихове бебе
често немају довољно хране и
здравствене неге. (Псалам 146,7)
18. Господе, охрабри, умири, па и
развесели прогоњене арапске
хришћане, како би остали
јаки усред страдања. Помози
слабима, ојачај их и осоколи.
Ослободи нашу браћу и сестре
из руку противника како би сви
видели твоју суверену силу.
(Римљанима 15,4-6)
19. Молимо те за мисионаре
заточене по затворима Северне
Кореје. Очувај им веру. Нека не
престају да те воле усред патњи,
Господе! Брзо им подари слободу
и врати у загрљај вољених
породица. (Псалам 142,7)
20. Док до нас стижу гласови о
наводном геноциду, молимо те
за Ујгуре и све мањине заточене
по концентрационим логорима
у Кини. Молимо те да тамошњи
боготрагаоци пронађу на радио
скали хришћанске програма
не свом језику, баш оне који се
емитују у њиховом подручју.
(Псалам 12,5)
21. Господе, молимо те охрабри и
ојачај све затворенице које су
осуђене за злочине које нису
починиле. Нека твоја правда
превагне и сви невини буду
ослобођени! (Приче 21,15)
22. Господе, молимо те за власти
Либерије - нека се побрину
за ваљана места продаје, на
којима полиција више неће

„Сахне трава,
вене цвет, али
реч Бога нашега
остаје довека.“
Исајија 40,8

узнемираватим продавачице и
неће им одузимати робу.
(Псалам 193,6)
23. Славимо те за све верујуће који
истрајно обилазе затворе у и
говоре о Богу свима који служе
казну. Дај им велику мудрост и
благонаклоност док деле твоју
истину. (Матеј 25,36)
24. Молимо те за све који су сами
себе изоловали, уместо да те
траже, о Господе. и место да
друге позову у помоћ! Заштити
их да не дигну руку на себе, да се
не предају штетним навикама и
мислима. Учини да твоја љубав
и благодат надјачају њихове
заблуде. (Јован 8,32)
25. Господе, молимо те за хришћане
у Камбоџи, оне које рођене
породице прогањају због вере
у тебе. Ојачај их, све њих, и
помози им да упркос свему
остану доследно светло својим
најрођенијима. (Псалам 119,86)
26. Небески Оче, дај мудрост и
милосрђе хришћанима који
у Данској раде као затворски
чувари. Помози им да
затвореницима објаве еванђеље,
да укажу на исцељење које је у
Христу свима који су вољни да
разговарају о вери и животу.
(Лука 4,18)

27. Драги Господе, помози
верницима у Финској да истрају
у вери у свом секуларном
друштву које их потцењује и
руга им се. Поучи их да се према
неверујућима односе с љубављу
и саосећањем. (Римљанима 15,4)
28. Господе, молимо те за стари
живаљ Шведске, Канаде и
других северних нација. Они су
изоловани у зимским месецима
и ретко их неко зове телефоном
или посећује. Дај верницима
начина да их сретну у љубави и
са емпатијом. (Јован 13,34-35)
29. Господе, оспособи хришћанке
Румуније, које су у браку, да
живе доличним животом пуним
поштовања према својим
мужевима. Нека се они због тога
„без речи“ обрате Христу и потом
престану да малтретирају своје
побожне супруге.
(1. Петрова 3,1.2)
30. Небески Оче, употреби ову
пандемију како би сваки народ
видео колико су му очајнички
потребан! Нека сви схвате да ти,
једини Бог, јеси владар живота
и смрти; да ти кажњаваш грехе,
али имаш живот и благослове
за све који те послушно следе.
(Јеремија 32,17-19)
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1.

Иако многи у Киргистану траже
Бога у ово кризно време, много
је и оних који се окрећу исламу.
Небески Оче, дај да тамошњи
хришћани смело говоре истину,
како би многи у Централној Азији
нашли спасење у теби, једином
истинском Богу. (Исаија 45,6)

„Бог нам је
уточиште и
сила, трајни
помоћник у
невољи.“
Псалам 46,1

7.

2. Боже, молимо те за јединство
хришћана у Камбоџи. Учини да
верници сарађују, како би били
со и светло неверницима; како би
видели твоју љубав и зажелели
да се спасу. (Матеј 5,13-15)

Молимо те за Албанке које
су изоловане, којима мужеви
забрањују да читају Свето
писмо, или су им одузели и
спалили. Нека нађу утеху у радио
програмима Жене наде и тако
открију спасење у Исусу.
(Псалам 10,17)

3. Молимо те за животни опстанак
Етиопљана који масовно губе
послове због корона пандемије.
Многи гладују, многи умиру јер
немају неопходну и потребну
медицинску помоћ. (Псалам 54,4)

8. Молимо те за жене из сеоских
средина Бенина, које су
везане окултизмом и штетним
обичајима! Ослободи их својом
Речју, да доживе твоју љубав.
(Поновљени закон 18,9)

4. Молимо те за традиционалне
вернике у Украјини, који се баве
реформом верских церемонија
и ритуала, а не маре за спасење.
Боже, откриј им свој прави
духовни живот!
(2. Царевима 17,33)

9.

5. Молимо те да спасиш и
ослободиш жене које су
приморане на проституцију
у многобројним јавним
кућама у Азији. Дај мудрости
хришћанским организацијама
које настоје да их ослободе и
физички и духовно.
(Јеремија 34,8)
6. Учини да многи, који ти вапе у
страху и очајању за помоћ током
ове пандемије, открију ко си, да
си прави Бог који им даје мир и
наду, као и свима који га верују и
следе га. (Псалам 119,146)

Господе, дај Уругвајкама, које
су део тима Жене наде, велику
мудрост, како би могле јасно да
објаве поруку спасења и како би
имале одазив од многих жена.
(Ефесцима 6,19)

10. Господе, охрабри све вернице у
Немачкој да се и даље моле за
ширење радио драме Скривено
благо, на тлу Европе, како би и
овај вид служења донео твоје
спасење несрећим женама које
су у канџама проституције.
(Јаков 5,16)
11. Небески Оче, молимо те за
јединство политичких партија
у Сингапуру, како би радиле
заједно за добробит свог народа
у савладавању последица
насталих овом пандемијом.
(2. Дневника 30,12)

12. Небески Оче, молимо те да
нестане самозадовољство и
себичност из срца верника у
Француској, како би волели једни
друге, сведочили о теби одважно
и молили жарко за духовну
обнову своје земље.
(Римљанима 13,8)
13. Током пандемијске изолације
многе породице у Вијетнаму су
прихватиле Исуса за Спаситеља.
Молимо те Боже да се сви
прикључе библијским групама
како би нашли снагу, разумели ко
је Бог и каква је новоприхваћена
вера. (Јеврејима 5,14)
14. Небески Оче, молимо те за
све који чаме по бразилским
затворима: осоколи им срца
својим Духом, како би упознали
Христа као Спаситеља и тако
доживели истинску слободу.
(Галатима 5,1)
15. Нека ово време изолације
донесе народу Јужне Африке
прилику да сагледају свој живот
и размисле о томе куда иду
након смрти. Оче, отвори им очи
за истину, како би се покајали,
одрекли се греха, прихватили
дар твог спасења, те их такве ти
препородио. (Марко 1,15)
16. Небески Оче, дај да као твоја
деца будемо вољни да мењамо
приоритете, планове и програме,
односе и било шта што нас

спречава да те свакодневно
следимо. (Псалам 25,4.5)
17. Боже, молимо те за народ у
Непалу, који теже спасењу
кроз ритуале даривања
божанстава, у њиховим
храмовима; кроз доброчинства
према сиромасима, гладнима и
ходочасницима. Учини да они
који те траже сретну хришћане
који ће им рећи истину о
спасењу, која је једино у Исусу
Христу. (Галатима 2,16)
18. Молимо те, Господе, да изникне
семе које је посејао тим Жене
наде из Парагваја. То су жене које
волонтирају, раде и поучавају,
како би у срцима оних којима
служе виделе трајан род.
(Јован 15,4.5)
19. Молимо те за радио службу
Жене наде, на индонезијском и
јаванском језику, са садржајима
који се тичу здравствене неге
и обуке о ручним радовима.
Употреби све то да би отворио
срца неверујућих, њихове очи
да виде твоју љубав и спасење.
(Дела 26,17б.18)
20. Заступамо све неспасене жене
широм апарског света. Ослободи
их, Боже, од патњи и разарања
које погађају њихове земље тако
често. Отвори им очи да виде
твоје светло. Привуци их к себи,
небески Оче! (Псалам 119,18)

југоисточну Азију. Учини да чују
еванђеље и да прихвате Исуса
за Спаситеља. Господе, чувај
мисионаре који се брину за те
избеглице. (Исаија 16,3б.4а)
23. Молимо те за јединство. Господе,
дај пасторима и другим духовним
вођама понизно срце, како би
једни друге видели онако како ти
њих видиш. Нека тако неверници
препознају да та њихова
међусобна љубав заправо тече
од тебе. (1. Коринћанима 12,12)
24. Господе, молимо те, спаси све
који те не познају. „Она ће родити
сина, а ти ћеш му дати име ’Исус’,
јер ће он спасти свој народ од
њихових греха.“ (Матеј 1,21)
25. Небески Оче, молимо те за
све оне који посећују цркве у
Пољској, а предани су помагању
свима у потребама, иако и
сами још увек нису признали
Исуса Христа као свог личног
Спаситеља. (Јеврејима 2,1.4)
26. Господе, молимо те за жене
и девојке Либерије: нека чују
еванђеље Христово путем TWR
програма и кроз проповеднике.
Дај да оне донесу јасну одлуку
предња живота теби Исусе!
(Поновљени закон 17,11)
27. Док се прича о Исусовом рођењу
шири преко радија у Камбоџи,

нека плане искра; нека запали
срца многих и привуче их Исусу
Спаситељу. (1. Петрова 1,3)
28. Небески Оче, благослови срца
жена које су у TWR тиму Жене
наде у Индији! Нека њихово
сведочанство дотакне животе
многих који су у потреби за
сусретом са тобом.
(Марко 8,34-38)
29. Господе, молимо те за младе
Швеђане који су напустили
хришћанство и сада сумњају
у своју верску позадину. Душе
Свети, покажи им заблуде у
које верују и увери их у истину.
(Псалам 78,6-8)
30. Боже, молимо те за мир и
стабилност Етиопије. Заштити
народе ове земље од герилских
сукоба у западном делу земље.
Уједини и усклади многе
подељене групе унутар народа.
(Колошанима 3,14)
31. Господе, молимо те да помогнеш
свима који су у затворима
Румуније. Нека остваре искрени
однос с тобом и прихвате истину
о својој грешности и твојој
милости. Не допусти да само
држе празне верске ритуале.
Оспособи их да доживе нови
живот по покајању од греха и по
вери у Христа.
(2. Коринћанима 5,17)

21. Небески Оче, молимо те за
јединство и исцељење односа
породица у Данској, где је
насиље порасло током периода
изолације. Буди уточиште и
помоћ свима који су у опасности,
како би пронашли место
сигурности. (2. Самуилова 22,3)
22. Молимо те за Севернокорејце,
избегле у Кину, Русију и
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Затворенице,
драма и мир
Христов

Кротки људи, погледајте ово;
радујте се, тражиоци Бога;
срце ваше нека буде живо!
Јер ће Господ чути сиротињу,
своје сужње он презрети неће.
Псалам 69,32.33
Румунски TWR тим Жене наде је
имао јединствену и предивну прилику да објави еванђеље и изађу у
сусрет потребама затвореница и
њихових породица.
Наиме, претходног Божића саме
затворенице су извеле драму за
затворенице из осам различитих
затвора. Наравно, извеле су је и у
својој установи, где су им дошле
породице и где су могле да сретну
своју децу.
Ипак, највише је одјекнула представа коју су извеле пред четрдесеторо младих Рома, у једном дневном
свратишту. Служба националног
кординатора, која је написала и осмислила ову драму, описала је ову
прилику као „свети час“, када су и затворенице и сви запослени плакали.
Када је представа завршена, певале
су се божићне песме, а мали Роми су
затвореницама дотрчали у загрљај.
Треба ли рећи колико су овим женама недостајала њихова деца. Тих
неколико минута срца су им поскакивала од среће.
Порука о беби Исусу у јаслама је
дотакла и децу и одрасле, посебно
док су слушали објашњење о томе
зашто је дошао на земљу, шта је сврха свега тога. Исус је живео савршеним овоземаљским животом увек
послушан Оцу. Ми знамо да нисмо
такве, али по дару вере волимо Господа свим срцем, душом, снагом и
умом; волимо ближње као што себе
волимо.
Апостол Павле, у Посланици
Ефесцима, говори о себи као затворенику Исуса Христа ради добра
паганских народа. Објашњава како
се у Христу као верујући заједно
изграђујемо, како постајемо Божије
пребивалиште у Духу. Само тако се
ослобађамо из затвора греха и добијамо мир помиловања кроз откупљење.

Истражујмо наду данас
Нада данас!?
Нађимо наду усред бола и прогона!
„Бог нам шапуће у
задовољствима, говори у
савести али нам виче у болу
која је његов мегафон буђења
глувог света!“ К. С. Луис
Када сам се први пут срела са
овим речима чувеног К. С. Луиса,
заиста сам се ужаснула - зар је бол
једини начин блиског богопознања?
Нисам схватила то све док и сама
нисам почела јако да патим, како
у срцу, тако и кроз живот. Није ни
важно шта је био узрок томе. Важније је нешто друго - кад схватите
да једном доживљена бол траје и
траје, а ви не можете да је зауставите. То је понекад злослутна дијагноза лекара, губитак вољене особе,
отказ на послу, новчани проблеми
или пропадање неких животних
планова.
Сећам се када ми је први пут
једна добра пријатељица рекла:
„Бог све изводи на добро и дође
дан када нашу болу употреби за
наду и благослов других!“. Није ме
тада та истина баш обрадовала, али
сам веровала овој особи, па сам се
поуздала у то да разуме Божију реч.
Уосталом, јасно сам видела колико
је блиска Христу.
Истина је, најсвеснији смо
Божијег карактера и љубави онда
када смо у болу, када страдамо. Јер,
у болу схватамо да не владамо животом. Апостол Павле је то разумео
када је истрајно молио Бога да му
„одстрани трн из тела“. А Бог му је
напослетку рекао: „Довољна ти је
моја милост, јер се моја сила остварује у слабости.“ (2. Коринћанима
12,9) И наша страдања су прилика
да ту исту милост и снагу доживимо
на најблискији начин.

Божија реч нам у болу пружа наду.
Исаија 40,8. „Сахне трава, вене
цвет, али реч Бога нашега остаје
довека.“
Псалам 46,1. „Бог нам је уточиште и сила, трајни помоћник у
невољи.“
Псалам 34,18. „Близу је Господ
онима са сломљеним срцем, он спасава оне са клонулим духом.“
Јован 3,16.17. „Јер Бог је тако заволео свет, да је свог јединорођеног
Сина дао, да ко год поверује у њега, не
пропадне, него да има вечни живот.
Бог, наиме, није послао Сина да суди
свету, него да се свет спасе његовим
посредством.“
Ако сте под притиском несигурности, у болу и прогону, поуздајте се
у Бога! Знајте тада - он је ту, с вама
је. Није вас напустио. Нисте сами.
Његова снага показује своје савршенство у вашој слабости. Његова
је милост довољна да вас проведе
кроз невоље које управо данас
пролазите.
Зато наставите даље с Господом
и смирите се у њему. Поучите се од
Исуса. Допустите му да вас дотакне,
исцели вас од све патње, од сваког
бола који данас пролазите. (Матеј
11,28-30) Позовите неког блиског
да се моли за вас. Нека вам речи те
драге, поуздане особе говоре усред
патње. Допустите Богу да вам покаже ко је, какав је у свом смиловању.
Верујте у њега и живите у снази коју
вам даје за сваки нови дан.
Једног дана ће све ово у чему
данас патите неком другом донети
наду. Неко други ће тада разумети
Божију силу и милост. Не одустајте!
Бог користи ваш живот, ваш пример
да би донео наду и исцељење свету
у коме сте - рањеном свету у патњи.
Да, ви сте јако, јако вољени!

Дух је Господњи нада мном; он ме је помазао да
јавим Радосну вест понизнима. Он ме посла да
навестим сужњима ослобођење,
а слепима повратак вида,
да ослободим потлачене и да најавим годину
помиловања Господњег.
(Лука 4,18.19)
Христ је ове животоносне речи изрекао као дугоочекивани Месија Јевреја, као онај који је дошао да
ослободи свој народ који је био у потреби за Спаситељем.
Он, такав, потребан је и нама оваквима, док ћемо
се овог децембра молити за прогоњене, затворене,
усамљене и уплашене, као и за спасење целог света.
Свесне смо да је та иста добра вест, та иста слобода о
којој Исус говори, досежна и нама у данашњим тешкоћама. Било да је неко прогоњен, затворен, или под
менталним или емоционалним притисцима, имамо
предност да се молимо за те особе како би успознале
Спаситеља и у њему истинску слободу.
Добра је вест потребна и онима који данас губе
запослење или им многи послови пропадају. Многи
од нас се муче у самоћи и под стресовима услед промена у ского сваком животном подручју: мењају се
начини рада, одласка у школу, чак и обичне комуникације. Многи су у грчу страха, анксиозности и бриге
за сутра.
И док посматрамо наш свет, срце нас боли због
патње коју видимо око себе. И шта као појединци
можемо да урадимо? Када изнова и изнова читамо
речи пророка Исаије, које је и Исус читао; те када се
сетимо његовог великог мисијског позива, једно је
јасно: Исус нам даје свога Духа. Њиме нас, као своје
верујуће, помазује да објавимо свету радосну вест.
Покажимо људима пут помирења с Богом који је
дошао на наш свет да нас избави из ропства греху, да
нас из таме смрти изведе на слободу!
Иако смо само појединци, плански потражимо у
својој близини – где живимо и радимо – оне који су
усамљени и у страху. Рецимо им своју животну причу.
Кажимо им како нас је Бог даривао миром и снагом
да се у ова тешка времена усредсредимо на њега. Зашто се не бисмо молиле за прилику да некоме будемо охрабрење? Молимо се да будемо некоме духовна
помоћ, пријатељице оних чија су срца сломљена.
Зашто не бисмо и саме тешиле жалосне? Придружите
ми се у томе. У вашем кутку света реците другима
радосну вест слободе у Христу!

Речи наде
Охрабрење кроз Естел Аметогло, координаторку рада „Жене наде” за подручје западне и централне Африке

Данас многи мисле како
су прогони хришћана ствар
прошлости. А заправо, стварност
казује да је више од 260 милиона
ових верника прогањано широм
света. Дакле, један од осам
хришћана на планети страда због
своје вере! Насиље против цркве
рапидно расте. У извештају Open
Doors службе прошле године се
одиграло скоро 9.500 напада на
богомоље и верске институције, што
је за 1850 случајева више од 2018.
године.
Шта то конкретно значи
бити прогоњен? Бити изложен
поступцима који проистичу из
неправде, насиља и окрутних дела
од стране појединца или одређених
група људи, због идеологије,
политике, религије, пола или расе.
Можда сте и ви део оних који
доживљавају прогоне, јер живите
тамо где је тешко, па и забрањено
практиковати своју веру? Желимо
да вас охрабримо да не одустајете!
Последњих година хришћани
многих делова западне и централне
Африке страдају због својих
уверења. Сукоби су у Нигерији и
Централо афричкој републици.
Истрајно се молимо за све те
заједнице, како би усред прогона
истрајали у Христовој нади. Зато
емитујемо радио програме који
се баве темама превазилажења
културних, политичких и
религизоних препрека и
непријатељстава. Желимо да
ојачамо веру слушалаца у часовима
бола и усамљености.

Попут свих прогоњених и
хришћани стрепе, несигурни су,
боли их и страдају. Зато је важно да
се ослањају на обећања исказана у
Светом писму.
Потребно нам је да знамо:
нисмо сами где год да смо, у
чему год да смо и шта год нам се
дешавало! Ово обећање нас снажи
да истрајемо, да објављујемо
Божију реч упркос ометености.
Још многи морају да чују еванђеље
и сазнају за Исуса Христа, макар и
да су они ти који прогањају. Свако
може да постане Исусов ученик.
Баш како он сам рече својим
следбеницима: „Учите их да држе
све што сам вам заповедио. Ево, ја
сам с вама у све дане до свршетка
света.“ (Матеј 28,20)
Имамо свету дужност
објављивања еванђеља свим
људима, без обзира на расу или
националност. Исус је решење
свих наших проблема у свету,
решење сваког неразумевања и
несношљивости. Што су људи дуже
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и дубље у тами, то су им међусобни
поступци црњи и гори.
У једну руку, сви смо одлучни
умом и срцем, али шта практично
да урадимо с тим? Проговоримо!
Небројене душе око нас страдају
из дана у дан јер не знају за Божију
реч спасења. Сада је прави час да
делујемо!
Данас су TWR емисије Жене
наде предане сведочењу еванђеља
кроз лична сведочанства, дељење
одабране литератире, кроз
позивање жена да слушају радио
програме који изграђују, кроз
дељење Божије речи у молитвеним
групама и кроз међусобну
молитвену подршку. Зато читаве
породице долазе Богу због чега
Божије царство расте. Баш како
рече апостол Павле: „... да се сви
људи спасу, и да упознају истину.“ (1.
Тимотеју. 2,4)
Нека вас Господ благослови и
ојача - све вас који свима показујете
Божију љубав!

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

