
Затим дођите да расправљамо – говори Господ – буду ли греси ваши као скерлет,
постаће бели као снег; буду ли црвени као пурпур, постаће као вуна.

Исаија 1,18
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Ујединимо наша срца

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

Са овим месецом улазимо у јесен, када време по-
стаје све пријатније и боје се лагано разливају при-
родом. Мени је то најлепше годишње доба. Волим 
те призоре божанског загрљаја љубави у сменама 
сезона. Свако доба има своје посебне лепоте. Срце 
и душа ми просто буду дотакнути лепотама исказа 
Божје љубави.

Нисам уживала у свему овоме док сам одрастала. 
Напротив, родила сам се у земљи где је увек сунчано 
и топло. Чак сам и снег видела по први пут доста кас-
но. И баш тада сам схватила горе наведени стих про-
рока Исаије. Гледајући снег застао ми је дах пред том 
лепотом пахуља и још нетакнутог белог покривача.

Бог нам свима говори свакодневно кроз своју 
творевину. Када смо напољу, у природи, срце нам 
пева уз цвркут птица, док осећамо поветрац на кожи 
и топлину сунца. Или када гледамо силовитост олује, 
ударе муње и грома. Мени је све то тако дивно и пре-
ображавајуће. Али, искрено, колико често застајемо 
да се дивимо тим лепотама и чудесима?

Зато, док се будемо молиле у септембру и ок-
тобру, отворимо срце да чујемо како нам Бог говори 
кроз своју творевину. А у молитви се сетимо наших 
тимова у Централној Азији, на Блиском Истоку и у 

Северној Африци (КАМЕНА). Сваку од тих жена је Бог 
створио, види и њихове потребе и потребе земаља у 
којима живе.

Хајде да се молимо срцем самилости, са осећањем 
хитности за Божје ћерке и потребе КАМЕНА. Засту-
пајмо их, јер су боголико јединствене, баш створене 
„за добра дела која је Бог унапред припремио за нас.“ 
(Ефесцима 2,10)

Хвала вам, драге молитељке што сте посвећене 
овој служби жена широм света, жена различитих го-
дина живота. Сваки дан се Господу молим за вас, за-
хваљујем да вас имамо, да вас покрећу Божја љубав 
и милост. Он је близу, чује вапаје свих у потреби, свих 
жена које страдају сломљеног срца.

Више о свему овоме, о томе како нам Бог говори, 
погледајте чланке који следе у овом издању молитве-
ног календара.

 
У Њему се радују наша срца!

др Пеги Банкс,
директорка TWR службе Жене наде

Драге пријатељице,

Молитвене потребеСЕПТЕМБАР // ОКТОБАР
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Свемогући Боже, подари тиму 
Жена наде Саудијске  Арабије 
страст и  истрајност у досезању 
многих својим програмима. 
(2. Солуњанима 3,13)
 
Због инфлације су се 
удвостручиле цене хране и 
становања у блискоисточним 
земљама. Зато жене и деца често 
остају без оног најнеопходнијег. 
Господе, побрини се за њих! 
(Филипљанима 4,19)
 
Господе, и тебе боли када видиш 
либанске жене и децу које 
малтретирају мушкарци, јер су и 
сами све нервознији због тешких 
економских околности. Молимо 
те, заштити их. (Псалам 9,9)
 
Небески Оче, подари мир и 
мудрост хришћанкама Саудијске 
Арабије, женама које живе у 
рестриктивним друштвима које 
не подржавају њихов избор вере. 
(Псалам 118,6)
 
Господе, охрабри све породице 
које су протеране са Блиског 
Истока. Подари им наду док се 
прилагођавају животу земаља у 
којима су сада. (5. Мојсијева 10,19)
 
Небески Оче, досегни Суданке 
које су избегле из своје домовине 
и, ево, већ једанаест година 
живе по избегличким логорима. 
Употреби емисије Жене наде и 
привуци их к себи. 
(Римљанима 15,13)
 
Боже, побрини се за удовице 
Блиског Истока, за жене које 
јако мало зарађују, премало за 
своје породице. Ојачај их својом 
снагом. (Исаија 41,10)
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Небески оче, оснажи све 
онемоћале и слабе на Блиском 
истоку. Обдари их духовним и 
телесним исцељењем јер због 
инфлације од 300% не могу себи 
да приуште лечење. 
(Јеремија 17,14)

Око пет хиљада жена се годишње 
убије на Блиском истоку „ради 
части“, чак и када су жртве 
сексуалног насиља. Боже, 
молимо те мењај само срце 
овакве културе и искорени овај 
ужас. (1. Тимотеју 2,1.2)
 
Господе, ојачај бракове Саудијске 
Арабије. Дај снагу мушкарцима 
да се суздрже и одоле 
искушењима. Нека буду јаке, 
побожне вође и својих породица 
и својих цркава. (1. Тимотеју 3,2-5)

Господе, дај креативности нашим 
арапским тимовима, како би се 
служили медијима и досегли 
изгубљене и усамљене жене. 
(Марко 16,15)

 Свемогући  Боже, побрини се за 
Тунижанке из сеоских подручја, 
за жене које страдају због 
незапослености и сиромаштва. 
Дај мудрости утицајним 
званичницима да прозову овај 
проблем и пронађу ваљана 
решења. (Псалам 68,10)

Боже, води жене које у затворима 
Блиског Истока шире еванђеље 
неспасеним. Нека пронађу 
Христа и његову слободу. 
Помози им да у њему пронађу 
свој истински идентитет. (Јован 
8,32)

Небески Оче, изгради свеже 
и дубоке односе са женама 
Блиског Истока. Омогући нашим 
сарадницама да виде плод своје 
службе. Охрабри их тиме како би 
и даље успешно сејале еванђеље. 
(Галатима 6,9)

Господе, заштити новонастале 
цркве које служе депортованим 
породицама блискоисточних 
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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.
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земљаља. Помози им да 
делотворно шире еванђеље. 
(Лука 9,6)
 
Боже, молимо те за Јеменке које 
трпе насиље због неких видова 
свог културног наслеђа. Охрабри 
тамошње тајне цркве да сведоче 
и другима говоре о слободи која 
је у Христу. (2. Коринћанима 3,17)

Небески Оче, молимо те да 
подигнеш мушкарце у Ираку, 
људе који ће се борити за 
једнакост полова. Донеси 
промене које ће свима 
омогућити једнакост при 
запошљавању и умањити број 
насиља над женама. 
(Приче 31,8.9)
 
Захваљујемо ти, Боже, да су – 
након много рестрикција – TWR 
медијске платформе поново 
доступне у Саудијској Арабији. 
Молимо те, штити тај рад и 
надаље. (2. Солуњанима 3,3)

Хвала ти, Боже, за Алжирке и 
Мароканке које имају прилике 
да слушају колико су ти важне 
и драгоцене. Оче, покрени им 
жељу за животним променама. 
(Псаалам 63,1)
 
Небески Оче, помози TWR тиму 
Жене наде на Блиском Истоку да 
буду делотворне посланице и 
сведоци смисла твоје љубави у 
Христу. (Римљанима 5,8)
 
Свемоћни Боже, ослободи све 
избеглице са Блиског Истока, све 
који су ухваћени у неки насилни 
однос. Дај ми наду у ослобођење, 
наду која долази само од тебе. 
(Псалам 118,5)
 
Господе, охрабри утицајне 
вође да зауставе проституцију 
у Сирији и Јордану. Помози 
заточеним тинејџеркама да 
сазнају своју праву вредност коју 
имају у теби. (Ефесцима 3,17-19)
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 Господе, заштити здравље 
Саудијки. Помози им да као 
здраве могу да, током ових 
криза, збрину своје породице. 
Омогући бољу здравствену 
заштиту свима који тамо живе. 
(Псалам 103,2.3)
 
Небески Оче, покажи 
самохраним мајкама арапских 
земаља колико их волиш, колико 
их прихваташ. Нека у теби нађу 
вредност и охрабрење. 
(Матеј 10,31)
 
Небески Оче, заштити 
цркве Блиског Истока, и 
посебно њихове вође које су 
малтретиране од стране власти. 
Нека сваки дан осете да си 
крај њих и нека им судови суде 
правично. (Јован 15,18)
 
Господе, утеши Палестинке које 
су у вихору рата изгубиле децу. 
Објави им се као Спаситељ како 
би осетиле твој мир. (Јован 16,33)

Либанке су међу свим женама 
арапског света најмање 
досегнуте еванђељем. Небески 
Оче, омогући им то, како би чуле 
о твојој нади. (Колошанима 4,3)

Многе жене са Блиског Истока 
су одстрањене из породица 
због своје вере у Исуса Христа. 
Господе, испуни им срца својом 
љубављу и милошћу. 
(1. Јованова 3,1)

Славимо те, Господе, за силну 
жетву међу Мароканкама! Води 
наш тамошњи тим да препознају 
оне које могу да воде, да служе 
тим женама хришћанским 
учеништвом. (Лука 10,2)

Боже, дај мудрости и 
креативности арапским 
тимовима за накнадни духовни 
рад. Многи су изазови и питања 
пред њима, као и новчане 
потребе. (Матеј 7,11)



Славимо те, Боже, што се 
програм Жене наде емитује и у 
Западној Африци, упркос трајног 
противљења од стране вођа 
већинских религија. 
(1. Солуњанима 5,16-18)

Небески Оче, молимо те за 
породице Централне Азије, чији 
мужеви и очеви одлазе у друге 
земље да би нешто зарадили, 
притом остављајући жене и децу 
саме код куће. (Псалам 133,1)
 
Небески Оче, молимо те да 
духовно ојачаш хришћанке 
Централне Азије како би 
биле сведочанство у својим 
породицама и међу неспасеним 
пријатељима. (Дела 1,8)
 
Господе, заштити наш Кабили тим 
у Алжиру, као и друге хришћане 
који срећу браћу и сестре по 
вери из других земаља. Због тога 
су према њима све нетрпељивије 
власти западноафричких земаља. 
(Псалам 91,1)
 
Небески Оче, оспособи вернике 
Централне Азије, оне који се 
окупљају из многих села, како 
би научили више о теби и 
међусобно се испомагали. 
(Матеј 18,20)
 
Господе, утеши децу у Централној 
Азији; побрини се за њих, јер су 
им мајке - тражећи запослење 
изван домовине – остале 
заробљене с друге стране 
граница. (Поновљени закон 31,8)

Небески Оче, умудри тим 
етничке групе Кабили, у Алжиру, 
док одговарају на питања, 
слушатељки програма Жене наде, 
док склапају познанства са њима. 
(Исаија 33,6)
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 Боже, молимо те да заштитиш, 
утешиш децу Цантралне Азије. 
Побрини се за нађу дом, јер су 
многа од њих остављена након 
што су им родитељи склопили 
нове бракове. (Матеј 18,10)
 
Господе Боже, молимо те за 
верујуће Централне Азије, да 
у Исусу нађу снагу док живе 
ношени виховом стресова и 
тешкоћа. (Псалам 28,7)
 
Небески Оче, подари 
мудрост и креативност нашој 
координаторки Курдиш 
Курмањи, док се бави 
истраживањима и пише емисије 
за програм Жене наде. 
(Излазак 35,35)
 
Господе, нека те мајке 
Централне Азије прихвате за 
свог Спаситеља, нека у истом 
духу подижу децу, те им тако 
им подаре основе побожности. 
(Приче 22,6)
 
Боже, молимо те дотакни срца 
свих који су под утицајем 
културолошких промена у 
Централној Азији. Помози 
тамошњим женама, ојачај их 
док живе и раде под суровим 
ограничењима. 
(2. Коринћанима 3,17)

Господе, славимо те заједно са 
нашим тимом Северне Африке, 
због свих који су – током 
протекле године - предали живот 
Христу, или су му се вратили у 
посвећењу. (Псалам 9,1)
 
Небески Оче, утеши жене, мајке 
Централне Азије. Посебно оне 
које су остале без средстава, због 
високе стопе развода, а потребан 
им је посао. (Филипљанима 4,19)

Боже и Оче наш, молимо те 
за жене Централне Азије: 
нека пригрле твоју истину 
која ослобађа. Помози им да 
твојим очима сагледају себе и 
виде колико истински вреде. 
(Ефесцима 2,10)
 
Господе Боже, молимо те за 
здравље наших сестара у вери 
из северноафричког тима. Нека 
имају снаге за породични живот 
и нека ти и тако угодно служе. 
(Излазак 23,25)

Молимо те, небески Оче, за жене 
с подручја Централне Африке: 
нека одбаце све помисли о 
самоубиству, док их терети 
живота ломе. Нека своје терете 
предају теби. 
(2. Коринћанима 10,5)
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Небески Оче, молимо те за 
исцелење породице Централне 
Азије, за оне чији чланови 
страдају од алкохолизма. Нека у 
Исусовом имену нађу слободу од 
своје зависности. (Јаков 5,16)

Славимо те, Боже, што је наш 
централноафрички тим могао 
да помогне Кабили женама у 
животним недаћама: у насиљу, 
разводима и немаштини. 
(Псалам 46,1)

О, Господе! Разводи су као зараза 
у Централној Азији. Учини да се 
супружници мире тако што се 
прво мире с тобом. 
(Ефесцима 4,32)
 
Небески Оче, помози невољним 
девочицама, које су сирочад, на 
тлу Централне Азије, да се споје 
са најближим цркавама. Тамо 
могу да чују библијске истине 
које ће их повести кроз живот. 
(Јаков 1,27)

Господе Боже, ојачај породице 
племена Кабили; побрини се 
за породице жена које служе у 
нашем тиму, посебно за оне чије 
су куће страдале у невремену. 
Будим им заштитник док се 
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суочавају с противљењима, 
јер друштво у коме су не воли 
њихову веру. (Псалам 91,15)
 
Небески Оче, заступамо 
породице Централне Азије, 
посебно оне где су жене и мајке 
верне, баш као и деца. Нека и 
њихови мужеви, тј. очеви дођу до 
спасоносне вере и богопознања 
у Исусу Христу. (Дела 16,31) 

Господе, утеши и охрабри жене 
Централне Азије, све оне чији су 
мужеви неверни и неосетљиви. 
Дај им снагу да бирају хришћане 
за супруге упркос притисцима 
породице. (Римљанима 12,12)

 Наш те Кабили тим прославља, 
о Боже, за сва охрабрења која му 
стижу од слушатељки. Јер, многе 
од њих и немају други начин да 
ступе у дотицај са верујућим. 
(Псалам 99,5) 

Господе, молимо те за жене 
Централне Азије, за све које трпе 
угњетавање, прогон и притиске 
средине. Ојачај их, нека истрају 
до краја. (Излазак 15,2)

 Боже, подари снагу и наду 
младим женама Централне Азије, 

баш оним које су као слушкиње 
у домовима мужева. Тамо немају 
никаква права ни могућност 
да потраже неко запоследње. 
(Јеремија 29,11) 

Милостиви небески Оче, заштити 
и заклони верујуће Северне 
Африке од трајних стрепњи. 
Дај им да истрају под све већим 
налетима непријатељстава у 
свом подручју, док их стално 
саслушавају због вере и прогоне 
их на разне начине. (Матеј 5,11.12)

 Боже, молимо те да окончаш 
глад на тлу Северне Африке. 
Побрини се за за све у потреби. 
Умудри све вође које могу да 
реше ову невољу. (Псалам 146,7) 

Господе Боже, ојачај жене 
Централне Азије, које су одскоро 
хришћанке, али не смеју јавно 
да исповедају веру јер тиме 
ризикују малтретирање средине 
и рођака. (Псалам 91,2)

 Небески Оче, славимо ти име 
јер су многе владе с подручја 
Северне Африке олакшале врло 
тешке мере за сузбијање сарс-
ковид пандемије. (Псалам 71,14) 
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„Што више размишљам о томе, 
то више схваћам 

да нема ништа више уметничког 

него да волим друге.“ 

(Винсент ван Гог, према наводу Кен 
Гира у наслову „Прозори душе“)

Винсент ван Гог (1853-1890) беше 
један од навећих уметника XIX века. 
Волео је природу и уживао да слика 
изван атељеа. Кад год имам прилику 
да посетим неку галерију, неки музеј 
где су изложена његова дела, радо 
их разгледам и уживам посебно у 
тим смирујућим тоновима крајолика.

У једном од сачуваних слика-
ревих писама, које је датирано на 
18.09.1888., он се захваљује брату Теу 
за новчану помоћ. Када сам први пут 
прочитала ове речи запањила сам 
се колико је Божја љубав уметничка. 
Јер, и сам је Исус истрајно говорио о 
љубави.

Ово је моја заповест: волите једни 
друге, као што сам ја волео вас. Нема 

веће љубави него кад неко да свој 
живот за своје пријатеље. А ви сте 

моји пријатељи ако чините што вам 
заповедам. Не називам вас више слу-
гама, јер слуга ништа не зна о посло-
вима свога господара. Ја вас називам 
пријатељима, јер сам вам обзнанио 
све што сам чуо од свога Оца. Нисте 
ви мене изабрали, него сам ја изабрао 
вас и поставио вас да идете и доно-
сите род и да ваш род остане, те да 
вам Отац да све што затражите у 

моје име. Ово вам заповедам: волите 
једни друге. 

Јован 15,12-17 
Наравно, највећи чин Исусове 

љубави беше то што је на крсту умро 
за наше грехе. Зато је и дошао на 
земљу: да свима покаже љубав већу 
од сваке друге; да нас позове на њу, 
да се међусобно волимо као што 
је он волео нас. Али шта то значи 

за тебе и мене? Како бисмо то ми 
давале живот једна за другу? Зар да 
умремо одистински? Не. То је смрт 
себи, својим хтењима и тежњама; 
то је помагање другима да оствари 
себе, своје тежње и снове. Дакле, 
умиремо својим плановима и оче-
кивањима и допуштамо да нас Бог 
води по своме. Али... то не можемо 
саме.

Баш ми се свиђа то што Исус, кад 
год позива ученике да воле један 
другог, одмах их позива к себи, да 
му се моле за помоћ. Знам колико 
ми је било тешко каткад да волим 
и најрођеније, пријатеље, комшије. 
Успевала сам то само када бих моли-
ла Бога да ме оспособи да искажем 
другима љубав Христову чистим ср-
цем. Дух Свети ме је подсетио (Јован 
14,26) да је Христос умро за мене још 
док сам била грешница. (Риммљани-
ма 5,8) Зато и ја могу да умрем себи, 
својим плановима, распоредима; 
могу да дам таленте и могућности 
другима, како бих их благословила.

Некада је то само дар наше 
присутности, када смо крај неког. 
Некада је то време када само слуша-
мо онога који страда у болу. Можда 
је то и нека новчана чомоћ новим 
верницима, онима који би да про-
учавају више Свето писмо, библиј-
ски се школују. Или је то припрема 
хране, чишћење куће, кратка порука 
охрабрења, порука на телефону 
онима који се осећају усамљено 
и остављено... И то све не кошта 
много. Али захтева усредсређеност 
и послушност.

Молим се да у овом месецу осе-
тите дотицај Божје љубави. Молим 
се да исту љубав искажете други-
ма: некоме у породици, на радном 
месту или у комшилуку. Бог вас је 
створио посебним. Имате причу која 
одсликава његову љубав, причу у 
којој ће се неко пронаћи са ужи-
вањем. Зато: шта то портрет вашег 
живота казује свету о Божјој љубави?

Прича о Амини (псеудоним) 
непобитно доказује да Христос 
сасвим мења оне који се одлуче да га 
следе. Све је почело када је слушала 
програме Жене наде, где је научила 
о љубави, миру, достојанству своје 
личности и о помирењу. Све те 
замисли су јој до тада биле стране.

Радозналост је ову Мароканку 
нагнала да се јавио нашем тамошњем 
тиму и напише им све о себи. Посебно 
је покушавала да кроз црну магију 
стекне моћ. Иако је била тек у позним 
двадесетим годинама живота, силе 
вештичарења су је тако снажно 
везале да и данас због тога има неке 
изобличења лица. 

Изненадила се што су јој уопште 
одговориле жене нашег тима: 
„Мислила сам да се нико никада не 
би јавио тако злој особи каква сам 
била! Осећала сам како ме грех гуши 
и желела сам из свега тога!“

У једној емисији Амина је чула 
како је Исус исцелио младог човека 
опседнутог злим духовима. То ју је 
снажно покренуло па је још преданије 
писала тиму наших сарадница. Ево 
шта им је последње написала:

„Изгледа да је тај ваш Господ Исус 
тако моћан!? Молим му се истрајно да 
ме ослободи од греха, од злих путева. 
Осећам као да су ми неки окови 
спали. Осећам се тако слободном, 
без терета.“

 
Признала је да не зна како се то 

догодило, али верује да ју је Исус 
исцелио. Да, Амина зна колико још 
тога мора да научи о Исису. Жели 
накнадни рад са нашим тимом. Иако 
се боји последица својих поступака, 
верује да ће остати непоколебива ако 
јој тамошње жене наде буду помогле.

ПРИЧA O НАДИ
Духовна порука глобалне директорке службе „Жене наде“, др Пеги Банкс 

Истражујмо наду данас

написала: Марибет Стивенс, 
волонтерка TWR службе Жене наде

Непољуљана злом
Портрет Божје 
љубави



Дешавања у свету
Верујемо, драге читатаљке, да вас мо-

литвено мотивишу ови сажеци динамичне и 
делотворне TWR службе тимова  Жене наде, с 
подручја Централне Азије, Блиског Истока и 
Западне Африке

Централна Азија – Служба је врло ути-
цајна на подручју Киргистана, Казахстана, Уз-
бекистана, Таџикистана и Туркменистана. Слу-
жећи се библијским порукама као основом и 
снажно наглашавајући њихову примену – већ 
према којој култури – наши тимови емитују 
програме за жене. Њихов је садржај пун наде. 
И одазови су охрабрујући. Одане слушатељке 
прихватају ту реч, ту поруку, као жене које се 
препуштају обнављајућој Христовој снази. 
Тако, и саме обновљене, утичу на млађе, нове 
нараштаје. Заиста су жене кључне за промену 
и породица и култура. Наши тимови им радо 
служе – и женама и мушкарцима – посебно 
овим молитвеним календаром. 

Блиски Исток – Арапски свет, који чине 
чак 22 земље, је познат по снажном непо-
штовању женских права. Зато наш тим овог 
говорног подручја настоји да кроз емисије, 
подкасте, мобилне апликације и социјане 
мреже Жене наде досегне тамошње слуша-
тељке. Њихова фејсбук страница има 130.000 
пратилаца, а сваку нову објаву види између 

25.000 и 85.000 жена. У интеракцији са њима - са Арапкиња-
ма којима тако сведоче хришћанску веру - наш тим чини све 
да их окрене личној вери у Исуса Христа, како би као такве 
живеле тамо где јесу. У том смислу се стварају и програми, 
бирају гошће које могу да помогну слушатекама – и духовно 
и друштвено – те их поуче како да мењају и свој дом и своје 
друштво.

У једној блискоисточној земљи наш тим Жене наде је ушао 
и у затвор, где охрабрује затворенице и моли се с њима. 
Досежу старе, сиромашне, усамљене и све који страдају 
због своје вере. Стало им је да помогну свим тим женама да 
разумеју свој истински идентитет у Христу, да сазнају колико 
му вреде и да не маре шта други говоре о њима. Све те жене 
су у потреби да сазнају како нису саме, нису безвредне, да је 
Бог с њима и воли их. Молимо се за њихове промене како би 
постале узрок промене свог друштва. 

Северна Африка – Наши програми Жене наде емитују 
и жене племена Кабили, за све које живе на тлу Северне 
Африке. Садржају су им здраво усредсређени на духовну из-
градњу и многе видове позитивног укључивања слушатељки. 
Али баш ту су многи изазови и стрпње. Наиме, постоји тешки 
облици прогона, надзора над тим верницама, над свима који 
се баве неким видом хришћанског рада. Захвалне смо Богу 
за рад овог тима, што су те жене тако предане и вољне да 
женама и породицама тог подручја донесу наду.

Зато их споменимо у молитвама. Нека их Господ заштити 
као тимове. Нека заштити и оне које тек слушају и уче о Исусу 
Христу, баш у том подручју.



Образовање Духовни раст// ФЕБРУАР

„Нека вас Бог, извор наде, испуни 

сваком радошћу и миром по вери 

у њега, да обилујете у нади силом 

Духа Светога.“ 

(Римљанима 15,13)

Нада... Нешто без чега нема 
живота, нешто што је као хлеб и 
вода. Без ње се живот гаси или 
постаје туп, огорчен. Нада нас јача, 
води даље, чак и корацима снова.

Често смо у потреби да се 
надамо другима. То је нормално. 
По лику, по слици Оца, Сина и 
Духа – божанских лица у односу 
– смо саздани за стварне односе. 
У међусобном заједништву се 
испомажемо и ту исту наду 
усмеравамо на Бога.

Елем, живот нам је препун 
изазова, немилих околности: лоше 
или врло злокобне здравствене 
дијагнозе, смрт вољених особа, 
губитак посла, разводи, одбацивање 
од стране бунтовне деце или 
исцрпљујуће депресије. Кроз све 
ово бирамо да ли идемо сами или 
заједно са блиским пријатељима.

У животу сам пролазила тако 
горке периоде, тако болне, да нисам 

престајала с плакањем. А када 
суза више није било, остајала је 
само тупост, као пустош након 
пожара жалости. Тада ми је Бог 
послао драге људе, пријатеље који 
су ме носили и лагано помагали 
да се вратим нади. А ви, драге 
моје? Како вам ближњи помажу да 
прођете долину бола?

Зато ми је одувек један од 
најомиљенијих одељака Светог 
писма био онај о пријатељству 
Давида и Јонатана. Наиме, 
Јонатанов отац – цар Саул – беше 
болесно љубоморан на Давида 
и годинама је настојао да га 
убије. А Давид је свему томе 
умакао само захваљујући Божјој 
заштити. Стрепња, отуђеност и 
страх би га обузимали, силно га 
обесхрабрујући у души.

Али тада му се нашао брат у 
вери, да му помогне у тешкоћама. 
Читамо: „Тада се Јонатан, Саулов 
син, спремио и отишао к Давиду у 
Хореш, те му је улио поуздање 
у Господа.“ (1. Самуилова 23,16) 
На исти начин и ми, најбоље што 
можемо да урадимо за блиске 
нам особе, јесте да их у часовима 
бола и страдања донесемо Богу 
у молитви. Тако им помажемо да 
ојачају у Богу: да га виде као свог 
брижног заштитника.

Жене наде, као део укупне 
духовне TWR службе, желе да 
женама широм света, женама 
свих узраста, донесу наду у 
Исуса. Било да је реч о групи жена 
које се моле, о женама које слушају 
радио програме, о онима које 
нас упознају преко друштвених 
мрежа или лично: желимо да им 
помогнемо, како би у Богу нашле и 
наду и снагу.

Као верујуће жене свака од нас 
жели да ту предивну вест о нади у 
Исуса однесе свем свету! Зато и ви, 
драга читатељке, пронађите снагу 
у својим околностима. Сетите се: 
„Сам Господ иде пред тобом. Он ће 
бити са тобом; он неће одступити 
од тебе, нити ће те оставити. Не 
бој се и не страхуј!“ (5. Мојсијева 
31,8)  Такође храбримо све: „Стога 
се чврсто држимо наде коју 
исповедамо, јер је веран онај који је 
обећао. Усредсредимо се на то да 
подстичемо један другога на љубав и 
добра дела.“ (Јеврејима 10,23.24) 

Драге пријатељице, знајте: 
нисте саме у својим невољама! Бог 
је увек са вама. Дао вам је и своје 
тело, цркву Христову, да бисте се 
охрабриле и нашле подршку. Зато 
нам се јавите још данас, потражите 
помоћ за себе, али и другима у 
потреби пружите ову поруку наде.

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 .

Охрабрење кроз Лису Хал, међународну координаторку молитве службе Жене наде за Европу

 5. ДЕО СЕРИЈЕ: 
Пронађи наду 
у заједништву 

Буди јака у Богу 
и када је 
живот тежак!


