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Зар не 
 знаеш

Зар не знаеш? Зар не си слушала дека вечниот Бог,
Кој ги создал краиш тата на земјата, не се изморува и
не изнемоштува; Неговиот разум е не испитлив. Тој му
дава сила на уморениот и му дарува јачина на
изнемоштениот. (Исаија 40:28 - 29 )

Зар не знаеш? Зар не знаеш дека вечниот Бог
никогаш не те напушта? Зар не знаеш колку силно те
љуби и те чека во Неговата прегратка?

☆Те боли.. знам дека те боли, но Неговата љубов е
многу повеќе од твоето скршено срце, од твојата
болка, и да, Тој ќе те излечи.

☆Те изморува? Знам дека си премногу уморна, но тоа
е така затоа што се обидуваш сама да го носиш
товарот кој толку многу ти тежи. Исус чека, чека тој
товар да го предадеш на Него.

Кога болката е длабока, влези уште подлабоко во
молитвата!

☆Ти се одзема мирот? Не можеш да спиеш? Зар не
знаеш? Зар не знаеш дека „не дреме и не спие Оној,
Кој го пази Израел” (Псалм 121:4).
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Спиј мирно душо
прекрасна, Бог е веќе
таму, Бог е веќе во
утрешниот ден и Тој
нема да те остави сама.
Тој работи цело време,
постојано.

Те држи во Своите
Семоќни раце. Те пази и
чува постојано, иако
понекогаш мислиме
дека не е така. 
Не си напуштена, те
чува како зеницата во
Своето око „...Зашто кој
чепка во вас, чепка во
зеницата на окото Мое”
(Захарија 2:12)

Зар не знаеш? Тој
тагата ја претвора во
голема радост.

Ти ја претвори тагата
моја во радост, го симна
од мене вреќиштето и
ме препаша со веселба.
(Псалми 30:11)

Верувај во Него, Тој е
тука!

Зар не знаеш? Тој ќе ја
обнови силата твоја. 
„а оние кои се надеваат
на Господ, ќе ја обноват
силата своја: ќе кренат
крилја како орли, ќе
трчаат и нема да им
биде тешко, ќе одат и
нема да се уморат.”
(Исаија 40:31)

Жаклина Атанасова
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Не е ништо ново да сакаш
признание или да се чувствуваш
важно. Двајца од Исусовите
ученици го замолија да ги
постави повисоко. Тие директно
Го прашаа. И Неговиот одговор
не треба да се потценува.

„а кој меѓу вас сака да биде
поголем, нека ви биде слуга; и
кој сака меѓу вас да биде прв,
нека ви служи“.

СЛУЖЕЊЕ. Денес често се
храниме со гласните пораки од
културата: „Биди силна. Биди
храбра. Биди неверојатна. Биди
љубезна (особено кон себе). Биди
амбициозна. Биди паметна. Биди
поголема. Биди подобра."

A кој меѓу вас сака
да биде поголем

Но, никогаш не слушаме да
ни се кажува, да служиме
повеќе. Или дека служењето
е суштината на живеењето.
Или тоа дека служењето е
нешто што ќе ни донесе
исполнување и мир.

Како жени, многу лесно
паѓаме во оваа стапица, која
што може да нè натера да ги
пропуштиме неверојатните
награди кои би ги добиле
кога би го живееле животот,
ВО СЛУЖЕЊЕ. Како што е и
замислено, ако Бог ти дал
маж и деца, пред тебе е
првата можност за живеење
живот во служење.
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Да се воспитуваат деца и да се
биде домаќинка, е една од
најкритикуваните работи на сите
времиња. Најчесто се смета за
непромислена, неинтелигентна
амалска работа која треба да се
надополни со поисполнителна
работа.

Верувам дека домот е цел на
напорите на Сатаната, да го
уништи едно од најмоќните
оружја на Црквата. 

Кога жените ќе се разбудат
имајќи ја пред очи таа славна
реалност, дека работата на
нивните раце во домовите,
служејќи им на нивните
семејства, има потенцијал да ги
разниша портите на пеколот,
тогаш верувам дека ќе видиме
трансформација во нашата
култура.

Не може да се потцени
моќта на побожните жени
кои ги ставаат рацете на
плугот, кои љубат и служат
и градат домови и растат
деца, и кои го слават Бог.

Тоа служење потоа се
прелева на пријателите,
семејството и соседите. И
ние треба да им бидеме
достапни на сите тие околу
нас, кои имаат потреба на
некој начин.

И за што служи сето ова?
Погледни го пак стихот „а
кој меѓу вас сака да биде
поголем..“

Исус ни го даде рецептот за
големина, а потоа го потврди
со Својот пример на
служење. Светот не може да
нѝ даде пат кон мирот и тие
гласови кои ни кажуваат
дека можеме да имаме сè во
светот, се лажливи. Тие
мисли само ќе нѐ доведат до
незадоволство и
неисполнување.

Исус го има единствениот
одговор. Служи со 100%
препуштање.

Кели Крофорд
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Исус,
живата вода
                       Кога мојот сопруг, двата сина и јас се
преселивме во стан на неколку месеци поради промена на
работа, нашиот најмлад син (тогаш во градинка) постојано
прашуваше: „Кога ќе добиеме куќа?“ Конечно сфатив дека тој
мисли дека тоа што е опкружен со кутии е факт на
станбеното живеење. Кога ги отпакував кутиите во неговата
соба и тој беше опкружен со неговите омилени работи, тој
повеќе не се чувствуваше нетрпелив или збунет. Се
чувствуваше како дома.
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Често размислувам за таа
приказна кога размислувам за
моето минато. Исус, преку
силата на Светиот Дух, нежно
и доследно ги отпакува лагите
што ме држеа како млада
личност и ги замени со
Неговите скандалозни
благодат и вистина.

Се сеќавам и на немирот на
мојот сопруг кога ги читав
Исусовите средби во Светото
писмо. Божјиот Син редовно
им поставувал прашања на
оние кои ги лекувал,
откривајќи ги нивните мотиви
и искоренувајќи ги нивните
очекувања.

Исус, исто така, ги поништи
очекувањата на своите
ученици, на Евреите кои чекаа
Месија и на верските водачи.
Во еден пример, на пладневна
средба со изморена жена кај
бунарот на Јаков, тој ги проби
бариерите на пол, раса и
религија.

Нивната интеракција го
отпакува нејзиното срамно
минато и ја трансформира
нејзината идеја за обожавање,
водејќи ја до нејзиниот
вистински дом, во Него.

Оваа неименувана жена
дошла сама напладне да
црпи вода додека
повеќето жени доаѓале во
групи во поладен дел од
денот. Можеби таа сакала
да избегне да биде
исмејувана од другите
жени тој ден.
И одеднаш, еден машки,
еврејски учител ја
замолува да му даде за
пиење. Можеш ли да го
замислиш нејзиното
зачудување?
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Нејзините зборови покажуваат дека била шокирана од
неговата смелост. Повеќето рабини не би разговарале со
жена - дури и со нивната сопруга - јавно. Тогаш постоело
силно непријателство помеѓу Исусовата и нејзината раса.
Евреите ги нарекувале Самарјаните „полураси“, и останувале
на претпоставката дека Самарјаните се нечисти поради
долгата историја на верски разлики меѓу нив. Така, Евреин
кој ќе се напие вода после Самарјанин, би бил нечист.

Но, повеќе не ѝ требаше земна вода биде�ќи таа �а
на�де Живата вода. Таа веќе не се грижеше за тоа на
кое место или на ко� начин да прославува, биде�ќи го
запозна Единствениот - Ко� е достоен за слава.

Исус не само што побарал
да се напие, туку и се
вклучил во теолошки
разговор со оваа жена, за
која јавно се знаело дека
извршила гревови од
сексуална природа. Притоа,
за прв пат јавно кажува
дека Тој е Месијата.
Поради неговото
познавање на нејзиното
интимно минато и најавата
дека Тој е Месијата, оваа
неименувана жена
поверувала. Таа била толку
возбудена за Исус што го
оставила својот сад со вода
- причината за која што
дошла до бунарот.
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Откако ќе се напиеме од Неговата жива
вода, ќе најдеме смелост преку Светиот
Дух, за бестрашно да ги пробиеме истите
бариери, како што направи Исус. Да го
следиме Неговиот пример (и примерот на
Самарјанката) во водење на луѓето до
вистинскиот дом на нивната душа.

Дена Дајер

Да излеземе од изолација и да се вратиме во заедница.
Да излеземе од срамот и да одиме во слобода.
Да излеземе од сенката на гревот и да навлеземе во
длабочините на благодатта.
Да излеземе од сиромаштија на духот и да пребиваме
во богатството на Неговата милост.
Да излеземе од посакување на нешта и да живееме во
радост и благодарност.
Да излеземе од талкање и да продолжиме со цел.

После ова таа стана евангелист и разговорот меѓу нив е
запишан во Светото писмо, како најдолг од Исусовите
разговори во Новиот завет. Таа не можеше да престане да
им кажува на луѓето за човекот кој ѝ кажал сѐ што некогаш
направила и кој се однесуваше со неа како што никој
претходно не ја третирал. Лука има напишано дека „Многу
луѓе во Самарија поверуваа поради неа“.

Навистина, кога ќе го видиме Исус таков каков што е, тоа ќе
нѐ трансформира нас, а ние ќе го трансформираме светот
околу нас. Исус бара од нас да го отфрлиме тоа што мислиме
дека ќе нѐ засити и наместо тоа да Му веруваме за
вистинското задоволство.

Тој ја повика неа, а нѐ повикува и нас:
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ЗАШТО

ВО ОНА,

ШТО САМ

ПРЕТРПЕ,

ОТКАКО

БЕШЕ

ИСКУШАН,

ВО ТОА

ЌЕ МОЖЕ

И НА

ИСКУШУВАНИТЕ

ДА ИМ ПОМОГНЕ.

ЕВРЕИТЕ 2:18

Еднаш, читајќи ја Библијата,
дојдов до овој прекрасен стих,
познат, но кој откри за мене
нова вистина. Тој стих нѝ
открива дека Исус, бидејќи и
Самиот искуси болка, може да
сочувствува со нас во нашите
болки и страдања. Ние имаме
таков Спасител Кој вкуси сѐ
како и ние, освен грев! Исус
совршено разбира што значи да
те боли и да страдаш. Во Исаија
53 глава многу добро ни се
опишува Неговото страдање:

Тој беше презрен и отфрлен
меѓу луѓето, човек на болки и
свикнат на страдања, и ние го
одвраќавме од Него лицето
свое; Тој беше презиран, и ние
за ништо не Го сметавме.

Но Тој ги зеде врз Себе нашите
болки и ги понесе нашите
слабости; а ние мислевме дека
Тој беше поразуван, казнуван и
понизуван од Бога. 

Слободно да пристапуваме
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А Тој беше изнаранет за нашите гревови и мачен
заради нашите беззаконија; казната за нашиот мир
падна врз Него, а преку Неговите рани ние се
излекувавме. 

Сите ние бевме заблудени како овци, секој си одеше по
својот пат, и Бог ги натовари врз Него гревовите на
сите нас. 

Тој беше измачуван, но страдаше доброволно и устата
Своја не ја отвораше; како јагне Тој беше одведен на
колење, и како што е овцата пред стри жачите свои
безгласна, така и Тој не ја отвори устата Своја. (Исаија
53:3 - 7)

Тој искуси                             беше тепан, камшикуван,
плукан, исмеван, распнат на крст; 
                                   беше оставен и напуштен од сите;
                           за кратко Тој беше оставен и од Бог.

И бидејќи Тој тоа го претрпе заради нас, ние можеме
слободно да Му пристапуваме и да Му ги предаваме
нашите болки и најдлабоки чувства. 

Дали го правиме тоа? Доаѓаме ли кај Него, предавајќи
Му ги најдлабоките нешта во нашите срца?
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Сакам да ве охрабрам, со стихот од Евреите 2:18 да го
направите тоа и да го правите постојано. Исус сака да
ја чуе нашата приказна и за тоа што се случува
длабоко во нас. Тој е наш најдобар пријател и
советник. Тој нѐ љуби толку што умре за нас, за да нѐ
ослободи и исцели!

Ќе Му дозволиш ли да го направи тоа и во твојот
живот?

Евреите 4:16
И така, слободно да пристапуваме кон престолот на
благодатта, за да при миме милост и да најдеме
благодат за благовремена помош.

Ревека  Василева
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Си нe создал
за Себеси,
о Господи,

и нашите срца
се немирни,
додека не го

најдат својот
мир во Тебе.
- св.Августин

Си нe создал
за Себеси,
о Господи,

и нашите срца
се немирни,
додека не го

најдат својот
мир во Тебе.

Си нe создал
за Себеси,
о Господи,

и нашите срца
се немирни,
додека не го

најдат својот
мир во Тебе.

,

--



„И кога Мојсеј ги креваше рацете
свои – надвладуваа Израелците, а
кога ги спушташе рацете –
надвладуваа Амаликијците. Но
рацете на Мојсеј му отежнаа; затоа
зедоа камен и го ставија под него, па
седна на него: а Арон и Ор му ги
потпираа рацете: еден од една
страна, а другиот – од другата. Така
стоеја рацете Мојсееви кренати до
зајдисонце. И го победи Исус Амалик
и него виот народ со сечилото на
мечот.“ Излез 17:11-13 

П Р И З Н А Ј   Г И
ТВОИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА

ДРЖИ СЕ ДО
ОНОЈ КОЈ ЈА
ЗНАЕ ТВОЈАТА
ИДНИНА

Стоењето на рид
со стап над глава
не е стратешки
начин да се добие
битка. А сепак,
тоа во суштина
бил планот на
Мојсеј кога му
наложил на Исус
Навин да се бори
против моќното
царство.

Но, неговите постапки за време на оваа борба не само што
им помогнаа на Израелците да го поразат својот непријател,
тие исто така илустрираа 2 здрави начини да ги признаеш
твоите ограничувања во неизвесни ситуации.
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2

  Сѐ додека Мојсеј го држел својот стап над главата,
Израелците победувале, но штом тој го спуштил, тие почнале
да губат. Подигнувајќи го својот стап, Мојсеј симболично
потврдувал дека Бог е секогаш со нив - и дека само Тој ја
имал контролата.

     Кога ќе се најдеш во битка, како Мојсеј, и знаеш дека не
си доволно опремена за да се справиш, погледни ја
ситуацијата пред тебе и набљудувај што се случува околу
тебе, но не дозволувај тоа да те спречи да се држиш цврсто
до Божјиот авторитет, и да се водиш по Неговите ветувања.

Дозволи им на луѓето од доверба, да бидат покрај тебе.

Како што продолжила борбата, рацете на Мојсеј ослабеле и
тој не можел да ја поддржи израелската војска без помош.
Тогаш стапиле неговите доверливи пријатели. Со тоа што го
држеле, тие му помогнале на Израел да постигне победа.
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Прашања за размислување:

Со какви ситуации се соочуваш и се чувстуваш дека се
премногу големи за да се справиш?

Кои луѓе од доверба можеш да ги замолиш да дојдат
покрај тебе за поддршка?

На кој конкретен начин ќе се држиш цврсто до Божјиот
авторитет денес?

Мојсеј не беше создаден за
да поднесува тешки
моменти сам - а не си ни ти.

Што ако твоите моментални
ограничувања се всушност
покана за луѓето да ти се
придружат во приказната,
која ќе го прославува Бог,
што Тој сака да ја раскаже
преку тебе?

Победите кои се постигнати
во такви неизвесни сезони,
ретко се должат на нашата
сопствена сила - тие се
резултат на цврсто држење
до Бог и потпирање на
другите, за да нѐ поддржат.

Бог е верен и Тој нѐ гледа
низ животните бури, и кога
ќе го признаеме тоа, ние
создаваме простор за Бог да
се појави и да се покаже во
нашите слабости.
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Тоа ме утешува во
неволјата моја, зашто
Твојот збор ме оживува.
Псалми 119:50 

Твојот
збор

Секој човек познава време на тага и празнина.
Понекогаш и во заедништвото на пријателите и во
самото семејство, се чувствувам осамена. И не можам
повеќе да видам никаква светлина на крајот од
тунелот. Тоа јас го нарекувам "пустинско време."
Но тогаш се потсетувам дека посебно во таквото
време, близок ми е Исус. Тој Самиот ни вели: Дојдете
кај Мене сите изморени и обременети и Јас ќе ве
успокојам; Матеј 11:28

Тогаш љубовта Христова
станува реалност за мене.
Тогаш и јас размислувам со
благодарност за Исус. Исус е
мојата утеха и спасение. Тој
ги познава моите слаби и јаки
страни, бидејќи Тој ме љуби
таква каква што сум.

Превод
Ребека Пенева
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Другата страна на
прашањето „ЗОШТО?“
Мојот син Стивен и јас седевме на подот во неговата соба и
игравме игра со карти. Ова лето се покажа како најдобро
досега. Нашиот златен ретривер, штотуку роди седум
преслатки кученца. Стивен уживаше во своето шесто лето од
животот, а по четири години негативни тестови за бременост,
Бог нѐ изненади со нов живот кој растеше во мојата утроба.

Но, додека јас и Стивен седевме со скрстени нозе на
тепихот, почувствував како нешто ми тече низ ногата. Кога
отидов во бањата, ми се потврдија моите најголеми стравови.
Подоцна тоа попладне, докторот ги искажа тешките зборови:
„Нема чукање на срцето“.

Како реагираш тогаш кога скршеното срце ја заменува
твојата радост? Кога душата ти се раскинува и едноставно
немаш доволно солзи? Кога повредата ти ја краде надежта и
сакаш да се откажеш од животот? Кога длабоките рани на
душата ја исмеваат твојата вера?

ХАРИЗМА 20



Би сакала да можам да ви
кажам дека ја напуштив
лекарската ординација
цитирајќи го стихот од
Римјаните 8:28, за тоа како
„сè им содејствува за добро
на оние што Го љубат Бог“.
Би сакала да можам да ви
кажам дека мирно и со вера
ја прифатив загубата на
моето бебе, верувајќи дека
дури и ова е некако дел од
Божјиот план.

Посакувам да можам да ви
кажам дека го поминав
остатокот од денот пеејќи ја
песната „Добро е за мене“.
Но, јас не направив ништо
од тие работи.

Отидов дома, ползев до
креветот и ги повлеков
покривките преку мојата
празна утроба и моето
скршено срце. Не сакав да
зборувам со никого, особено
не со Бог. И тоа што веќе му
го кажав, не беше многу
убаво.

Како можеше
да ми го
направиш
ова? Ако
вака се
однесуваш со
оние што ги
љубиш, тогаш
не ми треба
Твојата
љубов! Ми
одговори на
мојата
молитва, но
тоа траеше
кратко!
Зошто јас?
Зошто ова?
Зошто сега?
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Јов е лик од Библијата, кој исто така имал многу прашања за
Бог. За еден ден, неговите непријатели ги убиле скоро сите
негови слуги, и ги украле сите единаесет илјади грла
добиток.

Потоа силен ветар ја урнал куќата на неговиот син и ги убил
сите десет деца на Јов. Ја читаме приказната за Јов, веќе
знаејќи како завршила - Господ не само што му ја вратил на
Јов загубата, туку „му даде двојно повеќе од она што го
имаше пред тоа“ (Јов 42:10).

Можеби тоа е местото каде што се наоѓаш и ти во
моментов, заглавена во приказна што не ти се допаѓа. Но,
издржи, Бог не прави грешки. Тој сѐ уште ја има
контролата. Бог има нешто повеќе за тебе.

Мојата омилена реплика во приказната за Јов доаѓа на
самиот крај. Јов му вели на Бог: „Досега те познавав само по
слушање, но сега моите очи Те видоа“ (Јов 42:5). Тоа е мојата
молитва во секоја тешка животна околност.

Но, можеш ли да замислиш како
било да го почувствуваш сето тоа
на своја кожа? Јов бил заглавен во
лоша приказна и не му се гледал
крајот. Тој немал поим зошто се
случува тоа; не знаел и дека Бог
ќе му даде двојно повеќе од
претходно. Сè што знаел било
загуба, разочарување и болка.
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Понекогаш мораме да се откажеме од нашите
планови за да �а исполниме Бож�ата цел... и тоа е
секогаш добро. Моето поглав�е за неплодност и
загубата на детето не заврши со полна куќа со
деца, но сепак можам да кажам дека имаше добар
кра�. Бог ме направи плодна во многу други
области, и �ас не би променила ништо.
И кога ка� мене ќе до�дат жени, кои се обидуваат
да ги разберат разочарувањата во нивните
животи, можам да им кажам: „До�ди, седни со
мене. Дозволи ми да ти раскажам приказна“.

Знам дека То� може да го направи тоа и за тебе.

Господи, има некои делови од мо�ата приказна
кои сè уште болат, и можеби таа болка никогаш
нема целосно да исчезне. Сепак, знам дека Ти
можеш да �а искористиш секо�а солза за да го
наводниш семето на надеж во нечи� живот. Ти �а
предавам мо�ата болка и чекам да ми �а об�авиш
Тво�ата вол�а, да ми кажеш како да �а искористам
мо�ата приказна за да ѝ помогнам на неко�а друга
личност. Во името на Исус, амин.

Кое е тоа тешко искуство од тво�от живот,
за кое чувствуваш дека Бог те повикува
да го споделиш со другите?

Шерон Џе�нс

Не сакам само да слушам за Господ;
Сакам да го видам и да имам заедништво
со Него сред моите околности.
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Ние сме
тие на
кои Тој

им вели:
„Барај го

лицето
мое.“

ПСАЛМ 27:8

Барај  Го
Неговото Лице

Размислував за Псалмот 27:4
кој вели: „Само за едно го
молам Господа, само тоа го
сакам: да останам во домот
Господов преку сите денови
на животот мој...“

Зборот „да останам“ значи да
се седне, да се биде, да се
пребива.

Сигурно се сеќавате на Марија
која седела пред Исусовите
нозе и ги слушала Неговите
зборови. Сега во овој стих
читаме за Давид кој го
направил истото, уште многу
векови порано.

Ова ме потсети на нешто
многу важно - ТИ И ЈАС
можеме да Го бараме, да
одиме и да живееме со
Семоќниот, вечниот Бог.
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БОГ ТЕ ЗАБЕЛЕЖУВА

Кога го бараме Господовото „лице“, ние во суштина го
бараме Неговото внимание, Неговата наклонетост,
Неговиот благослов, Неговиот ОДГОВОР. Бог кажува
дека тие кои бараат, ќе најдат! Давид го напишал ова во
Псалм 34:4: „Го побарав Господа, и Тој ме слушна и од
сите мои стравови ме избави“. Колку е голема радоста
кога сме забележани од Бог!

Во Псалм 24 се вели: „Тој ќе добие благослов од Господ и
награда од Бога, својот Спасител. Таков е родот на оние
што Го бараат Него, кои го бараат Бог Јаковов.“ Колку
прекрасно!

Исус рекол за Марија: „Таа го бараше она што е потребно,
и тоа нема да ѝ биде одземено“. Иако можеби ќе
доживееме многу загуби во животот, кога сакаме да
живееме и да останеме со Исус, Неговото присуство е
едно нешто што НИКОГАШ нема да го изгубиме.
Придобивките и наградите од тоа да се биде со Него, не
можат да ни бидат земени. Можеме да ги изгубиме
саканите, слободата и имотот, но никогаш нема да ја
изгубиме наклонетоста и присуството на Бог.

ГО ДОБИВАШ БОЖЈИОТ БЛАГОСЛОВ И ОПРАВДУВАЊЕ

НЕМА ДА ПРЕТРПИШ ЗАГУБА

1.

2.

3.

Ние сме тие на кои Тој им вели: „Барај го лицето мое“.
(Псалм 27:8) Дали го слушаш овој повик од Него?
Ако е така, сакам само да те потсетам на неколку
благослови за оние кои Го бараат Неговото лице:
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П Р Е С Т А Н И
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Х Р И С Т О С .
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Белешки
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