
НАДЕЖ
за тешки времиња

од Џојс Маер

Ти не си сам/а!
Дали минуваш низ тешки времиња? Без разлика дали се

соочуваш со непредвидена трагедија, тешка медицинска

состојба или се чудиш од каде ќе дојде твојот следен оброк,

Бог не сака да се бориш сама. Наместо тоа најважната работа

која можеме да ја направиме е да ја ставиме нашата доверба

во Него, знаејќи дека Тој е со нас и ние можеме да останеме

полни со надеж.

Во оваа книга Џојс поучува:

. Како да ја примиме Божјата утеха во тешки времиња

. Зошто промената на твоето гледиште може целосно да го

промени твојот ден

. Како да почнеш повторно и да го оставиш минатото зад себе

. Библиски клучеви за борба со депресијата и

обесхрабрувањето

Низ што и да си минал, оваа книга ќе ти помогне да ги

подигнеш твоите очекувања и никогаш никогаш да не се

откажеш од Бог. Зошто на крај Тој е "Бог на надеж" (види

Римјани 15:13), и Тој е Оној кој може да ја земе твојата

ситуација и да ја претвори во нешто прекрасно.
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ВОВЕД 
 
Многу ми е драго што избравте да ја читате оваа 
книга. Токму сега можеби вие сте повредени на 
некој начин или се чувствувате преоптоварени од 
она што ви се случува во вашиот живот. И додека 
јас не ги знам вашите околности, сепак знам една 
работа за сигурно: 
 
Ти не си сам/а – Бог те љуби, а исто така и ние.  
 
Всушност, јас ја напишав оваа книга за да ве 
охрабрам и да го исполнам вашето срце со надеж. 
Сакам да знаете дека дури и сега, токму во она низ 
коешто поминувате, Бог е на ваша страна и ништо 
не е невозможно со Него (види Лука 1:37). Тој има 
добар план за вашата иднина и Тој веќе работи зад 
сцената за да ви помогне (види Еремија 29:11). 
 
Можеби се справувате со непредвидена трагедија 
и не сте сигурни како да ги соберете парчињата и 
да одите напред. Или, можеби, страдате од 
медицински проблем и немате начин да одите на 
лекар. Знам дека толку многу луѓе живеат од ден 
на ден, несигурни од каде ќе дојде нивниот 
следен оброк. 
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Кога поминуваме низ нешто неверојатно тешко, 
ние можеме да бидеме во искушение да се 
откажеме и да се предадеме. Сепак, единствена 
најголема работа што можеме да ја направиме е 
да веруваме во Бог и да останеме полни со 
надеж. Но, што навистина е надежта? 
 
Надежта е самоуверено очекување дека нешто 
добро ќе се случи. Таа е тесно поврзана со нашата 
вера и она во коешто веруваме. Кога ние се 
осмелуваме да се надеваме, тоа го преплавува 
нашиот живот со радост и мир. 
 
Непријателот сака да бидеме со помалку надеж. 
Тој сака да нè убеди дека сè е изгубено и ништо 
нема да излезе како што треба. Но, Бог сака да 
бидеме полни со надеж - да веруваме и да 
очекуваме големи работи од Него. Всушност, 
Библијата вели дека Тој е „Бог на надежта“, полн 
со милост и нови почетоци (види Римјани 15:13). 
 
Поради сексуалната, вербална и емоционална 
злоупотреба што ја претрпев од татко ми како 
дете, јас развив безнадежен став. Толку многу 
негативни работи ми се случија што почнав да 
очекувам нешто лошо цело време, дури и откако 
бев христијанка. 
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Сепак, искрено можам да кажам дека Бог ме 
трансформираше од негативна личност и песимист 
кон некој што е полн со надеж, секогаш 
очекувајќи ја Неговата добрина на секој агол. 
Малку по малку, Тој ми помогна да ја откријам 
моќта на надежта и што значи тоа за моите мисли, 
зборови, ставови и секоја област во мојот живот. 
Така дури и сега кога ќе се соочам со тешки 
околности или ќе наидам на неуспех, јас сè уште 
се надевам знаејќи дека Бог ќе сработи сè за мое 
добро! 
 
Можеби вие сте претрпеле многу болка, 
разочарување или неуспех и не можете да 
замислите ништо подобро. Непријателот сака да 
ве убеди дека работите никогаш нема да се 
променат. Но, Бог сака да знаете дека Тој ве сака 
и вие можете да Му верувате Тој да направи чудо 
од вашиот неред! Твојот дел е никогаш да не се 
откажуваш од надежта - да очекуваш да се појави 
Неговата добрина во секој момент. 
 
Овие страници вклучуваат некои од најголемите 
лекции што Бог ме научи во оваа област - лекции 
што ќе ја зајакнат вашата вера и ќе ви помогнат да 
пристапите кон животот со сосема нов став. 
 
Често велам дека личност што останува полна со 
надеж,  која продолжува да верува во Божјото 
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Слово и одбива да се откаже, никогаш не може 
вистински да биде поразена. Бидејќи дури и сред 
бурите на животот, како што верувате во Него, Тој 
може да го исполни вашиот живот со Својот 
неверојатен мир и радост и да ја одработи 
ситуацијата за ваше добро. 
 
Не знам точно низ што сте поминале во вашиот 
живот или што, можеби, доживувате во овој 
момент. Но, јас знам дека Бог ве сака извонредно 
многу, Тој те набљудува и Тој ќе ти помогне (види 
Римјани 8:38-39; Псалм 33:18). 
 
Тој е Бог на секоја надеж и Тој е Оној Кој може да 
ги претвори и вашите најтешки времиња во нешто 
прекрасно. 
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Глава 1 
Полни со надеж 

 
Јас понекогаш велам дека ние сме генерација 
„покажи ми“. Ние сакаме да видиме нешто пред 
да поверуваме во тоа. Всушност, на повеќето од 
нас им е тешко да поверуваат дека Бог работи за 
наше добро сè додека не видиме дека нешто се 
случува со нашите природни очи. 
 
Но, Бог не функционира така - Тој работи зад 
сцената. Вие, можеби, не гледате дека се случува 
нешто, но дали верувате дека Бог работи на 
нештата во вашиот живот токму сега? Дали 
верувате дека Тој има план да им помогне на 
вашите деца, на вашиот брак или на оние работи 
за кои се молите со години? 
 
Еремија 29:11 вели дека Бог има добар план за 
твојот живот… да ти даде надеж во конечниот 
исход. Со други зборови, Бог бара можност да биде 
добар кон тебе! 
 
Можеби е тешко да се замислите себеси како 
позитивна личност исполнета со вера, полна со 
надеж. Ако е така, знам точно како се чувствувате! 
Некои луѓе едноставно се плашат да се надеваат 
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затоа што доживеале толку многу разочарување и 
тие мислат дека не можат да се соочат со повеќе 
болка. 
 
Но, тоа е во ред бидејќи Бог е „Бог на надежта“, 
полн со милост и нови почетоци (види Римјани 
15:13). И со Него, никогаш не е доцна да почнеме 
да веруваме, да предвидуваме, да се надеваме и 
да очекуваме. 
 
ГОЛЕМИ ОЧЕКУВАЊА… 
Една дефиниција за надеж е „поволно и 
самоуверено очекување“. 
 
Јас верувам дека ние многупати заземаме пасивен 
став, одлучувајќи дека само ќе „почекаме и ќе 
видиме“ дали нешто ќе се промени или „ќе се 
случи“ за да ни тргне добро. Но, Бог сака да 
очекуваме намерно. Тој посакува активно да 
предвидиме нешто добро. 
 
Затоа, те прашувам: Што очекуваш ти? 
 
Што гледате во вашиот ум и имагинација? Како 
зборувате за вашата иднина? Кога ќе станете 
наутро, дали мислите? Па, претпоставувам дека ќе 
се обидам да поминам уште еден ден. Или, дали 
се будите со очекување дека денес може да биде 
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денот кога ќе ja добиете вашата шанса, вашиот 
напредок? 
 
Соодветно е, кога една жена е бремена, да кажеме 
дека таа „очекува“. И колку е понапред, таа толку 
повеќе го очекува она што следува. 
 
Моите бремености беа особено уникатни затоа 
што ги носев сите четири мои деца приближно 
уште еден месец после крајниот термин. Мојот 
доктор ми рече дека сум единствената жена што ја 
познава што останува бремена толку долго како 
еден слон! 
 
Кон крајот на секоја бременост, се будев секој ден 
и велев: „Денес ќе биде денот - мора да биде 
денот!“ Ги имав сите куфери спакувани и 
подготвени. Постојано проверував сè за да се 
уверам дека работите се во ред, уверена дека 
моето бебе ќе дојде во секој момент. Секогаш кога 
ќе почувствував остра болка, си мислев, еве го! Тоа 
доаѓа! 
 
Токму така Бог сака вие да бидете со Него! Тој има 
неверојатен план за вашиот живот и Тој сака да 
очекувате дека добрите работи се наоѓаат зад 
аголот. 
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Надежта вели: „Можеби работите биле вакви 
долго време, но Бог е Бог на невозможното и 
работите можат да се променат“. 
 
ДАЛИ ТИ СИ ЗАТВОРЕНИК НА НАДЕЖ? 
Како што споменав, порано бев најнегативната 
личност што ја познавав. Дефинитивно бев 
полупразна чаша - тип на човек - во секоја 
ситуација ја гледав лошата страна. 
 
Тоа објаснува зошто бев толку мизерна. Сомнежот 
и негативноста нè соборуваат ... но надежта 
ослободува радост! 
 
Надеж значи да имате позитивен став или начин 
на размислување. Надежната личност апсолутно 
одбива да биде негативна на кој било начин. Иако 
ги препознаваат и се справуваат со бурите во 
животот, тие остануваат надежни во мислите, 
ставот и разговорот. 
 
Толку пати, мислам дека се фаќаме во стапицата 
на чекање додека не се чувствуваме оптимисти 
или надежни. Но, надежта е одлука да бидеме 
позитивни и да не живееме според тоа како се 
чувствуваме. Вистината е дека кога ќе донесеме 
цврста одлука да размислуваме позитивни, 
надежни мисли, нашите чувства на крајот ќе се 
појават! 
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Апсолутно ми се допаѓа Захарија 9:12. Господ 
вели: Вратете се во упориштето [на 
безбедноста и просперитетот], вие 
затвореници на надежта; дури и денес Јас 
изјавувам дека ќе ви го обновам двојно вашиот 
поранешен просперитет. 
 
Што значи да се стане „заробеник на надежта“? 
Тоа значи дека, без оглед на тоа што се случува во 
нашите животи, ние одбиваме да престанеме да 
се надеваме и да веруваме во способноста на Бог 
да се оствари нешто. 
 
Кога вие ќе станете заробеници на надежта, 
непријателот не знае што да прави. Можеби ќе 
дојде против вас со негативни мисли, но тој нема 
моќ да ви наштети кога вие постојано сте решени 
да ја ставете целата ваша доверба во Бог. 
 
Бог сака да ве благослови и да ви даде двојно за 
болката од минатото и за изгубените работи (види 
Исаија 61:7). Нашиот дел ја прави целата разлика. 
Нашиот дел е да веруваме, да имаме доверба и 
да се надеваме. 
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ВРЕМЕ Е ДА ГО ПУШТЕТЕ СИДРОТО 
Евреи 6:19 вели: [Сега] ние ја имаме оваа [надеж] 
како сигурно и цврсто сидро на душата [не може 
да се лизне и не може да се распадне под оној 
што ќе стапне на неа]... 
 
Ајде да го анализираме овој стих. Сега мислам 
дека сите знаеме што е сидро. Кога сакате брод 
да стои на едно место, ќе го пуштите сидрото и 
тоа му овозможува да не се движи многу. 
 
Така вели дека надежта е „сидро на душата“. 
Нашата душа е нашиот ум, нашата волја и нашите 
емоции. Нашата душа ни кажува што мислиме, 
што сакаме и што чувствуваме. 
 
Што значи сето ова? Тоа значи дека кога сè 
изгледа мрачно, кога се чини дека ништо нема 
смисла и изгледа дека Божјите ветувања никогаш 
нема да се реализираат во нашите животи, 
надежта е нашето сидро што нè повлекува назад и 
вели: „Држете се! Сепак ќе се случи“!  
 
Но, ајде да го размислиме ова уште малку повеќе. 
Евреи 6:19 вели дека надежта е нашето сидро и 
дека… [не може да се лизне и не може да се 
распадне под оној што ќе стапне на неа... 
 
Надежта е нашето сидро и самото нешто што 
предизвикува да „зачекориме“. Некои луѓе не ги 
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доживуваат ветувањата и Божјата моќ едноставно 
затоа што не зачекоруваат во вера. Токму ова 
чекорење ги претвора ветувањата од Бог во дела! 
 
Да ви дадам еден пример. Повеќе од 40 години 
јас патував низ целиот свет и го проучував Божјото 
Слово. Но, сè уште има моменти пред 
конференција кога не се чувствувам помазана, 
квалификувана или подготвена да го направам тоа 
што треба. 
 
Пред да одам на сцената, си помислив: Па, Боже, 
се надевам дека Ти ќе се појавиш или јас сум во 
голема неволја. Потоа, додека исчекорувам да го 
сторам она што верувам дека Тој побара да го 
правам, Бог секогаш се вклучува и ми помага да ја 
соопштам мојата порака. Ниту еднаш Тој не ме 
изневери! 
 
За многумина од вас, Бог само чека да стапнете на 
тоа сидро на надежта. Тој само чека вие да го 
направите својот дел за да може Тој да се појави 
во вашиот живот и да направи нешто што ќе ве 
воодушеви. 
 
Не дозволувајте околностите на животот да ве 
оддалечат од курсот. Фрлете го вашето сидро и 
зачекорете на сигурната основа на надежта. Затоа 
што кога ќе се надеваш на Бог, нема да се 
разочараш. 
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Глава 2 
Што да правиш кога си заглавен 

 
Дали некогаш сте биле заглавени? Дали некогаш 
сте дошле на место во животот коешто изгледало 
како ќорсокак ... како да немате повеќе никакви 
опции? 
 
Сум била таму многупати и сигурна сум дека и 
повеќето луѓе биле на тоа место. Но, јас сум толку 
благодарна што со текот на годините Бог ме научи 
дека дури и да заглавиме, нема ситуација која е 
премногу тешка за Него за да се справи со неа! 
 
Да почнеме со разгледување на случката за Јосиф 
во книгата Битие (види Битие 37-50). Библијата 
вели дека тој бил омилен од 12-те синови на 
неговиот татко и неговите браќа биле многу 
љубоморни на него поради тоа. 
 
Еден ден Јосиф го споделил со своите браќа сонот 
што го имал. Во неговиот сон сите тие се 
поклониле пред него. Непотребно е да се каже, 
тоа не поминало најдобро! 
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Како резултат на тоа, браќата се собрале да 
одлучат како да се ослободат од Јосиф. Прво, тие 
го фрлиле во јама за да го остават таму да умре. 
Но, подоцна тие одлучиле да го продадат како 
роб на група трговци Исмаилци. Потоа смислиле 
план да го убедат татко им за смртта на Јосиф! 
 
Како што, можеби, знаете, оваа случка завршува 
триумфално. Јосиф станува втор по владеење 
после фараонот, на крајот е повторно обединет со 
своето семејство и сè е простено. 
 
Она што му се случи на Јосиф е доказ дека без 
оглед низ што ќе поминете во животот, секогаш 
постои надеж. Можеш да ја исполниш Божјата 
намера за тебе затоа што сè е можно со Бог! 
 
Но, делот од неговата случка на кој навистина 
треба да се фокусираме е она што се случи помеѓу 
јамата и палатата. За тоа време животот на Јосиф 
се променил неколкупати. Но, единствениот 
атрибут на неговиот карактер што го донесе до 
овој победоносен крај, беше упорноста. Поради 
верата на Јосиф во Бог, тој никогаш не се откажа! 
 
ОТКАЖУВАЊЕТО НЕ Е ОПЦИЈА 
Во нашите сопствени животи ние можеме да 
паднеме во јама од време на време. Тоа може да 
биде јама на болести, финансиски недостаток, 
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проблеми во врската или други проблеми. Кога и 
да се случи тоа, треба да бидете решени дека 
каква и да е ситуацијата, нема да се предадете! 
 
Секогаш запомнете: За да имаме добро сведоштво 
за она што го направил Бог, прво мораме да ги 
поминеме тестовите. Исус дури ни рече: 
... Во светот имате неволји, искушенија, 
вознемиреност и фрустрација; но бидете добро 
расположени [бидете храбри; бидете уверени, 
сигурни, непоколебливи]! Зашто Јас го победив 
светот. [Го лишив од моќта да ви наштети и го 
освоив за вас] (Јован 16:33). 
 
Неизбежно е да поминете низ тешки работи. 
Понекогаш дури можете да се чувствувате како 
дека се откажувате. Но, ако можете само да се 
држите и да Му верувате на Бог преку сето тоа, 
Тој може да ве обнови. Тој може да ги земе сите 
лоши работи и да направи нешто добро од тоа 
(види Римјани 8:28). 
 
Се вели дека Винстон Черчил го одржал следниов 
говор пред матурантите во Хароу училиштето во 
1941 година: 
 
„Никогаш, никогаш, никогаш, никогаш, никогаш 
не се откажувај! Во ништо големо или мало, 
големо или ситно - никогаш не се откажувај! “ 
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Не знам дали тоа е навистина единственото нешто 
што тој го рекол, но верувам дека Светиот Дух им 
го зборува тоа едно нешто на многумина од нас 
денес: „Не се откажувај, затоа што Бог има толку 
многу за твојот живот!” 
 
Многу е лесно да сакате да се откажете кога 
работите ќе станат тешки. Понекогаш луѓето 
заглавуваат таму каде што се и не знаат како да 
излезат, па мислат дека откажувањето ќе биде 
полесно. 
 
Можеби се чувствуваат како да не се доволно 
паметни или талентирани; можеби им се случило 
нешто травматично; или можеби не успеале во 
нешто или направиле страшни грешки во 
минатото. 
 
Но, Светиот Дух ни дава сила и можност да 
притиснеме, да направиме напор и да поминеме 
до нашата победа, дури и ако работите не одат 
како што сме планирале. 
 
Неуспехот не значи дека нема повеќе опции. Вие 
можете да научите од минатите грешки – јас 
открив дека историјата е добар учител! Кога сè 
друго не успее, обидете се повторно. Ако ништо 
друго, ќе научите што работи, а што не и почнете 
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од таму. Вашата пречка можете да ја претворите 
во можност за да станете помудри и духовно 
зрели. 
 
Бог сака да живееме добар живот. Сепак, 
довербата и упорноста се задолжителни. Светиот 
Дух ќе нè води еден по еден чекор на вера во 
добрите планови што Бог ги има за секој од нас. 
Нашиот дел е да ги почнеме тие чекори ... и 
никогаш да не се предаваме! 
 
ШТО ДА СЕ ПРАВИ КОГА СИ ПОВРЕДЕНА 
Вашата перспектива додека сте во вашата „јама“, 
исто така, може да направи голема разлика. 
 
Запомнете, тоа е време на тестирање ... време 
кога вашиот карактер се развива. Овој период е 
она што јас понекогаш го нарекувам „тивки 
години“ затоа што е време кога можете да 
чувствувате дека не се случуваат многу работи во 
вашиот живот. 
 
Или можеби поминувате низ многу болка и 
пресврти и се чувствувате како Бог да не прави 
ништо за тоа. 
Но, од витално значење за вас е да верувате во 
Него во тоа време бидејќи Тој работи во вашето 
срце за да ве направи повеќе како Христос. 
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Значи, што треба да направите кога сте заглавени 
во вашата јама? 
 
• Не се откажувај! Бори се против искушението 

да мислиш дека нема излез од твојата 
ситуација. Исус е Патот. Ова е вашето време да 
се приближите и да Го следите Него. 
 

• Избегнувајте да Го обвинувате Бог или да 
мислите дека Тој ве казнува за некој грев. Тој 
само ја користи ситуацијата за да работи во 
вашиот живот. И иако, можеби, не се 
чувствувате секогаш добро, Неговата цел 
секогаш ќе биде за ваше добро. 
 

• Правете го она што е правилно дури и кога 
сте повредени, кога не се чувствувате добро 
или кога другите се однесуваат лошо кон вас. 
Направете нешто добро за што повеќе луѓе 
колку што можете почесто. 
 

• Не се повлекувајте, не се муртете и не се 
изолирајте од другите. Запомнете, вие 
можете да бидете сиромашни или моќни, но 
не можете да бидете и двете! Многупати Бог 
може да користи други за да ве охрабри во 
ова време. 
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• Држете си го зборот и почитувајте ги 
вашите обврски. Ова е време за градење 
карактер и вие сте подготвени да го заземете 
своето место во „палатата“. 
 

• Не престанувај да веруваш ... не престанувај 
да се надевш дека Бог може да ја подобри 
твојата состојба! 

 
ИСТРЕСИ СЕ 
Можеби сте ја чуле приказната за магаре кое 
паднало во јама. 
 
Откако видел што се случило, неговиот сопственик 
размислувал за тоа некое време. Потоа помислил 
дека јамата е премногу длабока, а магарето е 
премногу старо, па решил да го закопа во бунарот. 
 
Тој повикал некои пријатели и соседи да помогнат 
и тие почнале да фрлаат земја во јамата. 
 
Најпрво магарето рикало, очигледно преплашено 
од ситуацијата. Меѓутоа, подоцна неговиот 
сопственик забележал дека престанало и 
помислил дека веројатно веќе умрело. Но, 
магарето не умрело. 
 
Кога сопственикот погледнал во јамата, видел 
дека секој пат кога ќе му падне земја на грбот, 
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магарето ќе ја истресе и ќе ја згази, ставајќи ја под 
неговите копита. Ова продолжило со часови, 
додека, конечно, магарето ја изгазило земјата 
доволно за да се крене нагоре и да излезе од таа 
јама! 
 
Ние можеме да научиме нешто од тоа магаре. 
Животот ќе фрли кал врз нас од време на време. 
Можеби во врските или во нашите финансии или 
здравје. Но, ова е време да научиме како да го 
следиме водството на Светиот Дух. Тој ќе ви 
покаже како да ја истресете земјата и да 
зачекорите, давајќи ви увид во добрите работи 
што треба да се појават на секој чекор што го 
правите од вашата јама до вашата палата! 
Секогаш ќе има пречки за да се надминат. 
Секогаш ќе има „проблеми“ за да се поминат. Но, 
исто така, ќе има и повторувања, втори шанси и 
нови почетоци. 
 
Никогаш не е доцна - едноставно не се откажувај! 
Додека го правите вашиот дел и го правите она 
што можете,  додека се надевате, напредувате и 
одбивате да се откажете од Бог - Тој ќе биде 
верен да го направи она што вие не можете. 
 
Значи, ако сте заглавени и не знаете што да 
правите, не се откажувајте од надежта бидејќи 
вие сте во совршена позиција за нов свеж почеток. 
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Глава 3 

Избирање на став со надеж 
 
 
Бидејќи бев малтретирана како мало девојче, ми 
се појави нејасен страв дека нешто лошо секогаш 
требаше да се случи. Можеби ќе се поврзете со она 
што го велам. 
 
Толку многу лоши работи ми се случија што дојдов 
до точка кога очекував нешто лошо цело време, 
дури и откако бев христијанка. 
 
Се сеќавам на утрото кога конечно се помолив и го 
прашав Бог: „Што е ова? Зошто се чувствувам вака 
цело време?“ 
 
Бог зборуваше на моето срце и рече: „Тоа е 
злобно претчувство“. Никогаш порано го немав 
слушнато тој поим, но неколку дена подоцна го 
најдов во Пословици 15:15, каде вели: 
 
Сите денови на малодушните и настраданите 
се злобни [од вознемирени мисли и 
претчувства], но оној што има радосно срце 
има континуиран празник [без оглед на 
околностите]. 
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Сите ние ќе се соочиме со тешки периоди во 
животот, а кога ќе се случи тоа, лесно е да се 
плашиме од иднината и да имаме вознемирени 
мисли и претчувства. Но, ние треба да дојдеме до 
точката кога ќе научиме да се согласуваме со Бог 
и Неговиот Збор кога ќе дојде неволја. 
 
Можеме да ја ослободиме нашата вера велејќи: 
„Знам дека Бог ме сака. Тој ќе се грижи за мене и 
ќе ме заштити. Верувам дека Тој ќе ми даде 
благодат и сила да го сторам тоа што треба да го 
сторам и нешто добро ќе излезе од ова“. 
 
НЕ СЕ УЖАСНУВАЈ! 
Бог никогаш нема намера ние да бидеме 
несреќни или да имаме „ужасен ден“, дури и кога 
работите не одат според нашиот начин. Тој сака 
да очекуваме добри работи и да останеме полни 
со надеж, без оглед на околностите. 
 
И еве два збора кои ќе ви помогнат да го 
направите тоа: Не се ужаснувајте. 
 
Што е ужас? Ужасот едноставно очекува да има 
непријатно искуство - тоа е сосема спротивно од 
надежта. 
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Дури и без да сфатам, мислам дека многу луѓе 
стравуваат од својот пат низ денот. Можеме да се 
плашиме од одење на работа, да се плашиме од 
сообраќаен метеж, да се плашиме од миење 
садови, перење алишта, сечење трева, готвење 
вечера и така натаму. 
 
Сепак, ужасот може да ни ја украде радоста и да 
ни го уништи денот. Ужасот може да нè остави 
безнадежни. Наместо тоа, ве охрабрувам да 
престанете да бидете несреќни за работи за кои 
не можете да направите ништо. Изберете да 
останете среќни и оставете Бог да се погрижи за 
тоа! 

Во секоја ситуација ние треба да имаме став кој 
вели: „Јас можам да сторам сѐ што треба да 
направам и нема да престанам да уживам во 
мојот живот без оглед на тоа што се случува. Не ја 
планирав оваа работа, но знам дека Бог може да 
работи сè за мое добро“. 

Сега не велам дека секогаш ќе ги снема вашите 
проблеми. Сепак, изборот да не се ужаснувате 
сигурно ќе го направи животот подобар! 
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НАЈДИ РАДОСТ ВО МАЛИТЕ РАБОТИ 
Да се има победнички живот не е само за 
„големите“ работи во животот - тоа започнува со 
малите нешта. Господ сака да можеме да имаме 
успех и радост во секоја област од нашите животи, 
а победата на ужасот е голем дел од тоа. Нашиот 
избор да имаме позитивен, надежен став 
буквално може да направи секаква разлика! 

Секако, ќе има некои работи во животот кои се 
потешки или помалку пријатни; сепак, тие не 
мораат да нè прават несреќни или да ни го 
уништуваат денот. Изборот зависи од нас и од 
ставот што ќе го одбереме. 

Неверојатно е како ние можеме да жалиме за 
себе и потоа да дозволиме нашиот став да уништи 
совршено добар ден за себеси и за другите. 
Верувајте ми, знам, јас бев мошне добра во 
играњето „маченик“ кога стануваше збор за 
домашни работи. 

Честопати шетав низ куќата задишана мрморејќи 
работи како: „Па, сите околу очекуваат јас да 
направам сè. Дејв излегува и игра голф, а децата 
прават неред. Јас само им готвам јадења, ги 
чистам садовите и ги перам алиштата. Сакам да 
знам дали на некој му е грижа за мене!“ 
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Вистината беше, никој не ме присилуваше да ги 
правам тие работи. Јас одбрав да ги правам затоа 
што го сакам моето семејство. Сепак, ретко 
уживав затоа што бев толку решена да имам 
негативен став. 

Ви звучи познато? Вашата ситуација, можеби, не е 
во врска со работата во куќата, но сите сме во 
искушение да жалиме за себе и да се плашиме 
понекогаш од нешто. 

Дури и кога ќе ни се случат лоши или незгодни 
работи, ние, сепак, можеме да избереме да 
одговориме на позитивен начин. Кога ќе го 
сториме тоа, ние се согласуваме со Бог бидејќи 
Бог е секогаш позитивен. 
 
ФОКУСИРАЈ СЕ НА ПОЗИТИВНОТО 
Јас често ги охрабрувам луѓето да ја играат 
„Среќната игра“. Што е тоа? Кога сте соочени со 
негативна ситуација, изберете намерно да го 
разгледате потенцијалното добро! 

На пример: Ако заглавите во сообраќајот, кажете: 
„Се движам бавно и доцнам, но, можеби, Бог ме 
штити од несреќа што би се случила ако одам 
побрзо“. 
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Ова работи за секоја голема или мала ситуација. 
Дури и ако нешто е важно, како губење работа, 
можете да одберете да го насочите фокусот кон 
позитивното и да кажете: „Можеби сум без 
работа, но сега имам можност да гледам како Бог 
ми обезбедува подобра работа отколку што ја 
имав порано!“ 
 
Библијата вели:… Господ [сериозно] чека 
[очекува, гледа и копнее] да биде милостив кон 
тебе… за да може да се смилува и да покаже 
љубезност кон тебе… (Исаија 30:18). 
 
Без оглед на тоа што ќе ви донесе животот, Бог 
има план да го направи подобар - план исполнет 
со надеж и добри работи. Јас ве охрабрувам да се 
согласите со Него. 
 
Пристапувајте  секој ден со позитивен, надежен 
став и изберете да не се ужаснувате. Како што го 
правите тоа, јас верувам дека ќе почнете да 
наоѓате радост во секој дел од вашиот живот. 
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Глава 4 
Верувај на Бог и во бурата 

 
Со текот на годините, научив дека е една работа 
да веруваш на Бог за нешто - да промениш нешто 
или некого во твојот живот, но друго е целосно да 
веруваш на Бог преку нешто што се случува. 
 
Многу се тешам од Исаија 43:2-3. Вели: Кога ќе 
поминеш низ водите, Јас ќе бидам со тебе, и низ 
реките, тие нема да те потопат. Кога минуваш 
низ огнот, нема да бидеш изгорен или исчаден, 
ниту пламенот ќе се разгори врз тебе. Зашто 
јас сум Господ, твојот Бог .... 
 
Кога поминувате низ тешки времиња, толку е 
важно да запомните дека Бог е токму тука со вас и 
можете да верувате на Него да ви помогне низ 
тоа. 
 
На пример: Може да биде тешко да се остане во 
вера кога околностите немаат смисла или животот 
едноставно не изгледа фер. Особено е тешко кога 
се чувствувате како да го правите она што треба да 
го правите и не добивате вистински резултат. 
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Или што ќе кажете за ова: Гледате некој што не ја 
прави вистинската работа, но сепак навидум 
добива подобар резултат од вас! Ќе има моменти 
во нашите животи кога сè ќе се чувствува како да 
се тресе и ништо не е безбедно, а единствениот 
вистински одговор е да му веруваме на Бог и да 
продолжиме да веруваме во Него. 
 
Исто така, од искуство научив дека Бог ќе ги 
искористи овие времиња за наша корист. Кога 
животот изгледа нестабилен, Тој ќе ги искористи 
нашите околности за да ни помогне да се 
приближиме до Него и цврсто да се држиме до 
карпата на нашето спасение - Исус Христос - Кој 
не може да се помрдне или да се разниша! (Види 
Псалм 62:2, 6). 
 
„РАСТЕЊЕ” ПРЕКУ ТЕШКИ ВРЕМИЊА 
Можеби звучи смешно, но јас дојдов до точка кога 
верувам дека тестовите и тешкотиите можат да 
бидат некои од нашите најдобри пријатели. 
Зошто? Бидејќи Господ ги користи за да нè научи, 
обучи и да ни помогне да растеме на начини што 
не можеме сами. 
 
Всушност, Јаков 1:2-3 ни кажува: Сметајте го 
тоа за потполна радост, браќа мои, секогаш 
кога ќе бидете обвиткани или наидете на какви 
било испитувања или паѓате во разни 
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искушенија. Бидете уверени и разберете дека 
искушението и докажувањето на вашата вера 
донесува издржливост, постојаност и 
трпеливост. 
 
Испитите и страдањата не потекнуваат од Бог, но 
Тој ќе ги искористи за да нè направи посилни и да 
ни помогне да уживаме во помирен, стабилен и 
исполнет живот. 
 
Тешките периоди во животот прават да се 
развиваме во личност каква што сакаме да 
бидеме. Кога ќе наидеме на ситуација која е „над 
нашите глави“, тоа ни помага да ја поставиме 
нашата зависност од Него знаејќи дека не можеме 
да ги решиме сите наши сопствени проблеми. 
 
Господ сака да дојдеме при Него за нашата сила и 
да достигнеме точка каде што ќе можеме да 
останеме стабилни дури и кога ќе се соочиме со 
животни искушенија. Тој сака ние да имаме 
радост и задоволство во Него, дури и кога 
околностите не се совршени (види Неемија 8:10). 
 
Исто како што дијамантите се формираат под 
голем притисок, Бог честопати ги користи 
тешкотиите во нашите животи за да нè понижи, да 
го развие нашиот карактер, да нè трансформира 
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во Негов лик ... и да нè подготви за добрите 
работи што ги има за нашата иднина. 
 
ИСПИТИТЕ НИ ПОМАГААТ ДА ВЕРУВАМЕ 
Има огромна слобода во довербата во Бог. Кога 
нешто не оди по наше, наместо да се 
вознемируваме или да се навредуваме, можеме 
да веруваме дека Тој има план што е подобар од 
нашиот и дека на крајот ќе ја разработи 
ситуацијата за наше добро (види Римјани 8:28). 
 
Ние треба да го разбереме ова затоа што 
понекогаш кога имаме проблеми, можеме да се 
навредиме од Бог или дури и од други луѓе кои се 
благословени. Можеме да имаме самоправеден 
став кој вели: „Па, јас сум подобар христијанин 
отколку што си ти. Јас ги заслужувам тие 
благослови “. 
 
На пример: Можеби сакате унапредување на 
работа, но наместо тоа некој друг го добива. Што 
треба да направите? 
 
Можете да се навредите, да бидете самоправедни 
и навистина да се повредите себеси духовно. Или 
можете да Му верувате на Бог и да кажете: 
„Господи, ако ова е местото каде што Ти ме сакаш 
сега, тогаш јас ќе му служам на мојот шеф со 
насмевка на лицето. И знам дека ако Ти сакаш да 
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ме ставиш на друго место, можеш да го сториш 
тоа во Твојот совршен тајминг“. 
 
Научив дека Бог е попаметен од нас! Понекогаш 
Тој одложува да ни го даде она што го сакаме 
затоа што Тој има друга цел на ум - нешто 
подобро од она што ние можеме да го 
замислиме. 
 
На пример, многупати Господ ми дозволуваше да 
поминувам низ работите на потешкиот начин. 
Понекогаш беше крајно тешко, особено кога 
гледав како други луѓе побрзо добиваат напредок 
во истите области. 
 
Но, кога Бог ми дозволи да чекорам по овој пат, 
Тој сака да искусам и да разберам низ што 
поминуваат луѓето за да можам да се осврнам на 
нивната болка и да им помогнам успешно да 
поминат низ неа. 
 
Да не беа тешките моменти во мојот живот - 
околности што Господ ги користеше за да ми 
помогнат да растам и да се менувам - сигурно 
немаше да можам да помогнам на број на луѓе 
што го правам денес! 
 
Бог никогаш не ни вети живот без проблеми, но 
вети дека никогаш нема да нè напушти или да нè 
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заборави (види Евреи 13:5). Во тешки времиња 
ние можеме да се тешиме знаејќи дека Тој нас нè 
сака неверојатно и веќе има план да ни помогне. 
 
БОГ Е СО ТЕБЕ НИЗ СЕТО ТОА 
Сакам да ве охрабрам да донесете одлучна 
одлука да му верувате на Бог со секој дел од 
вашиот живот. Кога ве погодуваат животни бури 
или доживувате работи што не ги разбирате, тоа е 
моментот кога треба да изберете да продолжите 
да Му верувате - без оглед на тоа што мислите 
или чувствувате и без оглед на тоа како изгледаат 
вашите околности. 
 
И додека Му верувате на Бог преку сето тоа, Тој ќе 
ви даде нешто стабилно - Тој ќе ви даде повеќе од 
Себеси. 
 
Дали минувате низ нешто тешко денес? Дали има 
тест што се заканува да ве совлада? Ако е така, ве 
охрабрувам да одвоите момент веднаш и да се 
молите. 
 
„Господи, Ти благодарам што си секогаш со мене 
- во добрите времиња и, исто така, кога животот 
станува тежок. Те молам помогни ми да се 
приближам до Тебе кога животот нема смисла. 
Јас Ти верувам и знам дека ќе работиш сè за мое 
добро. Во името на Исус се молам. Амин“. 
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Запомнете, ова низ што минувате сега нема да 
трае вечно. Кога јас минувам низ тешко време, 
сакам да се потсетам: „И ова ќе помине“. Во 
меѓувреме, можете да изберете да ја имате 
вашата доверба во Бог и да Му дозволите Тој да 
ви даде радост среде она низ коешто поминувате. 
 
Исто така, е добро да останете во Божјиот Збор и 
да се охрабрувате со стихови како Исаија 41:10. 
Бог вели: Не плаши се [нема од што да се 
плашиш], затоа што Јас сум со тебе; не гледај 
околу тебе ужасно и не се плаши, зашто Јас сум 
твојот Бог. Јас ќе те зајакнам и зацврстам за 
тешкотии, да, Јас ќе ви помогнам ... 
 
Што и да поминувате сега, ве охрабрувам да се 
закачите за тоа и да не се предавате. Донесете 
одлука да одржите добар став и да продолжите 
да верувате во Бог. Затоа што Исус е со вас преку 
секоја бура и вие ќе излезете посилни од другата 
страна. 
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Глава 5 
Сѐ правам ново 

 
Кога сте разочарани и се чувствувате 
безнадежно, неверојатно помага да се сетите 
како Господ ви помагал во минатото. Исто така, 
охрабрувачки е да се потсетувате на Неговата 
верност кон другите - луѓе исто како вас, на кои 
очајно им требаше Божја помош. 
 
Дали некогаш сте ги забележале сите луѓе низ 
Библијата на кои Бог им дал нов почеток? 
 
Мојсеј бил старец пред да се сретне со грмушката 
што гори и бил повикан од Бог да предводи 
народ. Сепак, пред ова тој поминал 40 години 
криејќи се во крајниот дел на пустината! Тој 
немаше идеја што планирал Бог. (Види 2 Мојсеева 
1-4.). 
 
Давид, понизно момче овчар, беше помазан за 
крал на Израел. Тој, во суштина, беше никој од 
никаде - последната личност што некој би ја 
одбрал да биде крал. Но, Бог го искористил за да 
го води својот народ. (Види 1 Самоил 16.) 
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На апостол Петар, кој се одрече од Христос, му 
беше простено и беше повикан да го помине 
остатокот од својот живот проповедајќи и славејќи 
Го Бога. (Види Лука 22:54-62; Јован 21; Дела 3.) 
 
И Павле, кој некогаш го прогонуваше Божјиот 
народ, се преобрази на патот кон Дамаск и 
заврши пишувајќи многу од Новиот завет! (Видете 
Дела 9:1-22.). 
 
Кога размислувате за сите луѓе низ Светото писмо 
на кои Бог им простил, откупил и ги користел на 
силни начини, дали може да се сомневате дека 
Тој е во можност да го стори истото и за вас? 
 
Нашиот Бог е Бог на надежта. Тој е Бог на 
„надминувањата“, втори шанси, нови стартови и 
нови почетоци. И тој нема никакво ограничување 
за тоа колку многу можете да имате. 

ГЛЕДАЈЌИ СО ОЧИТЕ НА НАДЕЖТА 
Запомнете, надежта е сидро на нашата душа. Кога 
работите изгледаат мрачни и ние немаме одговор, 
тогаш започнува надежта за да нè потсети дека 
нашиот нов почеток е веднаш зад аголот. 

Кога се чини дека сите други се благословени, а 
ние сме уморни и чувствуваме дека се 
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откажуваме, тоа е надежта што го стабилизира 
нашето срце и нè држи до нашата вера во Божјото 
ветување. 

Повторно, надежта е омилено и самоуверено 
очекување. Таа е позитивен став и среќно 
очекување дека нешто добро ќе се случи. 

Вистинската надеж не е нејасен став за 
нетрпеливост, „да почекаме само да видиме што 
ќе се случи“, но таа е да веруваме и да имаме 
доверба дека она што Бог го вети, Тој и ќе го 
стори. Бог само бара можности да биде добар со 
Своите деца и Тој сака ние да го очекуваме тоа и 
да го очекуваме со нетрпение! 

Во 1 Солуњани 5:8, надежта е опишана како 
шлем. Значи, она што го мислиме мора да биде 
прилично важно. Нашиот став и она што го 
очекуваме има врска со она што го размислуваме 
и зборуваме! 

Ве охрабрувам секое утро да ја преземете 
контролата над вашите мисли и зборови. Кога ќе 
се разбудите наутро, не прифаќајте размислувања 
од типот: па, претпоставувам дека ќе се обидам 
да поминам уште еден ден. 
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Наместо тоа, предвиди ги добрите работи од Бог. 
Размислете и декларирајте работи како што се: 
 
Боже, ти благодарам за овој ден! Знам дека Ти 
ме сакаш и имаш добар план за мене денес. 
Одделена од Тебе, јас не можам ништо да 
сторам, но во Христос, јас можам да сторам сè 
што треба. И со Твоја помош јас ќе имам добар 
став и позитивни мисли. 
 
Потоа очекувајте го вашиот пробив и нов почеток. 
Кажете: „Денес може да биде тој ден!“ 

Важно е да сфатиме дека ние не можеме да 
живееме според тоа како се чувствуваме ако 
сакаме да имаме позитивен, исполнет со надеж 
живот. Кога ќе дојдат негативни чувства, ако ние 
не им попуштиме и не ги храниме, тие ќе умрат. 

Значи, не дозволувајте да ве фатат во стапицата на 
чекање за да се чувствувате надежни, туку 
наместо тоа, одлучете да бидете полни со надеж. 
Кога ќе донесете свесна одлука да размислувате 
позитивни, полни со вера мисли во текот на 
целиот ден, вашите чувства на крајот ќе ја 
достигнат вашата одлука! 

ИЗЛЕЗИ ОД СВОЈОТ ШАТОР 
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Пред неколку години, го прашав Господ: „Зошто 
јас веќе немам возбудливи, посебни работи да се 
случуваат во мојот живот?“ Бог зборуваше во 
моето срце и рече: „Џојс, Јас сè уште ги правам 
тие работи цело време. Само што ти си се 
навикнала на тоа“. 

Бог сака да живееме зачудени од Неговата 
добрина во нашите животи, активно да ги 
забележуваме навистина прекрасните работи што 
Тој ги прави за нас. Зошто? Затоа што кога ние ќе 
живееме зачудени, никогаш нема да останеме без 
надеж! Да ја погледнеме случката за Авраам... 

Бог изобилно го благословил Авраам. Сепак, 
имаше една работа што тој и неговата сопруга 
Сара немаа дете. Авраам рече: ... Господи, Боже, 
што можеш Ти да ми дадеш бидејќи јас ќе одам 
од овој свет без деца...? 

И Тој [Бог] го донесе надвор [од неговиот шатор 
во ѕездената светлина] и рече: „Погледни кон 
небото и изброј ги ѕвездите - ако можеш да ги 
изброиш. Тогаш Тој му рече: Толку ќе бидат 
твоите потомци (Битие 15:2, 5). 

Иако околностите на Авраам изгледаа огромни, 
Господ го извади од неговиот шатор за да го 
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воодушеви и да го потсети дека Тој може да го 
стори невозможното. Верувам дека сите ние 
можеме да поминеме премногу време „во нашиот 
шатор“, гледајќи ги сопствените проблеми. Затоа 
Библијата вели да гледаме настрана од животните 
пречки и да се фокусираме на Исус, Авторот и 
Завршителот на нашата вера. (Види Евреи 12:2.) 

Секојпат кога ќе решиме да се молиме, да го 
прочитаме Неговото Слово или едноставно да се 
осврнеме на големите работи што Тој ги направи 
за нас во минатото, тоа ќе ни донесе надеж. И 
како Авраам, наскоро ќе почнеме да 
размислуваме: Леле, можеби Тој може да го 
направи ова за мене! 

Кога времињата се тешки и се чувствувате 
обесхрабрени, време е да излезете надвор од 
шаторот и да видите што Бог има да каже. Кога ќе 
го направите тоа, ќе откриете дека Тој само чека 
да ве воодушеви. 
 
ДВОЈНО ЗА ВАШАТА НЕВОЛЈА 
Ако сте како мене, лесно е да се надеваш за некој 
друг. Воопшто не ми треба многу за да гледам на 
друг начин и да ги охрабрам со зборови како: „Сè 
ќе се среди, само верувај на Бог и Тој ќе ги сврти 
работите.“ 
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Но, кога тоа се случува на нас? Тоа е друга 
приказна! Кога ние сме среде болка или 
разочарувачки момент, толку е примамливо да се 
предадеме на мисли од типот: Готово е. 
Премногу е доцна за мене. 
 
Но, не е доцна! Никогаш не е доцна да имате нов 
почеток кога имате свеж старт во Христос. Вашето 
минато не е ваша судбина. Ако одбиете да се 
откажете од надежта и дозволите Светиот Дух да 
ве води, не само што Бог ќе го врати она што го 
имавте, туку Тој ќе го направи вашиот живот уште 
подобар. 
 
Ми се допаѓа Џоел 2:25-26. Додека читате, земете 
го овој дел на срце. Примете го ова за вас денес. 
И Јас ќе ти ги вратам или заменам годините 
што ги изеде скакулецот - скакулецот без 
надеж, скакулецот што ти украде облека и 
скакулецот што ползи, Мојата голема војска 
што Јас ја испратив меѓу вас. И ќе јадеш во 
изобилство и ќе бидеш задоволен и ќе го славиш 
името на Господ, твојот Бог, Кој се справи 
чудесно со тебе. И Мојот народ никогаш нема да 
биде засрамен.  
 
Како млада, бев убедена дека кога ме 
малтретирале како дете го правеле тоа за добро. 
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Се чувствував како никогаш да не можам да 
бидам како секој друг или да го имам животот 
што можев да го имам. 
 
Но, сè е можно со Бог! Кога ќе видиме ќорсокаци, 
Тој гледа нови почетоци. Тој сака да ја преземе 
болката во нашето минато и не само да ја лекува, 
туку Тој сака да ни врати повеќе отколку што 
имавме на почетокот! 
 
Погледнете со мене во Исаија 61:7. Вели: 
Наместо вашиот срам, ќе добиете двојна 
порција и наместо несогласување вие ќе се 
радувате на вашето наследство. И така вие ќе 
наследите двојна порција во вашата земја и 
вечна радост ќе биде ваша (NIV). 
 
Јас често велам дека со Бог, ако не успее планот А, 
тој секогаш има план Б - и тој е дури и подобар од 
планот А! Бог е Бог на обновување и нови 
почетоци. Ако Му дозволите, Тој ќе ви даде нов 
почеток – Тој ќе ви даде двојно! И тоа ќе биде 
подобро отколку што можете да замислите. 
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Глава 6 
Како да гледате нагоре кога се 

чувствуате дека сте долу 
 

Сите ние доживуваме периоди во животот кога 
се чувствуваме потиштени од разни причини, но 
не можеме да дозволиме нашите околности да ги 
контролираат нашите емоции. 
 
Сатаната се обидува да ги исполни нашите умови 
со негативни мисли што на крајот ќе предизвикаат 
да ја изгубиме радоста и да се чувствуваме тажни. 
Тој е обесхрабрувач и сака да нè повлече долу 
емоционално, духовно, финансиски и на секој 
начин. 

Но, Исус е нашиот Охрабрувач и Тој дојде да нè 
подигне! Тој дојде да ни даде правда, мир и 
радост. Тој сака ние да очекуваме добри работи за 
нашата иднина и да нè исполни со надеж. 

Секој доживува време на фрустрација и 
вознемиреност поради неисполнети планови или 
соништа. Кога работите не одат како што ние се 
надеваме, нормално е да се чувствувате 
обесхрабрени или разочарани. 
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Но ние мораме да бидеме внимателни како се 
справуваме со овие чувства бидејќи ако останеме 
таму премногу долго, тоа може да доведе до 
депресија. 

Псалм 30:5 ни кажува дека ... Плачот може да 
трае цела ноќ, но радоста доаѓа наутро. 

Работите можат да нè направат привремено 
тажни, но ние не смееме да останеме тажни. Ако 
го сториме тоа, непријателот ја користи 
отворената врата и го турка својот пат понатаму во 
нашите животи носејќи посериозни проблеми. 
 
Меѓутоа, со Бог, кога ние ќе се разочараме, 
секогаш можеме да донесеме одлука да бидеме 
восхитени. Можеме да избереме да гледаме кон 
Него за нова надеж и обновена сила за да одиме 
напред. 
 
ОБРАТЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ВАШИТЕ ЧУВСТВА 
Ако некогаш сте доживеале депресија, знаете 
дека тоа е многу реално. Таа може да предизвика 
да се чувствуваме изолирани, сами и 
безнадежни… како сè околу нас да се распаѓа. 
 
Сега сфаќам дека депресијата може да биде 
резултат на физичка или хемиска нерамнотежа и 
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не сакам да ги занемарам овие причини. Постојат 
моменти кога Господ ќе доведе и води некого да 
оди кај квалификуван медицински професионалец 
или психолог кој може да му помогне да се 
справи со коренот на проблемот. Верувам дека 
медицинското знаење доаѓа од Бог и дека Тој 
работи преку лекари за да направи големи 
работи. 

Сепак, за голем број луѓе депресијата е, исто така, 
духовен проблем. Гледате, сатаната ја користи 
депресијата за да ја украде духовната моќ и 
слобода на човекот – тој сака да ги исполни 
нашите умови со темнина и мрачност и да нè 
спушти долу емоционално. 

Но, Бог сака да ни помогне да живееме 
ослободени од депресија. Тој сака да нè исполни 
со Неговата радост, надеж и очекување на добри 
работи за нашите животи. За да соработуваме со 
Него, едно нешто што треба да научиме е да не 
живееме според нашите чувства. 

Јас често велев дека емоциите можат да бидат 
едни од нашите најголеми непријатели. Лесно е 
да се водите од тоа како се чувствуваме, но ние 
мораме да сфатиме дека чувствата се непостојани 
- тие се менуваат од ден во ден! 
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Не треба да ја следиме секоја мисла или чувство 
што доаѓа бидејќи тие честопати можат да се 
спротивстават на вистината на она што Бог го 
зборува за нас. 

Долги години од мојот живот, доживував редовна 
депресија. Ќе се разбудев наутро со мал глас во 
главата велејќи; „Се чувствувам депресивно“. 
Верував дека ова е моја сопствена мисла, не 
сфаќајќи дека непријателот се обидува да ми 
зборува лаги во мојот ум. 

Подоцна, кога Бог ме привлече поблиску да одам 
со Него и јас почнав сериозно да го проучувам 
Неговото слово, научив дека не треба да го 
следам секое чувство и мисла што ја имав. Почнав 
да зборувам на глас и да кажувам: „Нема да 
бидам обесхрабрена или депресивна!“ 

Ние секогаш ќе имаме чувства - тие никогаш нема 
да исчезнат. Сепак, имаме избор дали ќе 
дозволиме или не нашите чувства да ги диктираат 
нашите животи. 
 
НАПРАВЕТЕ ПОПИС НА ВАШИТЕ МИСЛИ 
Умот е уште еден голем клуч за надминување на 
обесхрабрувањето и депресијата. Дали знаевте 
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дека она на кое мислите има моќ да влијае на 
секоја област во вашиот живот? 

Пословици 23:7 вели: Зашто како што мисли 
[човекот] во своето срце, таков е и тој… 

Нашите умови се моќни! Кога ќе избереме да се 
осврнеме на сите негативни работи за нас самите 
или за лошите работи што ни се случиле, тоа ги 
храни обесхрабрувањето и депресијата. 

Пред неколку години се борев со рак на дојка и 
тоа беше навистина време за тестирање за мене. 
Знаев дека нема да треба многу време тоа да ме 
испрати до крајот ако дозволам мојот ум да стане 
негативен. 

За тоа време Бог ми стави во срцето да го 
исполнам умот со следниве работи, а потоа да ги 
зборувам на глас колку што можам почесто. Јас ќе 
помислев и велев: 
 
„Боже, јас знам дека Ти ме сакаш. Верувам дека 
сите работи врват на добро за оние кои Те сакаат 
и се повикани според твојата цел. Јас ја ставам 
мојата доверба во Тебе и нема да се плашам“. 
(Види Римјани 8:28, 35-39; Исус Навин 1:9; Изреки 
3:5). 
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Гледате, колку повеќе време поминувате читајќи и 
размислувајќи за Неговото слово, толку повеќе тоа 
влегува во вас и почнува да ве менува одвнатре и 
однадвор. 

Евреи 4:12 вели дека Божјиот Збор е жив и моќен 
(НЛТ). Има способност да го промени начинот на 
кој се гледате себеси, па дури и вашата иднина. 

Додека го исполнувате умот со она што Бог го 
зборува за вас и ги тврдите Неговите ветувања 
како свои, тоа ќе донесе надеж и ќе ја изгради 
вашата вера. 
 
БИБЛИСКА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ДЕПРЕСИЈА 
Како што споменав, депресијата понекогаш е 
резултат на физички или хемиски проблем, и 
верувам дека е важно да им дозволиме на 
лекарите да ни помогнат како што води Господ. 
Но јас дури и кога посетувам лекар, мислам дека е 
добро да се осигураме дека ја ставаме нашата 
доверба во Бог, нашиот Исцелител. 

Сепак, депресијата е, исто така, многу честа 
духовна битка… и Библијата ни дава одлични 
упатства како да се бориме против неа. 
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Исаија 61:3, ни кажува да ја облечеме 
наметката на слава за духот на тежината ... 
(НКЈВ). 

Можеби не секогаш имаме чувство да Го славиме 
Бог, но одвојувањето на неколку моменти да 
разговараме со Господ и да Му се заблагодариме 
за Неговата добрина е едно од најмоќните оружја 
што ги имаме за борба против обесхрабрувањето 
и депресијата. 

Ние, буквално, го покануваме Божјото присуството 
во нашата ситуација, што ни го донесува Неговата 
сила, мир и радост. Филипјани 4:4 вели: 
„Радувајте се секогаш во Господа 
[воодушевувајте се, радувајте се во Него]; 
повторно велам, радувајте се! 

Славењето на Господ среде нашата болка е 
најголемото нешто што ние можеме да го 
направиме. Зошто? Затоа што кога ќе избереме да 
го насочиме вниманието кон Бог и да се радуваме 
на добрите работи што Тој ги направи, ние Го 
правиме Него поголем од нашите проблеми. 

Вистината е дека Бог секогаш е добар, без оглед 
што се случува во нашите животи. Тој е нашиот 
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Извор на радост, и ние можеме да трчаме кај Него 
за олеснување во кое било време ни е потребно. 

Ова ме води до Псалм 16:11. Вели, ... Во Твоето 
присуство е полнота на радост; кај Твојата 
десна рака се задоволства засекогаш (НКJВ). 

Кога ние Го обожаваме Бог, Го покануваме 
Неговото присуство во нашите животи. Тој ги 
заменува нашите обесхрабрувања и тага со 
Неговата радост и мир… давајќи ни надеж и 
вдахнувајќи нов живот во нашата ситуација. 

Не можеме секогаш да менуваме сè што се 
случува околу нас, но присуството на Бог ќе нè 
промени – како да размислуваме, како да се 
чувствуваме и како да гледаме на нашите 
околности. 
 
ДОЗВОЛИ БОГ ДА ЈА ЗЕМЕ ТВОЈАТА БОЛКА 
Ние никогаш нема да бидеме целосно ослободени 
од доживување болка или разочарување, но не 
мораме да дозволиме ова што се случува денес 
да го расипе утрешниот ден. 
Имаме избор. Ние, всушност, можеме да ги 
свртиме работите со донесување одлука да се 
ослободиме од ситуациите што предизвикаа 
обесхрабрување и депресија и да се придвижиме 
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кон добрите работи што Бог ги планира за нашата 
иднина. 
 
Ми се допаѓа 1 Петар 5:9 кој вели да се 
спротивставеме на [ѓаволот]… [против 
неговиот напад]… Многу е важно веднаш да се 
спротивставиме на чувството на обесхрабрување и 
депресија бидејќи колку подолго ќе им дозволиме 
да останат, толку потешко е да се спротивставиме! 
 
Ова го велев со години. Ако не дозволите сатаната 
да ве импресионира со она што го прави, тогаш 
тој не може да ве угнетува; а ако не може да те 
угнетува, тогаш не може да те депримира. 

Следниот пат кога ќе наидете на ситуација што се 
заканува да ве повлече надолу, донесете одлука 
да се свртите кон Светиот Дух и дозволете Тој да 
ве исполни со надеж. Изберете да верувате во она 
што го вели Бог наместо на вашите чувства. 
Наполнете ги умот и устата со позитивни, надежни 
работи од Божјото Слово. 

Не морате да дозволите обесхрабрувањето и 
депресијата да владеат со вашиот живот. Кога 
„животот се случува“, нека Бог на секоја надеж ве 
зајакне и охрабри одвнатре и однадвор. 
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Бидејќи без оглед низ што минувате, Бог е 
подготвен и спремен да ви помогне да ја земе 
вашата болка… и да ја претвори во нешто 
големо.  
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ЗАКЛУЧОК 
Дали минувате низ тешко време? 

 
Ако минувате низ тешко време во моментов, 
сакам да знаете дека Бог ве сака. Тој гледа низ 
што минувате, Тој е со вас и сака да ви помогне 
токму таму каде што сте. 
 
Псалм 34:18 (НЛТ) вели: Господ е близу до оние со 
скршено срце; Тој ги спасува оние чии духови се 
скршени. Кога ние сме повредени, Бог исто е 
повреден со нас. 
 
Токму сега, можеби, се соочувате со нешто што 
изгледа како невозможна ситуација. Но, сакам да 
знаете дека Бог може да направи сè да биде ново. 
Тој може да го земе твојот проблем и да го 
претвори во нешто добро. 
 
Ако се соочувате со тешки околности или нешто 
што се заканува да ве совлада, јас ве охрабрувам 
да одвоите неколку моменти и да се молите 
токму сега: 
 
Татко, сега ми требаш. Ти велиш дека ме сакаш и 
гледаш точно каде сум јас… и покрај тоа како се 
чувствувам, јас одлучувам да верувам во Твоето 
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Слово. Низ сè што минувам, јас барам помош од 
Тебе. Ми треба Твојата сила да се справам со сè 
што изгледа преголемо за мене токму сега. 
Помогни ми да гледам кон Тебе. Те молам, 
направи Ти да ми бидеш Вистинскиот за мене… и 
охрабри ме за патот што претстои. Помогни ми 
да ја доживеам Твојата љубов и присуство на 
видлив начин. Јас го давам сето тоа што сум на 
Тебе. Во името на Исус, амин! 
 
Исто така, ве охрабрувам да одвоите малку време 
и да ги прочитате стиховите подолу. Од искуство 
можам да ви кажам дека Божјото Слово ќе го 
промени вашиот живот - начинот на 
размислување, начинот на кој се чувствувате ... па 
дури и како ја гледате својата иднина. 
 
Ми се допаѓа Еремија 29:11. Вели дека Бог има 
добар план за вашата иднина - планови за мир ... 
планови да ви донесат надеж. 
 
Секогаш запомнете дека Бог е на ваша страна. Тој 
е Бог на невозможното ... и Оној што може да 
направи чудо од секоја ситуација. 
 
БОГ ТЕ ЉУБИ. 
„Јас те засакав со вечна љубов; Те привлеков со 
непоколеблива љубезност.“ 
Еремија 31:3 НИВ 
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Иако планините се тресат и ридовите се 
отстрануваат, сепак Мојата непоколеблива 
љубов кон тебе нема да се разниша… вели 
Господ, Кој те сожалува. 
Исаија 54:10 НИВ 
 
Ти ги следиш сите мои таги. Ти ги собра сите 
мои солзи во Твоето шише. Ти си ги запишал 
сите во Твојата книга. 
Псалм 56:8 НЛТ 
 
Пред да те формирам во утробата, Јас знаев [и] 
те одобрував [како мој избран инструмент], и 
пред да се родиш, Јас те избрав и те одделив. 
Еремија 1:5 
 
БОГ ЌЕ ТИ ПОМОГНЕ. 
„Не плаши се бидејќи Јас сум со тебе. Немој да 
бидеш обесхрабрен бидејќи Јас сум твој Бог. Јас 
ќе те зајакнам и ќе ти помогнам. Ќе те држам 
со Мојата победничка десна рака.“ 

Исаија 41:10 (НЛТ) 

Дури и кога ќе одам низ најтемната долина, јас 
нема да се плашам од никакво зло, зашто Ти си 
со мене... 
Псалм 23:4 НИВ 
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Го барав Господ и Тој ми одговори;  Тој ме избави 
од сите мои стравови. 
Псалм 34:4 НИВ 
 
Кога ќе минуваш низ водите, Јас ќе бидам со 
тебе, и низ реките, тие нема да те потопат. 
Кога ќе чекориш преку огнот, нема да бидеш 
изгорен или исчаден, ниту пламенот ќе се 
разгори врз вас. 
Исаија 43:2 
 
БОГ Е ТВОЈА НАДЕЖ. 
Зашто Јас ги знам мислите и плановите што ги 
имам за вас, вели Господ, мисли и планови за 
благосостојба и мир, а не за зло, за да ви дадам 
надеж во конечниот исход. 
Еремија 29:11 
 
… Зашто Тој [Бог] Самиот рече; „Јас нема да ве 
оставам на ниту еден начин, ниту ќе ве 
предадам, ниту ќе ве оставам без поддршка… 
[Сигурно не!]. 
Евреи 13:5 
 
Зашто со Бог ништо не е никогаш невозможно 
.... 
Лука 1:37 
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Фрлете го товарот на Господ [ослободувајќи ја 
тежината] и Тој ќе ве одржи .... 
Псалм 55:22 
 
Во време кога се плашам, јас ќе имам доверба и 
ќе ја ставам мојата верба и потпирање во Тебе. 
Псалм 56:3 
 
БОГ Е ТВОЈА УТЕХА И СИЛА. 
Тој ги лечи оние со скршено срце и им ги врзува 
раните [лекувајќи ги нивните болки и таги]. 
Псалм 147:3 
 
Тој им дава моќ на слабите и изнемоштените и 
на оној кој нема снага Тој ја зголемува силата .... 
Оние што чекаат на Господ [кој очекува, бара и 
се надева на Него] ќе ги промени и ќе ги обнови 
своите сили и моќ. … Тие ќе трчаат и нема да 
бидат уморни, ќе одат и нема да малаксаат или 
да се уморат. 
Исаија 40:29,31  
 
Дојдете при Мене, сите вие кои се трудите и 
сте оптоварени и обременети, и Јас ќе ве 
натерам да се одморите. [Јас ќе ги олеснам, 
ослободам и освежам вашите души]. 
Матеј 11:28 
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Бог е наше прибежиште и сила, постојана 
помош во неволја. 
Псалм 46:1 НИВ 
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Молитва за спасение 
Бог те сака и сака да има лична врска со тебе. 
Ако не сте го прифатиле Исус Христос за свој 
Спасител, можете да го сторите тоа токму сега. 
Само отворете го вашето срце кон Него и молете 
се со оваа молитва: 
„Татко, јас знам дека згрешив против Тебе. Те 
молам прости ми. Исчисти  ме. Јас ветувам дека ќе 
верувам во Исус, Твојот Син. Верувам дека Тој 
умре за мене - Тој го зеде мојот грев врз Себе 
кога умре на крстот. Верувам дека Тој воскресна 
од мртвите. Јас го предавам мојот живот на Исус 
токму сега. Ти благодарам, Татко, за Твојот дар на 
прошка и вечен живот. Те молам помогни ми да 
живеам за Тебе. Во името на Исус, амин!“  
Како што се молевте од своето срце, Бог ве 
прими, исчисти и ве ослободи од ропството на 
духовната смрт. Одвојте време да ги прочитате и 
проучите овие стихови и замолете го Бог да ви 
зборува додека чекорете со Него низ ова 
патување во вашиот нов живот.  
Јован 3:16             1 Коринтјани 15:3-4         
Ефесјани1:4  
Ефесјани 2:8-9     1 Јован 1:9                              
1 Јован 4:14-15 
1 Јован 5:1            1 Јован 5:12-13 
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Побарајте од Бог да ви помогне да пронајдете 
добра црква што верува во Библијата, за да 
бидете охрабрени да растете во вашата врска со 
Христос. Тој секогаш е со вас. Тој ќе ве води секој 
ден во секое време и ќе ви покаже како да 
живеете во изобилен живот што Тој го има за вас! 
 
Ако сте подготвени да започнете свое лично 
патување со Исус или, можеби, сакате да Го 
запознаете Него на подлабок начин, посетете ја 
страната: 

 
tv.joycemeyer.org/Macedonian 
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ЗА АВТОРКАТА 
 

Џојс Маер во Њујорк Тајмс е автор на 
најпродаваните книги и една од водечките 
библиски учители во светот. Преку Џојс Маер 
Службите, таа поучува практично и искрено, 
отворено споделувајќи ги своите искуства и 
помагајќи им на милиони луѓе да ги применуваат 
библиските принципи во нивните ситуации и на 
крајот да најдат надеж и обновување преку Исус 
Христос. Нејзината книга Бојното поле на умот е 
повеќегодишен бестселер, учејќи ги луѓето како да 
ја добијат војната во нивните умови и „да 
размислуваат што мислат“. Џојс одржува 
конференции низ Соединетите Држави и ширум 
светот, а нејзината програма Уживајќи во 
секојдневниот живот се емитува на ТВ, радио и 
преку интернет на милиони гледачи со над 100 
јазици. Автор е и на над 130 книги, кои се 
преведени над 155 јазици. 
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ЏОЈС МАЕР СЛУЖБИТЕ 
 
Споделувајќи за Христос - Сакајќи ги 

луѓето 
 
Џојс Маер Службите се повикани да го споделуваат 
Евангелието, да ги учат народите и да ја шират 
Христовата љубов. 
 
Преку медиуми ние ги учиме луѓето како да ја 
применуваат библиската вистина во секој аспект од 
нивниот живот и да ги охрабриме Божјите луѓе да 
служат на светот околу нив. Преку нашата мисија, Рака 
на надежта, ние обезбедуваме глобална хуманитарна 
помош, ги храниме гладните, ги облекуваме 
сиромашните, им служиме на стари лица, вдовици и 
сирачиња и им помагаме на луѓето од сите возрасти и 
во сите сфери на животот. 
 
Џојс Маер Службите се изградени врз основа на вера, 
интегритет и посветени поддржувачи кои го 
споделуваат овој повик. 
 
 

* * * 
За да добиете дополнително охрабрување од Џојс 
Маер Службите, ве молам посетете ја: 
 

tv.joycemeyer.org/Macedonian 




