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Revija je brezplačna. Že trideset let izhaja s pomočjo prostovoljnega dela in darov. 
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Več o reviji Above Rubies
Above Rubies je revija, ki spodbuja žene v njihovi pomembni nalogi biti žena, mati 
in gospodinja. Njen namen je držati kvišku, okrepiti družinsko življenje in dvigniti 
standard Božje resnice v narodu.
Ime je bilo izbrano iz Pregovorov (Prg 31,10) AMP "Sposobna, bistra in krepostna 
žena, kdo je on, ki jo lahko najde? Je mnogo bolj dragocena kot dragulji in njena 
vrednost  je  daleč  nad  rdečim korundom ali  biseri".  (A capable,  intelligent  and 
virtuous woman, who is he who can find her? She is far more precious than jewels 
and her value is far ABOVE RUBIES or pearls.)
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dopisano (KJV – King James, CHR – Anton Chraska, AMP – Amplified bible).
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Iz našega v vaš dom
Slika: Serene, Evangeline in Pearl

Slika: Serene in Pearl pred novim Above Rubies 

studijem, v katerem bosta snemali posnetke za 

njune albume.

Slika: Colin in Nancy z njunimi štirimi posvojenimi otroci  

iz Liberije – John, Psalmody, Saphire in Mercy.

Slika: Pearl z najmlajšo hčerko, Autumn Rose.

Trenutna pomoč Above Rubies – Felicity in Alison 

Hanlon iz Nove Zelandije, Leah Canales iz 

Virginije in Mary Daniels iz Tennesseeja.

Lahko verjamete? Že trideset  let  izdajamo revijo 
Above Rubies!  Z izdajanjem sem pričela v  Palmerston 
North na Novi  Zelandiji  septembra leta 1977!  Po Božji 
čudoviti  milosti,  še  vedno  izhaja.  Serene  je  bila  stara 
komaj osem mesecev, ko sem pričela z revijo in sedaj je 
mati enajstim otrokom. Dosegli smo generacijo mater in 
sedaj dosegamo njihove otroke, ki so postali naslednja generacija mater. In njihovi 
otroci bodo kmalu začeli še eno generacijo. Moja najstarejša vnukinja, ki še ni bila 
iskrica v očeh njenega očeta, ko sem pričela z Above Rubies, bo kmalu stara 21 
let. Kako čas leti.
Revija Above Rubies se je razširila iz Nove Zelandije v Avstralijo, kjer smo živeli 
med leti 1982 in 1991 in potem v Ameriko, kjer sedaj živimo že 16 let. In gre v 
preko 100 držav po vsem svetu. Prvo izdajo sem natisnila v nakladi 1.500 izvodov. 
Tokratna številka je natisnjena v 128.000 izvodih.
Služenje  Above  Rubies  se  je  razvijalo  od  revije,  ki  vsebuje  glasbo,  srečanja, 
seminarje,  navodila,  CD-je,  DVD-je  in  knjige.  V  zgodnjih  letih  smo  izdali  dva 
posnetka pesmi za matere; „Her price is Above Rubies (Njena vrednost je nad 
rubini)“ in „The Hand that rocks the Cradle“ (Roka, ki ziblje zibko). Pearl in Serene 
sta bili majhni deklici, ko sta moja družabnika Lois in Janie napisala in posnela te 
pesmi,  čeprav  sta  Pearl  in  Serene  posneli  eno  od  teh  pesmi  na  albumu  z 
naslovom „Nana and Granddad and Me (Babica in dedek in jaz).
Odrasli sta in nadaljujeta služenje s spodbujanjem mater in žena po svetu. V letih 
pred poroko sta peli za glasbeno založbo v Nashvillu, toda sedaj sta poročeni in 
prišli  so  otroci;  kariero  sta  pustili  ob  strani  zaradi  njihovega klica  materinstva. 
Prepričana sem, da ste že bili blagoslovljeni z njunim CD-jem: Peace over Me (Mir 
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povsod nad menoj) in Soothe me (Pomiri me).
Sedaj so na voljo njuni zadnji posnetki. Tokrat je to album z uspavankami. Toda to 
je več kot samo album, ki zaziba vaše dojenčke in otroke v spanje. Tudi sami si ga 
boste želeli vedno znova predvajati. Prinesel bo mir vašemu domu. Spokojnost 
vašemu srcu. Meadow, Pearlina hčerka, prav tako v nekaterih pesmih poje skupaj 
s Serene in Pearl. Če ste na srečanju Above Rubies slišali peti Meadow, jo boste 
skušali  slišati  tudi na albumu. Navdih za naslovno pesem  albuma  Angel in my 
Arms (Angel v svojih rokah) je dala Meadow in ona poje vodilni glas v tej pesmi. V 
naročju držeč svojo majhno sestrico Autumn je prihajala iz spalnice in pela besede 
k melodiji pesmi, ki je na albumu: „Angela držim v svojih rokah, majhnega angela 
v mojih rokah...“
Ena od mojih priljubljenih pesmi na albumu je Hushaby (Psssttt!),  kjer Serene, 
Pearl in Meadow  pojejo  skupaj. Čudovito. Moževa priljubljena (rad jo posluša v 
avtu, medtem, ko se vozi) je Baby, Don't be Blue (Otrok ne bodi otožen), pravi 
blues.
Pred kratkim smo pridobili majhno kočo, kupljeno od Amišev, za snemalni studio, 
ki nam bo omogočala, da bomo pogosteje kot v preteklosti izdajali albume. Nahaja 
se prav poleg Charliejevega in Pearlinega doma. Dosedaj je Charlie, Pearlin mož, 
ki izdaja njene albume (Perl je srečala Charlieja medtem, ko je pred mnogimi leti 
snemala njen prvi album), delal v eni od njunih spalnic. Na žalost je lahko delal 
samo  kadar  otrok  ni  bilo  v  hiši.  Lahko  si  predstavljate,  kako  zelo  ju  je  to 
omejevalo.
Serene and Pearl  sta napisali  že vse pesmi za prihodnja dva albuma. Čakata 
samo še na snemanje. Album katerega nameravata posneti je posebej namenjen 
možem in ženam. Tudi tega boste imeli radi.
Za to izdajo, ko praznujemo tridesetletnico, sem pravzaprav uspela vse tri punce 
pripraviti  k  pisanju.  Vem,  da  vsakokrat  radi  slišite  od  njih,  četudi  vedno  ne 
utegnejo. Preglejte strani in videli boste članek od Evangeline, Pearl in Serene. In 
tudi enega od mojega moža Colina!
Pred časom sem prejela veliko želja od ljudi, ki so me prosili, naj povem o svoji 
družini, z drugimi besedami, kdo je kdo v naši družini. Mnogi so zmedeni, ker ne 
vedo  kateri  otrok  pripada  kateri  družini.  Tukaj  je  trenuten  seznam po  datumu 
rojstva otrok:
Wesley  in  Sharon  in  njuni  otroci,  Chanel  (20),  Grace  (14),  Anna  (6)  in  John 
Wesley (Jack) (2).
Evangeline (Vange je pet minut starejša, kot njen brat dvojček Stephen) in mu ne 
dovoli pozabiti ta pomemben košček informacije in Howard ter njuni otroci, Zadok 
(14),  Sharar  (13),  Rashida  (11),  Crusoe  (9),  Jireh  (8),  Arrow (6),  Tiveriah  (4), 
Sahara (2) in dojenček (5 mesecev).
Stephen in Simone in njuni otroci, Gabriele (Gabi) (16), Josephine (JoJo) (10) in 
Oliver (5).
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Rocklyn  in  Monique in  njuni  otroci,  Joshua (6),  Harrison (Harry)  (3)  ter  konec 
januarja 2008 pričakujeta novega dojenčka, ki bo najin 35 vnuk.
Pearl  in Charlie in njuni  otroci,  Meadow (12),  Bowen (8),  Rocklyn (Rocky) (7), 
Noble (5) in Autumn Rose (2).
Serene in Sam in njuni otroci so Selah* (16), Kula* (16), Jabin* (15), Isaiah* (11), 
Arden – prvorojenec (9), Chalice (7), Cherish* (7), Cedar (4), Engedi* (3), Vision 
(2),  Shepherd  (5  mesecev).  Zvezdica  pomeni  otroke,  posvojene  iz  Liberije  v 
zahodni Afriki.
Najinii  ljubljeni  novi  otroci,  posvojeni  iz  Liberije,  John  (17),  Psalmody  (16), 
Sapphire (16) in Mercy (15).
Ko sem pričela z Above Rubies nas je bilo samo osem. Sedaj nas je v naši družini 
53. Počakajte, dokler ne pričnejo prihajati pravnuki!
Bralka Above Rubies mi je poslala elektronsko pismo: „Želim vam povedati, da 
gostim spletno stran online Biblične šole  na 'The Power  of  Motherhood'  (Moč 
materinstva).  Čudovito  učenje!  Naredila  sem blog,  na katerem se pogovarja  o 
knjigi. Upam, da bodo tiste, ki bodo prišle na moj blog prebrale tudi opombe ob 
učenju in bodo začele z lakoto v srcu iskati resnično materinstvo. Blog katerega 
sem pričela, se nahaja na strani www.thepowerofmotherhood.blogspot.com.“ Tina 
ima sedem dragocenih blagoslovov in enega na poti.
Naj vas Bog blagoslovi, kot raste vaša družina za Boga in naj dvigne standard na 
vaših  ulicah in  mestih  kjer  živite.  Pregovori  11,  11 pravijo:  "Blagoslov  iskrenih 
povzdiguje mesto.“ Družina, ki je  pravična, bo blagoslovila mesto v katerem živi. 
Več pravičnih družin v mestu, več blagoslova bo v mestu. In konec koncev tudi v 
narodu. Trdni, bogaboječi zakoni in družine lahko narod naredijo velik.
NANCY CAMPBELL

Kdo ima rad čokolado?
Moram priznati,  da  jo  imam rada,  toda  vedno se  discipliniram in  rečem:  „Ne, 
hvala.“  Oh,  da,  spomnim se,  ko  sem se  razvajala  ob  obisku  Ženeve  v  Švici. 
Spominjam se kako sem hodila  po ulici  in  lebdela  na zraku,  ko  sem hrustala 
prijetne okusne Švicarske čokolade.
Kakorkoli, ko sem urejala Pearlin članek (stran 21-22) sem presenečena prebrala, 
da Pearl in Charlie  vsak večer  skupaj jesta čokolado? Na pomoč! Svoje otroke 
sem vzgojila,  da se izogibajo  vsej  hrani  s  sladkorjem.  Skoraj  gotova sem,  da 
Serene v celem tridesetletnem življenju ni položila koščka sladkorja v svoja usta.
„Pearlie, kaj delaš, ko vsak večer ješ čokolado?“ sem jo vprašala.
„Se ne zavedaš, da je temna čokolada zelo dobra zate?“ je odgovorila.
In rekla sem si, da je najbolje, da to preverim in seveda sem ugotovila, da je to 
res. Neverjetno, toda kakav ima eno največjih antioksidantskih vrednosti. Izvedela 
sem celo za izdelek, ki ne vsebuje samo nepredelane temne čokolade, temveč 
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vsebuje tudi açai (op. prev.:visoko energijska jagoda iz posebnega Amazonskega 
palmovega  drevesa)  in  borovnice  -  vsako  od  teh  hranil  vsebuje  ultra  visoke 
vrednosti  antioksidantov.  Ta izdelek imenovan Xocia ne vsebuje konzervansov, 
polnil ali kofeina. Obstajajo pričevanja o ljudeh, ki so izgubili težo, ker so jedli to 
čokolado.  Drugi  potrjujejo  zniževanje  holesterola,  izboljšanje  po  kronični 
bolečinski bolezni 'fibromyalgia' in seveda vemo, da znižuje krvni pritisk.
Potem, ko sem vse to našla, sem pomislila, da po vseh teh letih lahko postanem 
nedisciplinirana in   vsake toliko časa jem čokolado.  Toda preden se sprostite, 
vedite da mora to biti temna čokolada z 70-85% kakava.
Če ste ljubiteljica čokolade in želite pohrustati ultra zdravo čokolado, pojdite na 
spletno  stran  http://mxi.myvoffice.com/greatchocolate ali  pokličite  Debbie 
McKenzie na telefon 615-337-3275.

Še en brat?
Devetindvajsetega  aprila  2007  je  moja  mami  rodila 
najprikupnejšega otroka.  Imenuje  se Levi  James in  je  osmi 
otrok  v  naši  družini.  Sem  njegova  sestra...  njegova  edina 
sestra! Da, res je, nimam nobene sestre, toda imam sedem 
najboljših bratov sploh!
Rada imam svoje življenje. Všeč mi je biti članica velike družine. Tega sploh ne bi 
spremenila!  Imam  čudovitega  očeta  in  mamo,  sedem  čudovitih  bratov  in 
najpomembnejše,  Odrešenika,  ki  me  ima  rad  in  je  dal  svoje  življenje  zame, 
grešnico, v potrebi odpuščanja.
Opazila  sem,  da  so  razlike  med imeti  sestre  in  imeti  brate  in  te  so:  nobenih 
majhnih pentelj ni za v dekliške lase, nobenih majhnih oblekic ali punčk ni naokoli, 
prav tako ni nobenih belih čeveljčkov in čipkastih načičkanosti. Nekaj izmed stvari 
okrog hiše vključuje  otroške avtomobile  in  tovornjake.  Kaj  bi  rekli,  če  bi  videli 
močerada, katerega so ujeli, ali dve kači kateri držijo v rokah! Zanima me kaj bi si 
mislili  tistega dne, ko je žaba v vedru našla dom v naši hiši. Nimam rada prav 
vseh teh stvorov katere najdejo fantje. Ne primem kač, niti ne pestujem žabe! Ne 
hvala.
So stvari katere jaz počnem in oni ne in so stvari katere oni počno, toda jaz jih ne! 
Jaz  sem na  primer  popolnoma zadovoljna,  ko  berem otroško  knjigo  „Anne of 
Green Gables“, medtem ko imajo fantje mnogo rajši uganke! Varujem otroke, oni 
kosijo sosedovo travo.
Nekaterim ljudem se zdim vredna usmiljenja. Nisem prepričana zakaj, ker sem jaz 
tako srečna! Mislijo, da fantje samo posedajo naokoli. Lahko ste prepričani, da ne! 
Vsi zlagajo perilo in to ni tako majhno opravilo pri desetčlanski družini! Starejši 
fantje po vsakem obroku počistijo kuhinjo. Zagotovo vedo kako kuhinjo narediti 
urejeno in čisto! So v veliko pomoč.
Vsi  imamo radi našo veliko družino!  Moja mama vedno pravi,  da imamo naše 
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najboljše prijatelje ves čas okoli sebe. In to je res. Zabavo za rojstni dan ali kaj 
podobnega imamo lahko preprosto brez  potrebe, da bi vabili še koga drugega! 
Brez težav se lahko igramo igro za pet oseb. Problem predstavljajo igre za dve 
osebi.
Rada opazujem svoje brate, kako se spreminjajo v mlade fante. Na primer, moj 
oče v službi potuje in je od doma cel teden ali celo dva tedna. Ko ga ni doma, moji 
bratje resnično varujejo mojo mamo in mene, ter drug drugega. Sami naredijo vse 
vrste  popravil.  Lepo  je  videti  kako  mlajši  fantje  sledijo  zgledom starejših.  Kot 
Noah, ki ima štiri leta in stoji pri vratih cerkve in jih drži odprta, dokler ne ugotovi, 
da ga ni z nami,... ker še vedno drži vrata!
Z mojo družino sem zelo blagoslovljena.  Počutim se prav posebno, ker me je 
Gospod izbral, da sem velika in edina sestra sedmim fantom! Ko se je rodil Levi, 
ni  bilo  niti  sekunde  razočaranja,  da  ni  deklica.  Bili  smo  in  smo  še  vedno 
popolnoma vznemirjeni z novim prirastkom v naši družini!
Molim, da bi vsak član naše družine svetil kot zvezda v tem temnem svetu za 
Boga. Upam, da bom nekega dne imela veliko otrok, kot družina v kateri  sem 
odraščala.
SYDNEY HALLADAY (15 let)
Winnipeg, Manitoba, Canada
Rod in Susan sta blagoslovljena s Sydney (15), Devin (13), Ryan (11), Nicholas 
(9), Joshua (6), Noah (4), Benjamin (2), in Levijem (2 meseca).
Sydneyjina mati, Susan organizira srečanje Above Rubies v Manitobi, ki bo od 2. 
do  4.  maja  2008.  V  stik  z  njo  lahko  pridete  preko  e-maila: 
rsmanyblessings@hotmail.com, tel: 204-253-6059.

Brez posojil!
Oktobra 2008 bo za naju z možem mejnik. Poročena sva trideset let! 
Kakšen čas je bil to!
Moji  starši  so se ločili  in doživela sem težave s financami,  do katerih pogosto 
privede razveza. Možev oče je bil častnik v ameriških letalskih silah s finančno 
gotovostjo katero ponuja kariera, njegova mati pa je bila gospodinja. Tudi Rick je 
delal kariero v ameriških letalskih silah.
Po osmih letih zakona, sva čutila, da je čas, da Rick pusti službo. Ta sprememba 
je  prinesla  tri  leta  finančnih  težav.  Težko  je  bilo  najti  zaposlitev.  Oba sva bila 
prepričana, da naju je Bog privedel na ta kraj in če On lahko poskrbi za Izraelce v 
puščavi, lahko poskrbi za naju v tej „najini prostovoljni“ puščavi. Ne glede kako 
nizek je bil plačilni list, sva vedno najine „prve sadove“ dala Bogu, kot desetino. 
Vedela sva, da je Bog oskrbovalec vsega.

Ne čakajte, pričnite takoj!
Brusila sva najine spretnosti v upravljanju hišnega proračuna. Zadnja stvar, ki bi jo 
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lahko mojemu možu, ki je težko delal, rekla, je, da njegov prihodek ni dovolj velik. 
Naučila sem se kako prehraniti našo družino z dvema odraslima in tremi otroci s 
100 $ mesečno! Poznala sem blagoslovljen občutek kako glede preživljanja verjeti 
Bogu in videti kako nas On mogočno preskrbi.
Premaknili smo se v naslednjo fazo naših finančnih težav. Zaslužili smo dovolj, da 
smo lahko pokrili naše stroške, toda nič nam ni ostalo. Rešitev ni bila v tem, da bi 
moj mož delal več, temveč da se otresemo dolga, ki je tako težko pritiskal na nas. 
Morali smo to narediti, znotraj sredstev, katere smo imeli. Skrbno smo pregledali 
vsak naš izdatek. Naredila sem torbice iz blaga z zadrgo za vsako od kategorij 
izdatkov in  vanjo  položila  mesečni  znesek (npr:  gorivo).  Ta način  je  preprosto 
pokazal kam je odtekal denar.
Sedaj sva potrebovala način, kako z našim skromnim prihodkom hitro odplačamo 
najin dom in posojila. Med tem časom nama je Bog dodal v našo družino šest 
otrok. Ko sva se osredotočila na dolg in ga marljivo odplačevala, se je Rickov 
prihodek povečal.  Temu sva rekla „Malahijev učinek“.  Tukaj se Bog podpiše in 
pomnoži naša prizadevanja, ker je On zvest svoji Besedi. Tekom devetih let sva 
odplačala  80.000$ dolga s  povprečnim letnim prihodkom 28.700$ in  dodanimi 
šestimi otroci! Hura! Znebili smo se dolga!
Pred  šestimi  leti  smo se  preselili  ven  iz  mesta  in  kupili  majhen  dom z  nekaj 
poslopji na okoli 6,4 hektarih. Zaskrbljena sva bila, ko sva vzela novo posojilo, 
toda ker sva poznala Boga, naju je On vodil. Takoj po nakupu te zemlje smo še 
enkrat vse naše prihodke preusmerili v dodatno odplačevanje posojila. Imela sva 
posojilo z odplačilno dobo tridesetih let, katerega sva odplačala v desetih letih. 
Stvari  so  se pričele  spreminjati  septembra 2006,  ko je  tast  umrl.  Naslednjega 
decembra se je  zaradi  stečaja  podjetja  prekinila  dolgoročna pogodba z mojim 
možem.
Januarja  sva  od  mojega  tasta  prejela  dediščino.  Takoj  sva  vzela  velik  delež 
dediščine  in  z  njim  odplačala  posojilo.  Hura!  Zopet  smo  se  rešili  posojila! 
Preostanek denarja od dediščine nam je bil na voljo čist in brez drugih obveznosti. 
Želim poudariti to, da če ne bi bili marljivi pri dodatnem odplačevanju dolga, ne bi 
dobili dodatnega denarja iz dediščine. Mnogi ljudje čakajo do zadnjega trenutka, 
preden odplačajo svoje posojilo. Pravilna pot, da to storite in kjer boste videli priti 
Gospoda, je, da takoj odplačate dolg s tem kar imate. Ne čakajte, pričnite takoj! 
Zmogli boste!
To, skoraj tridesetletno potovanje je bila resnična pustolovščina. To pot si sama ne 
bi  izbrala  (kdo  bi  se  prostovoljno  javil  za  revščino),  toda  pomanjkanje  je  bilo 
začasno. Vzgoja, odnos z Bogom in pričevanje katerega imamo, pa je večno – in 
neprecenljivo.
LINDA BOYNTON
San Antonio, Texas, ZDA
info@radicaldebtelimination.com
Rickovi in Lindini otroci so Stephen, ki je poročen z Tabatho, Jason, poročen z 
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Diano, Jacob (23), Samuel (14), Peter (13), Abigail (11), Lydia (9), Ruth (8) in 
Rebekah (7).

Želite biti brez posojil?
Poglejte na spletno stran www.radicaldebtelimination.com
Radikalni ljudje dosežejo radikalne rezultate!
Ta  spletna  stran  je  nastala  na  podlagi  knjige  z  naslovom  „Radical  Debt 
Elimination“  (Radikalna  odstranitev  dolgov),  katero  sta  napisala  Rick  in  Linda. 
Knjiga je polna preudarnih nasvetov, katerih sta se med njunimi spodrsljaji naučila.

Svetla plat avtizma
(op.prev.: bolezenska zaprtost vase)
Medtem ko sem sedela na majhnem stolu v bolnišnični sobi, se 
zdi,  kot  da  čas  stoji.  Pred  menoj  so  bile  tri  ženske  podobne 
starosti, klinična psihologinja, delovni terapevt in govorni terapevt. Videti so bile 
nekako zbegano, sočutno, iščoč moj odziv na besede, katere je pravkar povedala 
diagnostična  zdravnica.  „Sally,  Andrew  ima  avtizem,  visoko  aktiven  avtizem.“ 
Besede so me udarile kot vlak na tirih, ki  se približuje, sam pa se nimaš kam 
umakniti ali skriti.
„AVTIZEM...Avtizem...Avtizem. To je strašna, težka beseda,“ sem premišljevala.
„Jenny,  kaj  to pomeni?“  sem se bolj  postavila,  kot  pa obotavljala.  Jenny Gibs, 
sposobna in zelo izkušena otroška psihologinja mi je počasi pojasnila: „To je čutno 
stanje  v  katerem je  Andrew zvezan  drugače  kot  drugi  otroci.  Pomeni,  da  se 
prezaposleno igra, ne odziva se na čustva in resnično ne more razbrati čustev, kot 
jih lahko mi. „Kakšen paket,“ sem premišljevala. In razmišljala, da ima to opraviti z 
menoj, v samo desetih minutah, desetih minutah, ki bodo preobrnile moje življenje 
za vedno.
Obrnila  sem se,  da pogledam mojega drugega sina,  Matthewa,  starega devet 
mesecev, kako tiho sedi na tleh in se igra s kockami. Z dvemi leti je bil Andrew kot 
ponavadi na svojem trebuhu in počel čudne stvari z „Thomas the Tank engine“ 
(op.  prev.:  vlak  igrača)  in  pozorno strmel,  kako se kolesa premikajo  naprej  in 
nazaj, medtem, ko je potegoval igračo. Kako preprost otrok. Lahko sem ga pustila 
ure in ure, da se je sam igral. Težko govoreč zgrabi moj kazalec in me pelje, da se 
dotaknem nečesa kar mu je všeč, najpogosteje kaj takega, kar se lahko vrti  v 
krogih. Nežen fant po naravi je bil pri rosni starosti dveh let sanjski otrok. Se bo to 
sedaj spremenilo? Bom sedaj imela opravka s fantom, zvitim v kotu, ki kriči in 
nerazumljivo vpije? Konec koncev je to slika mnogih izmed nas, ki jo imamo glede 
avtističnih otrok.
Na poti domov so se mi po glavi motala vprašanja. Kaj naredijo drugi ljudje, kadar 
dobijo diagnozo za njihovega otroka ali dojenčka? Na predporodnem tečaju so mi 
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rekli, da je manj kot 1% možnosti da bom imela otroka s Posebnimi Potrebami. 
Zamislite si, zadela sem glavni dobitek!
„Bog, kako si lahko to storil?“ sem jokala. Kaj se sploh dogaja? Utrujena sem že. 
Pri  starosti  36  let  imam dva  dojenčka  mlajša  od  treh  let.  Kaj  to  ni  dovolj  za 
kogarkoli, da shaja s tem? Kaj sem storila? Ali sem, medtem ko je bil Andrew v 
trebuhu, povzročila da ima avtizem?
Ko sem tega dne prispela domov iz  bolnišnice,  sem takoj  stopila  do telefona. 
Najprej sem poklicala svojo taščo. Solze so tekle. Nad novicami sva bili obe kot 
ohromljeni. Čez nekaj ur se je vrnil domov Robin. To kar se je zgodilo potem, je bil 
odločilen trenutek. Ko me je Robin s svojim rokami objel, sem čutila, da je vame 
prišla nadnaravna moč, ki je niti kdaj prej, niti kasneje, nikoli nisem več občutila. 
To je bilo fizično srečanje, povsem edinstveno in izredno. Gospodov Sveti Duh je 
bil ta, ki me je napolnil z močjo, da sem lahko mati mojemu otroku, ki ima avtizem.
V naslednjih dnevih, tednih in mesecih, ki so se vrstili, sem se odločila, da grem 
na delo. Rekla sem si: „Sally, pojdi in razišči to stanje od znotraj navzven. Postala 
boš strokovnjak za to stanje, kot nobena druga meni znana oseba. Premagala boš 
to stvar z vso močjo, ki ti jo je dal Bog. Da, utrujena boš; sovražila boš to stanje 
zaradi njegove narcisoidnosti in občasnih spominskih preganjavic. Prav tako boš 
opazila, da je to stanje 'Svetla plat v bogati tapiseriji življenja', tem, ki lahko vidijo 
srebrn dodatek na s temo napolnjenem nebu.“
Kako resnične so bile te besede, kot preroška molitev v temno luknjo mojega srca 
in spomina. Zgornje besede so se uresničile in še več kot to. Ta diagnoza me je v 
zadnjih  dvanajstih  letih  pahnila  na področja,  o  katerih  kot  normalna krščanska 
ženska  nikoli  sploh  ne  bi  premišljevala.  Področje  mentalnega  zdravja  – 
psihologija, psihiatrija in v zadnjem času svetovanje. Vrglo me je v raziskovalno 
delo,  kjer  skušam uskladiti  duhovno s psihološkim,  mentalno stanje  zdravja in 
možgansko kemijo, greh napram psihologiji.
Moje srce je zraslo v milosti in sočutju do stopnje, kjer kot delovni duhovnik lahko 
delam  z  najstniki  in  odraslimi,  ukvarjam  se  z  raziskavo  mentalnega  zdravja, 
resničnega in navideznega. Avtizem sem doumela do stopnje,  da o tem lahko 
govorim.  Srečala  sem  matere  z  diagnosticiranim  avtizmom  v  njihovi  družini, 
sočustvovala  z  njimi  in  jim  bila  celo  mentorica.  S  strokovnjaki  vseh  nivojev, 
svetovalci in terapevti in drugimi profesionalci lahko govorim zaupno o zadevah, ki 
se tičejo človeške narave kot take.
Bog je iz mene potegnil darove za katere nikoli nisem vedela, da jih imam. Še 
vedno se občasno borim z depresijo in neverjetno utrujenostjo. Pričakovano, to ni 
bila lahka pot. In takrat sem odkrila, da imata še druga dva moja otroka prav tako 
v blagi obliki ADD (op. prev.: pomanjkljivo pozornost) in Dyslexia (op. prev.: težja 
izgovorjava in branje). Moje potovanje še ni končano, toda Bog je bil ves ta čas z 
menoj in je še vedno.
Kaj pa Andrew? Kje se nahaja v tem kritičnem času? Imamo tihega, še vedno 
ljubkega  14  letnega  sina,  ki  je  z  nami  na  tem  edinstvenem potovanju.  Naša 
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družina osebno pozna vse države in  glavna mesta na svetu,  njihove zastave, 
njihovo prebivalstvo, katere države so bogate in katere so revne, imena svetovnih 
rek in gora in v zadnjem času vse mostove sveta.
Z Andrewom smo v njegovi obsedenosti potovali z vsemi vlaki, letali in ladjami, ki 
so  kadarkoli  bile  izumljene,  z  vsemi  njihovimi  hitrostmi.  Zelo  obožuje  zunanje 
življenje, uživa ob sprehodu vzdolž reke Waikato in obožuje gore Nove Zelandije. 
Andrew je nagnjen k študiju, natančen otrok, miren fant, ki ne mara prepirov. V 
svojem življenju ima Gospoda in je bil krščen. Je zelo zvest Svojemu Gospodu in 
lahko vidimo, da bo to najbrž trajalo vse njegovo življenje. Ima rad srednjo šolo in 
Center za pomoč.
„Mama, tam želim ostati do svojega 21. leta, tako mi je všeč, potem pa bi rad živel 
s teboj in očetom vse svoje življenje,“ nam pravi.
Kakšna radost v naših življenjih je ta sin. Kakšno modrost in preprostost je Bog v 
dal v našo „svetlo  plat“ življenja.
SALLY BOOM
Hamilton, Nova Zelandija
salbo@maxnet.co.nz
07-8298369
Slika: Robi in Sally z njunimi otroci – Andrew (14), Mathew (13), in Rachael (10).

„Najkrajša razdalja med problemom in rešitvijo je razdalja med vašimi koleni in 
tlemi.“

Charles Stanley

Mami je v stiski
November je bil zelo zanimiv mesec za našo družino. Tri tedne sem bila bolna 
(dvakrat infekcija v grlu in vnetje sinusov), medtem, ko so bili moji otroci prav tako 
tu in tam bolni. Najslabše je bilo, ko se je Marcusova pljučnica končala z razlitjem 
zunaj njegovih pljuč in so nam rekli, da naj ga z rešilcem prepeljemo v otroško 
bolnišnico Dornbecher na infuzijo. Popolnoma sem bila pretresena in nisem imela 
pojma, kako bolan je bil ubogi otrok.
Veliko  ljudi  je  molilo  zanj.  Marcus  nikoli  ni  bil  videti  zelo  bolan!  Zdravnik  je 
venomer ponavljal, da je videti neverjetno zdrav, glede na tako izrazit rentgenski 
posnetek prsnega koša! Bog je tekočino okoli njegovih pljuč obvaroval, da se ni 
okužila in po dveh dneh v bolnišnici in veliko antibiotikov (skozi infuzijo) Marcusu 
ni bilo potrebno vložiti pljučne cevke.
Kako  se  torej  mama lahko  sooči  s  takšno  stisko?  Tako  sem hvaležna,  da  si 
skušam zapomniti besede iz Svetega pisma na pamet. So časi, ko s seboj nimaš 
Svetega pisma. To je bil eden od njih. Mesto Dalles sem zapustila (z rešilcem) 
samo z oblačili za dva dni. Ves čas sem premišljevala: „Želim si, da bi imela Sveto 
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pismo,“  toda mislim,  da je  bilo  to  zame dobro.  Bila  sem prisiljena,  da sem si 
priklicala Besede, katere sem si zapomnila. Zanesla sem se Nanj, ki je Besede 
napisal, da me spomne na tiste, ki sem jih najbolj potrebovala. Bog je spoznal 
mojo potrebo! Znova in znova sem molila verze iz Svetega pisma. Nikoli nisem 
bila zbegana. Nikoli nisem dvomila o Božji dobroti.
Ko sem pričela skrbeti glede Marcusa, sem rekla Bogu: „Ta otrok je tvoj, ti si ga 
ustvaril. Popolnoma ti zaupam, ne glede kaj se bo zgodilo.“Ko v sebi nisem imela 
moči,  sem  jokala  k  Bogu:  „Bog,  potrebujem  počitek!  Potrebujem  tvojo  moč!“ 
Preskrbel me je z vsem, kar sem potrebovala, od ljudi, ki so pazili na preostale 
otroke,  do  obrokov  hrane,  ki  so  mi  jih  prinesli  prijazni  prijatelji,  do  družine, 
prijateljev in našega čudovitega pastorja, ki je z menoj molil po telefonu.
Ko smo se peljali iz otroške bolnišnice, je moja mama vzela najinega najmlajšega 
sina Andrewa na ER (op. prev.: Emergency Room – intenzivno), ker ni mogla zbiti 
njegove vročine. Tudi na njem so naredili rentgenski posnetek pljuč in ugotovili da 
ima tudi on pljučnico! Nisem mogla verjeti. Ko sem prišla domov in ga videla kako 
bolan je izgledal, sem samo jokala. Čeprav sem tako hvaležna. Ker so naredili 
rentgenski posnetek pljuč, so jo ujeli resnično zgodaj in čudovito se je odzval na 
antibiotike.
Vztrajajte pri učenju Svetega pisma na pamet, da kadar pridejo vaše preizkušnje, 
da ste pripravljeni in opremljeni.
STACIE BROWN
The Dalles, Oregon, ZDA
sbfirefighter@embarqmail.com
Steve in Stacie imata pet blagoslovov – Joshua (8), Marcus (6), Jessica (4), 
Andrew (2) in Jacob (4 mesece).

Ena od hudičevih skrbi je, da odvrne svete od molitve.
Ne boji se študija brez molitve,

dela brez molitve, religije brez molitve. Smeji se našemu garanju,
posmehuje se naši modrosti, toda trepeta kadar molimo.“

Samuel Chadwick
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Graditelji oltarjev
Že veliko generacij se družine kristjanov zbirajo okoli 
mize z namenom imeti družinsko molitev. To je bilo 
običajno znano kot Družinski Oltar. Ta družinski oltar 
je  bil  spoštovan  in  pomemben  del  vsakdanjega 
družinskega življenja. Oče, kot glava družine bi prebral odlomek iz Svetega pisma 
in molil. V veliko primerih je povabil tudi ostale družinske člane k molitvi za tiste, 
katere imajo radi, kot tudi za narod.

Abrahamova gradnja oltarjev ima še vedno pozitiven vpliv na svet danes.
Veliko krščanskih družin tudi spodbuja vsakega posameznega člana, da razvije 
svoje osebno, dnevno molitveno življenje, kot tudi, da se udeležuje medtedenskih 
molitvenih srečanj. Ta navada ni bila zapažena samo v Ameriki, temveč v vseh 
krščanskih državah.
Z nastopom televizije in še bolj nedavno z dobo računalništva se je družinski oltar 
zrušil. V mnogo krščanskih družinah ta običaj sploh ne obstaja več. Ni čudno, da 
se krščanske družine rušijo in ne morejo biti več varni temelji zahodne družbe, kot 
so bili nekoč. 
Toda z mojo ženo sva odrasla v družinah, kjer se je Sveto pismo bralo in se je 
molilo,  običajno  ob  koncu  večerje.  S  to  navado  sva  nadaljevala  skozi 
štiriinštirideset let svojega zakona vse do današnjih dni. Ta običaj se je izkazal 
spet in spet in je združujoča izkušnja, kot tudi ustvarja občutek blaginje, miru in 
varnosti v domu. Samo Bog ve kako zelo vsi to potrebujemo v teh dneh velike 
krhkosti.
Običajno  uporabljamo  knjigo  predanosti  imenovano  "Dnevna  luč",  ki  vsebuje 
jutranje in večerne odlomke Pisem iz različnih knjig Svetega pisma na določene 
teme. Zaradi obveznosti in pritiskov dne, s katerim se soočimo z jutrom, berem 
jutranje odlomke na glas po zajtrku in molim za vso družino.
Zvečer, ko še vedno sedimo za mizo po večernem obroku in preberem večerno 
posvetitev, sledijo vprašanja. Potem vsak, ki sedi okoli mize moli. Pogosto imamo 
bolj  obiskana  molitvena  srečanja,  sedeč  za  mizo,  kot  v  nekaterih  cerkvah 
molitvena srečanja. 
Ko zaključimo, se vsak zahvali materi za njen trud pri ustvarjanju tek vzbujajoče 
večerje. Velik blagoslov, ki prihaja iz tega je, da se mati/žena počuti blagoslovljeno 
in cenjeno za njeno materinsko službo v družini.
"Angel GOSPODOV utrjuje tabor okrog tistih, ki se ga bojijo, da jih rešuje." Ps 
34,8 Družinski oltar dokazuje naš strah in zaupanje Gospodu. Lahko počivamo 
ponoči, vedoč, da angel Gospodov pazi na nas in nas rešuje pred vsemi napadi 
sovražnikov.
Pogosto prosimo različne člane svoje družine, da molijo za druge narode, kot tudi 
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za našega. Nikoli ne smemo podcenjevati moč družinske celice, kadar pride do 
molitve. To je prostor, kjer se lahko zgodi močna molitev v enotnosti, da zveže 
dela hudiča in osvobodi verig, ki vežejo posameznike in narode. Družine, ki molijo 
lahko vplivajo na narode sveta izza svoje družinske jedilne mize.
Pred  kratkim  sem  bil  obveščen,  da  je  petindvajset  milijonov  študentov  na 
Kitajskem (en milijon samo v provinci Beijingu) iz katerih bodo prišli novi voditelji 
tega  naroda.  Krščanska  glasbena  skupina  je  igrala  v  predavalnici,  ki  je  bila 
prenapolnjena. Ko so študentje izvedeli, da je skupina pela o Jezusu Kristusu, so 
bili obkroženi z gnečo študentov, ki so resno želeli izvedeti več o Jezusu.
Kako čudovito! Spominjam se, da sem kot mladenič odraščajoč na Novi Zelandiji 
obiskoval molitvena srečanja za prelom trdnjave komunizma na Kitajskem. Eno 
največjih prebujenj se dogaja med kmeti in poljedelci na Kitajskem, toda sedaj je 
tudi mladina na univerzah lačna, da bi izvedela o Jezusu. Verjamem, da so mala 
družinska  molitvena  srečanja  igrala  veliko  vlogo  v  tem velikem prebujenju  na 
Kitajskem. Svoje družine lahko spodbujamo, da ustavijo moč islama.
Se  zavedate  strašnega  potenciala,  katerega  ima  vaša  družina,  ko  moli? 
Neprestano  ponavljam  staršem,  "Če  svoje  družine  niste  naučili  moliti,  svoje 
družine niste naučili najpomembnejšega, kar lahko naredite.
1 Kr 18,30 pravi, "Tedaj je Elija rekel vsemu ljudstvu: »Pridite k meni!« Ko je vse 
ljudstvo prišlo k njemu, je popravil GOSPODOV oltar, ki je bil razdrt." Kot Elija, 
moramo tudi mi popraviti oltar, ki je bil podrt.
Abraham, mož vere in oče vsega očetovstva je zgradil številne oltarje. Kamorkoli 
je šel, je zgradil oltar, da bi klical k Bogu. Izak in Jakob, njegova potomca sta 
ravno  tako  gradila  oltarje.  Storili  bomo  dobro,  če  tudi  mi  naredimo  tako  in 
prejmemo  enako  priporočilo,  kot  ga  je  Bog  dal  Abrahamu  v  1  Mz  18,17-19, 
"GOSPOD si je rekel: »Ali naj skrivam pred Abrahamom, kaj nameravam storiti? Iz 
Abrahama bo vendar nastal velik in mogočen narod in v njem bodo blagoslovljeni 
vsi narodi zemlje. Izbral sem ga, da bo zapovedal svojim sinovom in svoji hiši za 
njim, naj se držijo GOSPODOVE poti in ravnajo v skladu s pravičnostjo in pravico; 
tako bo GOSPOD izpolnil Abrahamu, kar mu je obljubil.« "
Nikoli nismo brali, da bi Lot gradil oltarje, čeprav se je zadrževal v okolici Sodome 
in Gomore. Če bi gradil oltarje in na njih klical ime Gospoda, kot je to delal njegov 
stric, bi njegov konec ne bil tako opustoševalen. Namesto tega je prenašal izgubo 
vsega.
Abrahamovo grajenje oltarjev ima danes še vedno pozitiven vpliv na svet. Očitno 
je, da je Bog zaupen prijatelj vseh, katerih način življenja je, da kličejo k njemu. 
Jak 2,23
Nedavno sem bral o skupnosti na Škotskem med časom reformacije. V letu 1647 
so  ustanovili  urad  za  družinsko  čaščenje  za  njihove  vernike.  Določili  so  celo 
služitelje  in  starešine,  da  se  prizadevno  prepričajo,  da  vsaka  družina  izvaja 
družinsko čaščenje. Če je katera od družin zanemarjala to dolžnost, je bil glava 
družine na samem opomnjen. Če se je to zanemarjanje nadaljevalo, je bil ukorjen 
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pred  celo  skupnostjo.  Če  je  še  vedno  zanemarjal  družinsko  čaščenje  po  teh 
grajah, je bil izključen in odstranjen od Gospodove večerje. Ali si lahko zamislimo, 
da bi se to dogajalo danes?
Ko je moj brat pred leti priletel v Seul (Koreja) je opazil, da je bilo mesto osvetljeno 
s tisočimi osvetljenimi križi na strešnih slemenih hiš. Ti osvetljeni križi so obveščali 
ljudi,  kje  so bile  hišne molitvene skupnosti.  Nekoč,  ko  sem molil,  sem videl  v 
svojem duhu luči kot plamene ognja, ki so sijale v temi iz določenih domov po 
državi. Gospod mi je dal razumevanje, da so bili to domovi, kjer so se družine 
dnevno zbirale skupaj za molitev.
Nikoli, res nikoli ne podcenjujte moči družinskega oltarja. Je močan kot nebeško 
kraljestvo,  ker  resnično  nebeško  kraljestvo  je  namenjeno  spodbujanju  majhnih 
otrok, da pridejo k Njemu (Jezusu). V Lk 18,16 je Jezus rekel: »Pustite otroke, da 
prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo«. Družinski oltar 
je mesto, kjer pritegnete svoje otroke h Gospodu. Ne obstaja druga vzgoja, ki se 
lahko primerja s tem.
COLIN CAMPBELL
„Daily light“  (Dnevno luč) lahko naročite v krščanski  knjigarni ali  jo poiščite na  
internetu na Googlu. Uporabljamo King James Version, toda vi lahko izberete tudi  
druge verzije.
Tukaj je nekaj korakov, da jih naredite v gradnji svojega družinskega oltarja:
1. Začnite takoj. Ne odlašajte.
2. Dobite si dobro knjigo predanosti, ki je primerna starosti vaših otrok (predlog 
prevajalca:  Čudežna  knjiga:  dogodivščine  z  Bogom  za  vsak  dan,  ISBN  961-
91329-4-7), ali izberite del Svetega pisma, da ga vsak preberete.
3. Mož bi moral prevzeti vodstvo v ustanavljanju in vodenju družinskega oltarja. 
Če mož ni zmožen tega narediti, lahko žena opravi svoj delež.
4. Vsakogar spodbujajte k molitvi. Prepričajte se, da vsak moli tako, da je lahko 
uslišan in lahko vsi rečejo: »Amen.« Učite otroke, da ne momljajo njihovih molitev
5. Molite strastno. Zapomnite si: Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega. 
6. Pojte pesmi hvalnice. 
7. Nadaljujte z družinskim oltarjem, čeprav imate obiskovalce.
8. Če izpustite večer, se hitro povrnite k nadaljevanju večerov.

Patriarhi, ki so bili graditelji oltarjev:
Abraham -1 Mz 12,7-8; 13,4; 13,18; 15,9; 22,13
Izak – 1 Mz 26,25
Jakob – 1 Mz 28,18; 31,54; 33,20; 35,1-7; 35,14
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Praznovanje nosečnosti
Pred nekaj leti sem našla služenje, ki se imenuje „Blessing 
God's  Way“  (Blagoslavljanje  Božjih  poti,  Praznovanje  
nosečnosti), ki spodbuja, združuje, uči, podpira in proslavlja 
Božji načrt za žensko.
Bog  je  nagnil  moje  srce  k  temu  služenju,  potem  ko  sem  se 
udeležila  tradicionalnega  načina  blagoslova  naroda  Navajo  (op. 
prev.: ameriški prvotni naseljenci). Prijatelj mi je razložil, da je bil to 
alternativen  'otroški  tuš'  (op.  prev.:  zabava  na  kateri  starše,  ki 
pričakujejo  otroka,  obdarijo  z  darili  za  njihovega  bodočega 
novorojenčka). Mislila sem si, da je slišati zanimivo, toda še vedno nisem vedela, 
kaj naj pričakujem. Dobila sem navodila, da naj s seboj prinesem darilo iz srca in 
naj  bom  pripravljena  za  obred,  katerega  ne  bom  pozabila.  Vzela  sem  darilo 
(pesem  katero  sem  napisala  pri  dojenju  mojega  tretjega  otroka)  in  nekako 
zadržano odšla na to ceremonijo. Beseda „zanimivo“ ni prava beseda s katero bi 
lahko to ceremonijo opisala. Mislila sem, da je bila bogokletna. Na mojo nejevoljo 
so ta dan izvajali  vse vrste obredov; od valujočega modreca na vzhod, zahod, 
sever in jug, do kopanja maminih nog v žitni kaši, ker to simbolizira plodnost in še 
veliko več.
Še  dneve  je  bilo  moje  srce  potrto.  Tega  kar  nisem mogla  odstraniti  iz  glave. 
Prosila  sem Gospoda,  da mi  pokaže,  česa se iz  te  izkušnje  lahko naučim.  V 
Svetem pismu sem našla besede,  ki  so se nanašale  na vse stvari,  katere so 
počeli  med ceremonijo  naroda  Navajo.  Na primer  pranje  nog  (ne  v  žitni  kaši, 
temveč vodi),  zažiganje  kadil  (Bog ima rad sladko dišeče vonjave)  in  oskrbeti 
ženo skozi besede ohrabritve. Na tej točki sem v svojem srcu vedela, da Bog želi, 
da naredim skupino, ki bo pravzaprav častila Njega, Njemu dajala slavo in hvalo 
za stvaritev poroda.
Veliko žena v naši kulturi med nosečnostjo tiho trpi in niso v stikih z ljudi okoli 
sebe. Med nosečnostjo nismo obdržale Boga v centru.
Ženske v zadnjih mesecih nosečnosti so pogosto dovzetne za satanove napade. 
To je čas težkega fizičnega dela, čustvenih naporov in nespečnosti. Težko je iti 
skozi nosečnost – in veliko jih gre skozi nosečnost osamljenih. Mnoge matere ob 
rojstvu samo enkrat praznujejo. Prvi otrok ni edini, ki si zasluži praznovanja. Peti, 
sedmi ali osmi so prav tako vredni!
Nosečnost  je  za  nas  Božji  blagoslov.  V  kulturi,  ki  vidi  nosečnost,  rojstvo  in 
materinstvo kot breme ali stanje, ki ga je treba popraviti, moramo spremeniti naš 
odnos  do  tega.  Gospod  me  je  vodil,  da  sem  napisala  knjigo  „Praznovanje 
nosečnosti“, priročnik za tiste gospe, ki žele nekaj več kot samo tipičen 'otroški 
tuš'. Govori o tem kako imeti srečanje, da bo na poseben način nagradilo mamico. 
Zabava je čas, ko se mamico razvaja, ji nudi čustveno pomoč in spodbudo. To je 
čas, da se za blagoslov nosečnosti in materinstva da hvala in slava Bogu.
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Nismo  ustvarjene,  da  to  naredimo  same.  Kot  ženske  smo  Božje  roke,  da 
blagoslovimo druga drugo v tem posebnem času naših potreb. 'Otroški tuši' so 
prijetni in pogosto koristni, toda darilo iz srca in služenje z rokami lahko pomenijo 
veliko več.
Nekaj  čudovitih  stvari,  katere lahko storite  za ženo ob 'tušu'  blagoslova je,  da 
okrasite  njene  lase  s  krono  spleteno  iz  rož,  jo  masirate  z  aromatičnimi  olji,  ji 
prerokujete blagoslove in ji  iz srca podarite posebna darila.  Lahko ji  umijete in 
masirate njene utrujene noge z blago sivko in prefinjenimi zelišči. Vprašajte Boga, 
da vam pokaže, kako lahko materi na 'otroškem tušu' ustvarjalno služite.
Knjiga  „Praznovanje  nosečnosti“  z  že  obstoječim  materinstvom  je  bila  pred 
kratkim dopolnjena s časom deklištva in menopavze.
DORAN RICHARDS
Front Royal, North West Virginia, ZDA
dandora@earthlink.net
Daniel in Doran sta blagoslovljena z Joshua (13), Emilyne (11), Isaac (7),  
Elizabeth (5) in Ezro (1).
Za  naročilo  Doranine  knjige  ali  če  želite  izvedeti  več  informacij  o  blagoslovu 
deklištva,  materinstva  ali  menopavze,  pojdite  na  spletno  stran: 
www.BlessingGodsway.com

Velika družina – Majhna hiša!
Nedavno  sem  poslal  elektronsko  sporočilo  in  prosil  za  zamisli  na  to  temo.  
Preplavljen sem bil  s čudovitimi pričevanji.  Izmed vseh čudovitih zgodb je bilo  
težko izbrati,  toda v večini zgodb si našel veliko skupnega. Prepričan sem, da  
boste blagoslovljeni z naslednjimi zamislimi.   Ed.

Ljubim svojo majhno hišo
Je preprosta za čiščenje. Je udobna. Preprečuje mi, da bi imela stvari,  ki niso 
potrebne, dodatne stvari, ki kradejo čas naši družini. Izziva me, da živim na način 
na kakršen normalno ne bi živela.
Nikoli  nisem pričakovala,  da bom nekdo,  ki  živi  s  skromnimi prihodki.  Ko sem 
odraščala,  sem imela vse,  kar sem si  želela in  še več.  Ko sem se poročila  s 
svojim dragim soprogom,  je  načrtoval  postati  računalniški  programer.  To se ni 
obneslo. Namesto tega se je zaposlil na ribjem oddelku v lokalni trgovini. Gospod 
me je privedel do točke, kjer sem vedela, da če nikoli ne bo dobil boljše službe, bo 
ravno tako v redu. 
Gospod je spremenil službo mojega moža; morda je čakal, da se najprej spremeni 
moj  odnos.  Še  vedno  ne  zasluživa  zelo  veliko  denarja,  toda  mislim,  da  sem 
najsrečnejša  mati  kar  jih  poznam.  V  svoji  mali  hiši  smo  sedaj  že  tri  leta.  V 
pogovoru z drugimi materami, ki živijo v majhnih prostorih običajno pridejo na plan 
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tri teme:
Nehvaležen odnos vas dela revne!

1. Upravljanje s prostorom

Ko ljudje pridejo na obisk, so običajno presenečeni, ko ugotovijo, da je naša hiša 
velika samo  65 kvadratnih metrov. Ohranjanje reda in domiselna organiziranost 
pripomore, da je moja hiša čutiti bolj prostorna. Otrokom je prav, da delijo postelje 
ali celo spijo z odejami na kavču ali na tleh. Znebili smo se naše otroške postelje 
in previjalne mize. Najina postelja je nadomestila ta dva predmeta. Večji, nam bolj 
dragoceni predmeti, so stvari, kot so knjižne police, miza (pod klopi lahko zložimo 
več majhnih ljubkih okroglih stolčkov kot velikih stolov), naš klavir in pripomočki 
kot  so  sokovnik  in  sušilnik  sadja.  Obdržite  stvari,  ki  resnično  obogatijo  vaše 
družinsko življenje.

2. Upravljanje z otroki

Raziskave kažejo, da je število kaznivih dejanj večje v gosteje naseljenih mestih. 
Držite vaše otroke pred tem, da bi se dolgočasili, s tem, da jih držite zaposlene ne 
glede na to ali ste bolj organiziran tip matere ali ne. Ko otroke držimo stran od 
dolgočasja in brezbrižnosti, je manj verjetnosti, da bi postali „mali kriminalci“. Naj 
sprostijo  svojo  energijo  zunaj!  Z  mojimi  otroki  preživimo veliko  časa  zunaj  ne 
glede  na  to  ali  dežuje  ali  sije  sonce.  V  tukajšnji  čudoviti  državi  Washington 
običajno dežuje. Gremo na sprehode, vozimo se s kolesi, hodimo na izlete. Prav 
tako vrtnarimo in vzdržujemo vrt.  To varuje otroke,  da bi  se nalezli  nemirnega 
tekanja po stanovanju in se spremenili v majhne tornade.

3. Upravljanje z odnosi

Imamo večne zaklade v naših domovih, ne glede na to kakšne velikosti so. Naši 
soprogi (celo če so neurejeni, ali radi stvari kopičijo) in otroci so naše bogastvo. 
Skušajte, da se nikoli ne pritožujete posebno ne vašemu možu, ker on je tisti, ki je 
odgovoren za preskrbo vašega doma za vas. Nikoli se ne čutite manj pomembne 
in ne primerjajte vaše situacije s prijateljico, ki ima morda več kot vi.
Ali bi si želela večje hiše? Seveda bi si! Toda svet gleda! Brez besed jim pravimo: 
„mi  cenimo ŽIVLJENJE bolj  kot  katerokoli  materialno stvar.“  V Ameriki  obstaja 
lažen standard življenja. Moja majhna hiša je ogromna v primerjavi s prostori v 
katerih živijo večje družine v svetovnem pogledu. Verjamem, da to ni majhna hiša, 
temveč slab odnos,  potrtost  in kazanje nehvaležnosti,  ki  vas resnično naredijo 
revne!
RANA ENGELSON
Burlington, Washington, ZDA
rana_engelson@yahoo.com
Kyle in Rana sta blagoslovljena s Faith (5), Eliah (2), 2 z Gospodom in en na poti.
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Občutek za humor!
V naš prvi dom smo se preselili leta 1991, malo pred rojstvom našega četrtega 
otročička.  To naj  bi  bil  naš začetni  dom. To je  bil  195 kvadratnih metrov velik 
bungalov z eno kopalnico in delno končanim pritličjem. V minulih letih smo tla 
pobelili in odstranili preproge. Hodili smo po pobarvanem estrihu, dokler si nismo 
mogli  privoščiti  tal  iz  masivnega  lesa.  Naše  dvorišče  in  vrt  sta  takrat  postala 
prioriteta in ko smo si lahko privoščili les, smo si zgradili garažo. Leta 1998 smo 
se odločili, da je čas, da dodamo še eno kopalnico v pritličju. Sedaj imamo šest 
otrok. Obnova pritličja je trajala štiri  leta. V času prenove smo otroke nenehno 
pošiljali iz sobe v sobo, da bi prebelili ali dokončali določen del. Nekoč smo imeli 
enoletnika v isti  sobi s klavirjem in shrambo. Vadba na klavirju ga niti  malo ni 
motila. Ali jo je prespal ali pa preplesal. Vedno smo imeli najmanj dva dvoposteljna 
pograda. Imamo celo postavitev trojnih pogradov. Šolanje na domu je potekalo v 
jedilnici.  Imeli  smo nizko omarico s šestimi  predali  za šolske knjige.  Okrasitev 
naše  jedilnice  je  predstavljala  velika  oglasna  tabla,  katero  smo  uporabljali  za 
zemljevide, predstavitve, študij knjig in umetniška dela. Vedno je ustvarila veliko 
mero zanimanja s strani prijateljev in sosedov, ki so nas obiskovali. Zgodaj v svoji 
hoji kot kristjanka sem spoznala žensko, ki je večkrat rekla „ljudje pred stvarmi“. 
To je postal moj moto.

Ljudje pred stvarmi!
Že petnajst let smo živeli v svoji hiši in navsezadnje imeli devet otrok. Nikoli nismo 
imeli pomivalnega stroja.
Porabila sem veliko energije, ko sem se smilila sama sebi, ker sem mislila, da 
zaslužim večji in lepši dom. Ko sem po rojstvu najinega šestega otroka, pod prho 
klicala k Bogu, me je spomnil na Izraelce, ki so živeli štirideset let v puščavi! Po 
tem se je moje srce omehčalo in iskreno nimam več časa, da bi se udeleževala 
samo pomilovalnih zabav.
Proti koncu našega krajšega bivanja v tisti majhni hiši bi se lahko preselili na večji 
kraj, toda Bog nam je to preprečeval. Po tem, ko je bil rojen naš deveti otrok (z 
Downovim sindromom) smo občudovali Božjo modrost, ki nas je obdržala doma v 
naši stari soseski, ko je naš dojenček preživel mnogo tednov v bolnišnici. Naši 
dragi  prijatelji  in  sosedje  so  nam  pomagali  čez  veliko  težkih  trenutkov.  Naše 
molitve  so  bile  uslišane  pred  dvema  letoma.  Bog  nas  je  preselil  na  čudovito 
posestvo ob reki, samo pet minut oddaljeno od kraja, kjer moj mož dela.
Najboljše orodje katerega sem našla kot pomoč izzivom imetja velike družine v 
majhni hiši, je  imeti zelo dober občutek za humor.
LINNEA DEUTSCHER
Lacombe, Alberta, Kanada
mamacruiser@hotmail.com
Mark in Linnea sta bila blagoslovljena z Anika (25) – Mark, Kayleigh (23) in Drew 
z dojenčkom Elyse, Sarin (21) – Gavin, Max (16), Bo (12), Hans (9), Jacob (7), 
Isabel (5) in Lydia (3).
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Kje so moje nogavice?
Smo družina dvanajstih v skromnem domu z dvema kopalnicama. Eden izmed 
najboljših načinov, ki sem ga našla, da prihrani čas in frustracije je, da imamo vse 
otroške  nogavice  v  predalu  pri  izhodu.  Nikoli  nam  ni  potrebno  tratiti  časa  z 
iskanjem nogavic v teh napetih trenutkih pred odhodom iz hiše.
Še ena zvijača, ki smo jo odkrili, je, da obesimo vse naše lonce na stropno polico 
za lonce. To sprosti dosti prostora za lončke in druge stvari.
MICHELLE KAUENHOFEN
New Bothwell, Manitoba, Kanada
ceducate@mts.net
Cam in Michelle sta blagoslovljena z Bryson (16), Jacinda (14), Dalton (13),  
Brielle (10), Logan (8), Havenne (7), Gideon (5), Jilissa (3), Tressa Leigh (1) in 
Drayden (6 tednov).

Reci Ne! šari!
Z možem imava dva otroka. Devet in štirinajst let stari deklici. Pred letom dni smo 
se preselili iz velikega, odprtega 195 kvadratih metrov velike hiše v lepo sosesko s 
137 kvadratih metrov veliko hišo s tremi spalnicami na 404,6 arih. To potezo sva 
storila z namenom prihranka denarja, da bi čez nekaj let zgradili nov dom. Pred 
tremi meseci smo dobili skrbništvo nad svojimi nečaki in nečakinjo, starimi tri, štiri 
in pet let. To, je bilo velikansko prilagajanje, za katerega verjamemo, da je bil del 
Božjega načrta. Morali smo preurediti svoj celoten dom, da bi ustrezal naši novi 
družini.  Imamo  pograde  v  obeh  otroških  sobah  in  starinsko  mizo/zibelko  kot 
posteljo  za  enega  izmed  malčkov.  Imamo  velike  zaboje  s  knjigami  v  obeh 
spalnicah in kupili smo plastične košare za hišne igrače, ki gredo na police skupaj 
s knjigami in ostalimi okraski. Našli smo tudi čudovito mizico na koleščkih z dvema 
predaloma (primerna za risalni  papir,  pobarvanke, voščenke,...)  in dve stranski 
omari, na vsakem koncu, primerni za igre, in še več plastičnih škatel, napolnjenih 
z igračami.

Ne hrani ničesar, česar ne uporabljaš!
Nered smo zmanjšali tako, da smo prestali skozi stvari, ki niso bile uporabljene 
nekaj mesecev in jih dali dobrodelnim ustanovam, policiji ali gasilcem. Želimo biti 
dobri služabniki s tem kar nam Gospod priskrbi, toda to ne pomeni, da moramo 
sprejeti vse, česar se želi nekdo drug znebiti. To je v začetku težko, toda rečeno 
obzirno in z ljubeznijo  ima precejšen vpliv  na „več,  več“ s čimer se soočamo. 
Kadar ljudje vseeno vztrajajo, ponujeno hvaležno sprejmemo in potem to delimo z 
nekom, ki je v potrebi.
Svojo spalnico hraniva kot zakonsko svetišče z mojim možem, ker najin zakon 
pride drugi, takoj za Gospodom. To je pomagalo tudi otrokom razumeti Božji načrt 
za moža in ženo ter Božji načrt za otroka. Celo bolj so se naučili spoštovati najin 
odnos.
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TERRI SALVA
Tucson, Arizona, ZDA
tsalva@q.com
Vince in Terri sta blagoslovljena z Brigette (14), Danielle (9), Kyle (5), Elee (4) in 
Tyler (3).

Novo noter, Staro ven!
Ko smo živeli v precej manjšem domu, sem se na vso moč trudila, da bi živela po 
naslednjem  načelu  „ko  pride  nekaj  novega  noter,  mora  iti  nekaj 
starega/neuporabljenega ven“.  Na primer,  če moji  otroci  dobijo  tri  nove knjige, 
najdem tri  knjige na naši polici,  ki  so bile stare, ali  še pomembnejše, niso bile 
pogosto brane ali sploh ne, in gredo ven. To pomaga zmanjšati količino nereda.
PAMELA LANG
Lincoln, Nebraska, ZDA
lang4him@gmail.com
Matthew in Pamela sta blagoslovljena z Andrew (skoraj 8), Sophie (6), Lydia (3) in 
Noah (8 mesecev).

Glej iz lepše strani
Naša družina (takrat sedemčlanska) je nekoč živela v 83 kvadratnih metrih veliki 
hiši z dvema spalnicama. Preselili smo se nazaj v državo Washington iz Kolorada. 
Cerkev s katero smo se družili, je imela majhno, zapuščeno, staro in prazno hišo 
na robu njihovega posestva, za katerega je vodstvo cerkve razmišljalo, da bi jo 
dalo  v  najem.  Vprašali  smo  jih,  če  bi  se  lahko  mi  tja  preselili  in  namesto 
plačevanja najemnine popravljali hišo zanje. Strinjali so se! Bilo je na tesno, toda 
hvaležni  smo  bili,  da  imamo  kraj,  kjer  lahko  nekaj  časa  živimo.  Najmočnejše 
orodje, ki sem ga morala uporabiti med temi meseci, kot velika družina, ki živi v 
majhnem domu, je bila hvaležnost kombinirana z zadovoljstvom! Brez tega ne bi 
zmogli.
Nekoč v začetku smo se pripeljali po dovozu do hiše, ko je naša dveletna hčerka 
rekla:  „Ta  hiša  mi  ni  všeč.“  Takoj  sem  vedela,  da  moram  na  to  odgovoriti. 
Pogledala sem svojo malo deklico v  ogledalu in  z  vsemi  drugimi  otroki,  ki  so 
poslušali sem prijazno rekla: „Zahvaljujemo se Jezusu za to hišo.“ in sem ji še 
naprej pripovedovala, da je bila to hiša, ki jo je imel Jezus za nas prav sedaj. In da 
se  ne  smemo pritoževati  glede  tega.  Še  nekajkrat  smo  morali  iti  skozi  to  na 
ponovnih izletih,  toda nekaj tednov kasneje je ta draga hčerka začela govoriti: 
„Zahvaljujemo se Jezusu za to hišo!“ vsakič, ko smo prišli domov.
Naučili smo se opazovati svetle plati. Cerkev je bila na 404,6 arih s potočkom. 
Tam je bil  velik travnik za igranje,  gozd za pohajanje in igrišče,  katerega smo 
lahko prav tako uživali. Ob nedeljah smo lahko šli skozi vrata in se sprehodili čez 
travnik do cerkve. Kar se tiče odnosov živita v bližini dve družini, ki so naši dobri 
prijatelji. Minilo je polnih petnajst mesecev, preden je Gospod odprl vrata novemu 
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domu  za  nas.  Nekega  dne  nama  je  On  obema  pokazal  novo  priložnost  za 
služenje  na  fakulteti  devetdeset  minut  stran  ter  novo  službo,  vključno  z 
napredovanjem za Neila. V tednu ali dveh sva izvedela na tej lokaciji tudi za dom 
naprodaj.
DARLA SAUTTER
Ellensburg, Washington, ZDA
endy92@christianphonesource.com
Neil in Darla sta hvaležna Bogu za naslednje darove: Will (13), Hanne (11),  
Natalie (9), Levi (7), Clare (5) in Ike (1). Njun sedmi otrok bo prišel na svet 
spomladi 2008. Sautterjevi imajo dostop do mednarodnih študentov na državni 
fakulteti v njihovi skupnosti, o čemer lahko več preberete na 
www.freewebs.com/isi-sautters

Moji namigi!

Igrače

Za mlajše otroke imam dve veliki plastični cevi s pokrovoma in ju uporabljam za 
izmenjavo njihovih igrač. Pustim nekaj izbranih zunaj,  druge gredo v obe cevi. 
Vsakih nekaj mesecev zamenjamo igrače. To ohranja minimalno število igrač in 
hkrati  daje otrokom „nove“ igrače vsakih nekaj mesecev. Enako počnem tudi z 
njihovimi knjigami. Otroci se veliko bolje igrajo, ko niso preplavljeni z možnostmi.

Oblačila, nahrbtniki in čevlji

Moj mož je  zgradil  več omar (po eno za vsakega otroka).  Omare imajo poleg 
kljuke za obešanje tudi polico zgoraj in spodaj.  Imajo tudi mesto, kamor lahko 
obesijo njihove plašče in nahrbtnike ter zgoraj polico za rokavice, kape in šale. Za 
njihove  čevlje  je  prostor  spodaj.  Moj  največji  namig  je  tisti  z  najbolj  zdravo 
pametjo: „Ne hrani ničesar, česar ne potrebuješ.“
HEATHER CORBIN
Chalmers, Indiana, ZDA
hcorbin@ffni.com
Chris in Heather sta blagoslovljena z Wes (10), Robyn (8), Ethan (4) in Nate (2).

Tokovi
Nedavno smo preselili  svojo družino sedmih iz hiše v stanovanje, ki je dvakrat 
manjše. To odločitev smo sprejeli,  da bi bili  bliže službi mojega moža in hkrati 
oskrbeli svojo družino z obdobjem učenja v čiščenju za sabo. Naš večji dom je 
namreč postal preveč preplavljen, da bi skrbeli zanj.
Da bi  naredili  to potezo,  smo morali  precej  zmanjšati  svojo lastnino.  V našem 
novem domu si fantje delijo sobo, ravno tako dekleta, dojenček spi v najini sobi. 
Imamo dva dvoposteljna pograda. Odstranili smo škatlo z igračami in v vsaki sobi 
dovolili prostor za eno plastično škatlo z igračami. Za šolanje doma smo odstranili 
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vsem delovnim zvezkom platnice, jih preluknjali in zložili v fascikle. Vsi predmeti 
so sedaj v enem fasciklu za vsakega otroka.

Dajajte stran bogato in brez strahu.
Kot mati, ki zelo uživa v šivanju sem se morala odločiti, da sedaj ni čas, v katerem 
bi se osredotočila na kakršnekoli velike projekte. Našla sem si nov hobi, da mine 
tihi čas – pletenje. Zavzame zelo malo prostora, veliko manj kot miza s šivalnim 
strojem in zabojem za material.
MELISSA COFFEY
Albuquerque, New Mexico, ZDA
coffeybeanfamily@msn.com
Jamie in Melissa Coffey sta bila blagoslovljena s šestimi otroki: Kyle (9), Calla (7),  
Cassidy (5), Eliah (3), Matthew (čaka v nebesih) in Mallory (3 mesece).

Manjše tehnike preživetja
Bog nam je nežno povečal, razširil naše meje, velikost doma, ko je On blagoslovil 
našo družino s štirimi otroki v prvih štirih letih najinega zakona. Skozi naslednjih 
sedem let,  ko  sem ugotovila,  da  lahko  vzporedno  dojim  dva  in  nadaljujem  z 
dojenjem skozi novo nosečnost, so se stvari malo upočasnile in v najine roke so 
prišli še trije darovi. Na tej točki smo imeli veliko posestvo (po južno kalifornijskih 
merilih)  z  velikim  domom  in  tremi  spalnicami.  To  je  bilo  takrat,  ko  so  stvari 
postajale  zanimive.  Molila  sva  in  si  želela  selitve  v  bolj  podeželsko  življenje. 
Pričakovala sva, da bo prihod prišel s spremembo službe ali klica po služenju, ko 
je Bog nenadoma rekel:  „Pojdita!“  in osvetlil  majhno podeželsko mesto v južni 
Virginiji. Sorodnica iz tega območja je kar na lepem poklicala in nama ponudila 
hišo v tem mestu z najemnino 350 USD mesečno. Opisala jo je kot majhno, s 
tremi  spalnicami in  eno kopalnico.  V dveh tednih  je  bila  naša hiša pobeljena, 
prenovljena, na trgu in prodana! Podarila in prodala sva večino naših stvari  in 
odleteli smo v svoje novo življenje na kraj, ki ga še nismo videli.
Naše novo okolje je bilo veliko 83 kvadratnih metrov. Najinih sedem otrok je bilo 
starih od tri do štirinajst let. Naša rešitev glede utesnjenosti je bila, da smo dali 
vse otroke v največjo spalnico s tremi seti dvojnih pogradov, ter samo posteljo in 
stol v najino sobo (30,5 cm je bilo prostora ob straneh postelje). Tretjo spalnico 
smo imenovali  „šolska učilnica.“ Našo računalniško mizo smo naredili  s starimi 
vrati katera, smo položili preko dveh omaric in igrače pospravili v kabinet.
Pred selitvijo sva vsakomur pustila samo tista oblačila, ki so mu dobro pristajala in 
so  bila  v  odličnem  stanju.  Ta  način  smo  poskušali  obdržati.  Stvari  dajemo 
darežljivo  in  brez  strahu,  vedoč,  da  so  Božja  skladišča  polna  in  da  bo  On 
zagotovil,  kar  bomo potrebovali,  takrat  ko bomo to potrebovali.  V naš dom ali 
lastnino ne pride ničesar, če nimamo temu vnaprej namenjenega prostora, da to 
obdržimo. Če pridejo oblačila iz druge roke, gredo še isti dan torbe odstranjenih 
oblačil v kombi in jih dostavimo center za zbiranje oblačil. Otroci so poslikali neke 
torbe in te so vsebovale šolske knjige in potrebščine za vsakogar. Eno torbo sem 
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imela  tudi  sama  za  svoje  trenutne  priročnike  za  učitelje,  za  vire  katere  smo 
uporabljali kot skupina in za branje na glas. To je naredilo šolo mobilno in urejeno, 
kar  je  bila  resnična  milost,  ko  smo  za  štiri  mesece  morali  potovati  nazaj  v 
Kalifornijo, ko je umrla Gregova mati.
Nenehno peremo. V mojem tednu ni nobenih strahotnih dni za pranje. Zlagamo in 
razporejamo vsak večer pred spanjem, medtem ko nekdo na glas bere. Vsak se 
uči kako ravnati s perilom od najzgodnejše dobe. Nogavice spenjamo skupaj s 
sponkami za plenice na njihovi poti v pranje.
V kuhinji je za vsakogar lonček z imenom, narobe obrnjen; na majhnem stojalu pri 
pomivalnem koritu. Po vsaki uporabi je očiščen in postavljen nazaj na njegovo 
mesto. Všeč so mi posode „Corelle“ zato ker so tanke in se tesno prilegajo ena 
drugi  in  zavzemajo  manj  prostora.  Kljuke  za  lončke  so  v  omaricah  in  pod 
omaricami, da spravijo lončke stran iz poti.
Kosila so sestavljena z ostanki jedi prejšnjega večera, da hladilnik ne počepne. 
Vsak teden delamo polnozrnate tortilje (tanek, okrogel nekvašen koruzni kruh) in 
te so ovoji za ostanke. Imam sedem ročnih „pomivalnih strojev“, od katerih vsak 
enkrat tedensko nadzira kuhinjo (s starejšim pomočnikom, dokler niso dovolj veliki 
za to nalogo). Surovo sadje in zelenjava so v vsakem obroku in ne kupujemo 
nezdrave hrane (junk-food). Ohranjanje zdravja je posebno pomembno, kadar si v 
tesnih prostorih.
Končno, izogibamo se uporabi klim v svojem avtomobilu in domu (kadarkoli je to 
mogoče), da bi bili čim več zunaj. Trampolin je še vedno fantastična oprema za 
nas  –  za  skakanje,  tek,  igranje  iger,  počitek  in  pogovor  ali  celo  spanje  pod 
zvezdami. Toda zgoraj, dvignjen od tal.
MOIRA BELL
Bedford, Virginia, ZDA
Greg in Moira uživata v učenju njunih zakladov: Crystal (19), Ian (18), Brigitte 
(17), C.T. (15), Allison (13), David (10) in Matthew (8).

Graščina
Z možem sva najela hišo z eno spalnico, ko sem bila noseča s prvim otrokom. 
Brezbrižno sem predvidevala, da bova potrebovala večji prostor in v skladu s tem 
tudi molila. Hiša in posestvo, ki sva jo imela v najemu, je bila prodana in namesto 
hiše z dvema spalnicama, za katero sem molila, smo pristali v šotoru za dva v 
lokalnem podeželskem obalnem parku.  V  začetku  je  bila  misel,  da  bi  šotorili, 
medtem  ko  iščemo  drugo  hišo,  vendar  je  bil  mojemu  možu  všeč  prehoden 
življenjski stil brez dolgov in odločila sva se, da bova prenehala z lovom na hišo.
V začetku se mi je bilo težko podrediti. Toda ko sem v molitvi iskala Gospoda, me 
je On usmeril na 1 Pt 3,1-6  „Prav tako bodite, žene, podrejene svojim možem. 
Tako bodo tisti, ki niso pokorni besedi, pridobljeni že po vedenju svojih žena, brez 
besede, ker bodo opazovali vaše strahospoštljivo, čisto življenje. Vaš okras naj ne 
bo zunanji, v spletanju las, v obešanju zlatega nakita in oblačil, ampak naj bo to 
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rajši skriti človek srca v nepropadljivosti krotkega in tihega duha, ki je dragocen v 
Božjih očeh. Tako so se namreč nekoč krasile tudi svete žene, ki so upale v Boga 
in so bile podrejene svojim možem. Tako je Sara bila poslušna Abrahamu, ter ga 
je imela za gospodarja. Postale ste njeni otroci, če delate dobro in se ne pustite 
prestrašiti nobeni grožnji..“
Vedela sem, da dokler izpolnjujem svojo vlogo kot ljubeča, poslušna, spoštljiva in 
podrejena žena,  me bo Bog varoval ali spremenil mišljenje mojemu možu. Nisem 
pa računala na to,  da je  On spremenil  mene.  Začela sem resnično ljubiti  naš 
šotorski način življenja.

Naredi čudovit kraj za bivanje ne glede kakšna je velikost.
Moja prva nosečnost se je končala s splavom. Bog je ponovno blagoslovil moj 
trebuh in ko je nosečnost napredovala sem si želela stalnejši kraj za gnezdo. Bog 
je  izpolnil  to željo.  Predstavili  so naju družini  s  Havajev,  ki  dopusti  ljudem, da 
bivajo na njihovem posestvu.  V zameno od naju  niso zahtevali  ničesar.  Nisva 
želela zlorabljati njihove prijaznosti in sva nameravala pomagati na kakršen koli 
način.  V  mojem šestem mesecu  nosečnosti  sva se  preselila  tja.  Štiri  mesece 
kasneje je bila rojena Abigaila v reki, ki je pripadala posestvu in dve leti kasneje je 
bila rojena Faith v banji zunaj pred našim spalnim šotorom. Med svojim štiriletnim 
bivanjem smo imeli različno velike šotore. Naučila sem se narediti čudovite kraje 
za bivanje, ne glede na to kakšna je velikost.
V septembru 2006 nam je brat v Kristusu povedal za moža, katerega ga je srečal 
in je iskal skrbnika za svoje 162 arov veliko posestvo. Posestvo nima elektrike 
(noben problem za nas, ker smo navajeni živeti brez elektrike), vendar ima tekočo 
vodo,  zunanje  tuše  in  zunanjo  hišo.  Ima  2,4m  x  3,6m  veliko  zavetišče  za 
vzdrževanje, v katerem spimo. Zunanja kuhinja je pokrita z nepremočljivo tkanino. 
Ker  smo  sedaj  na  deževnem  delu  otoka,  cenimo  nekoliko  trdnejšo  strukturo. 
Zavetišče sva poimenovala graščina. Ko sem odločena, da naredim dom za kraj 
zadovoljstva in veselja, sem hvaležna in zadovoljna s tem, kar imamo in dobim 
vse vrste domiselnih idej kako urejati naše „stvari.“
DONA NEUMANN
Lihue Hawaii, ZDA
mamadomain@yahoo.com
Richard in Donna sta blagoslovljena z Abigailo (4) in Faith (2).

Življenjski rešitelji!
Dve stvari smo naredili, da smo namestili veliko družino v majhen dom.

Skupna spalnica

Uporabite spalnico za vse otroke enega spola. Igrače in obleke drugje v hiši. Tako 
ohranimo  prostor  za  spanje  prost,  pred  prenapolnjenostjo  in  omogočimo  hitro 
čiščenje in postiljanje postelj zjutraj.
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Družinska omara

Uporabite  koncept  družinske  omare  za  obleke.  Mi  imamo  veliko  sobo  za 
shranjevanje v svojem pritličju s policami na eni strani, veliko mizo, našim pralno-
sušilnim strojem kot tudi dvema dolgima palicama za obešanje. Vsaka polica je 
označena z imenom osebe in košaro, da lahko razporedijo njihovo čisto perilo 
vanjo.  Vsak  ima  prostor  na  palici  za  svoja  oblačila,  ki  se  obešajo.  Čevlji  so 
razvrščeni  na  polici  vsakega  posameznika.  To  omogoča,  da  hitro  zložimo, 
preberemo in pospravimo perilo. To tudi omogoča mami, da vidi, kaj vsak otrok 
ima ali nima, kdo izgublja stvari in kdo jih prerašča. To nam rešuje življenja.
REBECCA DEMENT
Goshen, Indiana, ZDA
bb52690@yahoo.com
Charles in Rebecca sta blagoslovljena s šestimi (kmalu bo sedem) otroci:  
Matthias (15), Zion (13), Zachary (10), Isaac (8), Jordan (5), Noah (11 mesecev) 
in nov dojenček, ki prihaja.

Naredite tako, da bo delovalo
Vsak dan gremo naokrog po hiši  in iščemo stvari,  ki  bi  se jih znebili.  Pogosto 
obiskujemo Freecycle.com,  kjer  lahko  ljudje  reciklirajo  njihove  stvari,  da  bi  jih 
ohranili stran od smetišč.
Dvignili smo postelje in pod vsako dali plastične posode za shranjevanje stvari. Z 
mojim možem pustiva, da imajo otroci majhne spalnice. Moja omara za obleke je 
postavljena v kopalnici, njegova pa v sobi najinega sina. Svojo posteljo skrijeva za 
kavč.
Posodo za smeti  uporabljam vsakič,  ko pride pošta ali  otroci  prinesejo domov 
papirje. Takoj zavržem.
Imamo preveč najljubših plišastih živali. Svoje otroke spodbujamo, naj dajo eno 
stran,  ko pride nova. Toda pri  najljubših pritrdim zanko na hrbtišče vratu in jih 
obesim na kljuke na stropu njihove sobe.
Na notranji strani vrat od spalnice imamo stojala za čevlje. Če ni dovolj prostora 
za vse njihove čevlje jim rečem, da naj izberejo, katere želijo dati stran ali podariti.
Za vsako stvar, ki jo dobimo, vržemo eno stran / ali jo podarimo. V majhni hiši 
nekaj  igrač,  ki  leže  naokrog,  resnično  daje  videz  neurejenosti,  zato  pogosto 
pobiramo in pospravljamo.
JAN DANNER
Franklinville, New Jersey, ZDA
jdanner536@msn.com
Craig in Jannifer sta blagoslovljena s Craig jr. (13), Gina (12), Laura (7) in Tara 
(5).
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Mir je možen
Živimo v majhnem, 50 kvadratnih metrov velikem stanovanju v Angliji. To je ena 
izmed največjih bitk mojega življenja. Po štirih letih v tem stanovanju sem končno 
našla mir, čudežno. Nimam veliko rešitev za življenje v tako majhnem prostoru. 
Toda  moj  mož  je  napeljal  vrvi  za  obešanje  perila  na  z  deskami  pokritemu 
podstrešju. Če ga ni ob meni, lahko obesim samo eno pranje hkrati. Ne morem se 
vzpeti po lestvi s težkim bremenom in pustiti malčke same. To pomeni, da imam 
vsaj izgovor, ker nisem vedno na tekočem s pranjem. 
Skrbim za to, da grem vsak dan ven z otroki.
LINDIE GARNHAM
Carshalton, Surrey, Anglija
lindie_garnham@yahoo.co.uk
Mervyn in Lindie imata Chralotte-Anne (4), Malachie (2) in Heather (7 mesecev).

Navdihujte brezmejnost!
Moja mati mi je rekla: „Če postaneš vojak, boš general; če postaneš menih, boš 
končal kot papež.“ Namesto tega sem postal slikar in končal kot Picasso.

Pablo Picasso

Najsrečnejši dom
Kje je najsrečnejši dom na svetu?
To niso prizori glasne radosti;
toda kjer Božja naklonjenost natančno preiskuje,
napolnjuje vsako bitje z veseljem in lučjo.
Najbogatejši dom? Ne najdemo ga
kjer prebivata bogastvo in blišč,
temveč kjer v dvorani ali kočici, 
živi človek zadovoljen s svojim bivališčem.
Najlepši dom? Ni postavljen
za prizore z zunanjo lepoto,
temveč kjer prijazne besede in nasmehi
vnašajo nenehen sonček srcu.
Na takšen dom miru in ljubezni
Bog svoj blagoslov dežuje od zgoraj
in angeli, ki bedijo nad njim, kličejo
„Lo, poglej, to je kot naš dom na višavah.“
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Jezus je Svoje življenje dal Zate!

Kaj On želi, da storiš?
Spreobrnjenje!
»Pokesajte  se!  Vsak  izmed  vas  naj  se  dá  v  imenu  Jezusa  Kristusa  krstiti  v 
odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. (Apd 2,38)
„Pokesajte se torej in se spreobrnite, da se vam izbrišejo grehi.“ (Apd 3,19)
Po Jezusovi krvi prejmite očiščenje!
„Kri njegovega Sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha.“ (1 Jn 1,7)
„Brez prelivanja krvi ni odpuščanja.“ (Heb 9,22  EKU)
Izpovej, da je Jezus tvoj Gospod!
„Kajti  če boš s svojimi usti  priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu 
veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, in 
tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni 
odrešenja.“ (Rim 10,9-10)
Daj se krstiti!
„Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen.“ (Mr 16,16)
„'Gospoda, kaj naj storim, da se rešim?'... 'Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti 
in tvoja hiša!'... in pri priči se je dal krstiti z vso svojo družino.“ (Apd 16,30-33)
In prejel boš večno življenje!
„Kdor veruje v Sina, ima večno življenje; kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl 
življenja, ampak ostane nad njim Božja jeza.“ (Jn 3,36)
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Domače Slavljenje

Prekipevajoča Radost
Naš  dom  vedno  napolnjuje  slavilna  glasba.  Med  čiščenjem  hiše  igra  slavilna 
glasba.  Z  dekleti  pričnemo  peti  pesmi,  se  primemo  z  rokami  in  pojemo  in 
poplesujemo  Gospodu.  Med  družinsko  molitvijo  vedno  tudi  pojemo  in  čas 
slavljenja končamo s skandiranjem, Jezus! Jezus! Jezus! Dekleta to obožujejo in 
vsi končamo z glasnim smehom in radostnih src, kako dober, mogočen in strašen 
je naš Bog!
ZINNADA HODGES
Raleigh, North Carolina, ZDA
zinnada@bellsouth.net
Matthew in Zinnada sta blagoslovljena z Zenail (3), MaKayla (2), Zianna (1) in 
četrtim dojenčkom, ki pride na svet januarja 2008.

Slavilna Zabava
Kot družina radi skupaj slavimo. Če bi nas obiskali pred zajtrkom, na dvoriščni 
strani hiše obkroženi s polji in živino, vam je lahko oproščeno za misel, da se tu 
odvija zabava. Pravzaprav to tudi je, 'slavilna zabava' za našega Boga, ki je tako 
vreden, da se mu vsakodnevno zahvaljujemo in ga slavimo.
Za našega Boga smo izbrali najboljši del dneva, ko se čisti in spočiti zbudimo v 
nov dan. Naša duhovna hrana je mnogo bolj pomembna kot naša fizična hrana, 
zato Bogu z našimi dejanji, da ga dajemo na prvo mesto, kažemo koliko nam On 
pomeni.
Slavljenje prične mamica ter za njo po vrsti vsak družinski član, po vrstnem redu 
rojstva, od najstarejših do najmlajših. Vsak ima edinstven stil vodenja in prinaša 
pisanost našemu slavljenju.
Nimamo pravil  za  sedenje,  toda  običajno  vodja  izbere  nekaj  pesmi  in  naglas 
prebere katerikoli verz, ki ga je Bog položil na njegovo srce, (David je nepreklicno 
eden od naših priljubljenih vodij slavljenja!) in kratko navdihnjeno zgodbo, pesem 
ali osebne misli. Včasih se nagibamo k predvajanju pesmi iz CD-ja ali DVD-ja in 
vodja mora s pomočjo tiskalnika zagotoviti  natisnjen izvod pesmi, da lahko vsi 
pojemo jasno, brez ugibanja!
Kadar smo notri, porinemo jedilno/šolsko mizo ob stene sobe, da imamo prostor 
za ples in vsak se na svoj način odziva Bogu. Ob tihi pesmi lahko kdo stoji  z 
zaprtimi  očmi,  drugi  z  rokami  iztegnjenimi  proti  nebesom,  medtem  ko  drugi 
poklekne.  Mama  pogosto  ob  radostni  pesmi  pleše  po  sobi  z  dolgo  svetlo 
raznobarvno  vrvico  in  majhnim  otrokom v  njeni  drugi  roki.  Majhni  uporabljajo 
tolkala, medtem ko najstarejša Beth igra pesmi, kot jo navdihuje Bog.

30/53

mailto:zinnada@bellsouth.net


Above Rubies – SLO, številka 72

Nekatere družine imajo dovolj  glasbenikov, da lahko sestavijo majhen orkester. 
Bog  bo  blagoslovljen,  če  boste  zbrali  in  zaigrali  Edinemu  poslušalcu, 
najpomembnejši osebi v vesolju! Ni dvoma, da se bodo še angeli radostili.
Slavljenje  ni  omejeno  samo  na  zgodnje  dopoldnevne  slavilne  zabave.  Lahko 
poteka cel dan! Slavimo Boga z vsem svojim življenjem, z zahvaljevanjem, da 
ljubimo tiste s katerimi živimo doma in smo prijazni do tistih, katere srečamo zunaj 
doma.
Med dnevom je veliko priložnosti za skupno slavljenje. Okoli enajste ure imamo 
'glasbo in gibanje', kjer se premaknemo h krščanskim CD-jem. Po kosilu igra tiha 
krščanska  glasba  in  vsi  otroci  ležijo  s  svojimi  blazinami  na  tleh  in  preprosto 
počivajo v Jezusu. V primeru, da jim Bog spregovori, kot je spregovoril Samuelu v 
templju, imajo otroci v bližini svoja pisala in beležke. Včasih so besede o pesmih, 
ki so se jih dotaknile in tudi oni si jih zapišejo. Ob tem času zlasti dekleta žele 
poslušati  Peace over me (Mir nad menoj) in  Soothe Me (Pomiri me) od Serene 
and Pearl. Ta dva CD-ja lahko naročite preko Above Rubies.
Očitno so tukaj tudi priložnosti za osebna slavljenja, kjer Bog nekomu da pesem in 
jo pričnemo prepevati. Včasih je to nova pesem od Gospoda. Vendar, ko si nekdo 
prične popevati pesem katero vsi poznamo, je to neverjetno nalezljivo in ne traja 
dolgo, ko se nas večina priključi in vsi skupaj pojemo!
ROSE WHITE
Devon, England
modestrose@henstill.plus.com
Fred in Rose White imata doslej devet blagoslovov: Elizabeth (15), Abigail (13),  
Peninnah (11), Jesse (10), Sussana (8), Barnabas (6), Josiah (4), Samuel (2) in 
majhen čudežen dojenček Liberty-Grace (1).

Glasba Napolnjuje naš Dom
V naši hiši zelo radi pojemo. Včasih pojemo 
okrog mize,  včasih v dnevni sobi ali  okrog 
klavirja. Pogosto spodaj slišim, kako dva ali 
trije skupaj vadijo novo pesem ali popevajo 
skupaj  z  novim CD-jem.  Kadar  ne  morem 
prenesti  več  nobene  krize  najstniškega 
spora,  si  včasih,  ko trenutno izgleda da ni 
nič  drugega,  v  odkupitev  na  glas  zapojem 
refren – majhno žrtev v slavo Bogu.
Včasih majhne otroke pred spanjem zberemo skupaj in zapojemo. Starejši otroci 
in najstniki se nam vedno nepovabljeni pridružijo. Želijo biti z nami. Kólo in akcijski 
refreni  so  najbolj  priljubljeni.  Občasno  se  bo  vsa  družina  zbrala  v  sobi  štirih 
najmlajših ko so v postelji  in jih z uspavanko zazibala v spanje. Lahko občutiš 
Gospodovo prisotnost.
Družinsko  slavljenje  se  je  razvijalo  do  javnega  slavljenja.  V  zadnjih  letih  to 
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vključuje cerkve, kampe, snemanje CD-jev, in družinski dobrodelni koncert, ki naj 
bi  nam povečal  sredstva za našo drugo Liberijsko posvojitev.  Skozi  mnogo let 
tihega služenja kot skupnega slavljenja v domovih za ostarele, bolniških sobah, 
domovih z nepokretnimi in petjem obiskovalcem našega doma, je naše glasbeno 
službovanje postalo bolj javno. Otroci so se privadili na medsebojno rokovanje in 
prijateljski pozdrav tistim, katerim služimo.
Ko so najini otroci postajali najstniki, sva se trudila v spodbujanju, da zasledujejo 
raznolikost  stilov  in  glasbil,  četudi  njihova  izbira  ni  direktno  odsevala  najine. 
Njihove kompozicije in posnetke, ki so se jim zdeli pomembni, sva poslušala z vso 
vnemo. Verjameva, da Bog govori njihovim srcem in sprejema njihovo slavljenje 
prav tako gotovo, kot On govori našim srcem in sprejema naše.
Bodite pogumni in v svoji družini slavite s pesmijo, ne glede ali ste okoli mize, ali 
greste skozi družinske zdrahe ali ste ob postelji bolnega prijatelja. Ne zametujte 
skromnih začetkov. Naše priložnosti za glasbeno udejstvovanje pridejo pogosto do 
izraza v času bolezni, novega otroka, posvojitve ali drugih izzivov. Ne čakajte, da 
bi se življenje izboljšalo, da bi peli hvalo Gospodu.
JULIE BERGER
Lacombe, Alberta, Canada
dan@cefc.ca
S Colinom in vsemi udeleženci sva bila blagoslovljena s 
čudovito glasbo Bergerjeve družine na številnih Above 
Rubies družinskih kampih. Hvala vam družina Berger. 
Komaj čakamo, da vas naslednjič slišimo. Ed.
Slika:  Dan  in  Julie  Berger  sta  blagoslovljena  z  Hansom 
(18),  Emily  (17),  Andrew (15),  Alex  (13),  Abbie  (11),  Allethea  (9),  James  (5),  
Nathan (5), Shoshana (3), Olivia (3) in Kate (1). Caleb in Chloe (dve leti stara  
dvojčka) pričakujemo da prideta domov iz Liberije.
Slika: Oče in Bergerjevi sinovi igrajo skupaj.

Vzgajanje voditeljev slavljenja
Pred vsakodnevnim pričetkom izobraževanja na domu, moji trije otroci izmenoma 
molijo, vodijo petje dveh pesmi in preberejo dnevno Besedo. Igram kitaro, toda 
moji  fantje  natančno vodijo.  Ugotovila  sem, da je  to  odličen način  za začetek 
našega dneva in moje otroke uči, da so doma za Boga močni in zaupljivi voditelji.
RENITA KELLY
Cleremont, Queensland, Avstralija
neatkelly28@iprimus.com.au
Allen in Renita sta blagoslovljena s Silas (12), Joshua (11), in Ruby (4).

Neprekinjeno slavljenje
Končni  namen  za  ljudi  je,  da  poveličujejo  Boga  in  se  z  Njim  večno  veselijo. 
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Kakšen privilegij! Pomembnost slavljenja je tako pogosto spregledana in to je naš 
temeljni cilj za kar smo na svetu! V zadnjem letu sva z možem za celo družino 
začutila  obnovljen motiv  učenja  Svetega pisma na pamet.  Kako boljša  pot  za 
urjenje naših src, da so v stalnem stanju slavljenja in premišljevanja o Njegovih 
smernicah!  Mislim,  da  so  Svetopisemske  pesmi  čudovit  način,  za  pomoč  pri 
učenju  Svetega pisma na pamet  v  vaši  družini.  Posnela sem svoj  CD in vanj 
vključila precejšne dele Svetega pisma, besedo za besedo iz KJV (op. prev.. King 
James prevod Svetega pisma), toda za lažje poslušanje so priključene med verze. 
Gospod je resnično blagoslovil moja prizadevanja. Mnogo poglavij Svetega pisma 
smo se, skoraj brez truda, naučili na pamet!
Kakšna radost je slišati moje otroke, vse do dveletnika, da tekom dneva izustijo 
Božjo Besedo! Prišli smo do spoznanja, da slavljenje ni samo 'dogodek', ki lahko 
zavzame samo za to določen kraj in prostor. Slavljenje je prekipevajoče, izlivajoče 
poveličevanje in zahvaljevanje našemu Svetemu Stvarniku!
KELLY CRAWFORD
Ashwille, Alabama, ZDA
ackrawford5@hotmail.com
www.heartsforfamily.com
Kelly in Aaron sta blagoslovljena z Bria (12), Ashton (8), Alexa (5), Avalee (3),  
Brooks (2), Mallie (1) in še eno majhno deklico tekom oktobra 2007.

Himne
Jutranji Biblični Čas se v našem domu prične vsak dan s slavljenjem. Ker imamo 
med starejšimi tremi in mlajšimi tremi šest letno vrzel, uporabljamo dva različna 
pripomočka za slavljenje Boga. Imamo dve kopiji  knjige  My little Hymnal (Moje 
majhne himne), kateri sem dokaj poceni kupila na internetu in ju moja mlajša dva 
(2 in 4 leta) listata in iz nje izbirata pesmi, katere vsi skupaj zapojemo.
Plešemo, s telesom/rokami delamo gibe, igramo glasbene instrumente in manjši 
nas vodijo v krogih. Vedno zaključimo s pesmijo 'He's Got the Whole World in His 
Hands'  (On ima cel svet v Svojih Rokah), kjer besedi 'cel svet' ali 'majhen otrok' 
zamenjamo z imenom družinskega člana kot „naš oče ki težko dela“, itn.
Naslednji vir, katerega uporabljamo so primerne cerkvene himne. Eden od mlajših 
izbere večjega, da bo sedel poleg z njim in vsak dan izmenično fantje in punce 
izberejo  pesem,  katero  pojemo.  Temu sledi  slavljenje,  imamo svoje  molitvene 
prošnje in čas za slavljenje in potem našo Biblično šolo. Vsakodnevno je to res 
pravi blagoslovljeni čas v našem domu!
Tekom dneva doma in v avtomobilu veliko prepevamo skupaj z glasbo iz slavilnih 
CD-jev.
ROBIN MCKAY
Graham, Washington, ZDA
mckaycountry@comcast.net
Chuck in Robin McKay sta blagoslovljena z Brianne (16), Jese (13), Jacob (10), 
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Faith (4), Jelena (2) and Nate (9 mesecev).

Petje in Ples
Mi imamo 'Čas za Sveto pismo' vsak večer pred spanjem. Moj mož igra kitaro in 
mi kot družina slavimo. Najina dekleta rada plešejo na pesmi, katere kot družina 
prepevamo. Medtem ko njihova srca pojejo h Gospodu, se vrtijo naokoli. Pojemo 
mešanico himn in sodobnih slavilnih pesmi.
Skupni čas končamo z branjem Svetega pisma. Uporabljamo nekaj različnih virov, 
namenjenih mlajšim otrokom, kot so The beginner's Bible Cards (Sveto pismo za 
začetnike) ali zbirka Focus in the Family's Heritage Builders (Osredotočite se na 
dediščino  družinskih  graditeljev).  Preberemo  ali  zaigramo  zgodbo  iz  Svetega 
pisma, postavljamo vprašanja in potem preberemo poglavje iz Svetega pisma.
JESSICA STRAWSER
Waldorf, Maryland, ZDA
jessicastrawser@hotmail.com
Todd in Jessica sta blagoslovljena z Acacia (5), Shiloh (4) in Josiah (4 mesece).

Prisluhnimo Gospodovemu Glasu
Z možem sva opazila, da se najini otroci resnično učijo o duhovnih stvareh, katere 
se jim dogajajo. Tukaj je velika razlika med poznati nekaj o Bogu in poznati Njega. 
Zame je zelo pomembno, da se najini otroci naučijo poslušati Božji glas v vseh 
različnih načinih, s katerimi nam govori. Sama sem morala čakati do odraslosti, da 
sem se naučila, da mi Bog že leta govori. Kako bolj čudovito je, da moji otroci 
osebno poznajo Boga že v otroštvu!
Dnevno smo pričeli izvajati majhne vaje za okrepitev našega duhovnega sluha. 
Molim in prosim Boga, da mi pomaga slišati Njegov glas in potem prosim otroke, 
da se umirijo in počakajo, da jim Bog v njihovih mislih pokaže sliko. Ko vsak dobi 
svojo  sliko,  jim rečem naj  vprašajo  Boga kaj  to  pomeni,  ker  pogosto  govori  v 
prispodobah. Potem si izmenjamo videnja in kaj nam je Bog rekel našim srcem. 
Vsi skupaj spoznavamo Njegove poti.
Nekega dne je moj najstarejši sin videl dve roki, ki se izoblikujeta iz skulpture. 
Govorili smo o tem, kako nas Bog oblikuje v podobnost Njegovega Sina. Dan, ki 
se je končal, je bil zanj težak. Ko so mu njegova čustva preprečevala, da bi iz 
njega izvabili najboljše, se je spomnil kaj mu je Bog to jutro položil na srce. Skupaj 
sva se pogovarjala,  kako proces izoblikovanja ni  nikoli  udoben. Skozi  to se ni 
naučil samo modrosti,  videl je tudi kako Bog ve, kaj bo dan prinesel in da On 
dovolj skrbi zanj, da mu je dal vzpodbudo, še preden se je zgodilo.
Bog je rekel Jeremiju: „Kaj vidiš?“ (Jer 1,11-13). Bogu je povedal, kar je videl, 
četudi ni  bilo nobenega znaka, da je razumel,  kar je videl.  Potem je šele Bog 
povedal Jeremiju, kar mu je hotel povedati. To preprosto dejanje potrjuje, da tisto 
malo, kar vidimo, daje rast naši veri. Širi nas. In prav gotovo je pustolovščina!
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GRACE VEATCH
Delware, Ohio, ZDA
sveatch@columbus.rr.com
Scott in Grace imata doslej štiri blagoslove – Jonathan (10), Zadok (7), Daniel (5) 
in Meira (2).

Združi vsa Bitja
„Sprašujem se o čem te ptice zunaj pojejo,“ je moja hčerka Tesa komentirala.
„Kaj meniš?“ sem jo vprašala.
„Ne vem,“ je odgovorila.
„Mogoče se zahvaljujejo Gospodu za tople sončne žarke, ki so privedli na plan 
mušice, tako da imajo kaj jesti.“ sem tvegala.
Po nekaj sekundah premora se je nasmehnila. „Da mami, tudi jaz sem jih slišala 
to reči.“
Verjamem, da lahko slavljenje najdemo v vsakdanjih, majhnih stvareh. Z mojimi 
otroci pojem, medtem ko zjutraj deklicam češem lase, medtem ko se vozimo v 
mesto  (20  minutno  potovanje),  ko  obešam  perilo  (moj  najljubši  kraj  za  petje 
hvalnic),  medtem ko pripravljam obrok v kuhinji  ali  čistim, med dojenjem in ko 
pospravljam stanovanje. To otroke uči načina slavljenja, meni pa pomaga obdržati 
pozornost  na Bogu, še posebej takrat, ko se počutim prikrajšano v zadovoljitvi 
mojih želja!
Z možem in otroci  vedno zvečer pred spanjem molimo. Takoj,  ko so sposobni 
skupaj izgovoriti  nekaj besed pričakujeva, da za nama ponovijo: „Hvala ti  Bog, 
Amen.“  Z rastjo  njihovega razumevanja,  dodajajo besede tem štirim besedam, 
dokler ne slišimo čudovitih molitev zahvaljevanja in slavljenja.
Moja goreča molitev je spodbujati odnos zahvaljevanja v srcih najinih otrok, tako 
da jim to postane v njihovih življenjih navada – v njihovih besedah, dejanjih in 
odnosih.
LORNA DAY
Wanganui, Nova Zelandija
daysix@maxnet.co.nz
Michael in Lorna sta blagoslovljena z Rachel (9), Jared (7), Tessa (5), Aleysha (2),  
in Sofijo (9 mesecev).

Dom je Najboljši
Domače slavljenje zna biti  čudovita stvar. Ni drugega kraja, kjer bi  rajši  slavila 
Njega, kot moja lastna dnevna soba. Veliko let sem doma z mojimi otroci slavila. 
Sedaj so odrasli in vodijo svoje lastne otroke v slavljenje.
Ko sem bila noseča z mojim prvim otrokom, sem mu ves čas pela. Spodbujam 
vas, da v vašem  domu pojete, ne glede ali imate posluh ali ne. Petje je znak 
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srečnega  in  zadovoljnega  srca.  Zvok  vašega  glasu  bo  okrepil  in  pomiril  vaše 
otroke, ker je to vaš zvok, zvok katerega poznajo odkar so bili v trebuhu.
Ko je bil  najmlajši  od štirih otrok star pet let,  smo ugasnili  televizijo.  To je bila 
NAJBOLJŠA odločitev kadarkoli storjena v korist naše družine. Namesto tega jo 
uporabljamo kot orodje. Dovoljujemo jo samo med vikendom za filme/zabavo in še 
to  pozorno  pregledamo.  Ob  večerih  med  tednom  čas  po  večerji  izrabimo  za 
igranje in glasbo, ali sedimo in se pogovarjamo o življenju, veri in zakaj smo na 
tem svetu.
Moj mož je kupil knjigo o igranju na kitaro in se je naučil igrati. Medtem, ko pri 
štedilniku   pripravljam  večerjo,  mož  igra  na  kitaro  in  ostali  pojemo.  Pojemo 
kadarkoli  utegnemo.  To  zapeljuje  naše  otroke.  Najin  najstarejši  sin  je  pričel 
zastavljati vprašanja o kitari in glasbi. Pokazala sem mu nekaj osnovnih prijemov 
in tako je pričel. Sedaj je star 25 let in je eden najboljših kitaristov.
Medtem, ko je služil v Iraku je napisal mnogo pesmi in z vojaškim duhovnikom pel 
slavilne  pesmi  za  preostale  vojake.  Nekoč,  ko  je  bil  v  resni  bitki,  med  mimo 
letečimi kroglami, je lahko slišal moj glas, ki je pel slavilno pesem, katero se je 
naučil doma. - „Četudi hodim skozi nizke doline, se ne bom bal hudega, pri vodah 
umiri mojo dušo, moje srce bo zaupalo Vate.“ Ni se več bal.
Na njegovem drugem potovanju v Irak so mu zapovedali, da mora s seboj prinesti 
kitaro, ker je dvigoval moralo. Sedaj je doma z družino. Ko se zvečer vrne iz dela 
in žena pripravlja kosilo, igra in poje.
Ko je bila najina hčerka stara šest let, sem delala v kuhinji in poslušala slavilni CD. 
Ustavila sem se, zamižala in med petjem svoje roke dvignila k Gospodu. Ko se je 
pesem končala  in  sem odprla  oči,  je  bila  pred  menoj  moja  majhna  rdečelasa 
hčerka in me smehljajoče gledala. Rekla je: „Slavila si Boga. Všeč mi je.“
Ob drugi  priložnosti  sem sedela in  igrala klavir  in  otroci  so plesali.  Maren (še 
vedno stara šest let) se je obrnila k meni in mi rekla: „Mami, Bog je tukaj z nami. 
Prav tam sedi!“ in je pokazala na klavirski stol poleg mene.
Med odraščanjem najinih otrok smo vsi skupaj peli in slavili Gospoda. Pred njimi 
se nisem sramovala pokazati kako slavim Gospoda v žalosti ali radosti. Vedela 
sem, da je bolj pomembno, da otroci vedo o moji ljubezni do Gospoda, četudi z 
vsemi mojimi napakami.
KELI MARSHALL
Edgenwood, New Mexico, ZDA
kelimarshall@yahoo.com
Wayne in Keli Marshall imata štiri otroke, Jason (25), Tori (23), Maren (19) in Evan 
(17).

Poskusite Raznolikost
Večerna pobožnost predstavlja velik del časa za slavljenje v naši družini. Otroke 
spodbujamo, da uporabljajo sposobnosti, katere jim je dal Bog za slavljenje Boga. 
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Raznolikost  je  ključ  zabave,  vsak  večer  nekaj  drugega,  tako  da  nikoli  ni 
dolgočasno.  Uprizarjamo Svetopisemske odlomke,  pantomimo (skupina zaigra, 
ostali  ugibamo Biblično zgodbo), pojemo (včasih s kitaro, klavirjem, čembalom, 
bongo bobni),  plešemo (prosti  slog, Hebrejski,  balet,  hip hop, sam poimenuješ 
ples!) Svetopisemske zgodbe, verzi ki jih znamo na pamet, molitev (skupinska ali 
posamezna), življenjepisi misijonarjev, pričevanja.
Ta čas uporabljamo tudi  za to, da se učimo sedeti  pri  miru.  Zelo prav pride v 
nedeljo zjutraj, ker so tega vsi vajeni!
Eden od naših najzabavnejših trenutkov je, kadar oče vzame dojenčka in se z 
njim  premika  naokoli,  kot  podpornik  ali  igralec,  medtem  ko  nam  pripoveduje 
zgodbo! Spominjam se trenutka, ko je bila 12 letna Carissa drevo, petmesečni 
Jesse pa je bil Zahej, ki je plezal na drevo. Dva otroka sta držala zastor, medtem 
ko se je Zahej skušal izza zastora na mnoge različne načine povzpeti na drevo, 
da bi videl Jezusa. Smejali smo se, dokler nismo jokali.
Večerna pobožnost traja od 15 minut, kadar smo od dolgega dneva vsi utrujeni do 
cele ure, kadar se otroci nočejo nehati!
CHERYL BOSTROM
Kakegawa, Shizuoka, Japan
cheryl@bostrom.ecnet.jp
Paul and Cheryl Bostrom sta blagoslovljena z Ivanko in Irino (20) – dvojčici  
posvojeni iz Bolgarije pri starosti 12 let in pol, Dacia (15), Rebecca (14), Carissa 
(12), Joel (11), Celina (9), Mariah (9) – Japonka z Downovim sindromom, v 
procesu posvojitve, Michaella (8), Josiah (6), Jamin (4), Tianna (2) in Jesse (1).

Pesmi med obedovanjem
Naša družina je  blagoslovljena z majhnimi fanti,  ki  radi  pojejo blagoslove med 
obedovanjem.  Vzpostavili  smo  navado,  da  ima  vsak  priložnost  zapeti  svojo 
najljubšo molitev, četudi traja nekaj dlje. Radi pojejo Johnny Appleseed, God our 
Father, God is Great, in Tick Tock Prayer. Kmalu jih bomo učili slavospeve.
To  je  moj  priljubljeni  čas  dneva  in  ugotovili  smo,  da  naše  pesmi  očarajo  tudi 
mnoge od naših prijateljev, ki so z nami pri jedi.
KOURTNEY STREET
Orlando, FL, ZDA
Kourtney.Street@uscm.com
Rich in Kourtney rada vzgajata svoje tri fante, Rich III (5), Joseph (3), in David (10 
mesecev).

Odnos Hvaležnosti
Tukaj je nekaj stvari,  katere smo tekom let naredili  za spodbujanje slavljenja v 
našem domu:

● Zbujanje otrok z zabavnim poveličevanjem in slavilno glasbo.
37/53

mailto:Kourtney.Street@uscm.com
mailto:cheryl@bostrom.ecnet.jp


Above Rubies – SLO, številka 72

● Igranje harfe ali nežnih himn med kosilom.
● Slavljenje Gospoda med vožnjo v avtomobilu.
● Igranje iger. Pomisliš na pesem, ki se prične z besedo, ki se začne na 'A', 

potem 'B' in tako naprej skozi abecedo. To je primerno za dolgotrajne vožnje 
z avtomobilom.

● Za božič ali darila za rojstni dan dajemo uglasbeno Sveto pismo.
● Mlajše  spodbujamo,  da  med  pesmimi  mahajo  z  rokami  ali  korakajo  po 

dnevni sobi in dajejo takt z lončkom in žlico ali katerim drugim provizoričnim 
inštrumentom.

● Sosedom ob božiču pojemo božične pesmi.
● Pojemo med pomivanjem posode, pranjem perila ali drugimi gospodinjskimi 

opravili. To naredi opravila bolj prijetna!
● Petje v krogu.

Ne čakajte, da bi bili otroci dovolj stari, da bi peli z vami ali vi njim. Pričnite peti, ko 
so še v trebuhu. Slavljenje izhaja iz odnosa hvaležnosti, zato dajemo hvalo tudi 
Vsemogočnemu kot slavljenje.
Čas  za  družinsko  slavljenje  imamo  zjutraj,  preden  moj  mož  in  starejši  otroci 
odidejo  na  delo.  Moj  mož vsakega otroka  zbudi,  da  se  pripravi  na  slavljenje. 
Preberemo  pregovor  dneva  in  Psalm,  ki  ustreza  datumu  (peti  dan  meseca 
preberemo Pregovore 5 in Psalme 5, 35, 65, 95 in 125). 
Vsak mesec iščemo 'oporo' na določeno temo, kot so modrost, obilje/blagostanje, 
pravičnost, otroci,  govorjena beseda/ustnice, jok k Bogu, itn.
Zvečer pred spanjem vsi pokleknemo in se Gospodu zahvalimo za dan, katerega 
nam je dal in vsak družinski član pove molitev od najmlajših do očeta.
JANNICE SCHAMEL
Franktown, Colorado, ZDA
jannice@kellin.net
Dale in Jannice sta blagoslovljena s Stephani (19), Amber (16), Ben (13), John 
(11), David (9), Melody (8), Grace (4), Job (1), #9 pričakujemo naslednjo pomlad.

Petje spominskih verzov
Pred kratkim je Bog mojemu možu Davu odprl oči, da vidi kako veliko in strašno 
odgovornost ima kot veliki duhovnik naše družine v dnevni pobožnosti in slavljenju 
Boga. Midva sva želela biti tista, ki najine otroke učiva o Gospodu. Nisva čutila, da 
bi bila to odgovornost cerkve ali programa v nedeljski šoli (op. prev.: verouka) da 
bi jih poučevali.
Prav sedaj gledamo, da se zberemo skupaj dvakrat dnevno. Zjutraj Dave bere 
družini  Sveto  pismo.  Prav  tako  vadimo  pomnjenje  Svetega  pisma  s  petjem 
različnih verzov,  katere smo se naučili  na pamet.  Moj mož nam pri  pomnjenju 
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pomaga z različnimi melodijami. Po kosilu imamo bolj določeno slavljenje, ki traja 
običajno 30 do 45 minut. V tem času pričnemo s petjem sodobnih himn, ki smo jih 
peli  prejšnji  teden v cerkvi  in  potem sledijo  naše pesmi naučene na pamet  iz 
Svetega pisma. Nato Dave bere iz Svetega pisma.
Na  koncu  izvlečemo  molitveno  škatlo,  v  katero  smo  položili  imena  družin, 
prijateljev, sosedov, itn. Vsak vzame tri ali štiri in zanje moli. Tudi tekom dneva se 
skušam spomniti na uporabo molitve, da nam pomaga obdržati našo pozornost na 
Gospoda.
CINDY SENOR
South Central Virginia, ZDA
davesenor@gmail.com
Davidovi in Cindyjini otroci so Samuel (12), Emma (10) in Esther (6).
Njihova cerkev Rock River Baptist sponzorira en dan dogodka CELEBRATE THE 
GLORY (Praznujte  Slavo)  v  Blue  Ridge  Mountain,  kjer  lahko  pridejo  družine  
skupaj, da se naučijo kako kot družine slaviti.  Za več informacij  obiščite strani  
www.simplydevoted.com ali www.uchlink.org
Tel: (434) 385 8048

Molitev se prične, kjer se človeška sposobnost konča.
Marian Anderson

Zajtrk za Možgane
Premišljevala sem, da ni roka ki ziblje zibko ta ki 
vlada svetu, ampak je roka, ki ziblje možgane, ki 
vladajo  svetu.  Torej...  s  čim  hranite  otrokove 
možgane  to  jutro?  S  čim  pravzaprav  hranite 
njihove možgane? Ne. Ne govorim o vaši majhni 
pobožnosti.  Govorim  o  vašem  s  čokolado-pokritem,  več-barvnem,  ojačanim 
sladkorjem in mineralov-očiščenega žita za zajtrk. Reven zajtrk!
Pomislite  na  možgane.  Možgani  so  bolj  pomembni  kot  mesnina.  Toda  tudi 
mesnina ne naredi dobro temu žitu. Ko vstaneš, ne preskoči zajtrka. Pravijo, da če 
ni zajtrka, je to slabše kot reven zajtrk.
Če  želimo,  da  možgani  delujejo  s  skrajnimi  močmi,  morajo  biti  nahranjeni, 
potešeni in okrepljeni. V tem stanju ni stvari, katere se možgani ne bi mogli naučiti 
ali jo izvršiti. Moč možganov se lahko poveča! Sprosti inteligenco!
Po letih zajtrkov z jogurtom in sadjem, prosom, ovsenimi kosmiči, razžvrkljanimi 
jajci,  katera so vsa odlična hrana, trenutno naše trebuhe spoznavamo z dolgo 
pozabljenim  žitom  –  z  nožem  na  koščke  razrezanega  ovsa.  Ne,  ne  ovseni 
kosmiči, niti ne ovsena kaša, temveč z nožem na koščke razrezanega ovsa.
Kako  to  pripravite?  Dodajte  tri  skodelice  vode  na  eno  skodelico  z  nožem na 
koščke razrezanega ovsa in naj počasi vre 30-45 minut. Če je potrebno dodajte 
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več vode, da dobite pravo gostoto. Če imate veliko družino podvojite količino. Po 
želji  dodajte  obdelano  maslo  za  presnovo  mineralov  in  žlico  medu  za  okus. 
Postrezite z mlekom ali smetano (če je mogoče surovo). Izvrstno. To je slastno. 
Polnega okusa. Mehko za žvečenje. Ni sluzavo, kot so ovseni kosmiči. Po želji 
dodajte na koncu dva rumenjaka (prosta reja – ne jejte kemičnih jajc, hvala lepa). 
To  pripomore  k  možganskemu razvoju.  Jajca  so  že  tradicionalno  sprejeta  kot 
temeljna možganska moč. Ima me, da bi takoj imela kletko s kokošmi.
Za popolno absorpcijo encimov in mineralov namakajte oves čez noč v sirotki, 
limoninemu  soku  ali  jabolčnem  kisu.  To  nevtralizira  nozitol-heksafosfat  (phytic 
acid). Ta je namreč na površini zrnja in preprečuje absorpcijo mineralov.
Na ta način narezan oves vsebuje največ proteinov med zrni. Požene prebavo in 
drži v ravnovesju stopnjo krvnega sladkorja. Oves pripomore k moči, vztrajnosti, 
odločnosti, lepoti in miselni živahnosti. Je bogat z B vitamini, kalcijem, železom, 
magnezijem, fosforjem, kalijem in je eden izmed žit z najnižjo vrednostjo glutena. 
Kupite  ga  lahko  v  večjih  trgovinah  ali  (mnogo  ceneje)  na  tržnici  kmetijskih 
pridelkov. Poglejte na internet.
Enkrat tedensko se zapeljem k Amišem in kupim surovo mleko in smetano za čez 
teden. Surovo je najboljše, ker vsebuje encime, ki razbijejo mlečne proteine.
Nadomestite vaš zajtrk vsakih nekaj dni z ribjim oljem dobre kvalitete in opazujte 
razliko.
„Daj mi novo steklenico, prosim!“
Vaša prijateljica, Vangi.
EVANGELINE JOHNSON
Primm Springs, Tenessee, ZDA
Howard in Vange imata devet otrok - Zadok (14), Sharar (13), Rashida (11), 
Crusoe (9), Jireh (8), Arrow (6), Tiveriah (4), Sahara (2) in dojenček (5 mesecev).
p.s.: Svoja jajca vsak teden kupujem pri Amiših. Če bi jih morala kupiti  v Wal-
Martu,  bi  kupila  Nature's  Harmony (brez  hormonov  ali  antibiotikov)  ali 
Christopher's Pride, ki imajo 660mg Omega-3 na jajce. Vange.

Ali imajo vaši ljubljeni visok krvni pritisk?
Moj mož Charlie je pred enim letom dopolnil petdeset let. Saj vendar ne boste 
nenadoma izgubili vso svojo energijo in se delali kot, da resnično čutite svoja leta 
na sebi? Bila sem osupla. Točno to se je namreč zgodilo.
Charlie je petnajst let starejši od mene, toda vedno je izgledal in deloval kot mlajši. 
Sedaj  pa,  kot  da  je  njegov  rezervoar  energije  stalno  prazen.  Postala  sem 
zaskrbljena.  Končno  je  po  nekaj  vrtoglavicah  odšel  k  zdravniku  in  odkril  svoj 
problem - visok krvni pritisk.
Povečan  krvni  pritisk  je  v  tej  deželi  drugi  najpogostejši  razlog  za  obisk  pri 
zdravniku. Kot večino ljudi katerim so diagnosticirali to težavo, so tudi njemu takoj 
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dali zdravila. Kot večina drugih ljudi se je moral zaradi zdravljenja soočiti z čisto 
novo vrsto težav. Ne morete pustiti  povečanega krvnega pritiska brez nadzora. 
Vsak krvni pritisk nad 140/90 se upošteva kot visok in lahko dramatično poveča 
tveganje srčnega udara in poškoduje srce, ledvica in oči.
Zdravila katera je jemal so njegov krvni pritisk rahlo znižala, toda ne dovolj. Tudi z 
uporabo zdravil  ni  se mogel  znebiti  pritiska nad 140.  Kot  običajno,  kadar  eno 
zdravilo ni dovolj, zdravniki predpišejo kombinacijo različnih zdravil, da poizkusijo 
narediti trik. Še več stranskih efektov!
Nisem želela, da moj mož do konca življenja jemlje koktajl zdravil. Zdravila so ga 
naredila  zelo  utrujenega.  Zdravila  za  povečan  krvni  pritisk  lahko  povzročijo 
slabosti, glavobole, kašelj, impotenco, omrtvelost; samo nekaj sem jih naštela. Ne 
hvala!
Pričela sem z iskanjem naravnega vzroka za rešitev teh težav. Sveto pismo pravi, 
da je Bog naredil rastline na polju za naše zdravje. Videli smo resnično potrditev 
tega. To je bilo kar potovanje, toda z veseljem povem, da smo končno našli nekaj 
naravnih metod, ki delujejo in ohranjajo krvni pritisk pod kontrolo.
Upam, da boste nekatere od teh idej uporabili, da pomagate nekomu, ki ga imate 
radi.  Medtem  ko  se  nekaterim  ženskam  visok  krvni  pritisk  razvije  med 
nosečnostjo, postane večina žensk dovzetnih  za visok krvni pritisk po meni.
Več različnih vzrokov je, ki povzročijo visok krvni pritisk. Nekatere od stvari, ki za 
mojega  moža  niso  delovale,  bodo  mogoče  delovale  za  nekoga  drugega  in 
obratno. Eden od primerov je jabolčni kis. Verno sem mu ga dajala cel mesec, 
toda brez uspeha. Drugi ugotovijo, da reagirajo na njegovo jabolčno kislino.
Ne predlagam, da ljudje  prenehajo jemati  svoja zdravila  in  pričnejo  uporabljati 
izključno te načine zdravljenja. Kakorkoli, nimate kaj izgubiti, če poskusite katero 
od teh naravnih metod. In pod zdravnikovim nadzorom se lahko prične odvajanje 
od zdravil.

Dieta in telovadba
Charlie sploh ne uživa v telovadbi, četudi vsak dan molim, da nekoč bo. Za težave 
z visokim krvnim pritiskom je to zelo priporočljivo in priznam da bom odnehala in 
ga ne bom več mučila, ne sedaj, ne kdaj kasneje.
Dieta igra del vloge pri obravnavi visokega krvnega pritiska. Ne delamo ničesar 
zelo  napornega.  Zanj  ne  obstaja  dieta  z  manj  maščobami  ali  popolnoma 
vegetarijanska  dieta,  toda  strinjal  se  je,  da  se  bo  vzdržal  čipsa  in  napitkov  s 
kofeini! Ti zanesljivo povečujejo visok krvni pritisk. Uporabljamo 'Real Salt' (Pravo 
sol) ali 'Celtic Sea salt' (Keltsko morsko sol), namesto namizne soli. Trudim se biti 
prepričana, da dobi dovolj hrane bogate s kalijem, kot so banane, paradižniki in 
krompir.
Lubenica,  naravni  diuretik  (op.  prev.:  pospešuje  izločanje  seča)  je  odlična  za 
ohranjanje nizkega pritiska in mu jo poleti skušam vsak dan postreči. Rad jo ima 
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za zajtrk. Drži se proč od cvrtja, hrane ki je obdelana ali bogata s sladkorjem.
Moj mož je sladkosned. Za desert je bil navajen jesti piškote, sedaj je popolnoma 
zadovoljen  z  koščkom  ali  dvema  temne  čokolade.  Obstajajo  študije,  ki  nam 
dokazujejo,  da  temna čokolada  pomaga pri  visokem krvnem pritisku.  Vsebuje 
veliko  nujno  potrebnega  magnezija  za  vzdrževanje  zdravega  počutja.  Najina, 
skorajda  že  redna,  večerna  navada  je  prav  zabavna.  Sedenje  na  kavču  in 
grizljanje  temne  čokolade.  Ključno  pri  tem  je,  ne  pozabiti  na  zmernost. 
Pridobivanje teže povečuje visok krvni pritisk.

Dodatki
Tukaj postane rahlo kočljivo. Za vse vrste preparatov in njihovih čudežnih učinkov 
lahko zapravite celo premoženje, če niste pazljivi. Zanje zapravljamo naš denar. Z 
vsemi pričevanji s katerimi jih oblepijo in reklamirajo je težko, da jih ne bi vzeli. 
Večina ameriških formul za visok krvni pritisk običajno vsebuje glogove jagode, 
česen in vrsto zelo ostre paprike. Te sestavine lahko delujejo na osebe z srednje 
velikim krvnim pritiskom. Naj  ne bi  bile  predrage,  čeprav nekatera podjetja  na 
internetu  ponujajo  enomesečno  oskrbo  celo  za  sedemdeset  dolarjev.  V  vaši 
lekarni lahko kupite primeren izdelek s temi sestavinami s trimesečno oskrbo, za 
manj kot dvajset dolarjev.
Drugi  popularni  dodatki  za  znižanje  krvnega  pritiska  vsebujejo  L-arginine 
(op.prev.: arginine hydrochloride, L-oblika je ena 20 najbolj običajnih aminokislin) 
in koencim Q10. Moj mož je vzel kombinacijo vsega tega in njegov pritisk je padel 
le za malenkost. Verjamem, da je Charlie imel trdovratno obliko visokega krvnega 
pritiska. Vse dokler nismo dodali naslednje, kar mu je tudi omogočilo da se je rešil 
zdravil.

Sok zelene
Brala  sem  o  moškem,  ki  je  zmanjšal  visok  krvni  pritisk  z  velikimi  količinami 
vsakodnevnega soka zelene. Izvlekla sem sokovnik in pričela zjutraj  in zvečer 
pripravljati  sok  zelene,  štiri  stebla  naenkrat.  Zmiksana skupaj  z  jabolki  so  kar 
prijetnega okusa. Z jemanjem dodatkov je nivo pritiska obdržalo pod kontrolo. Ko 
smo merili njegov pritisk z domačim merilcem je večino časa kazal 142/90. To ni 
bilo optimalno, toda ni bilo nič slabše, kot so dosegla ostala zdravila.
Če  je  krvni  pritisk  samo rahlo  narasel,  je  pojedel  več  zelene  in  trik  je  uspel. 
Pogosto sem mu za malico v službo dala prigrizek zelene. Ne poznam nikogar 
drugega, ki bi rad jedel zeleno samo, toda z nekaj malo naravnega kikirikijevega 
masla je slastna. Na mojem prigrizku imam rada tudi rozine.
Tukaj je moje priznanje. Sem malce lena. Kar bojim se vsakokratnega čiščenja 
sokovnika. Po nekaj mesecih sem pričela popuščati. Izpustila sem dan ali teden 
pripravljanja soka, dokler se njegov krvni pritisk ni zopet pričel dvigovati v nebo. 
Mora  biti  lažja  pot,  sem  si  mislila.  Moje  naslednje  odkritje  je  bilo  lažje  in  je 
delovalo bolje.
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Malancana
Enkrat dnevno pripravim sok iz malancane. Mož je s požirkom soka znižal najvišje 
vrednosti krvnega pritiska na 130. Sijajen uspeh! To je bilo dobro zanj. Ni mu bil 
všeč okus,  toda zadovoljen je  bil  s  prednostmi.  Če sem se s stiskanjem soka 
utrudila, sem naredila izvleček iz jajčevca, ki je prav tako deloval.
Narežite malancano na majhne kocke.  Položite jo  enakomerno v posodo in jo 
napolnite do vrha z destilirano vodo. Pokrijte s pokrovko in pustite v hladilniku štiri 
dni. Vodo odcedite in jo enkrat ali dvakrat dnevno popijte en kozarec. Vem, da se 
sliši smešno, toda malancana deluje. To je najbrž povezano z njeno zmožnostjo, 
da sprosti stene arterij, deluje kot sredstvo za izločanje seča in vsebuje tudi veliko 
kalija.
S temi dobrimi rezultati sva bila oba ohrabrena. Še vedno iščem, vedoč da če smo 
dosegli tolikšen uspeh, lahko gotovo dosežemo še več.

Presenetljive rastline
Pričela  sem proučevati  zelišča,  ki  jih  druge  kulture  uporabljajo  za  zdravljenje 
visokega krvnega pritiska.  Našla sem recept  imenovan Mukta Vati,  ki  je  za ta 
namen zelo popularen v Indiji in v Evropi. Neprestano berem, da ni zdravila za 
krvni pritisk in bila sem v dvomih glede tega izdelka, toda obenem mi je vzbudilo 
zanimanje. Cena je bila primerna. Odločila sva se, da poskusiva. Po treh tednih je 
bil možev krvni pritisk prvič normalen.
Še vedno sem malce zbegana in osupla, kako lahko ta recept deluje in ohranja 
čudovit  nizek krvni pritisk Charliju.  Prenehal je z uporabo običajnih izdelkov, ki 
vsebujejo glog in česen. V njegovem primeru se visok krvni pritisk boljše odziva 
na ta Indijska zelišča.
Moj mož počasi pridobiva svojo energijo in videti je, da mu pomaga ostati miren in 
zbran. Resnično, po osemnajstih ostrih mesecih uporabe Mukta Vati, dodatek ni 
več  potreben in  njegov  krvni  pritisk  ostaja  normalen.  Počakali  bomo in  bomo 
videli.  Na noben način nisem povezana z prodajo tega izdelka,  toda ko nekaj 
deluje tako učinkovito, se čutim motivirano, da to delim z drugimi. Tega ne morete 
kupiti takoj v Ameriki, toda našla sem prodajalca preko interneta.

Poskusite še druge stvari
Pomembno je, da dnevno uživate nekaj ribjega olja, bodisi olje polenovke ali kako 
drugo ribje olje. Verjamem, da je to bistveni del pri skrbi za zdravje srca in ožilja. 
Če stopimo korak naprej, lahko poskusite peptide ribe Bonita. Kupite jih lahko v 
obliki kapsul in obstajajo raziskave, ki potrjujejo, da je lahko zelo učinkovita pri 
zniževanju krvnega pritiska.
Peptidi ribe Bonita delujejo dobro skupaj z izvlečkom semena zelene imenovanem 
3nb. Od tedaj sem ugotovila, da namesto stiskanja soka iz zelene, lahko vzamete 
seme zelene v pomožni obliki, kar ni predrago. Prepričajte se, da je normirana na 
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85%  3nb.  Ta  sestavina  v  semenu  zelene  učinkuje  kot  naravni  pospeševalec 
izločanja seča brez spreminjanja nivoja natrija in kalija, kot to počno farmacevtski 
pripravki za izločanja seča. Brez stranskih učinkov teh zdravil širi žile in zamašene 
kanale. Medtem, ko zdravila zaradi preprečitve srčne kapi znižujejo pretok krvi do 
možganov, semena zelene izboljšujejo pretok krvi možganom, hkrati pa še vedno 
uspešno preprečuje srčne kapi.
Z  učenjem počasnega  in  globokega  dihanja  v  enakomernem ritmu.  prav  tako 
pripomorete k zniževanju krvnega pritiska. Vdihnite in preštejte do deset, izdihnite 
in preštejte do deset. Cilj  je doseči manj kot deset vdihov na minuto. Ta način 
dihanja pomaga zniževati sol v telesu in širi krvne žile. Ljudje, ki trpijo za krvnim 
pritiskom imajo pogosto plitvo dihanje, ne da bi vedeli za to. Stresi v vsakdanjem 
življenju nas nagibajo k plitvejšemu dihanju. Starejši  pravijo:  „Preštej do deset, 
preden  se  razjeziš“.  To  je  sedaj  znanstveno  razvidno.  Počasnejše  dihanje  na 
deset sekund dejansko preprečuje rast krvnega pritiska.
PEARL BARRETT
Primm Springs, Tennessee, ZDA
pearlbarrett@yahoo.com
Pearl in Charlie imate Meadow (12), Bowen (8), Rocklyn (Rocky) (7), Noble (5), in 
Autumn Rose (2).

Above Rubies poštni seznami – http://groups.yahoo.com/group/AboveRubies/
Spodnja polobla poštni seznami: 
http://groups.yahoo.com/group/AboveRubiesDOWNUNDER/
Velika Britanija poštni seznami: http://groups.yahoo.com/group/AboveRubiesUK/
Imate vprašanja, prosim: Tamie Krawczeski, e-naslov: tamielovestn@hotmail.com

Financiranje posvojitve
Z Brianom sva  petim  otrokom biološka  starša,  pet  pa  sva  jih 
posvojila. Skozi vse to sva izkusila radost in bolečine čudovitih 
posvojitvenih potovanj. Raziskala sva postopke in pred sedmimi 
leti pričela z najino prvo domačo posvojitvijo. Kdo bi si mislil, da 
bova  doživela  številna  razočaranja,  ko  ste  že  izbrani  kot  družina  za  vzgojo 
maminega otroka samo zato, da vam po rojstvu otroka povedo, da se je mama 
premislila.
Bog naju je končno pripeljal do Elijaha, ki je bil rojen v Teksasu. Odšla sva na 
pogovor v Louisiano da sprejmeva dojenčico. Imeli smo jo en teden in potem smo 
jo morali dati nazaj, ker se je mati, ki jo je rodila, premislila. Za našo družino je bilo 
to pogubno, toda šli smo naprej na posvojitev dojenčka iz Teksasa imenovanega 
Isaiah.
Naše potovanje nas je vodilo v Liberijo v Zahodni Afriki,  kjer smo posvojili  dve 
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majhni punčki, Gracie in Rejinna. Če to ni bilo dovolj,  smo se ponovno vrnili  v 
Liberijo, da posvojimo še dojenčka Josiaha, Graciejinega brata.
Čutili smo, da smo končali s posvojitvami. Deset je bila videti velika številka. Med 
postopkom posvojitve deklet sva doživela smrt dojenčice, katero sva nameravala 
posvojiti  in prekinjeno posvojitev nekega drugega otroka. Po posvojitvi  Josiaha 
sva  čutila,  da  naju  Bog  kliče  k  posvojitvi  zelo  posebnega  fanta  z  imenom 
Diamond, ki je imel cerebralno paralizo. Kasneje je zaradi pljučnice v Liberiji umrl, 
preden sva ga uspela pripeljati domov. Med postopkom posvojitve sva morala iti 
skozi vse vrste raznih čustvenih težav.
Poleg tega sem pričela delati prostovoljno za Mednarodno posvojitveno agencijo. 
Skozi moje delo kot starš advokat sem ugotovila, da družine, ki otroke posvojijo, 
potrebujejo  pomoč pri  usmerjanju  skozi  mnogo posvojitvenih  dovoljenj,  preden 
dokončajo  posvojitev.  Sama  sem  bila  večkrat  blagoslovljena  s  posvojitvenimi 
dovoljenji in poznam pomembnost denarnega zagotovila za dokončanje procesa 
posvojitve.
Po  brezštevilnih  urah,  ko  sem  doma  študirala  in  sestavljala  spis,  je  proces 
raziskovanja in prizadevanja za posvojitveno dovoljenje lahko zelo obremenjujoč 
in  časovno  potraten.  Veliko  časa  in  raziskav  sem  vložila  v  organizacije,  ki 
dovoljujejo posvojitve in fundacije, ki sprostijo sredstva za namene posvojitev, kot 
tudi druge vire. Čutila sem Božje vodstvo, da s tem kar vem, pomagam drugim in 
sem pričela z Global Orphan Outreach.
Naš cilj je zavzemati se in podpirati pridobitev otrok sirot po vsem svetu skozi vire 
in zavest. Pridobila sem svojo sestro Jeanette, ki je bila glede tega ravno tako 
strastna.  Obstajamo,  da  lahko  omogočimo  družinam,  ki  žele  posvojiti  otroke, 
pomoč pri  pridobivanju dovoljenj za dokončanje njihove posvojitve. Na zahtevo 
bodočih  družin  pridobivamo  in  pošiljamo  prošnje  za  dovoljenja.  Ta  pomoč  je 
namenjena družinam, ki nameravajo posvojiti doma ali v tujini.
Global Orphan Outreach sodeluje tudi z mnogimi drugimi družinami, da dvigne 
zavest o potrebi posvojitve otrok s posebnimi potrebami. To je edinstveni klic, da 
pomagamo tem posebnim Božjim otrokom, ki so „najmanjši izmed teh.“ Nekaj teh 
otrok je trenutno na voljo za posvojitev preko Acres of Hope v Liberiji v Zahodni 
Afriki.  Za  znižanje  stroškov  posvojitve  vsakega  otroka  imamo  ustanovljen 
podporni sklad. Kolikor bodo sredstva dovoljevala, bomo pomagali tudi otrokom s 
posebnimi potrebami iz drugih držav.
Kam lahko gre Barberjeva družina naprej s posvojitvami? Bog z nami še ni končal. 
Pripravljamo  se  na  še  eno  takšno  potovanje.  Gracie  in  Josiah  imata  še  eno 
sestrično na poti. Sedaj se zopet pripravljamo na vzpone in padce posvojitvenega 
potovanja – papirji, pridobivanje sredstev, čakanje in vse ostalo vmes. Medtem ko 
čutim, da so moje železne rezerve kar polne, se resnično počutim blagoslovljeno.
Slika: Liz z Emmanuel, sestrično njenemu najmlajšemu sinu Josiahu, iz Liberije.
LIZ BARBER
Tony, Wisconsin, ZDA
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lizz_kitkat1988@yahoo.com
Brian in Liz sta blagoslovljena z Joshua (20), Elizabeth (19), Zachery (17), Austin 
(15), Tyler (13), Elijah (6), Gracie (6), Isaiah (5), Rejinna (4) in Josiah (18 
mesecev).

Global Oprhan Outreach
http://www.acresofhope.org/

Študirajte Above Rubies priročnike online
Moč materinstva: http://groups.yahoo.com/group/POMSTUDY/
Družinska jedilna miza in gostoljubnost: 
http://groups.yahoo.com/group/FMTSTUDY/
Bodite plodni in se množite/Vizija Boga za družine: 
http://groups.yahoo.com/group/GVFSTUDY/

Mesto ali podeželje
Nekateri ljudje radi živijo v mestu. Drugi ljubijo podeželje. So nekateri, ki žive v 
mestu in  hrepenijo  po preselitvi  na deželo.  Prepričani  so,  da bo to za njihove 
otroke  boljše  življenje.  Lahko,  toda  Bog je  obljubil;  če  smo poslušni  njegovim 
zapovedim, nas bo blagoslovil ne glede ali živimo v mestu ali na deželi. V peti 
Mojzesovi  knjigi  (5  Mz  28,1-4)  beremo:  "Če  pa  boš  natančno  poslušal  glas 
GOSPODA,  svojega  Boga,  in  vestno  izpolnjeval  vse  njegove  zapovedi  ... 
Blagoslovljen boš v mestu in  blagoslovljen  boš na polju.  Blagoslovljen bo sad 
tvojega telesa,..."
Če hrepenite po življenju na deželi in ni možnosti, da bi to storili, prenehaj gnjaviti 
svojega moža in bodi zadovoljna. Biti zadovoljen, kjer živiš, je pomembneje, kot 
kje živiš. Kraj,  kjer živiš, ni pogoj za Božji  blagoslov nad tabo in tvojo družino, 
temveč je pomembno ali ste poslušni Božji besedi.
Sedaj živimo na deželi. Všeč mi je. Rajši jo imam kot mesto. Toda skozi vsa leta 
odraščanja otrok smo živeli v mestu. Čisto srečna bi bila, če bi ostala ves dan v 
svojem domu na podeželju in nikoli ne bi šla v mesto. Bila so čudovita leta in Bog 
nas je blagoslovil. Spominjam se, ko smo se preselili z Nove Zelandije v Avstralijo, 
ne samo v novo državo, ampak na igrišče Avstralije "Raj za deskarje". Nasproti 
našega doma je bil casino!
Pomoč! Kako naj  vzgajam najstnike v takem okolju? In vendar,  ker  je  to kraj, 
kamor  nas  je  Bog  poslal,  da  bi  mu  služili,  je  Bog  blagoslovil  moje  otroke. 
Namesto, da bi se branili, so bili v napadu za Boga. Vsi otroci, najstniki in mlajši 
so vsak vikend pridigali na odprtem v Raju za deskarje. Pomagali so nam pri rasti 
cerkve. Danes so ljubeči in služijo Bogu.
Ko smo se preselili v Ameriko, smo živeli v apartmajskem naselju. Do takrat sta 
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bili samo še Pearl in Seren doma, ostali so se že vsi poročili. V ta apartma samo 
se stisnili skupaj s pisarno Above Rubies (ki je vsebovala mizo, stisnjeno poleg 
jedilne  mize).  Gostoljubno smo odprli  vrata  in  napolnili  apartma z  ljudmi  okoli 
jedilne mize. Še enkrat smo bili blagoslovljeni! V tem temačnem stanovanju smo 
se imeli čudovito v družbi z mnogimi obiskovalci. Naša pisarna Above Rubies je 
danes v pritličju 185 kvadratnih metrov velike hiše (z garažo). Spodaj delamo za 
Above Rubies, živimo pa zgoraj.
Spoznala sem, da je skrivnost uživanja življenja v sprejemanju okolja, kjer živiš in 
ga narediš za svojega, kot biti zvezan s tem, kar si imel v preteklosti in kaj bi rad 
imel v prihodnosti.
Mimogrede, tukaj je skrivnost kako priti do večjega doma. Napolni tega v katerem 
si. Napolni ga z otroki. Napolni ga z ljudmi, katere dosežeš z gostoljubnostjo. Ko 
Bog vidi, kako napolnjuješ stanovanje, bo On odprl vrata, da boš dobil večjega ali 
povečal obstoječega!
Nekateri mislijo, da je pretežko imeti otroke v mestu. Vendar nam Bog govori, da 
nas  bo  blagoslovil  v  mestu  in  na  podeželju.  In  takoj  zatem pravi,  da  nas  bo 
blagoslovil s sadom materinega telesa. Ta blagoslov je tako za tiste, ki živijo v 
mestu, kot za tiste, ki  živijo na deželi.  Bog nam bo pomagal in nas preskrbel, 
kjerkoli že živimo.
Dejansko je poseben namen Božjih blagoslovov, da poskrbijo za sad telesa. 5 Mz 
28,4-13 obljublja,  da te bo Bog po blagoslovu sadu telesa blagoslovil  z obilno 
žetvijo, rodovitnimi čredami drobnice, prekipevajočimi košarami sadja in nečkami, 
napolnjenimi s kruhom. Ves ta blagoslov je za preskrbo otrok, ki jih Bog daje ne 
glede na to ali živimo v mestu ali na podeželju.
Zaupaj Njegovim obljubam
NANCY CAMPBELL
Molitev: Gospod, zahvaljujem se ti, da se nas postavil sem. Veselim sem v tvoji 
preskrbi za nas in sem zadovoljna. Pomagaj nam izpolniti Tvoj namen za nas na 
tem kraju v tem času našega življenja. Amen.
TRDITEV: Zadovoljna sem s krajem, na katerega me je Bog postavil!

Matere kakršne svet potrebuje
Matere s pogumom.

Matere, ki molijo; to so tiste, ki jih svet danes potrebuje.
Matere, ki premišljujejo, ki proučujejo in načrtujejo.

Matere, ki se smejijo kolikor se lahko in imajo dar, ki je boljši od denarja – navado 
zaznavanja, da so nekatere stvari hecne.

Matere katerih vera nikoli ne omahuje ali se opoteka.
Matere katerih duha svet nikoli ne more spremeniti, ki ljubijo pravičnost in 

prezirajo krivico, ki se s pesmijo soočajo z življenjskimi problemi.
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Matere katerih hrabrost prekaša njihove strahove, ki zmagujejo bitko s 
potrpežljivostjo in solzami, se nikoli ne predajo šibkostim ali grehu – napadajo 

nebeška vrata, dokler niso vsi otroci znotraj.
Matere heroji, niso krive tarnanja, njihove roke so okrašene s služenjem in obrazi 

z bleskom.
Matere čistosti, vrlin in vere, stanovitne v življenju in zmagovite v smrti.

Gledajo nad temno potjo žalosti, iščoč doma v Božjem radostnem jutru, ki vodijo 
otroke in kažejo pot. To so matere, kakršne svet danes potrebuje!

- Katryn Blakburn Peck

Drugačna pot
„Bog nikoli ni rekel, da bo potovanje lahko, toda On je rekel, da bo prihod vreden 

truda.“
Max Lucado

Materinstvo  se  mi  je  na  poti  zanimivo  spremenilo.  Tega  nisem  videla  na 
zemljevidu  poti,  ko  sem se  prvič  odpravila  na  pot.  Preprosto  sem ob  udobni 
hitrosti potovala po svoji poročni poti. Vzela sem si čas za duhanje vrtnic. Toda 
moram priznati, da je bila pot z zelo redkimi luknjami in ostrimi ovinki tako udobna, 
da sem odstranila svoj varnostni pas. Mislila sem, da sem prispela na zglajeno pot 
materinstva in da sem se naučila dovolj, da ostanem tam ves preostanek poti.
Nenadoma je moj materinski mobilnik prestavil v visoko prestavo in zavil vstran. 
Začel je drseti po avtocesti s svetlobno hitrostjo. Dosegel je hitrosti 160 km. Veter 
spremembe  je  pihal  skozi  moje  lase  in  adrenalin  je  napolnil  mojo  kri  z 
vznemirjenjem. Zemeljsko svetovljanstvo je odpihnilo skozi okno in za nekaj časa 
je bila ta pot shrljiva in pustolovska.
Potem se je na vsem lepem vame odzadaj zaletel ogromen tovornjak. Nikoli ga 
nisem videla prihajati. Poslal me je v padajoče vrtenje in izgubila sem nadzor nad 
krmilom. Pristala sem v jarku obupa. Vse kar sem pregledala, je bilo zlomljeno: 
„Pomagaj mi.“ Oprta na svojo lastno moč nisem videla nobenega izhoda in dnevi 
so postajali temnejši. Neprenehoma sem šepetala prošnje v temno noč.
Moje materinstvo je bilo izzvano, bolj kot karkoli, kar sem si lahko predstavljala. 
Zaradi varnosti mojih otrok ne morem razkriti razlogov, toda lahko si predstavljam, 
da se tudi vi srečujete z izzivi in ogromnimi gorami. Lahko se srečate s situacijami, 
katere se vam zde, da so izven vašega nadzora ali nadzora vaših otrok. Zaradi 
tega svoje srce delim z vašim. Delim svojo bolečino – in Božjo nazaj odkupljeno 
ljubezen in tolažbo. Rada bi vas ohrabrila, tako da se ne počutite osamljene.
Medtem, ko me je tema še vedno obkrožala, je Bog nežno tolažil mojo dušo. Nad 
menoj je pel uspavanko miru, miline in resnice. Moje rane so se pričele celiti. 
Njegovega  obraza  nisem mogla  videti  jasno,  toda  lahko  sem vonjala  prijetne 
vonjave Njegove prisotnosti. Vedela sem, da je to On. On je bil Načrtovalec načrta 
in Izdelovalec vozila. Postavil me je nazaj v mama-avtomobil in mi šepetal besede 
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moči v mojo dušo. Ponovno sem lahko dvignila glavo in pogledala po cesti.
Toda, bila sem prestrašena. Kam me je ta pot peljala? Spraševala sem se, ali za 
ovinkom prežijo name še kake druge nevarnosti, da mi raztrgajo srce. On mi ni 
povedal za mesta skozi katera bom šla, ali da bom ponovno čutila bolečino. Toda, 
On je rekel, da bo On ostal z menoj. On je obljubil, da me bo držal pokonci in cilj 
potovanja bo vreden vsega.
Od  takrat  ponižno  vozim po  Lahkotni  ulici.  Ugotovila  sem,  da  sama od  sebe 
nimam moči – brez idej, kreativnosti, strategije, bistroumnosti ali ljubezni, ki drži 
vsako nit  na tej  cesti.  Kadar se zanašam na svoje lastno razumevanje,  delam 
napake, ki me vodijo po hribu navzdol. Tu pa tam postane vreme viharno, megla 
je gosta in sploh ne morem videti svoje poti. Toda moj Vodič je glavni stezosledec 
in mi daje duhovno vizijo.
Že  pred  dolgimi  časi  mi  je  zmanjkalo  naravnega plina,  toda  Bog je  preskrbel 
Njegovo olje, katerega nikoli ne zmanjka.
Življenje ni nikoli zaspano ali dolgočasno. Kadar položim mojo zaupanje v mojega 
Boga,  postane  cesta  razburljiva  in  napolnjena  s  spoštovanja  strašnim 
pričakovanjem.  Četudi  je  pogosto  strmo in  občasno temno (in  od  razočaranja 
premagana jokam v kopalnici na tleh) ne bi hotela biti kjerkoli drugje. Tudi kadar 
se v notranjosti počutim raztrgano, Bog daje Njegov mir. Ko mislim, da ne morem 
dati več, sem opomnjena na Njegove besede v evangeliju po Mateju 16,25: „Kdor 
namreč hoče rešiti svoje življenje, (Db. svojo dušo) ga bo izgubil; kdor pa izgubi 
svoje življenje (Db. svojo dušo) zaradi mene, ga bo našel.“
Kadar po cesti potuješ sam, se cesta imenuje Bojazni polno Materinstvo. Kadar 
pa potovanje manevrira Sveti Duh in rdeča zastava – obarvana z Jezusovo krvjo, 
sem čvrsto pritrjena na palubi... ko je vsaka strategija od Edinega, ki lahko prelomi 
vsakršno  meglo  ali  zmešnjavo...  kadar  se  lahko  gostimo  ob  mizi,  ki  jo  je  On 
pripravil za nas v sredini sovražnikovega napada... kadar Njemu dovolimo, da nas 
objema skozi noč, medtem ko mi tiho jokamo in On nam obnavlja naše moči kot 
orlova krila... Ko spoznamo, da je On prijazen in dober in nam nikoli ne naloži več, 
kot lahko nosimo... ko ugotovimo, da nas je naredil za stvari, ki so nad našimi 
lastnimi  močmi,  da ga lahko Njega še globlje  spoznamo...  kadar  ljubimo brez 
pričakovanja, da bomo tudi mi nazaj ljubljeni... ljubimo kadar ni ljubko... ljubimo 
kadar je to zadnje kar želimo narediti...  ljubimo kadar ne moremo nikogar več 
ljubiti, ker Bog ima neskončne zaloge... kadar ugotovimo, da smo mi tisti, ki se 
trenirajo  celo  bolj  kot  naši  otroci  –  mi  vemo,  da  je  vse  dobro  in  da  smo na 
lončarjevem kolesu.
Ko s temi mislimi potujemo po tej cesti, se cesta imenuje Materinstvo brez strahu. 
Mnogokrat ne delam tega in velikokrat se znajdem nazaj na cesti Bojazni polnega 
materinstva. Doslej so bili časi na cesti Materinstva brez strahu najboljši, kar jih 
lahko  kdo  doživi.  Čutim,  da  živim.  Čutim,  da  moje  življenje  resnično  bije  za 
nekoga.
SERENE ALLISON

49/53

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mt+16,25&id13=1&pos=0&set=6&l=sl


Above Rubies – SLO, številka 72

Primm Springs, Tennessee, ZDA
Serene in Sam sta blagoslovljena  z 11 otroci - Selah*- (16), Kula* (16), Jabin* 
(15), Isaiah* (11), Arden - prvorojenec (9), Chalice (7), Cherish* (7), Cedar (4), 
Engedi* (3), Vision (2) in Shepherd (5 mesecev). Zvezdica pomeni otroke, 
posvojene iz Liberije v zahodni Afriki.

Zakaj mama kosi travo
Moja mati je vedno travo kosila s kosilnico. Med odraščanjem se ne spomnim, da 
bi kdaj videla očeta s kosilnico kositi travo. On je postoril vsa drobna opravila in 
priključil škropilnice na vodo, toda vedno je tam zunaj s kosilnico kosila mama.
Dokler nisem srečala svojega moža o tem nisem premišljevala. „Košnja trave s 
kosilnico je MOŠKO delo,“ je vzkliknil. Čudovito je zvenelo. So stvari, katere moški 
stori za svojo ženo. Moji materi ne bi bilo potrebno kositi trave s kosilnico.
Ko sva se poročila, je bila ena od soprogovih odgovornosti s kosilnico pokositi 
travo. Všeč mi je bilo dejstvo, da je bilo zame tako poskrbljeno. Pričela sem za 
mojega moža pripravljati  seznam opravil  „moj  dragi  naredi“.  Moj  seznam „moj 
dragi naredi“ je postajal vse daljši in daljši, toda nič ni bilo opravljeno.  Ko so v 
sliko vstopili otroci, sem opazila, da se je s kosilnico redko kosilo!
Ugotovila sem, da delo mojega moža (ponavadi 80 ur ali več tedensko) oddaljuje 
od njegove družine. Čas je rajši preživljal z otroci in menoj, kot s kosilnico kosil 
travo ali karkoli drugega na mojem seznamu „moj dragi naredi.“
Pričela sem delati kljukice. Sama naredim stvari. Končno sem prišla od spoznanja 
„to je nekaj kar naredi mož“ do drugega odnosa (to je resnično s težo pritiskalo na 
mojega moža). Namesto tega sem napisala „seznam blagoslovov.“ Če ima moj 
soprog čas in želi to narediti, kakšen blagoslov je to zame! Če tega ne stori on in 
storim sama, postane blagoslov za njega!
To popoldne, medtem, ko sta se deklici tiho igrali na terasi in je dojenček JJ spal, 
sem odšla  ven  in  prvič  pokosila  travo  s  kosilnico.  Čudovit  občutek!  Ta  konec 
tedna, namesto, da bi se moj mož počutil krivega, ker ni pokosil trave (želel je 
deklici odpeljati v muzej), je lahko cel konec tedna užival v muzeju in opazoval 
spoštovanje in osupljivost na dekliških obrazih.
Tako zelo sem hvaležna, ker sem spremenila moj seznam iz „moj dragi naredi“ v 
seznam „blagoslovov.“
PAULA GIPSON
plgipson@earthlink.net
Brian in Paula sta blagoslovljena z Adalia (6), Eleora (4), Moriah (3) in Josiah (4 
mesece).
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Moji otroci
Vi ste življenje,

Zvezde v tem temačnem svetu,
Novost in sveži dih zraka v mrtvem kraju,
Vi ste sladkorni obliv na mojem kolaču,

Cvetni list na moji roži.
Vi ste spremenili moje življenje

in me naredili boljšo ženo.
Brez vas bi oseba ki sem jaz

prenehala obstajati.
-Tammie Cook
Cookovi otroci so Dustin (17), Tristen (7), McKenzie (5), Rorey (3) in Roane (16 
mesecev).

PAYPAL

MEDNARODNA NAROČILA OD ABOVE RUBIES

Sedaj lahko naročite knjige, trakove in Cdje od Above Rubies od kjerkoli na svetu 
z uporabo Mednarodnega PayPal-a.

1. Pojdite na Above Rubies spletno stran, www.aboverubies.org
2. Kliknite na BOOK/CD STORE (Knjige in Cdji)
3. Naročite in kliknite na CHECKOUT in sledite navodilom za pošiljanje v vašo 

državo.

ONLINE DONACIJE

Sedaj lahko pošljete prostovoljni pispevek – donacijo online. Pojdite na spletno 
stran  www.aboverubies.org in  kliknite  na  ikono  „Above  Rubies  –  process  all 
donations and transactions through PayPal“

SE SELITE

Prosimo  ne  pozabite  nam  poslati  spremembo  naslova.  Zavrnjeno  pošto  nam 
zaračunajo. Hvala vam.

CENA NAROČNINE
ABOVE RUBIES je revija brez naročnine, podprta s prispevki njenih bralcev in 
zainteresiranih  ljudi.  Naša vizija  je  tiskati  štirikrat  letno,  toda  to  je  odvisno  od 
prihajajočih donacij.  Bog je bil  zelo zvest in Above Rubies tiskamo za svet že 
preko 30 let. Če želite redno prejemati revijo ali želite naročiti večje število izvodov 
revije za razdelitev v vaši skupnosti, nam prosim PIŠITE ali izpolnite obrazec na 
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strani 30 in pošljite na primeren naslov spodaj.
AMERIKA
PO Box 681687, Franklin, TN 37068-1687
Nancy Campbell: aboverubies@hughes.net
Tel. 1 877 729 9861 (med 9. – 16. uro od ponedeljka do petka)
AVSTRALIJA
PO Box 5604, Manly, QLD 4179
Val Stares: admin@aboverubies.org.au
Tel:/Fax (07) 5543 4744
KANADA - BC and Zahod
Za naročilo knjig in CD-jev:
General Delivery, Grovedale, AB TOH 1X0
Breanne & Brooklyn Biegel: bree_4jesus@yahoo.ca
Tel: (780) 539 3838
Novi naročniki & spremembe v bazi gredo na:
C34 - 3545 E 43rd Ave, Vancouver, BC V5R 5X5
Marie Ferreira: arnewinfo@yahoo.ca
CANADA – Vzhod
PO Box 48006, R.P.O. Lakewood, WPG, MB R2J 4A3
Rosa Brandt: Telefon: (204) 878 4508
MALEZIJA
No 1, Jalan USJ 13/1A, UEP Subang Jaya, 47620
Petaling Jaya, Selangor
Rosalyn Khoo: aboverubiesmalaysia@gmail.com
Tel: (60) 5638 3522
NOVA ZELANDIJA
PO Box 4232, Mount Maunganui
Heather Jones: aboverubies@xtra.co.nz
Tel: (07) 575 5787   Fax: (07) 575 2024
PAPUA NOVA GVINEJA in AFRIKA
8 Burkes road, Gowrie Junction, QLD, Australia 4352
Lisa Thorpe: thorpe@dodo.com.au
SINGAPUR, JUŽNA AZIJA, VZHODNA AZIJA IN JUGOVZHODNA AZIJA*
Marine Parade, PO Box 720, Singapore 914408
Jenny/Ruthie: rubies@singnet.com.sg
Tel: (65) 6223 7047   Fax: (65) 6223 7048
JUŽNA AFRIKA
PO Box 3916, Durbanville 7551
Linnie and Christo Lues: aboverubies@absamail.co.za
Tel: 021 976 0883
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JUŽNI PACIFIK
PO Box 4232, Mt. Maunganui, New Zealand
Margarett Hartnett: arubiessouthpacific@clear.net.nz
JUŽNA/CENTRALNA AMERIKA, IZRAEL in BLIŽNJI VZHOD
Email nancy@aboverubies.org
VELIKA BRITANIJA IN EVROPA
6 Field Close, West Molesey, Surrey, KT8 2LA
John and Alice Gurr: aboverubies@ntlworld.com
Tel: (020) 8224 3628
Hvala vam za vašo podporo in pomoč pri prinašanju sporočil spodbude zakonom 
in družinam po celem svetu.

* Južna Azija: Indija, Pakistan in Afganistan.
* Vzhodna Azija: Kitajska, Hong Kong, Mongolija, Makau, Tajvan, Japonska in 
Koreja.
Jugovzhodna Azija: Brunei, Burma, Kambodža, Indonezija, Laos, Filipini, 
Singapur, Tajska in Vietnam (razen Malezije, ker imamo na Maleziji svojo bazo).

Publication agreement 40866061

Starši, ki molijo
„Molitev postavi Boga s polno močjo v svet. Mož, ki je molil mnogo sprejemljivih 
molitev, je naredil pravično in največje opravilo prihajajočim generacijam. Molitev 
Božji  pravičnih  jača  še  nerojeno  generacijo  proti  otožnim  valovom  greha  in 
hudobije. Gorje generacijam sinov, ki najdejo svoje lastne kadilnice prazne bogatih 
dišav molitev, katerih očetje so bili preveč zaposleni ali preveč neverni, da bi molili 
in  ki  imajo  neizrekljivo  tveganje  in  neizrečene posledice  za  njihovo  dediščino! 
Resnično, tisti, katerim so očetje in matere zapustili bogato zapuščino molitev, so 
zelo srečni.“

-E.M. Bounds
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