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Jer svi mi na mnogo načina grešimo. 
Ako ko u reči ne greši, taj je savršen 
čovek, sposoban da zauzda celo svoje 

telo (Jakov 3:2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISKAŽI LJUBAV, POSEBNO REČIMA 
 

vaj novozavetni stih nam kazuje o 

hrišćanskoj savršenosti, tj. zrelosti u Hristu i o 
načinu na koji je merimo. Prosto: Ako ko u reči ne 
greši, taj je savršen čovek. I Isus reče: „Tvoje će te reči 
ili opravdati ili okriviti.“ (Matej 12:37) Dakle, Gospod 
ističe koliko su reči važne. 

Zamisli samo: tvoj odlazak u nebo ili u pakao 
zavisi od reči koje izgovaraš. Život oblikuješ rečima i 
zato im se sasvim posveti. Neki ovo ne razumeju, pa su 
nemarni u govoru: psuju, omalovažavaju, posebno 
kada su besni ili nesrećni. 

Ne bahatimo se veštinom nadgovaranja: kako 
možemo nekoga da  rečima ponizimo, naružimo i tako 
im oblatimo ličnost. Šta ako ti neko veruje, računa na 
tebe ili zavisi o tebi? A onda se pojavi neko pitanje, neki 
problem. Zašto bi ti to bila prilika da ga razgolitiš i 
poniziš. Seti se službe Duha Svetog u svom životu. On 
te sasvim poznaje a opet te nikada ne optužuje, ne 
obelodanjuje bilo kome ono loše u tebi. Štaviše, voli te 
i uvek štiti. 

Isus je tako postupao. Poznavao je ljude u dlaku, 
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znao je sve u potpunosti o njima, ali ih je ipak voleo. 
Služio je i onima koji su ga odbacivali. Rekao je: „Ko 
sluša moje reči, a ne izvršava ih, tome ne sudim ja.“ 
(Jovan 12:47) Kakva milost, kakvo saosećanje! I to je 
primer za nas. 

Ako nas Bog nikada ne optužuje, ako nam ne 
sudi, ako nam se ne obraća jetko i osorno, zašto 
mislimo da je takav naš govor primeren prema 
drugima, našoj duhovnoj braći i sestrama? Iskazujmo 
ljudima jedino ljubav, a posebno svojim rečima, 
govorom. 

 

 

 

ISPOVEST 
 

Prepuštam se jedino rečima milosrđa i ljubavi. 
Istrajno punim srce Božjom reči. Govorim im tog 
obilja, iskazujem ljubav rečima. Uzdižem, 
izgrađujem i delujem na slušaoce božanskom 
prisutnošću, slavom i silom. U Isusovo ime, amin. 

 

 

 

 

ZA DALJE PROUČAVANJE: 
Kološanima 4:6; Efescima 4:2 NLT; Efescima 4:29; 

Luki 6:45 
 

  ČITANJE SVETOG PISMA ZA GODINU DANA 
Dela apostolska 21:1-16 & Jovu 25-28 

    ČITANJE SVETOG PISMA ZA DVE GODINE  
Luki 8:11-18 & Knjiga Isusa Navina 7 


