
 

К А вама су и све власи на глави 
пребројане (Матеј 10:30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОН ТЕ ВОЛИ, БАШ ТЕБЕ ЛИЧНО 
 

ада некоме кажемо да га Бог воли, шта 
тада заправо мислимо? Шта је љубав? 

Она је истинска вредност која и нас и друге чини да 
смо пожељни једни другима, да смо међусобно 
благонаклони. Дакле, Бог нас воли јер смо му сви 
посебни и бескрајно драгоцени. Толико смо му 
прирасли срцу да нам је избројао сваку влас на 
глави. Исус се служи баш овом дивном сликом. У 
атоме нас познаје и зна кад изгубимо и једну једину 
длаку. 

Таква је божанска брига за нас. Када схватимо 
колико смо вољени, престајемо да кукамо и 
жалимо због околности. Тада се не препуштамо 
самољубљу и грамзивости. Осећамо живо 
божанску бригу на себи. Осећамо колико смо сви 
понаособ вољени. 

Павле исповеда:  „Ви  сте  тело  Христово и 
делови тела појединачно.“ (1. Коринћанима 12:27)  
Појам  „појединачно“  је  превод грчког 
„мерос“, што значи одвојени, посебни део. У 
истом духу читамо и у Ефесцима 5:29 – „Јер нико 
не мрзи своје тело, него га храни и негује, као и 
Христос Цркву.“ Како је то дивно. Поред свих 

петак 29. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

данашњих страхова и обесхрабрења у свету, 
Господ нам лично поручује колико смо вољени. 
Негује нас по својој Речи, подиже нам дух и јача 
нам веру јер и ми волимо њега. Просто, посебни 
смо му. 

Апостол Јован сведочи: „Погледајте колику 
нам је љубав Отац даровао: толику да се зовемо 
Божијом децом, као што и јесмо“ (1. Јованова 
3:1) Глагол „даровати“ значи и „учинити 
раскошним“. Таква је Очева љубав према нама. 
Бескрајна је. Слава нека је имену његовом довека! 

 
 
 
 
 
 
 

МОЛИТВА 
Праведни небески Оче љубави, хвала ти што 
ме волиш бесконачно. Твој ме загрљај вечно 
носи. Твоја је љубав безусловна и бескрајна. 
Живим у њој и са њом свакодневно, у свести да 
ме увек волиш. Зато сам канал те твоје љубави 
свету око себе. У Исусово име, амин. 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Прва Јованова 3:1; Прва Јованова 4:16; Јеремије 31:3; 
Римљанима 8:35-38 TLB 

 

Матеју 20:17-34 & Излазак 16-17 
 

Матеју 10:34-42 & Постање 29 


