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УВОД  
 

Која је то сила која би нас могла 
исцелити боље од ичег другог на свету? 
Предузимамо све да бисмо били физички 
исцељени. Чинимо све како бисмо били 
здрави, но највећа је сила исцељења тако 
погрешно схваћена.  

Прва потреба у свачијем животу је да 
буде вољен од Бога. Знате ли која је друга 
потреба? Рећи ћу вам: 'Бити вољен од Бога'. 
А рећи ћу вам и која је трећа потреба: 'Бити 
вољен од Бога'. 

Да ли сам био довољно јасан?  
'Љубав је у овоме: не да смо ми 

заволели Бога, него је он заволео нас и 
послао свога Сина као жртву помирења за 
наше грехе.' (1. Јованова 4:10)  

'Ми волимо зато што је он први заволео 
нас.' (1. Јованова 4:19)  

Желим да знате да је најпре постојала 
Божја љубав, те је зато прва потреба за 
сваком врстом исцељења бити вољен од Бога 
управо онакви какви јесмо. Бог нас љуби 
управо онакве какви јесмо и наставља нас 
љубити управо онакве какви јесмо. Божја 
љубав такође, никада не захтева промену; 
уместо тога, она је ствара. 
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Ако можете схватити шта нам ове 

странице поручују, његова ће љубав учинити 
огромне промене вашем личном животу, у 
вашим пријатељствима, у вашим браковима и 
у вашој породици. 
 

Поглавље прво  
ДОК СМО ЈОШ БИЛИ ГРЕШНИЦИ  

 
'Јер је Христос, док смо ми још били 

слаби, у одређено време умро за безбожнике. 
Једва ће ко умрети за праведника; за доброга 
можда би се ко и усудио да умре. Али Бог 
показује своју љубав према нама тиме што је 
Христос умро за нас кад смо још били 
грешници.' (Римљанима 5:6-8) 

Исус Христос нам је изручио своју 
љубав умревши за нас. Размислите о томе на 
тренутак. Исус не само да нас је волео, већ је 
с тиме у вези нешто и учинио. Ми ништа 
нисмо учинили. Нисмо се покајали да би нас 
Бог заволео. Он нас је волео и пре нашег 
покајања. Да ли ја овде сугеришем да 
можемо живети у греху? Свакако да не. Оно 
што ја говорим јесте да љубав Божја ствара 
промену но никада је не захтева. 
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Будите вољени од Бога управо онакви 

какви јесте. Немојте покушавати волети Бога. 
Немојте покушавати волети друге.  

Онога часа када то покушате, 
доживећете неуспех. Будите напросто 
вољени од Бога. Примите љубав која вас 
никада неће изневерити, љубав која се према 
вама никада неће променити. 

 
Он остаје у љубави  

 
'Господ Бог твој, који је усред тебе, 

силни, спашће те; радоваће ти се веома, 
умириће се у љубави својој, веселиће се тебе 
ради певајући.' (Софонија 3:17) 

Исус Христос је пролио своју крв и умро 
на крсту да би платио за наше грехе. Био је 
сахрањен, устао је и узнео се на небо. Због 
тога сада Бог довека остаје у својој љубави 
према нама. Зато нам Посланица Римљанима 
9:16 говори да његова љубав не зависи 'од 
онога који хоће, нити од онога који трчи, него 
од милостивога Бога' Јован 1:12 каже: 'А 
свима, који га примише, даде моћ да постану 
деца Божија, - онима што верују у његово 
име'. Он нас роди својом властитом вољом 
'истинитом речју'. (Јаков 1:18) 
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Лоши односи поправљени 
 

Дозволите ми да будем врло практичан. 
Како да се носим са лошим односом? 
Постајем забринут? Кривим себе због њих? 
Да ли осећам кривицу? Да ли угађам телу 
(Галатима 6:12)? Не! Када је однос лош, 
напросто препуштам Речи Божјој да буде 
верна и дозвољавам Њему да ме воли. 

Ако не успем, дозвољавам Богу да ме 
воли. Ја немам снаге да се мењам, 
препуштам Богу да ме промени. Да ли ће 
његова љубав заказати? Не, неће заказати. 
Хоће ли се он променити? Не, неће!  

 
 

Поглавље друго  
УПРАВО ОНАКАВ КАКАВ ЈЕСИ 

 
Недавно ме назвао неки човек. У врло је 

лошем стању, испитивања су показала да је 
позитиван на вирус који узрокује СИДУ. Током 
протеклих петнаест година три пута је 
попустио својој слабости. Трећи пут добио је 
ХИВ и жели да умре. Био је силно посрамљен 
када је то испричао својој супрузи. 
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 Шта може да учини? Он већ мрзи оно 
што је учинио. Управо сада овај човек треба 
дозволити Богу да га воли као што је чинио и 
пре но што је сазнао да има ХИВ. 

Допуштање да нас Бог воли не ствара 
безакоње. Напротив, оно нас учи да се 
одрекнемо безбожности, те да мирно живимо 
с Речју Божјом која изобилно пребива у 
нашим срцима. 

Најлепша је ствар допустити Богу да вас 
воли управо онакве какви јесте. Имам разлога 
понављати ову изјаву јер је допуштање Богу 
да вас воли једини начин како сећање и душа 
могу бити исцељени. Једини начин како се 
предрасуде и ставови о себи могу мењати 
јест допустити Богу да вас воли. 

Разлог зашто неки мужеви не могу 
правилно волети своје жене врло је 
једноставан: они не разумеју како бити вољен 
од Бога.  
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Прилагођени слици његовог Сина 
 

'А знамо да Бог све помаже на добро 
онима који га љубе, који су по његовој одлуци 
позвани. Јер које је унапред знао, њих је и 
предодредио да буду саобразни лику 
његовога Сина, да он буде првенац међу 
многом браћом. Које је пак предодредио, те је 
и позвао; а које је позвао, те је и оправдао, а 
које је оправдао, те је и прославио.' 
(Римљанима 8:28-30) 
 У свом познавању будућности Бог је 
знао да ћу својом властитом вољом одабрати 
да верујем у Његовог Сина. Био сам 
оправдан, посвећен и прослављен јер је Бог 
увек био за мене. А он остаје у својој љубави 
према мени јер је Син платио моје грехе. 
 Назвао ме неки човек из једне друге 
цркве. Казао је: 'Нападао сам вас, мрзео сам 
вас и борио се против Бога. Сада ми је 
двадесетидевет година, умирем и желим се 
покајати.' 
 Рекао сам: 'Једина ствар која ме занима 
јест да допустиш Богу да те воли.' 
 Казао је: 'Имам СИДУ. Умрећу.' 

'Само буди вољен, допусти Богу да те 
воли.' одговорио сам му; 'У стању у којем јеси, 
само буди вољен.' 
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Он је погрешио, но једино што му је 

било потребно било је да буде вољен од 
Бога. Посећивао сам га свакога дана и 
говорио му: 'Дозволи да те Бог воли.' Након 
дванаест недеља тај је човек изашао из 
болнице и био крштен у цркви коју је пре 
мрзео. Бог га је променио. Мисли, осећања и 
одлуке тога човека сада су биле изражаване 
према Речи Божјој. Било му је промењено 
срце, затим му је била промењена душа и 
затим му је био промењен ум. Почео је да 
воли своју жену с којом се годинама 
препирао, а почео је да воли и своје две 
кћерке. А откако је почео волети цркву, почео 
је волети и изгубљене.  
 Код тог је човека кључно било то што 
није волео самог себе. У себи, он се није 
могао волети и није мислио да га Бог воли. У 
цркви је посведочио да је његово тело 
исцељено. Љубав то може учинити вољом 
Божјом. Господ није захтевао промену, он ју је 
створио својом љубављу. 

Што више допуштам да ме Бог воли без 
да себе стављам на кушњу, тим више 
допуштам Богу да ме воли без да се бојим 
неуспеха, чим више допуштам Богу да ме 
воли без да сам киван или љутит према 
другима, тим више све у моме животу постаје 
исцељено.                  
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У сувереној вољи Божјој бити ћу исцељен без 
обзира који проблем био. Моје срце, моја 
душа, моја осећања, биће исцељени 
једноставним допуштањем да ме Бог воли. 

 
Поглавље треће  

ЉУБАВ СТВАРА НОВЕ ПОЧЕТКЕ  
 

Дошла ми је једна дванаестогодишња 
девојчица да ми исприча о страшном животу 
код куће. Родитељи су ретко били код куће; 
један од њих одлазио би викендом. Било је 
врискања и туче. Било је пијанства. Казала ми 
је: 'Бојим се da идем кући јер не знам шта да  
радим. 'Ви сте мој пастор, да ли бисте могли 
да дођете код мене кући?' 
 Отишао сам у ту кућу. Врло 
неуобичајено, девојчица је рекла свом оцу: 
'Желим да саслушаш пастора.' Тако сам му 
почео говорити. 'Знате ли да је пре неколико 
хиљада година Исус знао да ћу данас бити 
овде као слуга Божји?' Казао сам му: 
'Господине, када бих речима могао исказати 
колико вас Бог љуби управо сада, учинио бих 
то. Када бих његову љубав могао преточити у 
речи и када бисте ви у то могли поверовати, у 
овој би се кући ствари промениле.' 
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Испричао ми је како је та породица била 

нефункционална и деструктивна. 'Тачно,' 
рекао сам, 'но најпре желим да допустите 
Богу да вас љуби, без осуђивања. Чак од вас 
нећу ни затражити да промените своје навике 
у погледу пића. Напросто допустите Богу да 
вас љуби.' Расплакао се тада попут детета. 

Ови су родитељи персонифицирали 
његову љубав. Они су је усвојили. Била им је 
пружена Божја љубав и постала је део њих. 
Да ли је дакле чудно да у 1. Коринћанима 
13:8 стоји да љубав 'нигда не престаје'?  

 
Изведен на светлост 

 
'Морам трпети гнев Божји, јер сам 

против њега сагрешио, све док он не реши 
спор мој и изрекне правду; извешће ме на 
светлост, гледаћу праведност његову.(Михеј 
7:9) Пророк Михеј осећао се потиштеним када 
је ово писао. Сагрешио је, но схватао је Божју 
љубав према њему. Знао је да је Бог управо с 
њим онде. Михеј је знао да ће се вратити због 
светла љубави и да ће примити опроштење. 

Љубав Божја јамчи да вас Бог љуби 
онакве какви јесте, попут грешника без снаге. 
Она вас оправдава док сте безбожни 
(Римљанима 4:5).  
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Чини вас праведнима мимо закона и без дела 
(Римљанима 4:6). Она вас посвећује. Својом 
љубављу Исус за вас би учињен 
'праведношћу, посвећењем и откупљењем' (1. 
Коринћанима 1:30). Љубав Божја јамчи да 
никада нећете бити оптужени за други грех. 
Она такође јамчи да ће вас, ако наставите у 
греху, љубав Божја укорити због љубави а не 
мимо ње. Укор долази да заштити, да даде ум 
Христов и коначно, да благослови. 

 
Поглавље четврто  

У ЉУБАВИ БОЖЈОЈ НЕ ПОСТОЈИ 'АКО'  
 

'Одавна ми се јављаше Господ. Љубим 
те љубављу вечном, зато ти једнако чиним 
милост.' (Јеремија 31:3) 
 Када је Бог то казао израелски се народ 
клањао идолима. Он није казао 'Волећу вас 
ако се поправите'. Он није казао 'Волећу вас 
ако престанете да се клањате идолима'. 
 Не! Бог је рекао: 'Љубављу вечном 
волим те.' Постоји толико тих 'ако' у нашим 
односима - толико тих 'ако' који спречавају 
душевно и емоционално исцељење, а који 
понекад заустављају и физичко исцељење. 
Но Бог не каже: 'Волећу вас, ако ...' Он каже: 
Волео сам вас док сте још били тамо'. 
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Зар отац није волео изгубљеног сина 

док је његов син био 'тамо негде' у далекој 
земљи, исто толико колико га је волео док је 
био код куће? Да, волео га је. Очева се љубав 
није променила док је изгубљени син живео у 
греху. Његова је љубав напросто стрпљиво 
чекала да би своме сину исказала милост. 
Када је његова воља одлучила да је време да 
се врати кући, онакав какав јесте,  изгубљени 
је син примио и опроштење и очишћење. 

Отац му је дао прстен, хаљину, нове 
сандале и приредио славље за 
добродошлицу. За славље су заклали угојено 
теле и све се то десило стога што се син 
вратио кући управо онакав какав је био (Лука 
15:11-24) 

Замислите све што се збило у друштву. 
Размотрите дубину греха који се данас чини. 
Размотрите страшну нефункционалност у 
породицама и појединцима. Уз све што се 
дешава највећа ствар коју људска раса треба 
учинити јесте схватити колико нас Бог воли. 
Није велико питање бавити се грехом. Бавите 
се тиме колико вас Бог воли, а љубав ће се 
Божја позабавити грехом. Љубав Божја 
створити ће промену.  
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Изливена у нашим срцима 
 

'И, нада не срамоти, јер се Божија 
љубав већ излила у наша срца Духом Светим 
који нам је дат.' (Римљанима 5:5) 

Дух Свети излива љубав Божју у срце, а 
љубав је плод Духа. Када примам његову 
љубав и бавим се само тиме како ме он воли, 
тада ме преузима Божја нарав.  Тада наступа 
његова ћуд.  Можда то нећу нити запазити но 
примам је док у мене улази његова нарав и 
започиње однос и заједништво са мном. А 
Божја нарав не греши. 

 
Промењени пут  

'У којима сте некада живели по духу 
овога света, по владару ваздушних сила, по 
духу који сада дејствује у синовима 
непокорности; међу овима смо и ми сви 
некада живели у својим плотским пожудама 
чинећи плотске жеље и смерања, па смо као 
и остали по природи били подложни Божијем 
гневу. Али Бог, који је богат у милости, због 
своје велике љубави којом нас је заволео, 
оживео је Христом и нас који смо били мртви 
у својим преступима, - благодаћу сте спасени, 
- и с њим је васкрсао нас и поставио на 
небесима у Христу Исусу.' (Ефесцима 2:2-6) 
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Није важно у чему живите. Некоћ смо сви 
живели према Еону овога света. Свима нама 
управљао је господар ваздушног краљевства 
као над децом гнева. Но Бог, богат милошћу, 
богат милосрђем, има велику љубав 'којом 
нас је волео' (Ефесцима 2:4). А по тој су 
љубави настале и промене. За свакога 
верника Божја је љубав за нас била присутна. 
Спознаја о томе колико смо љубљени довела 
нас је дотле да будемо спашени милошћу, 
вером у Исуса Христа. Он је ушао у наш 
живот, а љубав Оца, Сина и Духа Светога 
постала је наша, унутарња и лична. 

Таласи љубави могу тећи станицама 
вашега тела свакога дана. То није људска 
емоција, то је божанска љубав. 
 'Нисам добро учинио,' кажеш. 
 Само прихвати Божју љубав за оно што 
си криво урадио. 
 'Не осећам се духовним.' 
 Прихвати љубав, па макар и ништа да 
не осећаш. 

Напросто прими његову љубав и она ће 
створити не само љубав, већ и радост, мир, 
устрајност, стрпљивост, божанску доброту, 
благост, верност, кроткост и умереност.  
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Лаки јарам љубави 
 

'Дођите к мени сви који сте уморни и 
оптерећени, и ја ћу вас одморити. Узмите мој 
јарам на себе и научите од мене, јер ја сам 
кротак и смеран у срцу, и наћи ћете одмор у 
својим душама. Јер је мој јарам благ и моје 
бреме је лако.' (Матеј 11:28-30) 

Знате ли шта је његов јарам? То је 
љубав. Када на себе узимам његов јарам, 
напросто одлучујем да на себе узмемо 
његову љубав. 'Љубав је у овоме: не да смо 
ми заволели Бога, него је он заволео нас и 
послао свога Сина као жртву помирења за 
наше грехе... Ми волимо зато што је он први 
заволео нас.' (1. Јованова 4:10, 19)  Није ни 
чудо да је његов јарам лак. Није ни чудо да 
учење од њега даје покој мојој души. Отац 
остаје у својој љубави (Софонија 3:17). 

Ја узимам јарам. Дозвољавам да ме 
Исус воли управо онаквога какав јесам. Он у 
мени ствара ту промену због силе љубави, 
због динамике љубави, вере љубави, милости 
љубави и присуства љубави. Коначно, настаје 
промена и ја сам исцељен.  
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Најпре љуби себе 
 

У Божјој љубави постоји одређени ред. 
Ја не морам прво волети друге; најпре морам 
волети самог себе. Не могу чак волети ни 
Бога уколико не волим самог себе. Морам 
допустити Богу да ме воли. Тако то иде. 
Најпре допуштам Богу да ме воли. Друго, 
волим сам себе. Треће, волим Бога и, 
коначно, потпуно сам слободан волети вас и 
сваког другог - чак и моје непријатеље. 
 Када волите сами себе, добивате нову 
представу, нову свест о себи. Примате нови 
осећај да сте посебни, нови осећај да сте 
учињени праведнима пред Богом због 
посвећења Христовом крвљу. Ништа не стоји 
између вас и Бога. Ништа не стоји између вас 
и било кога другога. Љубљени сте и љубите у 
сили Духа Светога. Не говорим о 
сентименталности или телесности, говорим о 
ономе што Библија казује о Божјој љубави 
према нама док смо још били грешници. 

О, зар је чудо да је Давид казао како је 
велико Господње милосрђе (1. Самуилова 
24:14)? Зар је онда чудо да га је Петар назвао 
'Богом сваке благодати' (1. Петрова 5:10)? 

Павле га је назвао 'Оцу милосрђа и Богу 
сваке утехе' (2. Коринћанима 1:3) 
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 'Аврааме' позива Бог, 'Ниси са мном 
проговорио тринаест година, али ја те волим.' 
 'Јакове, ти си отишао и запао у стари 
грех на двадесет година, но ја те ипак волим 
и употребићу те.' (Постанак 32) 
 'Гидеоне, сакриваш се и не желиш да те 
употребим,' рече он, 'но ја те волим управо 
тамо где јеси. Стишаћу твоје страхове и 
донети велику победу.' (Судије 6) 
 'Самсоне, згрешио си са Далилом но ја 
те волим. Преузми сада своју снагу и уништи 
своје непријатеље.' (Судије 16) 

'Петре, одрекао си ме се и чак и опсовао 
док си то чинио. Јавно си ме се одрекао, али 
ја те волим. Проповедаћеш ову дивну поруку 
мноштву након што Дух Свети сиђе на те.' 
(Дела 1) 

'Павле, убијао си хришћане, Гледао си 
док је Стефан био каменован. Ипак, ја сам те 
волео. Спасио сам те и силно ћу те 
употребити међу незнабошцима.' (Дела 22) 

У Јовану 13:1 Библија каже: '...показа до 
краја љубав према својима.' Шта то значи? До 
врхунца? То значи да ништа није променило 
љубав Исуса Христа према његовим 
ученицима. Они су посрнули. Они су га се 
одрекли.  
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Они су га напустили када их је највише 
требао, но то није променило његову љубав. 
Волео их је до краја, а тако ће волети и вас и 
мене до краја. 

 
ЗАКЉУЧАК  

 
'Уздајући се баш у то, да ће онај који је 

започео добро дело у вама довршити то до 
дана Христа Исуса.' (Филипљанима 1:6) 

Ако зи заточен у греху, дозволи да те 
Бог воли тамо где јеси и дозволи му да 
начини чисту потпуну промену у твом животу. 
Ствар је само у томе да одговориш на његову 
љубав; то је све. Моја је једина нада да су вас 
ове речи потакле да му дозволите да вас 
воли и да кренете даље. 

Бог је љубав. Он је све-опраштајући. 
Мени је опроштено, вама је опроштено. 
Очишћени смо, прочишћени вером. Његова 
љубав никада не пролази и никада не бива 
неуспешна да нас промени. Надаље, његова 
љубав никада неће заказати да кроз нас 
мења друге. То је најдинамичнија сила на 
овоме свету и стога - ослободимо је!  
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Ако вам се свидела ова књига или имате било 

каквих питања, молимо вас да нас контактирате на 

следећим бројевима. 
 

 
If you liked this book, or you have any questions, 
contact us on following numbers, please. 
 
www.Crkvamilosti.com 
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