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Бог је из љубави послао Спаситеља у овај свијет: „Јер Бог тако завоље свијет 

да је Сина својега Јединороднога дао, да сваки који вјерује у њега не погине,

него да има живот вјечни.“

МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ХРИШЋАНА



Наш живот на земљи, 
треба да буде служба Богу 

и браћи својој.

Наш Спаситељ Господ Исус 
Христос је сав свој живот 
овдје на земљи посветио 

служби људима. Путовао је 
од мјеста до мјеста,од 
села до града, свуда је 

проповиједао Јеванђеље,
исцјељивао немоћ и 

болест у народу.

Христос нас је подучио да 
су љубав према Богу и 
љубав према ближњем 
нераскидиво повезане,

штавише, једна другу 
подупиру.



Човјек у својој тежњи ка Богу тежи ка савршенству и никада није 

задовољан са собом. Заповијест да човјек буде сличан Богу и да 

буде у његовом Јединству исказао је Христос ријечима:“Будите 

ви, дакле, савршени ,као што је савршен Отац ваш небески.“

Бог је човјека створио по своме лику.

Сам човјек вриједи онолико колико воли јер је љубав мјерило 

вриједности човјека.



Апостол Павле када пише о 

љубави каже:

„Ако језике човјечије и 

анђеоске говорим, а љубави 

немам,онда сам као звоно 

које јечи, или кимбал који 

звечи.“

Човјек да би био у јединству 

са Богом и ближњим он 

мора очистити своје срце,из 

њега избацити мржњу,

пакост и злобу, а уселити 

љубав.

Христос нам каже, Бога 

можемо видјети само ако 

смо срца чиста: “Блажени 

чиста срца јер ће Бога 

видјети.“



Свети Јован Златоусти нас опомиње 

ријечима: 

“Треба стално стражарити на вратима 

нашега срца и чувати га од свега што 

би нам ускратило нашу радост и 

општење са Богом.“

Прекинута веза са Богом се 

успоставља ако своје срце оперемо 

покајничким сузама.

Вјеровати у Бога значи живјети од 

Њега и за Њега, за оно што Он јесте и 

за оно што Он чини. 

А наш Бог је даривање,безгранично 

праштање,однос који покреће и 

помаже расти.



Бог нас учи да је ближњи особа коју сусрећемо на свом животном

путу,у своме свакодневном животу. За њега треба да имамо очи да

га видимо и срце да му желимо добро.

Јединство са Богом на земљи човјек постиже кроз Свету литургију,

која се испољава кроз љубав према Богу и ближњему.

Богољубље и човјекољубље су врлине којим човјек постиже

јединство са Богом и са другим људима.
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