
На путу светости 

Драга дечице, помаже Бог! 

Као што смо увек радили на почетку часа, тако вас и сад молим да 

када приступите читању веронауке, да се сами или са мамама и 

татама, помолите молитвом Оче наш! 

За овај час имамо задатак да увидимо како се то свако од нас налази 

на путу светости!  

Хајде да размислимо: 

➢ На прошлом часу смо закључили да су светитељи били 

обични људи као и ми. Разлика у односу на нас јесте да су они 

одлучили да својом слободном вољом изаберу заједницу 

љубави са Богом и са ближњима у сваком тренутку. Шта то 

значи? Значи да им је свакога дана најважније било да угоде 

Богу и онима око себе и тако су постигли светост. 

➢ Када је Бог стварао свет, а посебно човека, он је желео да 

човек живи светим животом. Желео је да будемо у заједници 

са природом, да о њој бринемо и да је приносимо Творцу. 

Желео је исто тако да будемо у заједници једни са другима, да 

се волимо и поштујемо. Христос неколико пута опомиње своје 

ученике да не могу рећи да воле Бога, ако не воле ближњег 

свога.   

Зато сам за вас припремила једну врло кратку, али поучну 

причу која се зове „Бог и љубав“. 

 

Један је човек дошао код мудрог старца и рекао: „Хтео бих да 

заволим Бога, научи ме!“ Старац га упита: „Прво ми реци да 

ли си некога раније волео?“ Човек одговори: „Не занимају ме 

ствари овога света – љубав и све остало. Желим да дођем до 

Бога.“ Старац се благо насмеши: „Присети се поново, да ли си 

волео бар једну жену, једно дете, било кога?“ Човек је 

одговорио: „Па зар ти већ нисам одговорио: ја сам верујући 

човек, а не обичан човек. Мене интересује само пут ка Богу.“ 

„Засад је то немогуће. Прво мораш некога заволети“, рече 

старац. „То ће бити твоја прва степеница. Распитујеш се у вези 

врха, а сам ниси закорачио ни на прву степеницу. Иди и барем 

некога заволи.“ 



ЗАДАТАК: У школским свескама одговорите на питања: 

1) Које је било прво питање које је старац поставио овом 

човеку? 

2) Какво је било срце тог човека ако никада није волео ниједну 

жену (чак ни маму, баку, секу?), или бар једно дете (које је 

тако лако волети) или било кога (пса, мачку, цвет)? 

3) Човек је одговорио да га интересује само пут ка Богу. Да ли 

је до Бога и до светости могуће доћи без љубави према 

људима и природи? 

 

Молитва „Богородице Дјево“ 


