
Царство Божије – циљ стварања 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“.  

Тема за овај час нам је да откријемо како и зашто је Царство Божије 

циљ који је Господ имао стварајући овај свет. 

Зашто нас је Бог створио? Бог је први показао љубав према нама 

тиме што нас је створио. Он је људе и све што постоји привео из 

небића у биће, слободно, из љубави и као одговор на то Он жели 

нашу љубав заузврат. 

Где су се налазили Адам и Ева? Адам и Ева се се налазили у 

рајском врту, у Царству Божијем. Ипак, Бог не жели да они буду у 

Његовој близини на силу и оставља им слободу. Прародитељским 

грехом они напуштају рајски врт и започиње време отуђења од Бога 

и отуђења међу људима које траје све до доласка Христовог. 

Која промена наступа доласком Христовим? Васкрсењем 

Христовим људима се поново отварају врата раја. Христос „својом 

смрћу смрт уништи“, како каже Васкршњи тропар. Господ од тада 

од нас очекује исто што и од самог почетка. Да слободно ступимо у 

заједницу са Њим (кроз Свето Крштење) и да покажемо љубав. 

Где ми можемо предокушати (осетити) Царство Божије? На Светој 

Литургији, на којој слободно учествују Бог, људи и природа, на 

којој се људи из љубави моле Богу за добробит природе и једни за 

друге и на којој се кроз Свето Причешће Бог сједињује са човеком. 

Стога, ЛИТУРГИЈА ЈЕ СЛИКА САМОГА РАЈА! 

Потврду ових речи налазимо и код светог Кирила Јерусалимског у 

његовој „Првој поуци оглашенима (онима који се спремају за Свето 

Крштење)“: 

„Ако је неко овде слуга греха, такав нека се вером припреми за 

слободу и поновно рађање за синовство Божије; и збацивши са себе 

срамно ропство греховно, нека ступи на блажено служење 

Господу, да би се удостојио наследити Царство Небеско 

сведочењем: „да ви одбаците ранији начин живота старога 



човека, који пропада у жељама варљивим“ (Посланица Ефесцима 

апостола Павла), да бисте се обукли у „новога, који се обнавља за 

познање, према лику Онога Који га је саздао“ (Посланица 

Колошанима апостола Павла)“. 

Задатак: у својим школским свескама за веронауку извуците из 

свега што сам вам написала оно што сматрате најважнијим. Сва 

питања и недоумице слободно ми проследите на Гугл учионици.  

Молитва „Богородице Дјево“. 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 

 

 


