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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 обожење може постати 

циљ нашег живота. Када данас савременог човека питају шта је твој 

циљ, одговор обично обухвата материјалне вредности, пословни 

успех или успех у љубави. Међутим, управо због погрешно 

постављеног циља многи данас страдају. Чак и уколико стекну 

велико богатство, постану цењени у свом послу, пронађу или ступе 

у брак са „љубављу свог живота“, деси се да се једног дана пробуде 

врло незадовољни.  

Новац им не може купити срећу, а уколико нису навикли на подвиг 

ближњег ради њихов брак или веза западају у кризу јер „свако 

тражи своје“. Такви људи и поред свих успеха, врло често постају 

депресивни јер не виде смисао свог живота. 

Шта хришћанство има да каже таквом човеку? Ништа друго до да 

му укаже да је погрешно поставио циљ свог живота. Циљ живота 

сваког човека треба да буде обожење. Један светитељ је давно 

рекао: „Бог је постао човек, да би човек постао бог!“ Ово значи 

да смо сви позвани да будемо добри и пуни љубави као што је и 

Господ према нама.  

Где се одвија ОБОЖЕЊЕ? У Цркви, у заједници крштених људи. 

Црква као брижна мати све прима к себи. Она нас сваке недеље, на 



свакој Литургији, учи, подучава какви треба да будемо. Да 

опростимо дужницима нашим као што нама прашта Бог, да волимо 

једни друге као што волимо себе. 

Колико траје ОБОЖЕЊЕ? Колико и наш живот. Можемо рећи да 

нам је живот  и дат као прилика да се обожимо. Да будемо онакви 

какве нас Господ жели. На путу обожења биће увек успона и 

падова, греха и врлина, али не смемо одустати од свог циља. 

Како ће наш труд на ОБОЖЕЊУ утицати на оне око нас? На 

најпозитивнији начин. Видевши промену нашег живота на боље и 

они око нас постајаће бољи. Човек кад жели да промени другог 

човека, да исправи неку његову грешку, обично га грди, куди, 

вређа. Међутим, што га више грде, тај човек постаје све гори. 

Уколико му приђемо с љубављу и он осети да је вољен, мало или 

нимало речи биће довољно да увидимо његов преображај. 

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. 

 

 


