
Радост служења 

 

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! 

На досадашњим часовима причали смо о служењу.  

Природа служи човеку тако што нас Сунце греје, ветар хлади, 

вода нас поји, пере, купа, храна нас окрепљује. Крава нам даје 

млеко, кокошка нам даје јаје, дрво нам даје јабуку, трешњу, 

шљиву...  

Човек служи природи тако што се о њој брине, окопава земљу, 

залива биљке, храни и поји животиње, сади цвеће, не баца отпад... 

Поред служења природи, човек служи и другом човеку: родитељи 

нас гаје, хране, облаче, помажу да учимо, а ми им узвраћамо за ту 

љубав колико је у нашој моћи. Некад им нешто понесемо, уместо 

њих нешто оперемо, помогнемо у њиховом послу колико можемо... 

Служимо нашим другарима када им помажемо у учењу или кад им 

пустимо да први започну или изаберу игру. Служимо батама или 

секама, ако смо млађи – слушамо их, ако смо старији – чувамо их... 

Али, оно што никако не смемо заборавити је РАДОСТ! Не смемо 

служити другоме намргођеног лица јер ће тада тај други знати да то 

чинимо преко воље... Ни ви не бисте волели да вам неко помаже, а 

ви по његовом лицу видите да му то тешко пада... Све што чините, 

чините пуног срца, са осмехом на лицу. Тек ће тада ваше служење 

имати прави смисао! 

Тако постоји једна кратка, али поучна прича о опклади Сунца и 

ветра, ко ће пре успети да скине капут човеку. Ветар је говорио: 

„Наравно да ћу ја то учинити! Уз дужно поштовање, снажнији сам 

од тебе, дунућу и отргнућу му капут!“ Сунце је препустило ветру 

да први започне. Ветар је почео да дува снажно, снажније...Али 

човек је закопчао сву дугмад и још чвршће стегао капут. На крају 

ветар ништа није успео. А затим је Сунце опробало срећу. Засјало 

је јаче, зраци су му постајали све топлији. Човек је откопчао капут 



јер му је било топло. На крају му је 

постало вруће па је скинуо капут и 

Сунце је добило опкладу. 

Тако је и са нама. Други треба да 

осете топлину наше љубави, као 

што је тај човек осетио топлину 

Сунца. Ништа не постижемо на 

силу. Кад чиниш добро, чини га на 

прави начин!  

ЗАДАТАК: Довољно ће бити да 

мислите на ову лекцију сваки пут кад служите другима. Ставите 

осмех на лице, будите пуног срца и ваш задатак је испуњен! 

 

Молитва „Богородице Дјево“ 


