
Свети нас уче 

 

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! 

Књиге у којима је описан живот неког светитеља или светитељке 

зову се ЖИТИЈА. Житија не пишемо само у знак захвалности 

према светитељу и да његова добра дела и светост не остану 

скривени. Житија пишемо и због нас људи. Примери из њихових 

живота су путоказ за наш живот. Њихове врлине примери за наше 

врлине. Њихова искушења утеха за наша искушења, а начин на који 

су се они са њима борили наше најбоље лекције. 

Један од омиљених светитеља нашег народа је свакако Свети Сава. 

Примери из његовог живота су лако разумљиви сваком човеку и 

само од нас зависи хоћемо ли их се придржавати. Једна од 

најлепших прича везаних за Светог Саву је и она у којој он 

подучава на врло једноставан начин једног простодушног сељанина 

због чега је важно ићи у Цркву. Прочитајте је... 

 

Коме Црква није мајка, томе ни Бог није отац 

Упита Свети Сава неког удовца, Милоја, зашто никад не иде у цркву. 

– А што да се молим и у цркву идем? Доста ми је да у души верујем! – одговори Милоје. 

Светитељ на то не рече ништа, само се у себи Богу помоли за њега. 

Кад је, после неког времена, опет дошао у то село, Свети Сава је сваку кућу обишао, осим 

куће оног Милоја. А кад га сретне – нити га гледа, нити му се јавља. 

Жалостан и увређен стаде Милоје пред Светог Саву, па га упита: 

– Шта сам ти урадио, свече Божји, па си толико љут на мене? Просто си ме омрзао! 

– Нисам љут на тебе, драги брате, напротив, много те волим! 

– Причај ти то неком другом! Каква ти је то љубав кад ни реч нећеш да ми кажеш и у кућу 

ми никако не улазиш?! 

– Таман таква као што је и твоја љубав према Богу, Милоје. У молитви с Њим не 

разговараш. У цркву, кућу Божју, не улазиш! Па кад мислиш да је Богу довољно да га 

волиш само у души, зашто и теби није довољно и ја тебе волим само у души, не 

показујући ти то ничим? Зар не знаш да Бог није отац ономе коме Црква није мајка?- 

Милоје схвати да није био у праву, замоли Светог Саву за опроштај и од тада поче 

редовно да се моли и иде у цркву сваке недеље и празника. А Свети Сава, кад год би 

дошао у то село, обилазио је и Милојеву кућу и са њим дуго разговарао. 

 



Анализа приче: 

1) Какав је био Милоје?  

2) Да ли се Свети Сава свађао са 

њим како би га убедио да треба 

да се моли Богу и да иде у 

Цркву? 

3) Да ли је довољно да волимо 

Бога или наше ближње само у души, а да то делима не показујемо? 

 

Прочитајте причу и пошаљите ми одговоре на питања. 

Уживајте у раду! Будите ми здрави! 

Христос васкрсе! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица!  

Молитва „Богородице Дјево“ 


