
ЧОВЕК – ДОМАЋИН У СВЕТУ 

 

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 ћемо на основу приче о Светом Герасиму Јорданском и лаву 

Јордану видећи како је човек домаћин у свету и како животиње осећају нашу 

љубав. Уживајте у причи! 

Свети Герасим и лав Јордан 

Свети Герасим је живео у петом веку у манастиру у Јорданској пустињи. 

Једном, док се у пустињи молио Богу, зачу страшну рику. Окрену се и угледа 

лава који му је храмљући прилазио. Светитељ се није помакао са места. Лав 

му је пришао са пуно поверења и пружио повређену шапу у коју се зарио 

велики трн. 

„Шта је пријатељу, много те боли?“ – упита старац. „Стрпи се, сад ћу ти 

помоћи.“ Онда извади лаву трн из шапе, очисти рану и повеза је парчетом 

тканине. Затим нежно поглади лава по гриви, као да је нека питома домаћа 

маца, а не страшна звер, и рече му да иде. Али лав није хтео да оде и од тога 

дана је пратио старца Герасима као верни пас. Где год је ишао старац, са њим 

је ишао и његов лав. Још је веће чудо што је лав био невероватно послушан.  

У манастиру у којем је старац живео, воду су доносили из реке Јордан на 

магарету. Старац је лаву дао задатак да чува магаре док пасе на обали. Лав је 

испуњавао поверени му задатак, али је једном заспао под палмом. Баш тада је 

туда пролазио караван камила. Власник каравана виде да нико не чува 

магаре, помисли да је залутало, па га одведе. 

Лав је тражио магаре, али га није нашао, па се покуњено врати у манастир. 

Кад га је видео без магарета, Герасим му рече: „Појео си магаре? Ако је тако 

онда ћеш морати да обављаш његов посао.“ 

Лав је само спустио главу, јер се осећао кривим што се успавао у хладовини. 

Од тада је лав био водоноша. Међутим, једнога дана исти онај караван враћао 

се туда са све магаретом. Кад старац то виде, схвати да је лава грдио ни 

кривог ни дужног. Још је дуго лав живео уз светог Герасима. Кад је старац 

умро, лав је легао на његов гроб и одбијао да било шта једе док није једног 

дана снажно заурлао, спустио главу и угинуо. На иконама се од тада свети 

Герасим Јордански приказује увек са својим лавом Јорданом. Погледајте! 

 



 

Свети Герасим Јордански и лав Јордан 

 

Уз ову дивну причу вежбајте читање и мислите како животиње увек осећају 

љубав човека према себи, а када завршите помолите се молитвом 

„Богородице Дјево“. 


