
НАУЧИЛИ СМО О НАШОЈ ВЕРИ... 

 

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! 

Приближавамо се крају школске године и на данашњем часу 

требали би да се осврнемо на то шта смо до сада о нашој вери 

научили. Ја ћу вам испод по темама покушати да све укратко 

изложим, а ви процените сами да ли се сећате свих тих лекција. 

1. На почетку школске године причали смо о МОЈОЈ 

ПОРОДИЦИ, ШКОЛИ И ДРУГАРИМА И ЦРКВИ као 

заједници крштених људи. Научили смо да нико не би могао доћи 

на овај свет, живети и преживети без помоћи других и без заједнице 

са њима. Чланови породице, маме, тате, баке, деке... били су први 

са којима смо се сусрели и били су спремни на велику жртву због 

нас. Због тога им дугујемо велику љубав и захвалност. Са друге 

стране, другари су наше најбоље друштво, с њима се играмо, идемо 

у школу, помажемо се ако нешто заборавимо (прибор, ужину...), а 

школа је најбоље место где се другарство развија и утврђује.  

Чланови наше породице постајемо онога дана када смо се родили, а 

чланови Цркве оног дана када смо се крстили. На крштењу смо 

били обучени у бело или су нас држали у белом платну или 

пешкиру зато што је бела боја радости. Били су присутни кум, 

свештеник и чланови наше породице. На крштењу смо (или кум у 

наше име) Богу обећали да ћемо се трудити да увек будемо добри, а 

као поклон од Бога добили смо Анђела Чувара. 

2. ПОСЛУШНОСТ и ИСКРЕНОСТ су две врлине које морамо 

неговати. Научили смо да су у лажи кратке ноге (сетите се листа са 

4 слике где су нека деца била искрена, а нека не) и да се искреност 

и послушност увек награђују. 

3. Онда је дошао БОЖИЋ. Господ Исус Христос је рођен у пећини, 

а родила га је Пресвета Богородица која се зове Марија. Вест да ће 

родити Спаситеља света њој је пренео архангел Гаврило. 

КРСТОВДАН је празник када је Исуса Христа крстио свети Јован 



Крститељ на реци Јордан. Учили смо и како је принц Растко постао 

Свети Сава и због чега је он наш заштитник и школска слава. 

4. СТВАРАЊЕ СВЕТА Господ је учинио за шест дана. Небо и 

земљу (1. дан), одвајање воде (2. дан), траву, биље и родно дрвеће 

(3. дан), Сунце, Месец и звезде (4. дан), рибе и птице (5. дан), све 

остале животиње и на крају човека (6. дан) Бог је савршено 

створио. Све што је створено служи и користи човеку, а човек има 

задатак од Бога да се о свему томе брине. 

5. ПОСТ је период у току године када се уздржавамо како од 

једења мрсне хране тако и од чињења ружних дела, лоших мисли 

или ружних речи.  

6. ВАСКРС је празник радости којем претходи Васкршњи пост. На 

Велики петак су Христа разапели, а у недељу, на Васкрс је устао из 

мртвих и својом смрћу победио смрт. На Васкрс се поздрављамо 

речима: „Христос васкрсе! – Ваистину (заиста) васкрсе!“  

7. Истакли смо да Божију љубав осећамо у природи која нас 

окружује, али и у љубави и пажњи људи који нас окружују. 

Научили смо да и ми треба да будемо они који ће ширити ту љубав 

јер ћемо тако осећати радост служења. Томе нас и учи прича о 

Милостивом Самарјанину који је помогао непознатом човеку и 

показао да га воли као самог себе. Сиромашан није онај који има 

мало новца него онај који не зна да ужива у лепоти природе и ко се 

не богати Богом.       

ЗАДАТАК: Уз помоћ родитеља прочитајте ово кратко излагање 

наших лекција. Ако сте нешто заборавили - подсетите се, ако неку 

лекцију немате - замолите другаре да од њих препишете.   

Будите добри и здрави! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица! 

Молитва „Богородице Дјево“ 


