
Сваки човек је за нас Христос 

 

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! 

Научили смо шта је то радост служења и како можемо служити 

онима око нас. Данашња прича о Милостивом Самарјанину коју је 

испричао Христос учи нас великим животним вредностима. Наиме, 

једнога дана један човек Христа упита шта да чини па да наследи 

живот вечни, да буде у рају после смрти. Христос му одговори да 

поштује Божије заповести, да љуби  Бога свим срцем својим, и свом 

душом својом, и свом снагом својом, и свим умом својим, и да 

љуби ближњег као самог себе. Затим га тај човек упита: „А ко је 

ближњи мој?“ 

Христос му је тада испричао причу о милостивом Самарјанину. 

Јевреји и Самарјани су били два народа која се нису међусобно 

волела. Једнога дана једног Јеврејина су претукли, опљачкали и 

оставили крај пута. Туда су пролазила два Јеврејина, али нису му 

желела помоћи. Онда је тим путем кренуо Самарјанин. Кад је видео 

претученог човека, сажалио се на њега, превио му ране, ставио га 

на своје магаре, одвезао у гостионицу (као данашњи хотел) да тамо 

преноћи и платио гостионичару за његово преноћиште, рекавши 

ако рачун буде већи, доплатиће и за то. Пронашла сам кратки цртаћ 

о томе и погледајте га овде: 

  https://www.youtube.com/watch?v=RaJPB-6V554 

ПОУКА: Прича о милостивом Самарјанину нас учи да је наш 

ближњи сваки онај човек који нам се у било ком тренутку нашег 

живота нађе у близини. На сваког човека треба гледати као на 

самог Христа и помоћи му као што би Христу помогли да се појави 

међу нама. Бог жели да волимо друге као самог себе. Ако не желиш 

да теби други наноси зло, немој ни ти њему. Ако желиш да теби 

други помогне, буди и ти спремаш да помогнеш другоме.  

ЗАДАТАК: У свеске препишите само ову поуку и одгледајте цртаћ.   

Молитва „Богородице Дјево“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RaJPB-6V554

