
СВЕ ЧЕКА НА ЉУБАВ ЧОВЕКА... (обнављање) 

 

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 данас ћемо да анализирамо бајку Оскара Вајлда „Себични 

џин“ коју смо прочитали прошлога часа. 

1) Учили смо како је сваки човек у овом свету и домаћин и 

свештеник. Домаћин зато што је читав свет наш дом, а свештеник 

зато што смо дужни да будемо веза између Бога и природе, као што 

је сваки свештеник веза између Бога и људи. 

2) На почетку приче видимо да је џин био врло негативан, љут, 

намргођен што се одразило на његову башту, али и на децу која су 

се до тада ту играла. У башти је завладала вечна зима, а деца више 

нису долазила. То је трајало све док деца нису направила рупу у 

огради и ушла у двориште. На свако дрво на које би се попели, оно 

би процветало, а кад џин попе оног сиротог дечачића, дрво 

процвета, па чак и птичице долетеше на њега и зацвркуташе. 

3) Џиново срце се променило оног тренутка кад је пружио љубав 

према дечаку и кад је осетио љубав према себи. Тада се у њему 

родила љубав и према другој деци и башта је све више подсећала на 

рајски врт. Џин више није себичан и чак каже: „Ово је сада ваша 

башта, малишани!“, а за децу каже да су најлепше цвеће његове 

баште. 

4) Џин ипак понајвише жали за маленим дечаком којем је помогао 

и често децу пита да ли о њему нешто знају. Тај малени дечак је 

управо Господ. Исус Христос каже: „Кад учините једноме од ове 

моје најмање браће, мени учинисте.“ На крају свог живота, џин га 

опет среће. Прилази му и види ране на његовом телу. Дечак му 

одговара да су то ране љубави. То су ране које му ми људи 

непрестано задајемо, а он их због љубави трпи. На питање џина „ко 

си ти?“, дечак му обећава да ће тога дана Он њега увести у рајску 

башту и тако и би. 

 



ЗАДАТАК: Трудите се да увек имате љубави у свом срцу, како за 

оне око себе, тако и за природу и не заборавите да та љубав исходи 

из наше љубави према Богу. Што више љубави имамо према Богу, 

имаћемо је и према ближњима, и према природи.  

Ништа од текста не морате преписивати у свеске. Довољно је да 

прочитате ово што сам вам написала и да нацртате у свеске вама 

најлепши део приче. Слику цртежа ми можете послати. 

Молитва „Богородице Дјево“ 

Будите добри и здрави! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица! 

 


