
ЧУВАМО ДАРОВЕ БОЖИЈЕ ЉУБАВИ...  

 

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! 

Да поновимо КОЈИ СУ ТО ДАРОВИ БОЖИЈЕ ЉУБАВИ? 

1. НАШ ЖИВОТ – њега чувамо кроз бригу о нашој души и нашем 

телу. Наше тело чувамо тако што водимо рачуна о хигијени, 

хранимо се здраво, чувамо се да се не 

повредимо, а о нашој души бринемо се 

кроз молитву и кроз Свето Причешће. 

За човека би најбоље било кад би 

једнако бринуо о души и телу. Ако 

тело храниш и појиш најмање 3 пута 

дневно, толико пута у току дана обрати пажњу на своју душу тако 

што ћеш се помолити Богу и причестити се када за то дође време. 

2. ПРИРОДА КОЈА НАС ОКРУЖУЈЕ – у тој природи Господ 

нам је оставио дарове помоћу којих се хранимо и воду коју пијемо. 

Боравак у природи окрепљује човека. 

Чист ваздух, Сунце, боравак покрај 

реке, мора или на планини од 

незаменљиве су важности и користи 

за сваког човека. Различите врсте 

хране корисне су за различите органе 

у телу, а лековита својства биљака потврђена су вишевековним 

искуством. Како чувамо ове дарове? Тако што чувамо природу, не 

загађујемо је, не бацамо у њу смеће, садимо цвеће или нова стабла 

која ће нам доносити више кисеоника и улепшавати нашу околину.  

3. ДРУГИ ЉУДИ – су такође један од дарова Божијих поклоњених 

нама. На првом месту су ту чланови 

наше породице без којих не би израсли 

у људе. Не само што су нас хранили и 

облачили, они су нас и васпитавали и 



трудили да сутра израстемо у што боље људе и зато им неизмерно 

ХВАЛА! Ту су и наши другари, без којих би наша игра била 

незамислива или врло досадна. А ту су и сви они људи које 

срећемо, које можда и не познајемо али који су од велике важности 

у нашем животу. Ту спадају људи који раде на фармама, који воде 

рачуна о животињама чије ће се месо, јаја или млеко сутра наћи на 

нашој трпези. Ту је лекар који нас лечи, али и чика који сваке 

седмице односи наше ђубре. Како о њима бринемо? Врло лако... 

тако што ћемо се помолити Богу за све њих и тако што ћемо им 

помоћи у свему што можемо. 

ЗАДАТАК: Будући да је лепо време напољу, задатак је да покажете 

како чувате дарове Божије љубави. Сликајте како заливате или 

садите цветић, како храните животињицу или како помажете 

члановима ваше породице. То ће бити најбоље научена лекција! 

Молитва „Богородице Дјево“ 

Будите добри и здрави! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица! 

 


