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Помоћ у васпитању

Верска настава је цивилизацијска и европска тековина, све европске 
државе у својим образовним системима имају посебан предмет који 
се бави вером и религијом, целикупна Европа почива на темељима 
хришћанске културе. Старо не треба заборавити, предање се не сме за-
немарити у савременом животу, како би деца стекла етички кодекс који 
почива на хришћанским вредностима. 
Верска настава – Православни катихизис – у школи, која се продужава 
кроз живот у Цркви, пружа могућност Вашем детету да доживи свој су-
срет с Православном вером, њеним животним духом и традицијом. 
Поласком у школу дете започиње, полако, самосталан живот и развој 
сопствене личности. Школа Вашем детету даје знање, оспособљава га 
за животно занимање а Христова поука откриће му смисао живота и не-
пролазне вредности. Дете ће научити и доживети живот као радост, као 
велику и свету стварност којој треба приступити са одговорношћу и оз-
биљношћу. 
Образовање човека са циљем да служи једној заједници, ма о којој 
служби се радило, немогуће је без васпитања. Да би човек могао да буде 
добар мајстор, лекар, државник, потребно је пре свега, да буде добар 
човек. 

Самостално дете – породичан човек са ставом

За време школовања, а  
и касније кроз живот, Ва-
ша деца ће бити у ситуа-
цији да доносе одређене 
важне одлуке, бирајући 
свесно између различитих 
могућности и решења. На 
њиховом животном путу 
очекују их многобројни 
изазови и искушења и де-
те се кроз младалачко од–
растање лако може са њи-
ма срести (лажна духо-
вност, секте, алкохол, дро-
га, неморал сваке врсте, 
усамљеност, отуђеност).

Управо на часовима верске наставе деца ће имати могућност да осете 
да je уз родитељску руку најсигурније држати се за Божју руку, ту ће от–
крити да су заједно са својим родитељима деца свог Небеског Оца. 

Чему нас учи веронаука?

Први и основни циљ Православног катихизиса јесте да упути нашу децу, 
будуће генерације овог народа, на другог човека као на личност, на не-
процењиво благо од кога зависи и наш живот. 
Само кроз љубав и поштовање другог човека откривамо у њему икону 
живога Бога, као и то да је човек највредније биће на свету. Поштујући и 
волећи човека, поштујемо и волимо Бога. 
Верска настава ће помоћи деци да сва стечена знања из других предме-
та усмере и на здрав начин уграде у своју личност, а такође и да боље 
разумеју и поштују родитеље, да схвате неизмерни значај породице, 
пријатељства и љубави, да брину о старима, болеснима и о целокупној 
природи. Такви људи су данас преко потребни нашој домовини, нашем 
народу и нашој Цркви. Наравно, јасно је да се такви људи не рађају, већ 
васпитавају. Ни највећи таленти не вреде човеку ако се не развијају у 
правом смеру. 

Драги родитељи!

Ближи се крај и ове школске године када ћете се 
Ви или Ваше дете запитати: Да ли и зашто изабрати 
Православну веронауку?
Размислите добро, на Вама је велика одговорност. Ваш избор ће 
можда суштински определити пут Вашег детета. 
Учи дете према путу којим ће ићи, па неће одступити од 
њега ни кад остари.

Прeмудрости Соломонове 22,6

У обликовању наше будућности учествујемо сви, родитељи, деца, држава 
преко школе, а сви ми верујући као Црква. Једино сви заједно можемо стићи 
до циља. 

Видимо се у септембру.
Изабери Веронауку!

За више информација обратите се на адресу Катихетског одбора
izaberiveronauku@gmail.com

Мудрост и традиција кроз веронауку

О овоме нам сведочи и један од наших 
највећих научника: 
Наука је оснажила и ојачала моју веру. Она 
ме је учинила бољим хришћанином. Али 
та моја вера, вера научника, нимало се не 
противи вери моје мајке и народа мога 
родног села. Наука ме је само уздигла до 
једног вишег погледа, и проширила мој 
хоризонт и појмове о Творцу.

 Михајло Пупин

Ако желите да чујете час веронауке уживо послушајте емисију 
ИЗАБЕРИ ВЕРОНАУКУ уторком у 16 часова, репризно суботом у 12 часова, 

или одложено на сајту www.beseda.rs 


