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УВОДНАРЕЧ
Драгабраћоисестре,драгадецо,

Пред вама се налази друго издање књигеПравосалвна веронаука
(упознајмоПравославље).Имавишеразлогаштосмоодлучилидаову
књигупосветимоуправоверонауци,јерсмокаоЦркваодговорнииза
својубудућност.Кадатокажемо,првенственомислимонабригуЦркве
омладимаиоњиховомваспитањуиупознавањусаосновнимистинама
православневере.

РечиГосподаИсусаХристаизСветогаЈеванђеља:«Пуститедецунека
долазекмени,јерјетаквихЦарствоНебеско»(Мт.19,14),намговоре
дадецуоднајранијегузрастатребаприближаватиХристу,тј.учитиих
истинамаСветогаЈеванђељаисвемуономштопроповедаиучинаша
СветаЦрква.

Идеаланпримериобразацверонаукезанашуправославнудецујежи
вотсветогоцанашегСаве,којијекаомладићодседамнаестгодинаоти
шаонаСветуГору,напустившиземаљскоцарствоисвоблагоовогасве
тадабисеприближиоХристу.СвојимживотомсветиСавајеиданаспу
теводитељнашојбогољубивојдеци,којажелеитражевечнеиистинске
вредностиисвеоноштојеуовомживотудоброиБогомблагословено.

МисенадамодаћеоваПравославнаверонаукапомоћинашојдеции
омладини,апосебноученицимаверонауке,дабољеупознајусвојуверу,
акрозтоидаоткријуправисмисаоживота.Поправославномучењу,
овајживотјесамоприпремазабудућивечниживотиЦарствоНебеско,
којејекаоиконаприсутноуживотуЦркве.

НекаГосподблагословиовонашеделонакористидуховнурадост
свихмалихивеликихбоготражитеља.
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ОПРАВОСЛАВНОЈВЕРИ

Шта је хри шћан ска ве ра?

Хри шћан ска ве ра је Хри сто во зна-
ње о нај ва жни јим тај на ма би ћа и жи-
во та, ко је зна ње љу ди мо гу при ми ти 
са мо ве ро ва њем у Ње га, а не сво јим 
соп стве ним на по ри ма.

Шта је то хри шћан ско пра во
слав но ис по ве да ње?

То су нај кра ће из ло же не исти не 
хри шћан ске ве ре у ве ро и спо ве да њу 
Ис точ не пра во слав не цр кве. Ово 
ве ро и спо ве да ње се та ко ђе зо ве и 
СИМ ВОЛ ВЕ РЕ. 

Из че га је са ста вљен тај сим вол?

Он се са сто ји од сле де ћих два на ест 
чла но ва:

1. Ве ру јем у јед но га Бо га, Оца, 
Све др жи те ља, Твор ца не ба и зе мље 
и све га ви дљи вог и не ви дљи вог;

2. И у јед но га Го спо да Ису са Хри-
ста, Си на Бо жи јег, Је ди но род ног, од 
Оца ро ђе ног пре свих ве ко ва. Све-
тлост од Све тло сти, Бо га исти ни тог 
од Бо га исти ни тог, ро ђе ног, не ство-
ре ног, јед но су шног са Оцем, кроз Ко-
га је све по ста ло;

3. Ко ји је ра ди нас љу ди и ра ди 
на шег спа се ња си шао с не бе са и ова-
пло тио се од Ду ха Све то га и Ма ри је 
Дје ве и по стао чо вјек;

4. И Ко ји је рас пет за нас у вре ме 

Пон ти ја Пи ла та, и стра дао и био 
по гре бен;

5. И Ко ји је вас кр сао у тре ћи дан 
по Пи сму;

6. И Ко ји се ваз нео на не бе са и се-
ди с де сне стра не Оца;

7. И Ко ји ће опет до ћи са сла вом 
да су ди жи ви ма и мр тви ма, и Ње го-
вом Цар ству не ће би ти кра ја;

8. И у Ду ха Све то га, Го спо да жи во-
твор ног, Ко ји од Оца ис хо ди, Ко ји се 
са Оцем и Си ном за јед но по шту је и 
сла ви, Ко ји је го во рио кроз про ро ке.

9. У јед ну, све ту, са бор ну и апо-
стол ску Цр кву.

10. Ис по ве дам јед но кр ште ње за 
опро ште ње гре хо ва.

11. Че кам вас кр се ње мр твих.

12. И жи вот бу ду ћег ве ка. Амин.
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За што на шу ве ру зо ве мо жи
вом ве ром?

Сто га што су ВЕ РА  и  ЖИ ВОТ 
нео дво ји во спо је ни као узрок и по-
сле ди ца. Го спод Исус је ре као: «Ко 
вје ру је у Си на, има жи вот вјеч ни; а 
ако је не по слу шан Си ну, не ће ви дје-
ти жи во та, не го гњев Бо жи ји оста је 
на ње му.» (Јн. 3, 36) Та ко ђе је ре че но: 
«А пра вед ник ће од вје ре жи вје ти.» 
(Је вр. 10, 38)

Где је по ре кло на ше пра во
слав не ве ре?

У Бо жи јем от кри ве њу.

Из ко јих из во ра мо же мо до ћи 
до са зна ња о ве ри или о Бо жи јем 
от кри ве њу?

Из два из во ра: Све тог Пи сма и 
Све тог Пре да ња.

ШТА ЈЕ ЦР КВА?

ЦР КВА ЈЕ ТЕ ЛО ХРИ СТО ВО

Исус Хри стос је Син Бо жи ји и Ње-
га Бог мно го во ли. Исус та ко ђе мно-
го во ли Бо га Оца и као из раз те љу ба-
ви да ро вао му је све што има: биљ ке, 
жи во ти ње, пти це. Упо знао је и љу де, 
Сво је при ја те ље, са Бо гом Оцем и 
за мо лио Га да их при ми и во ли као 
Сво је си но ве, то је сте она ко као што 
во ли Ње га – Хри ста.

Од тог тре нут ка, Бог Отац во ли 
све љу де, Хри сто ве при ја те ље, и сву 
при ро ду ко ју Му је Хри стос да ро вао, 
као Хри ста, Свог Си на, не одва ја ју-
ћи их јед но од дру го га.

Уз ту за јед ни цу љу ба ви Бо га Оца 
и Ису са Хри ста, у ко ју је Хри стос 
увео при ро ду и у ко ју су ушли сви 
они ко ји су за во ле ли Хри ста, а ко ја 
се дру га чи је зо ве Цр ква, по зва ни 
смо да уђе мо и ми. У њу тре ба да уне-
се мо и све оно што ми во ли мо, да би-
смо би ли си но ви Бо жи ји и да би смо 
за јед но са оста лом при ро дом веч но 
жи ве ли као дра га и не по но вљи ва би-
ћа за Бо га.
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ПО У КЕ О ВЕ РИ

Сви љу ди и сва при ро да ко ја уђе у 
за јед ни цу љу ба ви Хри ста са Бо гом 
Оцем по ста ју део Хри ста, тј. Те ло Хри-
сто во. Слич но ства ри ма, ко је по ста ју 
део нас ка да нам их не ко из љу ба ви 
по кло ни. За то кад из гу би мо јед ну од 
њих, осе ћа мо бол као да се не што от-
ки ну ло од нас – од на шег те ла.

О ЦР КВИ

Цр ква је за јед ни ца љу ди сје ди ње-
них јед ном ве ром у Ису са Хри ста, 
као Бо га Ис ку пи те ља, је дним бо гос-
лу же њем, цр кве ном упра вом и све-
тим тај на ма. Ли ца ко ја те љу де во де 
спа се њу и мо рал ном са вр шен ству са-
чи ња ва ју цр кве ну је рар хи ју.

На овај на чин у по јам Цр кве ула зе 
сле де ћи еле мен ти: 1. за јед ни ца вер-
них, 2. ве ро у че ње, 3. бо го слу же ње и 
тај не, 4. цр кве на је рар хи ја и 5. мо рал-
но уса вр ша ва ње Хри сто ве Цр кве.

ПИ ТА ЊА:

* Шта је то Цр ква?
* Ко су чла но ви Цр кве?
* Шта они ра де у Цр кви?
* Ко је пр ви ме ђу њи ма?
* Ко ју би ти слу жбу во лео да 

 имаш у Цр кви?

КА КО ПО ЧИ ЊЕ ИСТО РИ ЈА 
ЦР КВЕ?

Исто ри ја Цр кве Бо жи је по чи ње 
про по ве да њем и стра да њем апо сто-
ла. Ње не пр ве све те стра ни це су опи-
са не у «Де ли ма апо стол ским», ко ја је 
на пи сао све ти Лу ка. Књи га по чи ње 
опи сом ВАЗ НЕ СЕ ЊА ГО СПОД ЊЕГ 
и из бо ром апо сто ла Ма ти је, уме сто 
от па лог Ју де, за тим си ла ском Све-
тог Ду ха на апо сто ле. У «Де ли ма 
апо стол ским» је при ка зан жи вот пр-
во бит не хри шћан ске за јед ни це у Је-
ру са ли му, ка ко је на род кр шта ван и 
био по сто јан «у на у ци апо стол ској, 
и у за јед ни ци, у ло мље њу хље ба и у 
мо ли тва ма» (Дап. 2, 42).

Ту је опи са но и му че ни штво за 
Хри ста све тог ар хи ђа ко на Сте фа на 
и апо сто ла Ја ко ва, бра та апо сто ла Јо-
ва на Бо го сло ва. Од та да па до кра ја 
све та и ве ка, му че нич ка крв је би ла 
и оста ла се ме за но ве хри шћа не.

За по че та си ла ском Ду ха Све то га и 
де ли ма апо сто ла, исто ри ја Цр кве се 
на ста вља и за бе ле же на је у без број-
ним жи ти ји ма о под ви зи ма све тих и 
му че ни ка кроз ве ко ве.


