УЧЕНИЦИ ВЕРОНАУКЕ У ПОСЕТИ БОГОСЛОВИЈИ СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ

За разлику од других религија, ако то хришћанство на крају уопште јесте, човек се,
поред спознања Божје воље, спасава и искуством сопствене душе. Размена искустава,
уважавање међусобних ставова, речју – ширење погледа на живот, јесте у огромној мери
доступно на свим нивоима, па чак се на томе и инсистира путем разних форума и
организација. И не само то, провера сопствених ставова и „необоривих убеђења“,
изражена је управо у разговору са другим, са оним који се разликује од нас, ако се он
суштински уопште и разликује. Размена искуства „сопствене коже“ може да нам у
најмању руку помогне да сагледамо нечији другачији свет реалности, за њега подједнако
важан као и наш сопствени нама.

Можда је плод досадашњег постојања веронауке у школама, побудио у овим ученицима
баш овакву једну жељу – сусрет са другачијим, са оним што (још) нисмо. Иницијатива је
потекла од њих самих и била је израз искрене жеље да се доживи онај други који је и по
спољашној форми и унутрашњем опредељењу другачији. Богословија се свакако по
свему разликује од осталих средњих школа и као таква (још) увек представља изазов за
различите коментаре. У већој или мањој мери она већ својим постојањем скреће пажњу
различитог слоја свих оних људи који су у стању да примете разлике. И управо су оне и
биле пресудне да група ученика веронауке четвртог разреда Прве крагујевачке
гимназије посети Богословију у суботу 11. децембра и тако се упозна са својим
вршњацима који се школују за будуће свештенике. Сусрет је прошао у обостраном
одушевљењу и размени питања током последњег часа тог дана, а онда је на крају
уследио један мини концерт који су ученици Богословије са својим професором појања Г.
Немањом Старовлахом, приредили, а тиме и пријатно изненадили своје госте. Дружење
се наставило и после ручка када су ђаци веронауке разгледали зграду Богословије и
ближе се упознали са активностима које ова школа пружа.

Ово је свакако био један леп повод да и једни и други, на првом месту, боље упознају
себе, јер се само кроз другога, у заједници са другим бићем, спознаје сопствена личност
са свим њеним недостацима. Јер мисија Цркве то и јесте – да понуди Себе свакоме ко
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има уши да чује и очи да види (Мт 11, 15).
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