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NASTAVNA JEDINICA:
TAJNA SMRTI I KRŠĆANSKA VJERA U VJEČNI ŽIVOT
PRED TAJNOM SMRTI
DRAGI VJEROUČENICI, HVALJEN ISUS I MARIJA UČINIMO ZNAK KRIŽA I
IZMOLITE OČE NAŠ.
Danas kako vidimo imamo zanimljivu temu pred kojom će se naći svaki čovjek u svom
zemaljskom životu, a to je SMRT- jedna od najvećih ljudskih nepoznanica i zato se čovjek u
svojoj naravi ima strah od smrti.
U životu svi prolazimo različite patnje i bolesti koje su dio naše svakodnevnice. Dok smo
mladi i zdravi nismo svjesni kako nam je zdravlje Božji dar, a tek kad nas snađe bolest
najbolje cijenimo zdravlje.
Prihvaćanjem svoje bolesti možemo doći do veće duševne i kršćanske zrelosti. Trebamo biti
svjesni kako bolest nije Božja kazna za naše grijehe i propuste, nego nam pomaže da bolje
zapažamo ono što je bitno a to je da tražimo Boga, budemo svjesni poštenog života na zemlji
i dolaska do vječnosti.
Otvorite udžbenik na str. 144. i 145. pročitajte naslove Svi želimo biti zdravi i Isus i bolesnici.
Ispod naslova napišite ove pojmove u bilježnicu :
SMRT- je kraj zemaljskog života i čovjeku je najveća nepoznanica.
LJUDSKA BOLEST I PATNJA – kušnje koje upozoravaju na čovjekovu nemoć,
ograničenost i prolaznost zemaljskog života.
TJESKOBA I STRAH- često se pojavljuju u teškoj bolesti zbog ne prihvaćanja same bolesti i
dovodi do zatvaranja u sebe i očaja.
Kršćani prihvaćaju svoju bolest i suosjećaju sa Kristovim patnjama i učvršćuju svoje
pouzdanje i vjeru u Boga. Tako dolazimo do veće duševne i kršćanske zrelosti.
Za domaću zadaću odgovoriti će te na sljedeća pitanja u bilježnicu:
1. Što za tebe znači patnja i bolest?
2. Što mislite dali je lakše prihvatiti svoju patnju sa Isusom ili se udaljiti od njega?
3. Što za tebe znači smrt?
Za kraj se napravimo znak križa i izmolimo SLAVA OCU!
U VAŠEM RADU I UČENJU NEKA VAM SNAGE PODARI I PRATI DUH SVETI!

