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                                             NASTAVNA JEDINICA: 

 

TAJNA SMRTI I KRŠĆANSKA VJERA U VJEČNI ŽIVOT  

                    BRIGA ZA BOLESNE I UMIRUĆE  
 

DRAGI VJEROUČENICI, HVALJEN ISUS I MARIJA UČINIMO ZNAK KRIŽA I 

IZMOLITE ZDRAVO MARIJO!  

 

Danas nastavljamo sa temom vezanom uz prethodnu  lekciju tajne smrti i vjere u vječni život, 

a to je briga za bolesne i umiruće. 

Isus je suosjećao sa bolesnima i ozdravljao je mnoge bolesnike. Mi kao kršćani smo pozvani 

iskazivati svoju ljubav i brigu prema bolesnicima . Možemo im pomoći, biti im potpora u 

njihovim najtežim trenutcima, tješiti ih, pohoditi ih, ohrabriti ih … 

Crkva svoju duhovnu brigu prema bolesnicima pokazuje osobito preko sakramenta 

Bolesničkog pomazanja. Po ovom sakramentu kršćanin prima posebnu Božju milost i snagu u 

proživljavanju svoje bolesti i prihvaćanju Božje volje. Svjesni smo da je naš zemaljski život 

ograničen vremenom od rođenja do smrti. Smrt dolazi kao normalan završetak našega života, 

a za nas kršćane smrt nije kraj.  

Smrt je početak vječnoga života  i zato ga nazivamo prijelaz ili preminuće. Najbolji način za 

to jest da ozbiljno živimo ovozemaljski život, u ljubavi, praštanju  prema Bogu i bližnjima. 

Kršćanska nas vjera ispunja nadom i sigurnošću da smrt nije kraj nego prijelaz u vječni život s 

Bogom. 

 

Otvorite udžbenik na str. 146. i 147. pročitajte naslove: Naša briga za bolesne , Sakrament 

bolesničkog pomazanja i Strah pred smrću. 

 

U bilježnicu ispod naslova upišite ove pojmove :  

 

BOLESNIČKO POMAZANJE- sakrament po kojem bolesnik prima posebnu Božju milost i 

snagu u svojoj patnji i bolesti . Bolesničko pomazanje nije sakrament umirućih, nego 

bolesnih. Zato ga se ne treba plašiti, dapače treba ga rado prihvatiti u bolesti.  

POPUDBINA- posljednja sveta PRIČEST, koju čovjek prima prije smrti. 

PRIJELAZ ILI PREMINUĆE- to je život s Bogom i most preko kojega moramo prijeći u 

novi i vječni život.  

BESMRTNOST DUŠE- mi vjerujemo da je naša duša besmrtna i da nam je Isus Krist obećao 

da će i naše tijelo uskrsnuti i biti preobraženo u posljednji dan. 

VJERA U USKRSNUĆE-  temelj naše vjere je Isus Krist, koji je svojim uskrsnućem 

pobijedio smrt i svima onima koji vjeruju u njega obećao vječni život.  

 

 

 

Za domaću zadaću odgovoriti ćete na sljedeća pitanja u bilježnicu: 

1. Jesi li se susreo sa osobama koje su u teškoj bolesti i patnji i kako si doživio susret ? 

2. Napiši kratak sastav na temu Smrt nije kraj. 

 

 



Saberimo se i izmolimo molitvu sv. Franje Asiškog SESTRICA SMRT  

 Dobro došla , moja sestrice Smrti! 

 Hvaljen budi Gospodine moj , zbog sestre nam Smrti tjelesne kojoj nijedan živi čovjek 

izmaknut ne može.  

Jao onima što umiru u smrtnom grijehu. 

 Blaženi koje snađu u tvojoj presvetoj volji, jer im druga smrt neće nauditi. 

 

POŠTOVANI UČENICI BUDITE I ODVAŽIN U IZVRŠAVANJU SVOJIH OBAVEZA! 

 

 

                

 


