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                               NASTAVNA JEDINICA:  

 

      TAJNA SMRTI I KRŠĆANSKA VJERA U VJEČNI ŽIVOT  

 

                                   RAJ, PAKAO I ČISTILIŠTE 

 
Poštovani učenici učinimo znak križa i sabrano pročitajmo  tekst iz Evanđelja po (Iv 5,28-29). 

 

 Ne čudite se tome jer dolazi čas kada će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: 

koji su dobro čini ili na uskrsnuće života, a koji su radili zlo na uskrsnuće osude. 

 

U prethodnoj lekciji upoznali smo da postoji život nakon smrti. Temelj svih velikih religija je 

vjera u Boga i prekogrobni život. Mi kršćani vjerujemo da će naša tijela uskrsnuti. To nas 

najviše uči molitva Apostolskog vjerovanja  

(Vjerujem u uskrsnuće tijela i život vječni .Amen). 

Bog hoće da se svi ljudi spase, ali naše spasenje ne ovisi samo o Bogu nego i o našem 

prihvaćanju Božjeg poziva na život po ljubavi. Bog nije onaj koji osuđuje čovjeka nego uvijek 

iznova daje šansu da se obratimo. Poziva nas na odgovornost i ozbiljnost kršćanskog života. 

Kršćani su na ovoj zemlji putnici prema vječnoj domovini i na sudnji dan želimo postići 

vječno blaženstvo u nebu. Kao vjernici ne trebamo strahovati hoćemo li se spasiti ili nećemo. 

Bog nas poziva na trajno obraćenje dajući nam svoju ljubav, milosrđe i želi da se svi ljudi 

spase. 

 

  U svoje bilježnice upišite dolje navedene pojmove: 

 

PAKAO- vječni oganj, vatra koja se ne gasi. Stanje muke i vječne osude za nepokajane 

grješnike. Konačni i nepovratni promašaj sreće u Boga. Vječna odvojenost od Boga i 

njegove ljubavi i milosti. 

RAJ- nebo, vrt prebivalište Božje u koje nakon ovog života ulaze Božji izabranici. Raj 

vječna je nagrada za sve one koji umiru u Božjoj milosti i prijateljstvu. Cilj svakog 

kršćanina jest živjeti u zajedništvu s Bogom u beskrajnoj radosti. 

ČISTILIŠTE- privremeno stanje čišćenja za one koji su umrli u milosti, ali još nisu 

potpuno spremni ući u vječno blaženstvo. Nakon posljednjega suda više ga neće biti. 

SUDNJI DAN- Kristov konačni dolazak. Mrtvi će uskrsnuti, a Bog će konačno suditi 

svakog čovjeka po njegovim djelima. 

USKRSNUĆE TIJELA- Na sudnji dan znači da će Bog našem preobraženom tijelu dati 

nepropadljiv život. Kristovo uskrsnuće temelj je vjere u naše vlastito uskrsnuće. 

SVI SVETI- 1. studenoga kršćanska svetkovina u kojoj slavimo sve svece i blaženike koji 

uživaju vječnu nagradu u kraljevstvu Božjemu.  

DUŠNI DAN- N(dan mrtvih) spomendan svih vjernih mrtvih. 

 

Za domaću zadaću u bilježnice nacrtati kako vi zamišljate sliku raja,pakla i čistilišta (crteži ne 

trebaju biti veliki, mogu biti kao manje sličice). 

 

Za kraj izmolimo Slava Ocu.  

 



           NEKA VAS BOG ČUVA I PRATI KROZ VAŠ RAD I ŽIVOT!  


