предмет: Верска настава
разред: шести
радна недеља, датум: 4-9.5.2020.
редни број часа: 31.
наст.јединица: Црква у Јерусалиму, Црква Духа Светога

Поздрав мојим шестацима,

ХРИСТОС


ВАСКРСЕ !

Час почиње молитвама:

,,Оче Наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје,
да дође царство Твоје,
да буде воља Твоја и на земљи као на небу;
хлеб наш насушни дај нам данас;
и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога. АМИН"
,,Богородице Дјево,
радуј се благодатна Маријо, Господ је с Тобом,
благословена си Ти међу женама и благословен је Плод утробе Твоје,
јер си родила Спаситеља душа наших. АМИН"
,,Анђеле Божији, чувару мој свети,
сачувај живот мој у страху Христа Бога,
утврди ум мој на правом путу,
учврсти душу моју у Божијој љубави,
да бих Тобом вођен,
добио од Христа Бога велику милост. АМИН"

 Да се подсетимо и наставимо даље:

Бог је човеку дао способност да ствара свој свет. Тај свет увек сачињавају два
дела која су међусобно нераскидиво повезана. Ти делови су човеков унутрашњи и
спољашњи свет. Од тога какав је човеков унутрашњи свет зависи и његов
спољашњи свет, али и обрнуто од његовог спољашњег зависи и његов унутрашњи
свет. Као што човек живи и у свом дому, али духовно и у Цркви Христовој.
Човеков унутрашњи и спољашњи свет граде вера, нада и љубав. То значи да од
тога у шта човек верује, које циљеве има као предмет своје наде, као и од тога
кога, како и колико воли зависи какав ће бити његов свет. Међутим, какав год да
је свет који човек ствара он је увек несавршен и може бити бољи него што јесте.
Поред тога, тај свет ограничен је двема тачкама, почетком и крајем. Те две тачке
подразумевају да над сваким човековим светом, а тиме и над њим самим, стално
стоји страшна претња пролазности и нестајања.
Да би укинуо несавршеност и пролазност људи и њиховог света, Син Божји, Исус
Христос је сишао на земљу и постао човек. Бог је на тај начин постао део нашег
света да би ми могли да постанемо део Његовог света. Дакле, дошавши међу нас
Син Божји нам је донео са собом и свој свет, своје вечно Царство. Позив да људи
постану део Његовог Царства, односно, да Царство Божје постане и Царство свих
нас, чини једу од основних тема Христове проповеди.
Прихватање овог позива подразумева формирање једне нове породице сакупљене
око Христа. Та породица је Црква Новог завета чије формирање је почело од
самог тренутка Христовог рођења у Витлејемској пећини. И сви остали догађаји
из Христовог живота почев од Његовог крштења у реци Јордан, па надаље, у
функцији су остваривања овог циља.
Централни догађаји за формирање Цркве везани су за град Јерусалим. Ту је током
Тајне вечере Христос заувек утврдио постојање своје нове породице, као
заједнице, која једући хлеб који је Његово Тело и пијући вино које је Његова Крв,
постаје једно са Њим. Поред тога, други битан догађај за настанак Цркве везан је
за Христово страдање и крсну смрт. Христос се жртвује за своју породицу. Он
умире да би ми живели. У тренутку своје смрти Христос је приклонио главу
према онима који су били испод крста (Богородица Марија, апостол Јован, Марија
Магдалена, римски капетан Лонгин итд.) и предао им свој дух. Тиме их је
учврстио у међусобном јединству као и у јединству са Њим. Коначно,

васкрснувши из мртвих, Христос утемељује Цркву и својим доласком међу
апостоле који су се окупили у некој кући. Присуство васкрслог Христа међу
апостолима пресудно је утицало на формирање Цркве као заједнице која је тамо
где се група људи окупља у име Христово. Након свега, за оснивање Цркве
требало је још да након Христовог вазнесења, Дух Свети сиђе на апостоле како
би Црква коначно заживела пуним животом, и из Јерусалима се раширила по
читавом свету сабирајући пролазне светове, милијарде људи у вечно Божје
Царство.
 Задатак
Погледајте ТВ час о овој теми и кратак анимирани део:
-https://www.youtube.com/watch?v=jIssMd3yHcY

-https://veroucitelj.rs/2020/04/28/30-%d1%87%d0%b0%d1%81-27-4-1-1-6
%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b4/

Одговорите на питања:
1. Који су разлози због којих је Христос основао Цркву?
2. Шта је је Христос чинио у Јерусалиму да би начинио Цркву?
Пошаљите, ако можете, на мој мејл danka.veronauka.osvd@gmail.com

 До следеће седмице, поздрав, и молитва за крај:
,,Помози, Боже, свима, па и нас не заборави. АМИН"

Поздрав од наставнице Данке

