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наст.јединица: Живот будућег века

______________________________________________________________
Поздрав мојим осмацима,

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:
Причали смо о знацима присуства Царства Божијег у свету. Библија нам пружа опис
настанка света и човека. Међутим, библијски текстови се не баве научним чињеницама,
нити научно–историјском хронологијом, већ нам указују на нешто сасвим друго.
Откривају нам да је Бог створио свет да постане Царство Божије, односно да се смисао
постојања света не налази у његовом почетку, већ у његовом остварењу, тј. циљу, у
животу будућег века, о будућем, вечном Царству Божјем.

Читав свет ће постојати на нови начин. Преобразићемо се у вечна бића, која ће делити
живот са Богом и са другим људима у љубави. Свако поређење са садашњим светом је
немогуће, јер ће се разликовати по најзанчајнијем детаљу: овај свет умире, а будући свет
ће бити бесмртан, то је вечни живот будућег века.
 Настављамо даље кроз причу вероучитеља у тв часу Телевизије ХРАМ :
https://www.youtube.com/watch?v=VDwIM3WjKeo
 Погледајте додатак кроз причу, текст и кратки филм:
https://veroucitelj.rs/2020/05/03/31-%d1%87%d0%b0%d1%81-4-8-5-8%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b4/

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

Поздрав од наставнице Данке
danka.veronauka.osvd@gmail.com

