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________________________________________________________________
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. Поред доживљаја света који
је заснован на научним чињеницама, постоји и

разумевање света засновано на

хришћанском искуству. Библија нам пружа опис настанка света и човека. Међутим,
библијски текстови се не баве научним чињеницама, 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.

Библијски текстови и црквено предање откривају нам да је наш свет још увек у
настајању, односно да још увек није довршен и да тек треба да се преобрази у Царство
Божије. Из истих извора сазнајемо и да је Бог створио људе да заједно са Њим деле то
Царство, ако то пожеле. Откривајући нам Царство Божије, Христос нам уједно открива и
смисао постојања, а то је: обожење човека. Да човек личи на Бога, и буде део Бога, и Бог
део човека. Христос нам је упутио позив да ми већ сада и овде учествујемо у реалности
Царства које нам је припремљено. Свети Дух омогућава да своје постојање
преображавамо кроз Цркву. Међутим, тај преображај се не дешава механички, без наше
воље.
Св. Јован Крститељ позива људе да се припреме за Царство Божије.
О каквој врсти припреме нам св. Јован говори? Позива нас да се
покајемо да бисмо могли да учествујемо у Царству Божијем. Кроз
покајање можемо да победимо страх и себичност. Тако сами
стварамо предуслове да живимо као добра бића, како бисмо уопште
могли да остварујемо заједнице љубави. То је смисао покајања.
Како ће изгледати Царство Божије? Где ће се налазити? Знаци тога?
Не знамо много тога, заправо знамо веома мало. Знамо да ће се свет преобразити, тј. да
више неће бити подложан умирању. Св. Јован Богослов, један од апостола, у свом
Откривењу говори нам о новом небу и новој земљи. 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 ће бити бесмртан.
Ипак, већ сада и овде, када неког волимо и када неко воли нас, ми можемо да окусимо
живот у Царству Божијем, зато што је то царство љубави. Зато ми хришћани непрестано
призивамо Христа да дође и да успостави своје Царство.
ПОКАЈАЊЕ – промена размишљања и деловања; одустајање од погрешног начина
остваривања слободе; промена која нас води ка заједници са Богом. Свест и савест нас
воде ка томе да знамо шта смо учинили, а није требало, и да то не поновимо.

 Задатак, погледајте ТВ час и кратак филм на ову тему:
-https://www.youtube.com/watch?v=YcLy8IdVFDg
-https://www.youtube.com/watch?v=qLZ_6uYQOdU&feature=emb_title

-Размислите о следећим темама:
• Зашто наука не може да нам пружи одговор о узроку постојања света?
• Да ли су Библија и наука у сукобу, тј. да ли нам говоре о истим стварима?
• Зашто се Христос и Царство Божије поистовећују?
 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

