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Наставна јединица:Васкрсење Христово
Молитва на почетку:
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.

+++ ВАСКРСЕЊЕ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА – ВАСКРС
Од Божијих створења први су видели Христово васкрсење Ангели Божији. Један
светлосни Ангео одвалио је камен од гроба и показао женама Мироносицама да је
Христос већ васкрсао и указао им на празан гроб. Затим је Марија Магдалина видела
Васкрслог Господа.
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По црквеном усменом Предању Христос се, у ствари, после Васкрсења јавио
најпре Богородици, да њу обрадује као Мајку, која је највише страдала гледајући свог
распетог Сина на Крсту. Свети Евангелисти то намерно нису записали, да не би неко
рекао како је Пресвета Дева у материнској тузи измислила Васкрсење свог Сина.
После Васкрсења, од ускрса до Вазнесења, колико се пута јавио Господ својим
ученицима? Господ се јављао по Васкрсењу једанаест пута. Посебно је значајно
јављање неверном Апостолу Томи, који је посумњао у Његово васкрсење, па кад Га је
опипао и метнуо прсте у ране Његове, ускликнуо је: "Господ мој и Бог мој!" А Господ
му је на то рекао: "Зато што си видео, поверовао си! Блажени ће бити они који не
видеше и повероваше". Томина провера Христовог васкрсења је опомена свима
сумњалицама до краја века и света да је Христос заиста васкрсао.
https://www.youtube.com/watch?v=tyNl-ofbe3Q
Молитва на крају часа:
Богородице Дјево, радуј се благодатна Маријо, Господ је са Тобом;
благословена си ти међу женама, и благословен је Плод утробе Твоје,
јер си родила Спаситеља душа наших.АМИН
Питања:
1. Ко је први видео Васкрсење Христово?
2. Коме се по црквеном предању најпре јавио Христос?
3. Ко од апостола није поверовао у Васкрсење Христово?

Одговорити до 05.05.2020. год.
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