предмет: Верска настава
разред:други
радна недеља, датум: 23-27.3.2020. / 26.3.2020.
редни број часа: 23.
наст.јединица: Причешће–храна за живот вечни (обнављање)

________________________________________________________________________
Поздрав мојим другацима,
 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

 Обновићемо претходно градиво:
Причешћем се верници сједињују, спајају са Христом, који је васкрсао, победио смрт и
свим људима дао наду и позив за вечни живот. Он је постио и припремао се за одлазак у
Јерусалим. Приближавао се јеврејски празник Пасха, којом се прославља излазак Јевреја
из египатског ропства, које је извео Мојсије много година пре Христа, још у време старе
ере. Јевреји су стигли у Стари Египат кроз необичне доживљаје дечака Јосифа. Јосиф је
као роб стигао у Египат. Касније и његова многобројна породица. Прошли су векови и
много Јевреја је касније тамо живело, али су углавном били робови.

 Настављамо даље:
Мојсије је значајна личност Старог завета, првог дела Светог писма, Библије. Он је извео
свој народ из ропства из Старог Египта. Имао је занимљиво порекло и живот. После
много тешкоћа и искушења успео је да помогне свом народу и да их изведе из египатског
ропства и поведе у слободу и у њихову земљу.
Целу ову причу можете погледати у библијском цртаном филму ,, Прича о Мојсију"
https://www.youtube.com/watch?v=pk-vloiPE0Y

 За крај часа молитва:
,,Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј нас по љубави својој."
ХРИСТОС ВАСКРСЕ
Поздрав од наставнице Данке

