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________________________________________________________________________
Поздрав мојим петацима,
 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:
Причали смо о Јеврејима у Старом Египту, почевши са причом о Јаковљевом сину
Јосифу. Векови су пролазили. Нажалост, положај јеврејског народа био је све гори.
Постали су 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.

Сам Мојсије није био савршен, али се трудио да се усаврши у мудрости и врлинама.
Имао је говорну ману, разне тешкоће у комуникацији, и његов народ, навикнут на
ропство, изгубио је многе своје врлине. И Мојсије и народ су много тога морали да
науче, да се потруде да буду бољи, да би се ослободили ропства. Тек кад су се
поправили, усавршили у врлинама вратили су се у своју земљу и осетили слободу.
Мојсије се обраћа Богу за помоћ. Бог му шаље законе, Десет заповести, којим ће се
умирити, подржати и повести народ у миру, поштовању и враћању исправном понашању,
вери, култури и љубави према свом Творцу, као и међусобној љубави и поштовању.
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

