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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:
Мојсије је значајна личност Старог завета, првог дела Светог писма, Библије. Он је извео
свој народ из ропства из Старог Египта. Мојсије и народ су много тога морали да науче,
да се потруде да буду бољи, да би се ослободили ропства. Мојсије се обраћа Богу за
помоћ. Бог му шаље законе, Десет заповести. Тек кад су се поправили, усавршили у
врлинама, вратили су се у своју земљу и осетили слободу.

 Настављамо даље:
Христос је рекао својим ученицима: Будите, дакле, савршени као што је савршен Отац
ваш небески." Христос им је рекао, да воле једни друге као што је Бог воли њих, и као
што Он воли њих; да воле и поштују Бога, и да буду захвални за све што им од Бога и од
људи добро долази. У ово време док, у припремама за велики празник, Христос је био са
својим ученицима и са великим бројем људи који су га пратили, препознавши у Њему
Сина Божјег. Припремао их је за све оно због чега Га је послао Отац Небески. То је нов
начин односа са Богом и бољих међуљудских односа, кроз љубав.
Христос је после свог крштења, са 30 година, кренуо да учи људе о Богу и вери на нов
начин: о Божјој љубави, Божјим тајнама, Божјем плану о спасењу света и човека.
Увођењем Сина Свога међу људе, људи од Бога добијају нову наду и путоказ до свог
спасења, сада преко Христа. Христос је рођен и живео је као човек, и све што је он чинио
требало би да чине и људи. Христос се крстио, молио, постио, помагао људима и чинио
чуда, у име Божје, показујући тиме да је стварно Син Божји и да нам љубав, помоћ,
излечење и вечни живот долазе од Бога Оца, Творца света.
Христова љубав према људима и Његова чуда су велика и небројена, попут претварања
воде у вино, ходања по води, излечење неизлечивих, храњење гладних...
Многа Христова чуда можете погледати у библијском цртаном филму ,,Христова чуда"
https://www.youtube.com/watch?v=bkifyjmM-5U

Закон Божји дат преко Мојсија, као путоказ за Христа и Његово учење можете погледати
у презентацији, укратко на сајту школе, ,,Старозаветни и Новозаветни закони"
Starozavetni-i-novozavetni-zakoni
https://osveljkodugosevic.edu.rs/wp-content/uploads/2020/03/Starozavetni-i-novozavetni-zakoni.pdf

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

