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____________________________________________________________________
Поздрав мојим осмацима,
 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:
Христос, кроз подучавање својих ученика и свих оних људи и деце који су га пратили,
прича о томе да Он није дошао да укине Стари завет нити веру праоца Аврама, већ да је
дошао да продуби и прошири учење, веру и пре свега љубав међу људима и према Богу.
Да подучи људе љубави и врлинама, да их позове и призове Богу, јер ,,време је близу".
Он својим чудима показује да је Син Божји који је дошао да спаси свет.

 Настављамо даље:
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
Сличну тематику можете погледати у многим видео садржајима, чији се назови и
линкови налазе на овој страници сајта школе под називом пдф-а
,,Верски анимирани, играни и документарни филмови и линкови"
https://osveljkodugosevic.edu.rs/za-ucenike-i-roditelje/nastava-na-daljinu/veronauka/
Ту је и текст о улози религиозних филмова:
https://osveljkodugosevic.edu.rs/wp-content/uploads/2020/03/Religija-i-mediji-film-ihriscanstvo-Danka-Spehar.pdf
 За крај часа молитва:
,,Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј нас по љубави Својој."
ХРИСТОС ВАСКРСЕ
Поздрав од наставнице Данке

