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наст.јединица: Причешће–храна за живот вечни

________________________________________________________________________
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:
Почео је Велики Васкршњи пост, као припрема за највећи хришћански празник Васкрс.
Пост је период од више дана/седмица када се посном исхраном и молитвом
припремамо за велики празник. У години имамо 4 велика поста и празника
(Божићни, Васкршњи, Апостолски, Богородичин). Васкршњи пост траје 7 седмица,
тачније 48 дана. Пост увек почиње у понедељак, а завршава се на Велику суботу.
Празник Васкрс слави се увек у дан недељу, после јеврејског празника Пасхе и Велике
суботе.

 Настављамо даље:
У овом периоду верници се постом, молитвом и добротом припремају за Причешће у
својим храмовима. 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.
Откуда Јевреји у Старом Египту?
У јеврејској земљи живео је стари Јаков који је имао 12 синова, једанаести син био је
дечак Јосиф који је био мудар, желео је да учи, чита и пише. Од Бога је био обдарен
пророчким сновима, сањао је снове који су говорили о будућем времену и Јосиф је знао
да их тумачи. Због свих својих квалитета, старија браћа су била љубоморна на њега и
хтели су да га се реше. Отац је много волео Јосифа и сашио му је шарени капутић, који је
изазвао завист старије браће. Због својих слабости, браћа су малог Јосифа продала као
роба и тако је Јосиф стигао у Стари Египат. Бог није заборавио Јосифа, као што ни Јосиф
није заборавио Бога, и Бог је бринуо о њему. Тамо је провео цео свој живот, а због
својих квалитета и дарова, постао је фараонов помоћник. Касније је у Египат стигла и
његова породица, у потрази за храном.
Целу ову причу можете погледати у библијском цртаном филму ,,Јосиф и разнобојни
огртач"
https://www.youtube.com/watch?v=8eOcQ_0PXnA
 За крај часа молитва:
,,Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј нас по љубави својој."
ХРИСТОС ВАСКРСЕ
Поздрав од наставнице Данке

