предмет: Верска настава
разред: трећи
радна недеља, датум: 16-20.3.2020. / 17.3.2020.
редни број часа: 23.
наст.јединица: Све чека на љубав човека

________________________________________________________________________
Поздрав мојим трећацима,
 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. 49-ти дан је недеља – Васкрс.

1. недеља 2. недеља 3. недеља 4. недеља 5. недеља 6. недеља 7. недеља
7 дана
14 дана
21 дан
28 дана
35 дана
42 дана
+ 6 дана
=48 дана
+ВАСКРС
у дан
недељу
Датум прославе Васкрса се рачуна сваке године и зависи од празника Пасхе.
Укратко, празник Васкрс слави се увек у дан недељу, после јеврејског празника Пасхе.

 Настављамо даље:
У овом периоду верници се постом, молитвом и љубављу припремају за Васкрс, Празник
над празницима.
Није довољна посна храна, молитва и одлазак у храм, ако љубави нема. И храна и
одлазак у храм и било који обичаји су недовољни, ако су без човекове љубави.
Бог нас воли и воли свет, то је доказао стварањем, бригом и слободом коју нам је дао.
Човек треба да воли: Бога свог Творца, себе јер је створење Божје, свој живот јер га је
добио на дар од Бога, и да воле своје ближње. И наши ближњи воле нас, брину о нама,
уче нас, помажу. Свет опстаје само захваљујући Божјој љубави и љубави међу људима.
Сви волимо да нас воле; и срећни смо кад осетимо љубав ближњих. Узвратимо и ми
Богу, себи, ближњима и свету својом љубављу, бригом и одговорношћу. Зато постоји
пословица ,,Не чини другоме оно што не желиш себи."
Христос је рекао својим ученицима, уочи празника Пасхе, да воле једни друге као што је
он волео њих, и по томе ће се знати да су Његови ученици.
Христос се припремао за одлазак у Јерусалим на прославу Пасхе. Јеврејским празником
Пасха се више хиљада година прославља излазак Јевреја из египатског ропства, које је
извео Мојсије више од хиљаду година пре Христа, још у време старе ере.
Подсетићемо се како су Јевреји дошли у Стари Египат.

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, и то је
изазвало 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. Јосиф опрашта својој браћи њихово лоше дело,
јер их је волео и недостајала му је његова породица, посебно када је видео да се браћа
искрено кају за учињено зло. Породица се после више деценија поново окупља у
Египту...
Целу ову причу можете поново 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

