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________________________________________________________________________
Поздрав мојим трећацима,

ХРИСТОС


ВАСКРСЕ !

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"
 Настављамо даље:
Говорили смо у првом разреду да је Бог, Творац, Створитељ свега што постоји и Отац
свих људи. Приликом стварања, Бог Творац створио је све што постоји, ни из чега, што
значи, да осим Бога није било никакве материје, супстанце, тачкице било чега.
Бог је створио материју и све од материје, кроз 6 дугих периода, које ми називамо
данима.
Последње што је Бог створио, и најсавршеније што је створио, је човек.

То је биће Божје, једино живо биће које има свест (човек зна ко је, зна да постоји, зна да
каже где се налази у времену и простору, тј. зна у ком се граду налази и који је дан
данас).
Човек има и савест (зна шта треба да ради, а шта не би требало да ради, шта је добро, а
шта је лоше).
Човек има душу Божју у себи, јер је део Бога, има слободу да бира шта жели да буде,
шта жели да ради, где жели да живи, може да оде на супротну страну света, да путује, да
научи свашта...
Човек има и разУМ којим размишља, одлучује, одваја добро од лошег, којим бира шта
треба, а шта не треба да ради...
Пошто је човек најсавршеније биће, њему је Бог дао улогу да брине о свету и да буде
одговоран према свету, јер је свет Божја творевина. Природа је дата човеку на дар, да је
воли, чува, брине о њој, да јој помаже.
Бог је створио величанствена бића, биљке и животиње. Сва ова створена бића не могу да
угрозе природу и целокупну Божју творевину, али човек може.
Зато човек има обавезу и одговорност да чува природу, пре свега од себе, од свог
неразмишљања и слободе да може да ради свашта, да није све добро и корисно што чини,
ни њему самом, ни природи. Цео свет је Божји, и Бог је свуда присутан.
Како изгледа стварање света на православним иконама, где је лик Христа, као Творца, јер
Бога Творца не представљамо у видљивом облику, јер није видљив и није човек, а
Христос је Богочовек и друго лице Свете Тројице:

Погледајте како је лепа целокупна Божја творевина, свет, бића и природа:
• http://bitecharge.com/play/naturevid?fbclid=IwAR1Gh89ZBg53HmSpp7k6c5FSu941Ek
IcCy5jamciuvnseYF4SrsBNXQqxhY
• https://www.youtube.com/watch?v=c8aFcHFu8QM
• https://www.youtube.com/watch?v=TQk3B5hEabk
• https://www.youtube.com/watch?v=nflIf8BhMVs
 И у овој седмици можете пратити часове на сајту https://veroucitelj.rs/
и ту изаберете трећи разред.
 До следеће седмице, поздрав, и молитва за крај:
,,Помози, Боже, свима па и нама. АМИН"

ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ !
Поздрав од наставнице Данке

