предмет: Верска настава
разред: пети
радна недеља, датум: 27-30.4.2020.
редни број часа: 31.
наст.јединица: Цар Давид - Псалми Давидови

__________________________________________________________________
Поздрав мојим петацима,

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"
 Да се подсетимо ранијих часова:
У часовима пре Пасхе и Васкрса, причали смо о изабраном јудејском народу, чију
историју смо пратили од Аврама и Саре, које су посетила 3 анђела као Света Тројица.
Бог је преко анђела најавио да ће Аврам и Сара, иако стари, ипак постати родитељи,
Божјом љубављу и милошћу. Добили су сина Исака, а касније, Исак је добио синове
Исава и Јакова. Јаков је имао 12 синова, а један од њих је био Јосиф, паметан, радознао,
жељан знања и обдарен Божјим даром да предвиђа будућност и тумачи снове.

Због свих тих својих врлина и дарова, разликовао се од своје старије браће (било их је
десеторица) и они су га из зависти и љубоморе продали као роба, египатским
трговцима. Сећате се да је Јосиф, захваљујући стрпљењу и својим талентима, временом
постао фараонов саветник, да је спасио народе од глади, али и своју браћу и целу своју
велику породицу. Тако су његов отац и сва браћа дошла у Египат. Нажалост, много,
много година касније, смењивањем фараона, Јевреји су постали робови.
Бог овај народ није оставио без спасења, те је Мојсије извео свој народ из Египта
(празник Песах-Пасха). Јевреји су поново живели у својој земљи Ханан, или Јудеја.
Време пролази, и сада ћемо се упознати са дечаком Давидом, који је весео, пева, свира и
своје песме, назване Псалми, посвећује Богу.

Погледајте цртани филм, причу о Давиду:
https://www.youtube.com/watch?v=Wo3NbY65ltg

 И у овој седмици можете пратити часове на сајту https://veroucitelj.rs/
и ту изаберете пети разред.
 До следеће седмице, поздрав, и молитва за крај:
,,Помози, Боже, свима па и нама. АМИН"

ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ !
Поздрав од наставнице Данке

