предмет: Верска настава
разред: шести
радна недеља, датум: 27-30.4.2020.
редни број часа: 30.
наст.јединица: Црква у Јерусалиму

Поздрав мојим шестацима,

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:
Христос се родио у Витлејему, одрастао је у Назарету, крштен је на реци Јордан и
проповедао је по Јудеји и Галилеји, које су биле у оквиру Римског царства, под
влашћу Рима и Римљана.
Јерусалим је град Христове проповеди, чуда, Тајне вечере, Јудине издаје. У
Јерусалиму је Христос осуђен, мучен, разапет и умро на крсту, на брегу званом
Голгота (Лобања– јер је ту пре било гробље), сахрањен и васкрсао.
Зато је Јерусалим свети град. Црква Гроба Христовог (и место Васкрсења), у
Јерусалиму, налази се у оквиру велике цркве која обухвата Цркву Голготе, 3 тачке
пута страдања, плочу миропомазања, још неколико мањих капела...

-Унутар Велике цркве- Црква Христовог гроба

-Велика црква (Holy Sepulchre) у старом Јерусалиму, Израел

 Можете погледати слике Христовог гроба у Јерусалиму, види се пукотина у
стени приликом Христовог васкрсења:
https://www.blic.rs/galerija/konacno-zasijao-nakon-restauracije-ponovo-otkrivenhristov-grob-i-izgleda-ovako/rrm7305?image=0
 Имате линк за виртуелни обилазак Цркве Христовог гроба и васкрсења у
Јерусалиму, са другим капелама: https://3dtuor.ru/

 И у овој седмици можете пратити часове на сајту https://veroucitelj.rs/
и ту изаберете шести разред.

 До следеће седмице, поздрав, и молитва за крај:
,,Помози, Боже, свима па и нама. АМИН"

ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ !
Поздрав од наставнице Данке

