
На гори Синају 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“.  

За овај час треба да причамо о Синајској гори и једном од 

најважнијих догађаја за човечанство који се тамо догодио, догађају 

добијања Десет Божијих заповести. За причу о Синају нераскидиво 

је повезан Мојсије.  

Мојсије је рођен у Египту, у времену кад је јеврејски народ тамо 

боравио у ропству. Фараони су мучили Јевреје, али они су трпели и 

благослов Божији био је уз њих. Напослетку, египатска власт да 

наредбу да се јеврејска мушка деца убијају одмах по рођењу. 

Желећи да га спасе, мајка га је оставила у котарици крај воде где се 

купала фараонова кћи. Сажаливши се на њега она га је спасла и 

дала му име Мојсије, што значи „извађен из воде“. Тако је он 

одрастао на египатском двору, али је знао од малена да је Јеврејин. 

Једном је, да би спасао сународника кога су мучили, убио 

Египћанина и након тога од страха бежи са двора. На гори Хорив 

он је видео купину која гори а не сагорева и чуо глас Божији да он 

треба да изведе јеврејски народ из египатског ропства. Бог се 

представио као „Бог Аврамов, Исаков и Јаковљев“ и обећао је да ће 

кроз њега учинити многа чуда, како је и било. После много казни и 

несрећа, фараон је пристао да пусти јеврејски народ. Након 

чудесног преласка кроз Црвено море које се молитвом Мојсија 

разделило да би поворка Јевреја прошла, они су, лутајући кроз 

пустињу, дошли до горе Синај. 

Пролазак кроз Црвено море Јевреји називају Пасха што у преводу 

значи „прелазак, пролазак“. Наша Пасха, нова Пасха је празник 

Васкрс јер тада славимо прелазак или пролазак из смрти у живот. 

Као што су Јевреји прошли кроз воду да би се спасли, ми се 

спасавамо у води крштења јер тада постајемо чланови заједнице 

Цркве. 

Кад је Јеврејима у пустињи нестало хране, Бог им је слао храну која 

је падала са неба, а звала се мана. Личила је на мала бела зрна и 



имала је укус слаткастог хлеба. Наша мана је Свето Причешће 

којим нам Бог себе дарује. 

Задатак: у својим школским свескама за веронауку извуците из 

свега што сам вам написала оно што сматрате најважнијим. Сва 

питања и недоумице слободно ми проследите на Гугл учионици.  

Молитва „Богородице Дјево“. 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 


