24 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Благовещение“, м. март
Въпроси за преговор:
1. Какво гласи деветата Божия заповед?- „Не лъжесвидетелствай.”
2. Как Христос нарича дявола? – баща на лъжата.
3. Кои са разновидностите на лъжата? –клевета, лъжесвидетелство, лъжа в
ежедневието.
4. Кои добродетелите са противоположни на лъжата и които трябва да се
стремим да придобием?- искреност и честност.

Благовещение
Света Дева Мария – избрана за Божия майка. Както знаете, когато Бог
изгонил Адам и Ева от рая, Той обещал да прати на хората Спасител, който да
ги избави от наказанието. Бог наистина изпратил Спасител – нашия Господ
Иисус Христос, който се родил от света Дева Мария.
Припомнете си кога света Дева Мария била въведена в храма от нейните
родители? Като навършила три години, тя била заведена в Божия храм и
посветена в служба на Бога. Света Дева Мария пребъдвала в молитви, в труд и
послушание, в изучаване на Свещеното писание.
Но според тогавашните закони, след навършване на пълнолетие,
момичетата трябвало да се сгодят. Света Дева Мария била сгодена за своя
родственик – стареца Йосиф, който трябвало да се грижи за нея. Но макар да
станала негова годеница, тя не станала негова истинска съпруга и останала
девица.
Благата вест за идването на Спасителя. Един ден пред света Дева Мария
се явил Ангел и й казал: “Радвай се благодатна! Господ е с Тебе!
Благословена си Ти между жените!”. Той й съобщил, че ще стане майка на
нашия Господ.
И наистина света Дева Мария родила Син, Когото нарекли Иисус.
Празникът в чест на тази радостна вест, дошла от небето, се нарича
Благовещение и се празнува на 25 март. Този празник е начало на нашето
спасение. Всички отиват в храма, за да присъстват на богослужението и да се
поздравят с благата вест.
На този ден църквата слави света Дева Мария с думите от поздрава на
Ангела: “Радвай се благодатна! Господ е с Тебе!“
Въпроси към урока:
1.Как света Дева Мария се подготвила да стане майка на нашия
Спасител?- от три годишна била въведена в храма и посветила живота си в
служба на Бога.
2.Коя е благата вест, която получила света Дева Мария?- че ще стане майка
на нашия Спасител - Господ Иисус Христос.

3.Защо християните тържествено честват на 25 март празника
Благовещение? – денят, в който Ангел от небето донесъл благата вест, че на
земята ще се роди Господ, е начало на нашето спасение.
Задача1: Чуйте и разучете похвалната песен за света Дева Мария „Богородице
Дево” (поместена в Картинно помагало).
Задача 2: Когато посещавате храма, открийте изображението на Благовещение.
Най-често тази сцена е нарисувана на олтарните врати в средата на иконостаса.
Задача 3: Разгледайте мозайката, която изобразява Благовещение и оцветете
приложението.

На централните олтарни врати най-често се изобразява
библейската сцена Благовещение

Свето Благовещение – 25 март

Мозайката е копирана от www.factor.bg

