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1 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Храмът в моя роден край“, м.
октомври

Храмът в моя роден край
(Посещение на храма)
Храмът е специална сграда. Той е посветен на Бога. Нарича се още църква,
което означава събрание, защото е място, където вярващите се събират за молитва
към Бога. Той е място, където молитвено общуваме с Бога. Затова го наричаме дом
Божи.
Храмът е така устроен и има специална украса, за да напомня за Божието
величие. Той винаги е обърнат на изток.
Кои са трите части, от които се състои храма? – притвор, средна част и
олтар.
Да се запознаем с особеностите на православния храм:
Притвор (предверие) – това е входното помещение, разположено на запад.
Там обикновено се продават свещите. Тук често се намира и стая за
свещенослужителите.
Средната част е най-обширна и тук се събират вярващите по време на
богослужение. Тук има места за църковните певци, има поставки за икони,
наречени аналои. В повечето храмове ще видим специално украсени с дърворезба
места за поставяне на особено почитани икони на Бог, Божията Майка и светците.
На южната страна на средната част се намира владишкият трон. Отстрани
покрай стените има столове за сядане.
Олтар – най-святото място на храма. Разположен е на изток. Там могат да
влизат само свещениците и другите служители мъже.
Как се нарича преградата от икони между средната част и олтара? иконостас.
Централните врати на иконостаса се наричат царски двери. Нека да
разгледаме иконите на иконостаса и да си припомним как са подредени те. Във
всички православни храмове отдясно на царските двери се намира икона на
Господ, а отляво на царските двери - икона на Божията Майка. До иконата на
Господ стои икона на свети Йоан Кръстител, а до иконата на Божията Майка стои
икона на този светец или това библейско събитие, чието име носи храма.
Всяко населено място, всеки квартал има свой храм. Районът, от който се
събират християните в един храм, се нарича енория, а самите християни –
енориаши. В своя храм те отиват както за неделните и празничните
богослужения, така и за свето Кръщение, за венчание, при погребение и др.
Както човек не може да живее без храна за тялото, така не може да живее и
без духовна храна, която храни душата. В храма се насищаме с духовна храна.
Въпроси към урока:
1.Защо наричаме храма дом Божи? – защото храмът е посветен на Бога и в него
молитвено общуваме с Бога.
2.Кои са трите основни части на храма? – притвор, средна част и олтар.
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3.Какво означава иконостас? Обяснете как са подредени иконите на него? –
иконостас е преграда с икони, която отделя олтара от средната част.
4.Какво е енория, кои са енориаши? –районът, от който се събират християните
в един храм, е енория, а тези християни се наричат енориаши.
Задача 1: Гледайте презентацията „Православният храм”. Напишете кратко
съчинение за храма във вашия квартал, във вашата енория - как се казва храма, с
какво се отличава по външно и вътрешно устройство, как изглежда иконостаса и
т.н. По желание може да нарисувате вашия енорийски храм или храм, който
желаете.
Задача 2: Направете макет на православен храм, за да се запознаете по-отблизо с
неговото устройство.
Указания: Предложените приложения за отпечатване са за два броя макети. По
желание основата и покривът могат да бъдат отпечатани на цветна хартия. Могат
да бъдат предварително оцветени прозорците и вратата.
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