17 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Обобщителен урок-1
срок“, м. януари

Обобщителен урок
(Първи срок)
Кой е Твореца на всичко видимо и невидимо? – Бог е създал както
невидимия ангелски свят, така и видимия свят и нас - хората. Бог сътворил
земята, небето, светлината, растенията, животните и хората в 6 творчески дни
само със Своето слово. На 7-мия ден си починал и заповядал на хората да
почитат този ден и да не работят.
Светите ангели – Божии служители. Ангелският свят бил създаден от
Бога преди нашия свят. Светите ангели са невидими същества, добри духове,
служители на Бога. Една част от ангелите се възгордяли и отпаднали от Бога.
Те са зли духове, демони, мразят Бога и пакостят на човеците. Предводителят
им е сатана (дявол, лукавият). Архангелите са началници на добрите ангели.
Свети Архангел Михаил е предводител на небесното войнство в борбата със
злите сили. Архангеловден се чества на 8 ноември.
Кои са първите хора и защо били изгонени от рая? – първите хора са
Адам и Ева, които Бог заселил в прекрасната райска градина. Заповядал им да
не ядат от плодовете на едно дърво, но измамени от змията, в която се вселил
дявола, те нарушили тази заповед. Нарушаването на Божията заповед се нарича
грях. Заради този първи грях, хората били изгонени от рая. Грехът се предал на
техните потомци, умножил се и носел болести, скърби и смърт. Но Бог обещал
да изпрати Спасител.
Раждането на Спасителя. След много години се родил Спасител –
Господ Иисус Христос се родил от пречиста Дева Мария в една пещера, където
пастири прибирали стадата. Майката положила Богомладенеца в ясла. Това се
случило в град Витлеем, а чудната звезда, която се появила над пещерата е
наречена Витлеемска звезда. Празнуваме Рождество Христово на 25 декември.
Света Дева Мария - Божията майка. Света Дева Мария се родила в
семейството на праведните Йоаким и Анна в техните старини след усилените
им молитви към Бога. Затова те я посветили в служба на Бога. На тригодишна
възраст тя била въведена в Йерусалимския храм и оставена там. Този ден се
нарича Въведение Богородично и го празнуваме на 21 ноември.
Кръщение Господне – Богоявление. Господ Иисус Христос се явил на
проповед сред хората чак на 30 годишна възраст. Дотогава живял като
обикновен човек. Преди това един праведен мъж - свети Йоан Кръстител,
призовавал хората към покаяние, за да бъдат достойни да посрещнат Господа.
Кръщавал ги във водите на река Йордан. Когато Господ се явил, за да бъде
кръстен, свети Йоан Го посочил като наш Бог и Спасител. Денят на
Кръщението Господне се нарича Богоявление, заради явяването на Бога.
Празнуваме Богоявление на 6 януари, а Ивановден на 7 януари.
Светците – Божии хора. Светците са хора, които живеят праведно на
земята и изпълняват Божиите заповеди. Те се отличават с голямата си любов
към Бога и хората. Бог им дава сила да вършат чудеса и да помагат на хората.

Небесни покровители на българския народ са свети Йоан Рилски и света Петка.
Много хора носят имена на светци и имат имен ден в деня на техния църковен
празник. Всеки човек може да получи небесната закрила на светците, щом ги
призовава на помощ в молитвите си.
Храмът –дом Божий на земята. Бог присъства невидимо навсякъде, но
храмът е свещено място, защото е посветен на Бога. В него християните
молитвено общуват с Бога, затова го наричаме дом Божий. Благочестивите
християни присъстват на богослуженията и отрано въвеждат децата си в храма.
Кои са частите на храма? – притвор (предверие), средна част и олтар.
Задача: След като си припомнихме изученото през първи учебен срок, да
решим кръстословицата, в която са включени основни понятия от взетите
уроци по Религия-Православие. При правилни отговори на въпросите, във
вертикалната оцветена колона ще прочетете как е наречена света Дева Мария,
заради това, че станала Майка на нашия Бог.
1.Кой е създал всичко видимо и невидимо?
2.Как наричаме Бог, заради това, че е сътворил всичко?
3.Нарушаването на Божията заповед е _ _ _ _ .
4.Как е наречен празникът на раждането на Иисус Христос?
5.Какво име дали на своята дъщеря праведните Йоаким и Анна?
6.Кръстителят на нашия Господ е свети _ _ _ _ .
7.Коя е реката, в която е кръстен нашият Господ?
8.Кой от Архангелите е предводител на небесното войнство?
9.Как са наречени тези, които стават Божии хора и Бог им дава сила да правят
чудеса?
10.Как се нарича най-свещеното място в храма?
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КРЪСТОСЛОВИЦА
1.Кой е създал всичко видимо и невидимо?
2.Как наричаме Бог, заради това, че е сътворил всичко?
3.Нарушаването на Божията заповед е _ _ _ _ .
4.Как е наречен празникът на раждането на Иисус Христос?
5.Какво име дали на своята дъщеря праведните Йоаким и
Анна?
6.Кръстителят на нашия Господ е свети _ _ _ _ .
7.Коя е реката, в която е кръстен нашият Господ?
8.Кой от Архангелите е предводител (началник) на
небесното войнство?
9.Как са наречени тези, които стават Божии хора и Бог им
дава сила да правят чудеса?
10.Как се нарича най-свещеното място в храма?

При правилни отговори на въпросите, във вертикалната оцветена колона ще
прочетете как е наречена света Дева Мария, заради това, че станала Майка
на нашия Бог.
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