
19 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Молитвата“, м. февруари 

 

 Въпроси за преговор: 

 

1.Как се нарича църковният празник – срещата на свети Симеон 

Богоприимец с Богомладенеца Иисус и кога църквата празнува? – 

Празникът се нарича Сретение Господне и църквата го отбелязва на 2 февруари. 

2.Защо празникът е наречен Сретение? - „сретение” означава среща, и 

празникът е наречен така, заради посрещането на Иисус Христос в храма от 

свети Симеон Богоприимец и пророчица Анна.  

3.Защо свети Симеон е наречен Богоприимец? - защото приел в ръце 

Богомладенеца и гласно потвърдил, че Спасителя вече е дошъл. 

4.Кога Богомладенецът Иисус Христос бил представен в храма? – на 40-тия 

ден след раждането Му според еврейския обичай. 

5.Имаме ли църковни традиции, които напомнят за представянето на 

Богомладенеца на 40-тия ден в храма? – на 40-тия ден от раждането на бебето, 

свещеникът чете „чиста молитва” над родилката в храма и благославя нейния 

младенец. Майката вече може да посещава свободно храма. 

 

Молитвата 
 

Какво означава „молитва”? Думата „молитва” произлиза от „моля се”, 

както и думата „молба”.  Ние се обръщаме с молба към своите родители, 

приятели, познати и непознати за помощ и услуга. Молбата, благодарността или 

възхвалата, с която се обръщаме  към Бога се нарича молитва. Молитвата е 

връзката ни с Бога и е неразделна част от живота на християните.  Молитвата е 

въздух за душата. Както тялото се нуждае от кислород, така душата се нуждае от 

молитва. Ако не се молим на Бога, ние се отдалечаваме от Него, а до нас се 

приближават злите сили.  

Бог ни е дал всичко, от което се нуждаем, и се грижи за нас като наш 

Създател и Баща. Той удовлетворява всичките ни потребности – потребностите 

на душата и на тялото.  

Потребности на тялото. За да съществува тялото се нуждае от  храна, 

движение, почивка, сън и др. Важно е човек да удовлетворява потребностите на 

тялото си, за да бъде чисто и здраво. Но не бива да се стига до удовлетворяване 

на капризи, каквито са излишното труфене на тялото с дрехи и украшения, както 

и прекомерното хранене и излежаване, задоволяване на вредни навици като 

пиене, пушене, наркотици. Макар всички тези капризи да носят временни 

удоволствия, всички те в крайна сметка го разрушават. 

Потребности на душата. Душата пък има други потребности, 

продиктувани от стремежа към Бога – стреми се към идеалното, към  

съвършеното, към правда и вършене на добри дела, към любов и красота, към 

изящното. Когато човек се възхищава от Божиите творения, чете за Бога, изучава 

Неговото Божествено учение, когато се стреми да следва заповедите на Бога, той 

получава несравнимо по-голямо удовлетворение, душата му се радва.  



За какво се молим? Какъв ще е животът на човека, зависи от това на кого 

служи повече – на тялото или на душата. Човек трябва да поддържа тялото си 

чисто и здраво, но много по-важно е да пази душата си чиста от грях. А какво е 

грях вие знаете – нарушаване на Божиите заповеди. А най-важните от всички 

заповеди са заповедта за любовта към Бога и любовта към ближните. Човек не 

може сам да се очисти от греховете, но трябва непрестанно да моли Бог да му 

помага.  

 Кога и за кого се молим? Можем да се молим в храма, както и у дома, и 

по всяко време и навсякъде, тайно в себе си. Каквото молим Бог за себе си, това 

трябва да молим и за ближните ни. Трябва сутрин да молим Бог да ни помага 

през целия ден - да бди над нас, за да можем да учим и да работим ползотворно. 

Да искаме Неговата закрила за нашите родители и близки, за учителите и 

приятелите ни, както и за всички хора. Добре е и вечер да му благодарим за 

всичко и да го молим да ни прости грешките.  

Само Бог може да изпълни нашите молитви, но ние отправяме молитви и 

към света Богородица, светците и ангелите, които са наши застъпници пред Бога, 

за да изпълни Той молитвите ни.  

Коя молитва трябва да знае всеки? Молитвата, която всеки трябва да 

знае, е  Господнята  молитва „Отче наш”. Сам Господ  Иисус  Христос казва на 

учениците си да се молят с тази молитва, а те са я записали и така тя достига до 

всички нас. Тази молитва може да прочетете в Новия завет на Библията в 

евангелието от Матея, 6 глава, 9 до 13 стих. С тази молитва ще се запознаем днес 

(учителят раздава предварително подготвените картички с Господнята молитва 

„Отче наш”, всички стават прави, обръщат се на изток и я прочитат гласно, като 

се прекръстват в началото и в края на молитвата).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Въпроси към урока: 

 

1.Защо се молим на Бога? – защото молитвата е необходима на душата, тя е 

въздух за душата, тя е връзката ни с Бога. 

2. За какво се молим на Бога?- молим се за успех в учението, молим се Бог да 

запази нас и близките ни здрави, да ни предпази от грях и да ни помага в 

трудности и беди. 

3.Коя молитва трябва да знае всеки от нас? - Господнята молитва „Отче наш”, 

защото Самият Господ е научил учениците Си да се молят с тази молитва. 
 

 

Отче наш, Който си на небесата!  

Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство,  

да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;  

насъщния ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговете ни,  

както и ние прощаваме на нашите длъжници,  

и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия.  

Амин.  

http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/luk.htm#11


Задача: Оцветете картичката с Господнята молитва „Отче наш”, 

прочитайте я често, за да я научите. Хубаво е да започвате деня с тази молитва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свети Серафим Саровски се молел дълго 

пред иконата на Божията майка. 
 

Малките християнчета отрано се научават да се молят 

на Богa. 
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