25 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Цветница“, м. март
Въпроси за преговор:
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?- Ангелът й казал, че
ще стане майка на нашия Спасител - Господ Иисус Христос.
3.На кой ден християните тържествено честват празника Благовещение? –
25 март.

Цветница
Вход Господен в Йерусалим. На големия еврейски празник Пасха, всички
се събирали в Йерусалим и отивали в храма, за да се поклонят на Бога. Господ
Иисус Христос също се отправил с учениците си към Йерусалим. Яхнал осле
(магаренце) Той тържествено влязъл в града. По онова време на осле яздели
царе, учители и знатни хора.
Всички знаели за чудесата и за всички добри дела, които Господ вършел.
Множество народ излезли да Го посрещнат. Възторжените хора постилали
дрехите си по пътя Му, а децата развявали палмови клонки и пеели: ”Осана!
Благословен, Идещият в име Господне!” ( „Осана” е вик на възхвала и
славословие, а на еврейски значи „спаси”.) Празникът, установен в спомен на
това събитие, е наречен Вход Господен в Йерусалим.
Кога и как празнуваме Вход Господен в Йерусалим? Вход Господен е
голям църковен празник. На този ден хората идват с много цветя в храма и
затова празникът е известен с името Цветница. Нарича се още и Връбница,
защото хората носят в ръцете си върбови, вместо палмовите клонки, които
евреите развявали при посрещането на Спасителя (тъй като палмата не расте у
нас).
Цветница се празнува в неделния ден, една седмица преди Великден.
Всички православни християни отиват на църква, за да присъстват на
празничното богослужение и да възпоменат радостното посрещане на Господа от
народа в град Йерусалим.
На този празник се радват най-много децата. Те отиват със своите родители
в храма и отнасят в дома си от осветените върбови клонки за благословение на
дома. Всички, които носят имена на цветя, имат имен ден на Цветница.
Въпроси към урока:
1.Как назоваваме празника Вход Господен в Йерусалим? – Цветница,
Връбница.
2.Какво носят хората в ръце, като спомен от събитието за тържественото
влизане на Господ в Йерусалим? – Всички носят в ръце върбови клонки
(защото у нас палмата не расте) за спомен на радостното посрещане на Господ.
3.Какво означава възгласа „Осана”? – на еврейски означава „спаси”.
4.Кои празнуват имен ден на Цветница?- всички, които носят имена на цветя.

Задача: Запознайте се с иконата Вход Господен в Йерусалим и се опитайте
да разкажете наученото за този християнски празник. Оцветете приложението.

Вход Господен в Йерусалим

Иконата е копирана от www.hramvladaja.blogspot.com

