5 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Света Петка“, м. октомври
Въпроси за преговор:
1.Къде и кога се родил свети Йоан Рилски? – в малко българско село в полите
на Рила през 9 век.
2.Как свети Йоан посветил живота си на Бога? –усамотил се да живее в
Рилската пустиня в лишения и непрестанна молитва.
3.Кои хора са светци?– Светците са угодили с живота си на Бога и са Божии
хора, на които Бог дава сили да вършат чудеса и да помагат на хората.
4.Кога е празникът, посветен на свети Йоан Рилски? – Празникът на светеца
е на 19 октомври и ние го отбелязваме много тържествено.

Света Петка. Петковден
Животът на света Петка. Света Петка е родена през 11 век в българско
семейство, което живеело в малък град на брега на Мраморно море.
Името ѝ било Параскева, което на български значи Петка. От малка тя
редовно ходела на църква със своите родители. Слушала с внимание на какво ни
учи Бог и с усърдие всичко изпълнявала. Особено помагала на бедните, дори
веднъж на излизане от църква тя подарила на бедняк скъпата си връхна дреха.
След смъртта на родителите си раздала наследеното имущество на бедните
и се посветила на Бога като заживяла в един манастир. По-късно се заселила
край река Йордан на пусто място, където живяла в усамотение и молитви към
Бога (река Йордан се намира в Палестина, днешен Израел – в земите, където се
родил и живял като човек Господ Иисус Христос).
Света Петка живяла праведно и според Божиите закони. Починала на
преклонна възраст в родния си град, където се върнала по Божия воля. След
години тялото ѝ било намерено непроменено и благоуханно. Много хора дошли
да се поклонят пред светицата и много чудеса се случвали. Слепи проглеждали,
неми проговаряли, парализирани прохождали.
За света Петка узнал тогавашният български цар Иван Асен II и наредил
тялото ѝ да бъде пренесено в някогашната ни столица Велико Търново, където се
случили още много чудеса. По време на османското владичество тялото на
светицата било пренасяно няколко пъти в различни страни и днес се намира в
Румъния.
Празникът, посветен на света Петка. Паметта на света Петка се чества на
14 октомври - Петковден, когато в православните храмове се служи празнично
богослужение и християните се събират, за да отправят молитва към светицата,
която не спира да моли Бога за всички нас.
И ето - вече хиляда години нашата небесна покровителка света Петка
помага на всички, които я почитат и с вяра ѝ се молят.
Света Петка е известна с името света Петка Българска, заради произхода ѝ, а
също света Петка Търновска, заради това, че тялото ѝ останало над 2 столетия
във Велико Търново. Има и други светици със същото име, но паметта им
отбелязваме на други дати.

Въпроси към урока:
1.Кога и къде се родила света Петка?- света Петка се родила през 11 век в
малък град на Мраморно море в семейството на българи.
2.Как посветила тя живота си на Бога? – раздала наследството си на бедните,
заживяла в манастир, а после отишла на пусто място край река Йордан, където
живяла в усамотение и молитви към Бога.
3.Защо я наричаме светица? – защото живяла праведно, според Божиите
заповеди, тялото ѝ останало непроменено след смъртта й, а по молитвите ѝ
стават много чудеса.
4.На кой ден честваме паметта на света Петка и как? – честваме паметта й на
14 октомври с Божествена света литургия в храма, където отиваме да запалим
свещ и се помолим на светицата да се застъпи за нас пред Бога.
Задача: Опитайте се да разкажете накратко за живота на света Петка.
Разгледайте иконата на светицата и оцветете приложението.

Света Петка

Икона на света Петка от Клисурския манастир - източник www.commons.wikipedia.org

