


 Господ се родил на земята като човек в пещерата на пастири. Ангел известил на 
пастирите за това чудо и те се поклонили на Божествения Младенец. Водени от 
чудна звезда, и мъдреците от Изтока дошли да се поклонят на Небесния Цар. 



      Рождеството на нашия Господ отбелязваме в храма, като присъстваме на 
празничното богослужение. У дома украсяваме елха и поставяме на върха й 
звезда. Елхата е за спомен на пещерата, в която се роди Спасителят, а звездата 
на върха й ни напомня за явяването на чудната Витлеемска звезда.  



      По еврейския обичай Богомладенецът Иисус бил представен на 40-тия ден от 
Рождението Му в Божия храм. Там бил посрещнат от праведния старец Симеон, 
на когото Бог обещал да го запази жив, докато не види Спасителя. Тук очаквала 
явяванието на Божия Син и пророчица Анна. Тази среща се нарича Сретение. 



      И в Православната църква е възприето представянето на младенците в 
Божия храм на 40-тия ден от раждането им, както бил представен в храма 
Богомладенецът от Божията Майка. Свещеникът чете над родилката «чиста 
молитва» и благославя с кръста младенеца.  



      Господ Иисус Христос приел Кръщение от свети Йоан Кръстител във водите 
на река Йордан. Тогава Бог се явил в Трите Си Лица – Бог-Отец, Бог-Син и Бог-
Свети Дух. Затова празникът се нарича Богоявление. Нарича се и Йордановден, 
по името на река Йордан, в която бил кръстен Господ. 



      На Богоявление се извършва Велик водосвет за спомен от освещаването на 
водите на река Йордан при Кръщението Господне. Богоявленската светена вода 
се съхранява грижливо, тя е лечителна за душата и тялото.  
      На Богоявление, с хвърляне на кръста в реки и морета, се освещават всички 
води. 



      За да укрепи вярата на учениците Си, че Той е истинският Син Божи, Христос 
се изкачил на една планина с трима от тях. Там Той се преобразил, засиял в 
Божествена светлина. Появили се пророците Мойсей и Илия и разговаряли с 
Него. Учениците паднали уплашени на земята. Чул се гласът на Бог Отец: „Това е 
Моя възлюбен Син, Него слушайте!“ 
. 



      Господ се отправил към Йерусалим за големия празник Пасха. Хората Го 
приветствали, развявайки палмови клонки. Децата радостно викали: «Осана, 
Благословен Идещият в име Господне!» 
     Този празник у нас се нарича Цветница или Връбница и всяка година се 
празнува на различна дата, но винаги в неделя, една седмица преди Великден. 
 



      На Цветница християните идват в храма с много цветя. На тържественото 
богослужение се освещават върбови клонки, които вярващите отнасят вкъщи за 
благословение на дома. Всички, които носят име на растение, имат имен ден на 
Цветница. 
 



      Книжниците и фарисеите намразили Христос, защото ги изобличавал за злите 
им дела и привличал народа с учението Си. Те Го заловили, подложили Го на 
мъчения и унижения и накрая Го осъдили на смърт чрез разпъване на кръст. 
Разпятие Христово отбелязваме на Разпети Петък – в петъка преди Възкресение. 
 



      На Разпети Петък всички християни идват в Божия храм. Те се покланят пред 
Господнята плащаница, изобразяваща погребението Христово и минават под 
нея, за да изразят своята съпричастност към саможертвата на Христос. 
 



      Три дни след като Господ издъхнал на кръста, Той възкръснал от мъртвите. 
Спасителят изкупил на Кръста греховете на света и се отменило Божието 
наказание - вратите на Царството Божие се отворили за всички, които вярват в 
Бога и следват Христовото учение.  
       Възкресние Христово е подвижен празник – отбелязва се на различни дати. 
 



         Възкресение Христово е най-големият християнски празник, Празник на 
празниците, затова го наричаме Великден. Всички отиват в храма на 
празничното богослужение, запалват свещи от благодатния огън и радостно се 
поздравяват с «Христов възкресе! – Наистина възкресе!». Цялата следваща 
седмица е наречена Светла седмица и се слива в едно с Възкресение, а до 
Възнесение се поздравяваме все със същия радостен поздрав. 



      В продължение на 40 дни след Възкресение, Господ се явявал на учениците 
Си и ги поучавал. На 40-тия ден Той се възнесъл на небето пред погледа на 
Божията Майка и апостолите и множество народ.  
      Този празник народът нарича Спасовден – денят на Спасителя Христос. Той е 
също подвижен празник, който празнуваме 40 дни след Възкресение. 
 





Въпроси към урока:  

 

1. На кои събития от живота на Иисус 

Христос са посветени празници? 

2. Кои празници отбелязваме всяка 

година на една и съща дата? 

3. Кои празници са подвижни? 

4. Защо е важно за християните да 

познават и почитат Господските 

празници? 


