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15 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Аз съм християнче“, м. 

януари 
 

Въпроси за преговор: 

 

1.Кой праведен мъж призовавал хората към покаяние и ги кръщавал във 

водите на река Йордан? – свети Йоан Кръстител. 

2.Как при Кръщението на Господ Иисус Христос се разкрива тайната на 

Света Троица? – Бог се явява с Трите си Лица – Бог Син се кръщава, Бог Отец с 

глас от небето потвърждава, че Този е Неговият Син, а Дух Свети се спуща над 

главата Му във вид на гълъб. 

3.Как православните християни изповядваме вярата си в Света Троица чрез 

кръстното знамение? – Като се прекръстваме произнасяме: „В името на Отца и 

Сина и Светия Дух. Амин.”  

4.С какви имена е известен този голям църковен празник, който отбелязваме 

на 6 януари? – Кръщение Господне, Богоявление, Йордановден. 

5.Кога почитаме свети Йоан Кръстител? – на 7 януари, Ивановден. 
 

Аз съм християнче 

Какво ни прави християни? (вярата в Господ Иисус Христос, християнските 

традиции и обичаи, светото Кръщение). Нека поговорим за Кръщението:   

Господ Исус Христос след Възкресението Си изпратил апостолите сред 

всички народи с думите: "Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в 

името на Отца и Сина и Светия Дух."(Матей 28:19)  С тези Свои думи Господ 

установил светото Кръщение и дал да се разбере, че само след като се кръстим, 

можем да се надяваме на царството Божие: „Който повярва и се кръсти, ще бъде 

спасен“ (Марк 16:16). 

Кръщението е много важен момент в живота на всеки, защото от деня на 

Кръщението ставаме част от Христовата Църква, непобедимата Църква, над която 

стои Сам Господ. Какво разбираме под Църква? Църква означава събрание, това е 

общност на всички християни. 

 Затова и Кръщението е особено тържествено събитие в нашия живот. В храма 

са поканени родители, близки и приятели на кръщелника. Тук са и кръстниците. 

Всички с голямо благоприличие и внимание проследяват извършваните действия и 

молитви, с голяма радост приемат новия член на Църквата и му пожелават 

достойно да носи името християнин. 

Кръщението се извършва чрез трикратно потапяне на кръщавания във вода  и 

произнасяне от свещеника на думите: „Кръщава се (име на кръщавания) в името 

на Отца и Сина и Светия Дух”. 

По време на Кръщението, кръщаваният или кръстниците се отричат от 

сатаната (дявола), което означава, че този който се кръщава, не иска да върши 

злото, което му внушават злите сили. 

Кръщаваният изразява своята воля (желание), че ще следва Христа, ще спазва 

християнските си задължения. Децата, ако са много малки,  се кръщават заради 

вярата на възрастните, които са ги довели за Кръщението. 

  



2 

 

Свещенослужителят помазва кръстообразно кръщавания с елей за обновяване 

на тялото и сетивата.  

Чрез Kръщението душата се очиства и кръстеният започва нов християнски 

живот. Голямо е достойнството на християнския живот. Ако искаме да сме добри 

християни, ние трябва да се стремим да спазваме Божиите заповеди. Трябва 

усърдно да се молим, да посещаваме редовно Божия храм, да се изповядаме и да се 

причастяваме (предстои да се запознаем с това какво е изповед и Причастие) 

А най-важното ни задължение като християни е, да пазим православната си 

вяра в пълна чистота и такава, каквато ни е предадена от Църквата и предците ни, 

още от най-ранните християнски времена и да не се увличаме по други учения. 

Всеки, който е кръстен в православната църква и никога не се отделя от нея, 

от нищо не се страхува, защото има най-силния защитник – непобедимия Бог.  

 

Въпроси към урока: 

 

1.Кой ни е дал пример да се кръщаваме? – Сам Господ Иисус Христос ни е дал 

пример, като приел Кръщение от свети Йоан Кръстител. 

2.Какви думи произнася свещеникът при потапяне на кръщавания във 

водата? -„ Кръщава се (име на кръщавания) в името на Отца и Сина и Светия 

Дух”. 

3.Какви задължения имаме ние, които сме  кръстени, за да запазим достойно 

името си на християни?- да пазим православната си вяра в пълна чистота и да не 

се увличаме по други учения, да спазваме Божиите заповеди, да се молим, да 

посещаваме редовно Божия храм, да се изповядаме и да се причастяваме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При свето Кръщение кръщаваният се потапя трикратно в купела с вода и 

трикратно се произнасят думите:„ Кръщава се (име на кръщавания) в името на 

Отца и Сина и Светия Дух”. 
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Задача: Да направим разлика между думите „купол“ и „купел“:  
 

Куполът е издигнатата полусферична част от покрива на храма, обикновено 

облицована с блестящи метални листове или метални пластини. Не всички 

храмове имат купол, а само по-големите храмове, като някои от тях може да имат 

дори повече от един купол. 

Купелът е специален съд, който се използва при свето Кръщение. В него се 

освещава водата, в която кръщаваният се потапя трикратно от свещеника. 

Нарисувайте купел. По време на кръщението върху купела се поставят и 

запалват три свещи. 

КУПОЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУПЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


