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18 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Чудесата на Господ Иисус
Христос“, м. февруари

Чудесата на Господ Иисус Христос
Какво означава „чудо“? Кой може да върши чудеса? – Чудесата са
необикновени дела, които обикновените хора не могат да вършат. Чудото е проява
на Божията сила и всемогъщество. Само Бог може да върши чудеса, но чрез
Неговата сила Божията майка, ангелите и светиите също вършат чудеса.
Да си припомним кое е първото чудо на Господ, което Той извършил по молба
на своята Майка? – превръщането на водата във вино на сватбата в Кана
Галилейска. Вие сте чували и за друго подобно чудо, когато Господ нахранил с пет
хляба и две риби пет хиляди души.
Рождението на Христос на земята е чудо. Животът на Господ Иисус Христос
сред хората е изпълнен с чудеса. Той е Бог, но се ражда на земята като човек. Той
е едновременно и Бог и човек, затова Го наричаме Богочовек. Той се ражда по
свръхестествен, чудесен начин от девица – света Дева Мария.
Господ е Всезнаещ. Господ е сътворил света. Той знае всичко за всички.
Докато живеел като човек на земята, често назовавал по име този, когото среща,
казвал му с какво се занимава, къде живее, кои са близките му.
Господ знае с каква молба идват при Него страдащите. Той знае всичко за
всеки един от нас. Познава човешките сърца, знае скритите ни помисли. Когато
избира своите ученици, Господ знае, че те предано ще Го следват, а след
Възкресението Му ще станат ревностни разпространители на Христовото учение.
Христос също предварително знае кой ще го предаде, знае каква ще бъде съдбата
не само на отделни хора, но и на цели народи. За всички тези неща научаваме от
най-важната част на Новия завет – евангелията.
Господ е Всемогъщ. Той властва над природните стихии. Веднъж, когато
учениците Му са в морето, Той идва от брега, ходейки по водата. Друг път, когато
морето се разбушува и корабът се люшка като орехова черупка, Господ заповядва
на бурята да спре и морето утихва. Това предизвиква почуда сред учениците Му,
които казват помежду си: „Какъв е Тоя, та и ветровете и морето Му се
покоряват?“ (Мат. 8:27).
Господ е Лечител на душите и телата. Той прогонва злите духове, които
измъчват бесноватите. Един човек, обладан от множество зли духове бил доведен
до окаяно състояние, но Господ само с една дума прогонил бесовете и изцеленият
кротко седнал и заговорил вече напълно разумно. От Новия завет знаем за много
чудесни изцеления на нелечимо болни. Само с една дума Господ изправял на
крака парализираните, давал зрение на незрящите, лекувал раните на болящите.
Такъв е случаят с десетте прокажени, с кръвотечивата жена, с изцеляване сина на
един царедворец и много други.
Господ възкресява мъртви. За Господ няма невъзможни неща. Той не само
лекувал болни, но дори възкресявал мъртви. Господ възкресил дъщерята на
началника на синагогата, като я хванал за ръката и казал: „Момиче, стани!“
(Лука 8:54). Също така възкресил и сина на бедна вдовица, която горко плачела, че
е изгубила единственото си чедо. Но изключително голямо било удивлението на
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всички, когато Господ възкресява своя приятел Лазар, който от четири дни лежи
мъртъв в гроба. Кога празнуваме това чудесно събитие? – на Лазаровден.
Чудото на Христовото Възкресение. На третия ден след като бе убит и
погребан, Господ възкръсна – стана отново жив. Когато жените мироносици
отиват да помажат с благовония тялото Му, виждат, че гроба Господен е празен.
Ангел стои до гроба и им известява, че Господ е възкръснал.
От евангелията знаем, че Господ се явява в продължение на 40 дни на Своите
ученици след Възкресението, говори с тях и ги наставлява. Когато са събрани
заедно, Господ изведнъж се явява при тях, макар че вратите са заключени.
На 40-тия ден след Своето Възкресение, Господ се възнася нагоре към небето и
постепенно става невидим за учениците си и Божията майка. Това се случва на
една планина близо до Йерусалим.
Чудесата на Господ никога не свършват. Той върши чудеса за всеки, който с
вяра Му се моли или търси застъпничеството на Божията майка, ангелите и
светиите.
Христос отново ще дойде на земята при Второто Свое славно пришествие. Ние
вярваме, че Господ ще извърши това голямо чудо – ще възкреси починалите и
останалите живи ще преобрази за вечен живот.
Въпроси към урока:
1.Какво означава „чудо“? Кой може да върши чудеса? – Чудото е
необикновено събитие, невъзможно за нас – обикновените хора. Чудото е проява
на Божията сила и всемогъщество. Само Бог може да върши чудеса, но чрез
Неговата сила Божията майка, ангелите и светиите също могат да вършат чудеса.
2.С какво чудо е свързано явяването на Господ на земята? Иисус Христос е
Бог, но се родил на земята като човек – Той е едновременно и Бог и човек, затова
Го наричаме Богочовек. Той се родил по чудесен начин от света Дева Мария.
3.С какви чудеса е свързан животът на Господ на земята? – На Него се
покорявали и природните стихии, Той лекувал неизцелимо болни, възкресявал
мъртъвци.
4.Свършват ли чудесата на Господ след Неговото Възнесение? – Не, чудесата
на Господ никога не свършват. Той върши чудеса за всеки, който с вяра Му се
моли или търси застъпничеството на Божията майка, ангелите и светиите.
5. Какво голямо чудо ще се случи при Второто славно пришествие на Господ?
– Той ще възкреси мъртвите и останалите живи ще преобрази за вечен живот.
Задача: В евангелието и в житията на светиите са описани много чудеса,
извършени от Господ. Вашият учител ще ви запознае с някои от тях. Нарисувайте
картина за някое от чудесата на Господ.
Чудото с укротяване на бурята
(Матей 8:23-27)
„И когато влезе в кораба, последваха Го учениците Му. И ето, голяма буря
настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните, а Той спеше.
Тогава учениците Му се приближиха до Него, събудиха Го и рекоха: Господи,
спаси ни; загиваме!
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Той им каза: защо сте толкова страхливи, маловерци? Тогава, като стана,
запрети на ветровете и на морето, и настана голяма тишина.
А човеците се почудиха и рекоха: какъв е Тоя, та и ветровете и морето Му се
покоряват?“

Чудото с укротяване на бурята

Иконата е копирана от www.pokrovgrodno.org

Чудото с богатия улов на рибарите
(Лука 5:3-10)
„Като влезе в един от корабите, който беше на Симона, помоли го да отплува
малко от брега и, като седна, от кораба поучаваше народа.
А когато престана да говори, рече Симону: отплувай към дълбокото, и
хвърлете мрежите си за ловитба.
Симон Му отговори и рече: Наставниче, цяла нощ се мъчихме, и нищо не
уловихме, но по Твоята дума ще хвърля мрежата.
Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, та и мрежата им се
раздираше. И кимнаха на другарите, които се намираха на друг кораб, да им
дойдат на помощ, и дойдоха, и тъй напълниха двата кораба, че щяха да потънат.
Като видя това, Симон Петър падна пред коленете Иисусови и рече: иди си от
мене, Господи, понеже аз съм грешен човек. Защото ужас обвзе него и всички,
които бяха с него, от тая ловитба на риби, хванати от тях, тъй също и Иакова и
Йоана, синове Зеведееви, които бяха другари на Симона.
И рече Иисус на Симона: Не бой се, отсега ще ловиш човеци.“
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Чудото с богатия улов на рибарите

Иконата е копирана от www.theholyface.wordpress.com
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