
20 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Прояви на добро и зло“,  

м. февруари 

 

 Въпроси за преговор: 

 

1.Защо се молим на Бога? – защото молитвата е необходима на душата, тя е 

въздух за душата, тя е връзката ни с Бога. 

2. За какво се молим на Бога?- Бог да запази нас и близките ни здрави, да ни 

предпази от грях и да ни помага в труд и беди. 

3. Кога Бог изпълнява молитвите ни? – когато се молим с чисто сърце и вяра и 

изпълняваме Божиите заповеди. 

4.Коя молитва трябва да знае всеки от нас? - Господнята молитва „Отче наш”. 

 

Прояви на добро и зло 
 

Прояви на добро. Всяко добро идва от нашия Бог и от Неговото 

Божествено учение. Бог дава на хората заповеди как да живеят, как да общуват, 

как да запазят мира и разбирателството помежду си. Нека да си спомним колко 

щастливо живеели първите хора в рая преди да нарушат Божията заповед. Имали 

в изобилие от всички блага, животните ги обичали и им се покорявали. Адам и 

Ева можели свободно да общуват с Бога, а от общуването с Бога се чувствали 

неземно щастливи.  

Всяка проява на добро в нашия живот произтича от почитането на Бога и 

изпълняване на Божиите заповеди, от пребиваването в църквата и добрите 

отношения с другите хора. 

Прояви на зло. Обратно на това, всяко зло идва от забравянето на Бога, 

отдалечаването от църквата, нарушаването на Божиите заповеди. Как се нарича 

нарушаването на Божиите заповеди? – грях. Грехът е зло. Свети Йоан Златоуст 

казва, че за нас грехът е единственото и най-голямо зло. Когато нарушаваме 

Божиите заповеди, вършим зло. 

Кога злото навлязло в света? – когато Адам и Ева нарушили заповедта на 

Бога и яли от забранения плод. Тяхното щастие било помрачено веднага, те 

осъзнали греха си, скрили се от Бога. Още по-лошо, те не признали греха си и 

Бог ги изгонил от райската градина. Грехът се предал и на потомците им и те 

приели в себе си много греховни навици, като лъжи и кражби, завист и гняв, 

непокорство и гордост. Злото навлязло в света с много скърби, болести, войни и 

смърт.  

Доброто и злото в днешния свят. Днес хората са се отдалечили толкова 

много от Бога, че сме свидетели как злото се шири навред - непочитане на 

родителите,  разпадане на семействата, обиди и агресия сред учениците, вражди, 

войни между народите.  

От друга страна, представите за доброто са се изменили много, защото 

хората не познават Божественото учение. Някои явно греховни прояви се 

приемат за добро: приема се събирането на младите хора за съпружески живот 

без да са се венчали в църква, разрешава се премахване на нежелана бременост 



(аборт), в някои страни се разрешават бракове между мъже, самоубийците се 

смятат за герои и др. А всичко това не е в съответствие с Божиите заповеди. 

Всяко зло идва оттам, че децата не учат за Бога, а родители и учители ги 

оставят сами да определят в какво да вярват. Има грижа за тялото на децата и 

задоволяване на капризите им, а липса на грижа за техните души, което е най-

важното за тях. Затова не е чудно, че децата се поддават на лъжеучения, секти и 

греховни привички, които тровят душите им. 

И днес истинските християни обичат Бога и ближните си. Добро за тях не 

е трупането на излишни богатства, а милосърдието и грижата за ближните, не е 

търсенето на високи постове и слава, а смирението. Истинските християни се 

стремят да запазят безсмъртната си душа чиста от грях, за да бъдат при Бога във 

вечния живот. 

 

Въпроси към урока: 

 

1.Кое е проява на добро? – добро е всичко, което идва от Бога, всичко на което 

ни учи Бог.  

2.Кое е проява на зло? – зло е забравянето на Бога и нарушаване на заповедите 

Му – зло е грехът. 

3.Как истинските християни проявяват доброто в живота си? –те обичат 

Бога и изпълняват Божиите заповеди, пребивават в църквата и изпълняват 

нейните правила; те обичат ближните си, живеят в разбирателство с тях и им 

помагат.  

 

Задача: Напишете кратко съчинение за проявите на добро и зло сред 

учениците? Помислете как могат да се избягнат проявите на злото? Нарисувайте 

картина за проява на добро, която ви е впечатлила. 

 

 

 

 

 

Да нахраним бедния                                      Да се помолим за изпадналия в беда 

 


