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25 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Лазаровден и Цветница“, м. 

март 

 

Въпроси за преговор: 

 

1.Защо изповедта е важна част от живота на християните? – като изповядаме 

греховете си пред свещеника и получим опрощение, Бог изчиства душата ни от 

тях. 

2.Как се подготвяме за Причастието? – Постим, разкайваме се за греховете и се 

изповядваме пред свещеник. 

3.Каква сила ни дава Причастието? – то лекува тялото и душата, дава ни сили 

да се борим със злото. 
  

Лазаровден и Цветница 
 

Кой бил Лазар и какво се случило с него? Докато пътувал из Палестина да 

разглася Божието слово, Господ Иисус Христос отсядал в едно село – Витания, в 

близост до Йерусалим, в дома на Свои близки приятели – сестрите Марта и Мария 

и техния брат Лазар. 

Един ден Лазар се разболял тежко. Сестрите му изпратили да съобщят на 

Господ, че брат им Лазар е болен. Когато Иисус чул, че Лазар е болен, казал: 

„Тази болест не е за умиране, а за слава Божия” (Йоан 11:4). Когато два дни по-

късно Той тръгнал за Витания, Лазар бил вече умрял. А когато пристигнал в 

селото, Лазар вече  от четири дни бил положен в гробницата.  

Какво чудо сторил Господ с Лазар? Много приятели дошли при Марта и 

Мария да ги утешат. Иисус, като ги видял да плачат, се натъжил дълбоко и се  

просълзил. Той вдигнал поглед нагоре и се помолил на Бога. След това извикал 

със силен глас: „Лазаре, излез вън!” (Йоан 11:43).  И станало най-голямото чудо:  

мъртвият от 4 дни Лазар станал и излязъл от гроба.  

Много хора, които били там и видели това дивно чудо, били смаяни и 

повярвали в Христос като Спасител.  

Чудото с възкресяването на Лазар ни уверява в бъдещото всеобщо възкресение 

на всички починали, на всички нас. Това ще стане в деня, когато Господ отново ще 

дойде на земята при Своето Второ пришествие и когато светът ще се преобрази 

във вид съвсем различен от сегашния. 

Много хора мислят, че е невъзможно мъртъв човек да оживее. Но за Твореца 

нищо не е невъзможно. Ние знаем, че Бог със своите страдания на кръста ни 

избави от смъртта. Макар и физическото ни тяло да умре, то душата ни е 

безсмъртна и при Второто славно Христово пришествие Бог ще съедини душата 

ни с обновеното ни тяло. И ние ще бъдем вечно живи с Него. Затова всички 

православни християни внимават да изпълняват Божиите заповеди, за да се окажат 

с Бога в рая за вечен живот, а да не попаднат с неразкаялите се грешници в ада. 

Цветница. На следващия ден след Лазаровден е Цветница. Разкажете 

какво се случило на Цветница? Господ решил да покаже на народа, че Той е 

чаканият от векове Спасител и Цар. Някога еврейските царе влизали в престолния 

град яхнали осле (магаренце). Господ изпратил учениците си в близко село да 
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намерят едно вързано осле и да Му Го доведат. Попитат ли ви, рекъл Той, защо 

вземате ослето, кажете им, че е потребно на Господа и те ще ви го дадат. 

     Господ яхнал ослето и тържествено влязъл в града.  Всички знаели за чудото 

с възкресяването на Лазар и за всички добри дела, които вършел. Те тържествено 

излезли да Го посрещнат, постилали дрехите си по пътя Му, а децата развявали 

палмови вейки и пеели: ”Осана! Благословен, Идещият в име Господне!” (Йоан 

12:13).  

 Входът Господен в Йерусалим е единственият път през земния живот на 

Спасителя, когато Той приема почести и слава. Евреите знаели от пророчествата, 

че ще дойде Цар и Спасител на народа. Сега, виждайки Иисус да влиза в града, 

посрещнали Го с надежда, че ще се възцари начело на държавата и ще ги освободи 

от римската власт. Те не разбрали, че Иисус не е земен цар, а Небесен Цар, Който 

е дошъл да  покаже пътя към вечния живот в Царството небесно и да изкупи 

греховете на грешниците, вместо тях самите.  

Защо Господ се разгневил, когато отишъл в храма? Господ се отправил 

към храма да се помоли и да проповядва. Но там заварил пълно безредие. Дворът 

бил превърнат на пазар. Продавали и купували животни, обменяли пари, вършели 

нечисти сделки за печалба. Викове изпълвали простора. Изпълнен със свещен 

гняв, Господ прекатурил масите и изгонил търговците, като казал:  „..Писано е: 

"Домът Ми дом за молитва ще се нарече", а вие го направихте разбойнишки 

вертеп.“ (Матей 21:13) 

 

Въпроси към урока: 

 

1.Кой бил Лазар? – Лазар и сестрите му били близки приятели на Господ Иисус 

Христос. 

2.Какво чудо сторил Господ с Лазар? – Господ възкресил починалия Лазар, 

макар той от четири дни да бил погребан в гробницата. 

3.Къде отишъл Господ след възкресяването на Лазар? – на следващият ден 

след възкресяването на Лазар, Господ, съпроводен от учениците Си, влязъл в 

Йерусалим, яхнал осле. Той бил посрещнат тържествено от народа, който Го чакал 

като Спасител и бъдещ цар. 

4.Защо Господ се разгневил, когато отишъл в храма? – Господ бил изпълнен 

със свещен гняв, защото видял в Божия храм да се върши търговия с измама и 

изгонил търговците. 

5.Кои големи християнски празници са посветени на тези библейски 

събития? – Лазаровден и Цветница, които винаги се празнуват в събота и неделя, 

една седмица преди Възкресение Христово. 
 

Задача 1: Разгледайте иконите, които изобразяват чудото с възкресяването на 

Лазар, Входът Господен в Йерусалим и разгонването на търговците в храма. 

Опитайте се да разкажете за тези събития, като проследите всички изобразени на 

иконите детайли. 

 

Задача 2: Оцветете приложението. 
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Възкресяването на Лазар - Лазаровден 
 

 

Иконата е копирана от www.holycross-orthodox.org 
Иконата е копирана от www.holycross-orthodox.org 

http://www.terezaiconi.free.bg/
http://www.terezaiconi.free.bg/
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Вход Господен в Йерусалим - Цветница 

 

Господ прогонва търговците от храмa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иконата е копирана от www.rosblag.com 

Мозайката е копирана от wwwfr.pinterest.com 

http://www.terezaiconi.free.bg/
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