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Въпроси за преговор: 
 

1.Как назоваваме празника Вход Господен в Йерусалим? – Цветница,  

Връбница. 

2.Какво носят хората в ръце, като спомен от събитието за тържественото 

влизане на Господ в Йерусалим? – Всички носят в ръце върбови клонки 

(защото у нас палмата не расте) за спомен на радостното посрещане на Господ. 

3.Какво означава възгласа „Осана”? – на еврейски означава „спаси” 

4.Кои празнуват имен ден на Цветница?- всички, които носят имена на цветя. 

5. Кога се празнува Цветница? – винаги в неделята, една седмица преди 

Великден. 
 

Великден 
 

Кой празник наричаме Великден? Великден е най-радостният, най-

големият от всички празници. На този ден празнуваме Възкресение Христово – 

най-значимото и велико събитие в човешката история.  

Три дни след като Господ Иисус Христос бе осъден от зли хора, разпънат на 

кръст и погребан, Той възкръсна от мъртвите. Да си припомним какво означава 

„възкресение“. Възкресение означава мъртъв отново да стане жив. 

Как Господ Иисус Христос изпълни Божието обещание за спасението на 

човешкия род? Както знаем, Адам и Ева бяха изгонени от рая, заради своето 

непослушание – вкусване от плода на забраненото дърво и нито те, нито някой 

от потомците им можеше да се върне в рая. След грехопадението на Адам и Ева 

всички попадали в ада след своята смърт. В Библията адът е описан като място 

мрачно и тъжно, където попадат след смъртта си неразкаялите се грешници. 

Преди идването на Спасителя на земята обаче, и праведници, и грешници 

попадали в ада. 

Но Господ е милостив и обещава, че ще изпрати Спасител на човечеството – 

Спасител, Който ще избави хората от робството на греха, смъртта и дявола и 

отново ще въведе човеците в рая. Този Спасител е Господ Иисус Христос, Който 

идва, за да освободи задържаните в ада праведници. 

Макар Христос като Бог да е силен да се избави от враговете Си, Той като 

човеколюбец  доброволно приема да бъде заловен, мъчен и разпънат на кръст, за 

да вземе върху Себе си нашите грехове. Той приема смърт, за да слезе до 

подземното царство и да разбие неговите врати, за да може всички починали 

добри хора от Адам насетне да отидат в рая.  

Това е пътят на спасението, даден от Христос. За да се спасим, трябва да 

изпълняваме Божиите заповеди, най-важните от които са да обичаме Бога и 

ближните си. Всеки, който следва Христовото учение, ще има вечен живот в рая, 

защото Спасителят със Своето Възкресение отново направи райските врати 

достъпни. Всеки, който пожелае да влезе там, няма да бъде лишен от Божията 

помощ, стига да се уповава на Христос, да следва Неговите слова и да се опитва 

да подражава на Господ и Неговите приятели – светиите. 

Историята на Възкресение Христово. Приятели и ученици на Господ 

Иисус Христос Го погребали в нов гроб, изсечен като пещера в скала. После 



затворили пещерата с голям камък. Враговете на Иисус Христос дори поставили 

стража да пази гроба, защото се страхували, че Възкресението наистина ще се 

случи и тогава всички ще повярват в Христос, а те не искали това. Погребението 

на Христос е в петък - денят когато Той е разпънат и умира на кръста. 

Три дни по-късно - в неделя, няколко жени дошли рано сутринта да помажат 

според обичая със скъпо ароматно масло (миро) тялото на Господ. Заради това те 

са наречени жени мироносици.  Жените намерили гробния камък отвален, а 

Христовия гроб празен и видели ангел, който им известил, че Спасителя е 

възкръснал. Сред тях била една от най-усърдните последователки на Учителя 

Христос – Мария Магдалина. Тя била удостоена да се убеди в чудото на 

Христовото Възкресение. Радостта на жените мироносици била безмерна, те 

бързо изтичали и съобщили на Христовите ученици, че Господ е възкръснал. 

Защо боядисваме яйца за Великден? Мария Магдалина с усърдие 

разпространявала Христовото учение и посещавала различни страни. 

Църковното предание говори, че тя посетила и Рим, и поднесла на императора 

Тиберий червено яйце, като му казала: "Христос възкресе!" и му разказала за 

кръстната смърт на Господа и за Неговото Възкресение. 

По примера на света Мария Магдалина християните даряват един на друг 

боядисани  яйца за спомен на Христовото Възкресение. 
 

Въпроси към урока: 
 

1.Какво празнуваме на Великден?– Възкресение Христово. 

2.Как Христос изпълнява Божието обещание за спасение на човечеството?- 
Той доброволно се оставя да бъде заловен, мъчен и разпънат на кръст, за да 

приеме смърт и да изкупи човешките грехове, да слезе в ада и изведе Адам и Ева 

и всички праведници и да ги въведе отново в рая. Той отваря райските врати и за 

всеки, който следва Христовото учение и се опитва да подражава на Господ и 

Неговите приятели –светиите. 

3.Кои първи разгласили, че Христос е възкръснал? – Мария Магдалина и 

жените мироносици. 

4.Защо боядисваме яйца за Великден? – По примера на света Мария 

Магдалина християните даряват един на друг боядисани яйца за спомен на 

Христовото Възкресение. 

5.Знае ли някой в кой ден от последната седмица преди Великден се 

боядисват яйцата? – яйцата се боядисват или на Велики четвъртък, или на 

Велика събота преди Великден, но не и на Разпети петък, защото това е най-

тъжният ден в живота на християните – ние сме до гроба Господен. 

 

 
 

Задача 1: Гледайте презентацията „Възкресение 

Христово“, за да научите повече за този най-светъл за 

всички християни празник.  

Задача 2: Разгледайте иконата, на която е изобразен 

ангел, който съобщава на жените мироносици вестта за 

Възкресението. Оцветете приложението. Боядисайте яйца 

за Възкресение и подарете на приятели или на бедни хора. 



 

 

Жените мироносици при гроба на възкръсналия Христос 
 

 

www.tulacampos.blogspot..com 



 

Приложението за оцветяване е копирано от www.hristianche.ucoz.com 


