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26 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Възкресение Христово“, м.
април

Въпроси за преговор:
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 нечисти
сделки 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.

Възкресение Христово
Спасителят на света. Знаете ли кой е Спасителят на света? Това е Господ
Иисус Христос, Който по чуден начин се роди на земята от Дева Мария – света
Богородица. Той от любов към хората претърпя кръстна смърт и изкупи нашите
грехове. Какъв е пътят на спасение, който Господ разкрива пред хората? Господ
Иисус Христос учи хората да обичат Бога и ближните си, призовава ги да се
покаят за извършените грехове и да не грешат повече. Всички, които се стремят да
изпълнят Божиите заповеди, ще имат вечен живот в рая.
Разпятие Христово. Злите хора не искали да слушат Христовото учение,
защото Господ ги разобличавал за лошите им дела. Те Го заловили и Го разпънали
на кръст. Иисус бил разпънат на кръст без никаква вина. Разпятие Христово
отбелязваме на Разпети петък. Този ден е най-тъжният ден за християните.
Възкресение Христово. Господ Иисус Христос в земния си живот извършва
много чудеса, дори възкресява починали, но най-голямото Му чудо е Неговото
Възкресение, защото при Своята кръстна смърт, Той слиза в ада и освобождава
Адам и Ева и всички праведни хора, отишли там до този момент. Както знаем,
след грехопадението вратите на рая са затворени за нас, душите на починалите,
били те праведни или грешници, според Божието наказание отивали в ада. Но Бог
сега изпълнява Своето обещание и отново отваря вратите на рая за нас.
След три дни в гроба, Иисус Христос възкръсва. Какво означава
„възкресение“? Възкресение означава мъртъв отново да стане жив. Кои първи
разбират за Възкресението на Господ? Според преданието, след Своето
Възкресение Господ първо се явява на Своята майка – света Богородица. Жените
мироносици, които отиват в неделя сутринта да помажат тялото на Господ с миро
според обичая, не Го намират в гроба. Те виждат светъл Ангел при входа на гроба.
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Ангелът им известява радостната вест за Възкресението на Христос. Случката със
жените мироносици е разказана в евангелията.
Възкръсналият Христос се явява на своите ученици няколко пъти на различни
места, а после се възнася на небето. Както знаете, под небе се разбира невидимия
свят. Възнесение Христово е 40 дни след Великден.
Празникът Възкресение Христово – Великден. Този празник се нарича
Празник на празниците, защото със Своята жертва за хората, Спасителят изкупи
греховете на човечеството и ни освободи от наказанието – следствие от греха на
прародителите Адам и Ева. С Възкресението Си Христос победи смъртта. Така
при второто Негово идване на земята ще възкръснат всички хора за вечен живот. И
всички, които са вършили добро в името Божие, Бог ще приеме в Небесното
царство, за да живеят вечно в радостта на Своя Господ.
Радостен и велик е този ден за нас, затова го наричаме Великден!
Въпроси към урока:
1.Как Бог изпълнява Своето обещание към първите хора? – изпраща Спасител
да изкупи греховете на човечеството и да им разкрие път на спасение.
2.Какво се случва след като Христос е погребан? – Той слиза в ада и извежда
Адам и Ева и всички праведници, които попадали в ада след своята смърт, заради
Божието наказание.
3.Защо наричаме Възкресението Христово Великден? – този ден е велик,
защото Христос победи смъртта като възкръсна, а при второто Негово идване на
земята ще възкръснат всички хора за вечен живот.
Задача1: Разгледайте предложените варианти за украсяване на великденски яйца.
Опитайте се да нарисувате подобни яйца за Великден.
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Задача 2: Чуйте евангелския разказ за явяването на Възкръсналия Христос на
двама Негови ученици, разказано в евангелието на Лука. Разгледайте иконите,
които изобразяват събитието и се опитайте да разкажете за това събитие.
Възкръсналият Христос се явява на учениците Си Лука и Клеопа
(Лука 24:13-35)
„...В същия ден двама от тях отиваха в едно село, на име Емаус, което беше
на шейсет стадии далеч от Йерусалим, и разговаряха се помежду си за всичко
онова, що се бе случило. И както се разговаряха и разсъждаваха помежду си, Сам
Иисус се приближи и вървеше с тях; но очите им се премрежиха, за да Го не
познаят.
А Той им рече: какви са тия думи, които, вървешком, разменяте помежду си,
и защо сте тъжни?
Единият от тях, на име Клеопа, Му отговори и рече: Ти ли си само странник
в Йерусалим и не си узнал това, което е в него станало през тия дни?
И попита ги: кое? Те Му отговориха: което стана с Иисуса Назарееца, Който
беше пророк, силен на дело и слово пред Бога и целия народ; как нашите
първосвещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го
разпнаха; а ние се надявахме, че Той е Оня, Който щеше да избави Израиля; но
при всичко това днес е вече трети ден, откак стана това; па и някои жени от
нашите ни слисаха: те ходили рано на гроба, и не намерили тялото Му; и като
дойдоха, разправяха, че им се явили и Ангели, които казвали, че Той е жив; и
някои от нашите отидоха на гроба, и намерили тъй, както и жените казаха; ала
Него не видели....
И те се приближиха до селото, в което отиваха; а Той показваше вид, че иска
да върви по-нататък; но те Го задържаха, като казваха: остани с нас, понеже е
привечер, и денят се превали. И Той влезе, за да остане с тях.
И когато Той седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи* и
им подаваше; тогава им се отвориха очите, и те Го познаха; ала Той стана невидим
за тях.
И те си казаха един другиму: не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни
говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието? И в същия час станаха,
върнаха се в Йерусалим и намериха събрани единайсетте и ония, които бяха с тях
да казват, че Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. И те разказваха за
случилото се по пътя, и как Го познаха, когато преломяваше хляба.“
*преломи – разчупи
Задача 3. Прочетете стиховете от примерния сценарий за Възкресение Христово и
подгответе тържество за празника.
Препоръка към учителя: Тържеството би могло да се проведе във времето от
Възкресение до Възнесение, тъй като в целия период от Възкресение до
Възнесение църквата празнува възкресната радост. Християните от най-ранни
времена се поздравявали с „Христос възкресе!“ до Възнесение.
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Възкръсналият Христос се явява
на учениците Си Лука и Клеопа

Иконата е копирана от www.pinterest.com

Иконата е копирана от www.frted.wordpress.com

