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29 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема Преговор – обобщение  

„Библията разказва за историята на света и човека. Стар завет“ , м. май 

 

Библията разказва за историята на света и човека. 

Стар завет 

 
Истините за света и за човешката история научаваме от Библията. Каква книга 

е Библията? Библията е най-мъдрата книга на света, защото съдържа Божието 

слово, записано от свети мъже, вдъхновени от Самия Бог. Тя се състои от 77 

книги, разделени в две части – Стар и Нов завет.  

Сега ще си припомним Стария завет. Старият завет разказва за събитията от 

сътворението на света до Рождеството на нашия Господ Иисус Христос.  

Сътворението на света. Светът е сътворен от Бога по чуден начин. За нас е 

трудно обяснимо как Бог е сътворил света само със Своето слово, но Бог е 

Всемогъщ и за Него всичко е възможно. Как се случило това?  

Бог сътворил света в шест творчески дни. Първият ден Бог сътворил небето и 

земята, а после рекъл: „Да бъде светлина”. И станало светло без да  има слънце, 

луна и звезди. На втория ден създал небосвода. На третия ден Бог събрал водите в 

морета и океани, а на сушата сътворил всички  растения. Четвъртият ден Той 

сътворил слънцето, луната и звездите, за да разделят деня от нощта. На петия ден 

Бог създал рибите и всички водни животни, а във въздуха създал птици да летят. 

На шестия ден Той заселил сушата с животни от всички видове, а най-накрая 

създал и човека. 

Първите хора и техните потомци. Първите хора Бог сътворил по Свой образ. 

Адам и Ева живеели в райската градина, за която трябвало да се грижат, но Бог им 

забранил да ядат от плодовете на едно дърво. Как първите хора стигнали до 

грехопадение?Дяволът се вселил в змия и ги съблазнил да опитат от плода на 

забраненото дърво. Те не признали вината си пред Бога и Той ги изгонил от рая. 

Така те се лишили от безсмъртие и заживели в тежък труд и страдания, а грехът се 

предал и на тяхното потомство. Какво обещал Бог на първите хора? – обещал да 

им изпрати Спасител от греха, смъртта и дявола. 

Кои са Каин и Авел? Какъв грях извършил Каин? Каин и Авел са синове на 

Адам и Ева. Каин бил завистлив и отмъстителен, той убил своя брат Авел, задето 

Бог погледнал благосклонно на неговия дар, а не приел дара на Каин. Третият син 

на първите хора се казвал Сит и той вършел богоугодни дела.  

 Божието наказание с потоп. Грехът се разпространил широко в следващите 

поколения и Бог решил да накаже хората с потоп. Какво значи потоп? Кой се 

спасил от потопа? Потопът е невиждано по размери наводнение, което потопило 

цялата земя и не останала суша. Бог предупредил Ной да построи голям кораб, да 

влезе в него със семейството си и да вземе по една двойка от всички животни, а 

после изпратил пороен дъжд, който валял 40 дни и нощи. Защо Бог спасил Ной?- 

защото Ной единствен бил праведен и почитал Бога.  

 Бог смесил езиците на хората. Как се случило това? След време хората се 

възгордяли и решили да построят кула до небето, за да се прославят. Това не било 

угодно на Бога и Той направил така, че хората да заговорят на различни езици и да 
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не се разбират. Те се разпръснали по земята и заживяли като различни народи. Как 

се нарича недостроената кула?– Вавилонска кула. 

Патриарсите Авраам, Исаак и Яков. Защо са наречени патриарси? Заради 

това, че станали родоначалници и духовни водачи на многобройни народи и 

пазели вярата в Единия Бог. Макар грехът отново да залял света, Авраам останал 

верен на Бога и Бог го надарил с голямо богатство, обещал му да владее 

плодородна земя. Как се нарича тази земя? – обетованата земя. Обещал да 

създаде от него многоброен народ. Авраам във всичко се покорявал на Бога и 

макар да стигнали дълбока старост със жена си Сарра, дочакали да им се роди син, 

когото кръстили Исаак. Исаак благословил своя син Яков да наследи земята и 

богатствата му и да създаде голям народ. Яков бил наречен от Бога Израил. 

Патриарх Яков се сдобил с дванадесет сина, от които произлезли дванадесетте 

племена (колена) на израилтяните.  

Йосиф и неговите братя. Каква е историята на Йосиф и неговите братя?  

От дванадесетте братя, патриарх Яков обичал най-много малкия си син Йосиф. 

Заради това предпочитание, братята изпитвали завист и при сгоден случай 

продали малкия Йосиф на минаващи търговци. Йосиф попаднал в Египет и там с 

пророческия си дар спасил фараона и неговата страна от глад. Подгонени от глада, 

в Египет дошли братята му и баща му и фараонът им разрешил да останат, заради 

Йосиф, който ги спасил. Израилтяните заживяли в Египет и станали многобройни, 

което изплашило новия фараон. Той започнал да се отнася жестоко с тях, като с 

роби.  

Спасение от египетското робство. Кой избавил израилтяните от 

египетското робство с Божията помощ? Това бил Мойсей, който извел народа 

от Египет и го върнал в обетованата земя. Израилтяните завзели тази земята и я 

разделили между дванадесетте рода. За разлика от другите народи, които били 

многобожници – езичници, евреите почитали един Бог, на Когото служели и 

принасяли жертви.  

Цар Давид и цар Соломон. Евреите имали съдии, които били водачи на 

народа, но поискали от Бог да им даде цар. Един от най-известните царе на 

еврейския народ е свети пророк и цар Давид. Каква е историята на цар 

Давид?Още като малко момче той победил великана Голиат и обърнал в бягство 

чуждата войска. Народът с радост приел  Давид за свой цар. Цар Давид свирел на 

арфа и съчинявал чудесни песни за Бога – псалми, които се пеят и до днес. 

Неговият син Соломон се прочул с голямата си мъдрост и справедливост. Той 

построил великолепен храм на Бога в град Йерусалим. След години обаче евреите 

забравили за Бога, приели вярванията на съседни езически народи и Бог ги наказал 

с чуждо робство и разрушаване на Божия храм.  

През цялата история на еврейския народ, Бог пращал пророци, които да 

вразумяват народа и да му разкриват Божията воля. Пророците предсказали 

идването на Спасителя и това, че ще се роди от девица и ще бъде от Давидовия 

род. 
 

 



3 

 

Задача: Разгледайте и начертайте в тетрадките си схемата, която отразява 

възникването на дванадесетте големи еврейски рода, според обещанието на 

Господ да произведе от родоначалника Авраам многоброен народ. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Свети патриарх 
Авраам 

Свети патриарх 
Исаак 

Свети патриарх 
Яков 

12 сина - родоначалници на 12-те еврейски рода 


