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6 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Адам и Ева и техните
потомци“, м. ноември
Въпроси за преговор:
1.Кой е сътворил света и нас хората? – всемогъщият Бог е сътворил със Своето
творческо слово света и хората.
2.За колко дни сътворил Бог света? – за 6 творчески дни сътворил света, а на
седмия си починал.
3.Защо човекът е венец на Божието творение? – защото човекът е обичното
творение на Бога и Бог създал човека по Свой образ.

Адам и Ева и техните потомци
Грехопадението на първите хора. Бог с любов и грижа устроил живота на
Адам и Ева в рая. Спомнете си от изученото в първи клас, каква заповед дал Бог
на първите хора? Първите хора можели да ядат от плодовете на всички дървета в
рая, но Бог им забранил да се докосват до плодовете на дървото за познаване на
добро и зло. С тази забрана Бог искал да разбере дали първите хора ще бъдат
послушни.
Но дяволът се вселил в змията и изкушил Ева да яде от привлекателните
плодове на забраненото дърво. Ева яла, дала и на мъжа си. След като яли от
забранения плод, те осъзнали своята голота, засрамили се и се скрили. Как се
нарича нарушаването на Божията заповед? – грях. Когато Бог ги повикал,
попитал ги защо се крият и дали не са яли от забранения плод., Адам се оправдал,
че Ева му е дала от плода, а тя прехвърлила вината на змията. Така и двамата
търсели оправдание и не се разкаяли за греха си.
Изгонване от рая. Затова, че първите хора нарушили заповедта и не признали
греха си, Господ ги изгонил от рая и сега сами с труд трябвало да изкарват
прехраната си.
На вратата на рая Бог поставил ангел с огнен меч да пази никой да не влиза
там. Така всички хора наследяват греха, което им носи болести, скърби и смърт.
Злото се вселило в сърцата им, предало се и на потомството им. Бог не ги
изоставил напълно, но обещал да им прати Спасител, който ще изкупи греха им и
ще ги помири с Бога.
Потомците на Адам и Ева. Първите деца на Адам и Ева били Каин и Авел.
Каин обработвал земята, а Авел отглеждал овце. Веднъж, когато и двамата
принесли жертва на Бога – Каин от плодовете на земята, а Авел от най-хубавите
агнета, Каин забелязал, че жертвата на Авел била приета благосклонно от Бог, а
неговата – не. Люта завист се зародила в сърцето му.
Един ден Каин предложил на Авел да отидат в полето. Там Каин нападнал
брат си и го убил. Бог попитал Каин къде е брат му, но той отговорил: „Не зная,
нима съм пазач на брата си?“ А Бог му отвърнал: “ Какво стори? Гласът на
братовата ти кръв вика от земята към Мене” (Битие 4:9-10). Бог прокълнал
земята, която обработвал Каин да не ражда плод и Каин напуснал тази земя.
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Вместо убития Авел, Бог дал на Адам и Ева друг син – Сит. Той бил добър и
възпитавал децата си в добро. А потомството на Каин се отличавало с лоши нрави.
Завистта е лошо чувство, което води към омраза и гняв, а гневът може да
доведе до убийство, което е голям грях. Забележете, че преди да дойде
естествената смърт в света, която е следствие на греха, още преди нея идва
смъртта чрез убийство.
Животът на човека е Божи дар. Никой няма право да отнема нито своя живот,
нито живота на другите. Този, Който вдъхва живот на човека, е Великият Бог.
Затова никой друг освен Него няма право да го прекъсва.
Въпроси към урока:
1.Какво е грях? Какъв грях сторили Адам и Ева? – Грехът е нарушаване на
Божиите заповеди. Адам и Ева яли от плода на дървото за познаване на добро и
зло, което Бог им забранил.
2. Как били наказани първите хора? – те били изгонени от рая и наследили
болести, скърби и смърт.
3.Как злото навлязло в света? – злото налязло с греха (непослушанието) на Адам
и Ева и се предало на тяхното потомство.
4. Кои са потомците на Адам и Ева? – техните първи синове били Каин и Авел, а
по-късно се родил и Сит.
5.Какво се случило между Каин и Авел? – Каин завидял на брат си Авел, задето
Бог приел неговата жертва, и в гнева си го убил.

Мозайката е копирана от www.cyptainsfsermons.wordpress.com

Мозайката е копирана от www.ziarelive.ro

За непослушанието им, Бог изгонил Адам и Ева от рая.
Задача: Разгледайте мозайката, която изобразява братята Каин и Авел да принасят
жертва на Бога. Оцветете приложението.
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Каин и Авел принасят жертва на Бога

Мозайката е копирана от www.pinterest.com
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