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8 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Авраам – баща на
вярващите“, м. ноември
Въпроси за преговор:
1.Защо Бог решил да накаже хората с потоп и кой бил предупреден за
потопа?- Бог наказал хората с потоп, защото не изпълнявали заповедите Му и
вършели зло, а Ной и семейството му спасил, защото те помнели Бога и водели
праведен живот.
2.Какво означава „потоп“ и как Ной се избавил от него? – потопът е голямо
наводнение, което покрило цялата земя и не останала да се вижда никаква суша.
Ной построил голям кораб – ковчег, който плувал над водите и така всички на
него се спасили.
3.Какъв e знакът за завета (съюза) на Бога и човека след края на потопа? седемцветната дъга.
4.Как се променили хората след време и защо решили да построят висока
кула? – те, подтиквани от дявола, станали надменни и горди, и решили да
построят кула до небето, за да се прославят.
5.Защо Бог разбъркал езиците им? – това дело не било угодно на Бога и Той
решил да спре неразумието им, като смеси езиците им.
6.Кои хора са идолопоклонници, езичници? –хора, които не почитат Бога, а
неправилно почитат идоли – различни творения на Бога или на човешките ръце, на
които те приписват Божествена сила.

Авраам – баща на вярващите
Праотци. „Пра –„ означава много стар, първоначален, а „отец“ означава баща.
Праотци наричаме старозаветните предци от Адам насетне, от които на земята се
родил като човек Господ Иисус Христос.
Сред праотците много почитани от църквата са патриарсите Авраам, Исаак и
Яков. Наречени са патриарси, защото станали родоначалници и духовни водачи на
многобройни народи, сред които се утвърждава вярата в Единия Бог.
Свети патриарх Авраам. Най-забележителен от живелите преди Рождество
Христово праведници, е патриарх Авраам. Той се отличавал с благочестие и с
непоклатимо силната си вяра в Единия Бог.
Господ често удостоявал Авраам с посещенията си. Веднъж Бог се явил на
Авраам и му наредил да се засели в земята Ханаан, като му обещал да произведе
от него голям народ и от неговите потомци да се роди Спасителят. Земята, която
Господ обещал на Авраам да владее, е наречена обетована земя (обещана земя, от
обет – обещание). И излязъл Авраам с челядта и добитъка си от земите в
Месопотамия, където живеел, и се заселил в Ханаан. За пръв път в Библията
Авраам е наречен евреин, след преселването му в Ханаан (Битие 14:13).
В охолство преживявал Авраам и рода му в Ханаан, но той и жена му Сарра
много скърбяли, че нямали деца, а били вече в преклонна възраст.
Гостоприемството на Авраам. Един ден към шатрата на Авраам се
приближили три ангела, които той помислил за странници (пътници). Под образа
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на трите ангела се явил Самият Бог. Като се поклонил на ангелите, Авраам ги
поканил у дома си, защото бил много гостоприемен. Те му възвестили, че жена му
Сарра след година ще роди син и ще имат потомци, многобройни като морския
пясък. Жена му Сарра се засмяла като чула това, защото с Авраам били вече
много стари.
След една година обаче, Бог изпълнил обещанието си, и Сарра родила син.
Нарекли го Исаак, което значи “смях”.
Верността на Авраам към Бога. Макар по времето на Авраам много хора
да се отклонили от истинската вяра, той останал верен на Бога и изпълнявал
Неговите заповеди, без никога да Му противоречи.
Господ искал да изпита вярата на Авраам и му казал, че трябва да пожертва
едничкия си син в име Божие. Това бил обичният му син Исаак, който се родил в
старините на Авраам. Колкото и да му било тежко, Авраам се съгласил да изпълни
волята Божия. В последния момент ангел небесен изпратил за жертвеника овен,
който Авраам принесъл в жертва, вместо любимия си син.
Верността към Бога изисква да изпълняваме Божиите заповеди, дори ако
всички около нас не ги изпълняват. Животът на Авраам е пример за
жертвоготовност в Божие име за всички вярващи на всички времена.
Авраам – баща на вярващите. Изпълнило се обещанието на Бога към
Авраам: „..Ще размножа и преумножа твоето потомство, както небесните
звезди и както пясъка по морския бряг...“ (Битие 22:17).
Да, потомството Авраамово се умножава изключително, много племена водят
потеклото си от Авраам. Самото име Авраам на еврейски език означава „баща на
много народи“. По плът от Авраамовото потомство се ражда и Спасителят Иисус
Христос.
Но Господ продължава своето благословение с думите: “..и ще бъдат
благословени в твоето потомство всички земни народи, задето послуша гласа
Ми.“ (Битие 22:18). Господ благославя не само потомците на Авраам по плът, но
всички вярващи като него. Затова Авраам е известен и като баща на всички
вярващи. Наистина безброй са вярващите, които вярват в Единия Бог, безброй са
онези, които са отхвърлили лъжливите езически заблуди, безброй са Христовите
последователи. Всички те са наречени чеда Авраамови.
Неслучайно в представите на християните, за които знаем от Нов завет,
когато се каже „лоно Авраамово“*, се има предвид блаженото пребиваване на
праведниците в небесното царство, където пребивава патриархът Авраам.
*лоно – обиталище, място; лоно Авраамово означава онова блажено място,
където отиват праведниците след смъртта си.
Въпроси към урока:
1.Кои хора наричаме праотци? – старозаветните предци от Адам насетне, от
които се родил като човек Господ Иисус Христос.
2.Коя земя е наречена обетована? – земята, която Бог обещал на Авраам,
(обетована означава обещана, от обет - обещание).
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3.Как Бог възнаградил Авраам за неговата вярност? – Бог му дал многобройно
потомство, от което произлезли много народи и се родил Спасителят на света.
4.Защо Авраам е наречен баща на вярващите? – защото Бог благославя не само
Авраамовото потомство по плът, но и всички, които вярват като него, и които по
неговото име се наричат чада Авраамови.
Допълнителни указания към учителя: Понятието за старозаветна Троица
– явяването на Бог под образа на три Ангела, като предвъзвестяване на
Новозаветната Троица, се въвежда по преценка на учителя. Това е удачно, ако
учениците вече имат познания за Единия Бог, Който е Троичен по Лица –
представа, която се изгражда на основата на библейския разказ за Богоявление.
Този урок е предвиден по-късно на тук разглежданото второ ниво.
Задача: Разгледайте мозайките, които изобразяват гостоприемството на Авраам, и
разкажете за това библейско събитие. Оцветете приложението.

Под образа на трите ангела, пред Авраам се явява Самият Бог –
старозаветната Света Троица.
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Госпоприемството на Авраам и Сарра

Мозайката е копирана от www.benedicamusdominoblog.com
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