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27 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Почитта към света Дева 

Мария “, м. април  
 

Въпроси за преговор:  
1.Как Бог изпълнява Своето обещание към първите хора? – изпраща Спасител 
- Божия Син, да изкупи греховете на човечеството и да им покаже 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 Възкресение Христово Великден? – защото Христос победи 
смъртта като възкръсна, а при второто Негово идване на земята ще възкръснат 
всички хора за вечен живот. 

Почитта към света Дева Мария  

Света Дева Мария е посветена на Бога от детството си. Както знаем, тя е 

родена от свети родители – праведните Йоаким и Анна, които църквата нарича 

богоотци, защото чрез тяхната дъщеря се ражда Божият Син. Те се сдобиват с 

рожба в своите старини след много молитви към Бога, затова на Него посвeщават 

своята дъщеря. Още на тригодишна възраст тя е отведена в големия йерусалимски 

храм, където остава да живее до своето пълнолетие. Там малката Мария прекарва 

в послушание, труд и молитви към Бога, с внимание изучава Свещеното Писание. 

От свещените книги Мария научава за пророчеството, че Спасителят ще се роди от 

девица.  

Какво се случва със света Дева Мария, когато навършва пълнолетие? Според 

еврейските закони, тя не може да остане повече в храма и трябва да бъде сгодена. 

Еврейските стареи решават да я сгодят за праведния старец Йосиф – неин 

родственик, който да се грижи за нея. Света Дева Мария от детство е посветена на 

Бога и до края на земния си живот запазва девство, въпреки че ражда Божия Син. 

Света Дева Мария – Божия избраница. Един ден пред девицата застава 

ангел, цял в светлина. Това е първият вестоносец на Бога – свети архангел 

Гавриил. От него светата Дева научава, че предсказаната в пророчествата девица е 

самата тя. Колкото голямо е смущението й, толкова голямо е и удивлението й, че 

чрез нея ще се изпълни тази велика тайна – Раждането на Христос Бог. При тази 

вест тя смирено отвръща на aнгела: „Ето рабинята Господня. Нека ми бъде по 

думата ти“ (Лука 1:38). Света Дева Мария разбира, че ще стане Майка на Сина 

Божи, на Господа Вседържител, на дългоочаквания Спасител. За това най-велико 

събитие в човешката история ще научат всички човеци. А за самата нея ще 

говорят през всички времена.  

Света Дева Мария - най-почитана сред всички хора. Затова , че е избрана да 

стане Майка на Божия Син, святата девица възкликва пред своята сродница 

Елисавета, при която тя отива на гости: „Ето отсега ще ме облажават всички 

родове“ (Лука 1:48). „Облажават“ означава, че всички почитат света Богородица 

като най-блажена и честита, задето е удостоена  да роди Божия Син.  

Тези думи на света Дева Мария са пророчески.  Няма човек на земята, бил той 

християнин или не, който да не знае за света Богородица. За нея църквата е изпяла 

и пее най-много песни, към нея народът е отправил и отправя най-много молитви. 

Като избра света Дева Мария за Майка на Божия Син, Бог я прослави по-високо от 
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ангелите. Затова пеем „По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от 

серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, Те величаем.“ 
Удивително е и това чудо, че Самият Бог, раждайки се на земята като човек, се 

смири повече от всички човеци и се покори на Своята Майка. Нека си припомним 

за чудото в Кана Галилейска, когато по молба на Божията Майка, Господ превърна 

водата във вино. А колко повече Господ се вслушва в молитвите на Своята Майка 

след нейното успение (блажената й смърт).  

В почитта към света Богородица хората стигат до две крайности. Едни я 

почитат като божество и смятат, че е родена свръхестествено като Христос. Други 

пък не отдават нужната почит на Божията Майка и я приравняват с всички грешни 

човеци. И двете мнения са грешни. 

 Света Дева Мария е родена като всички нас, но се отличава с чистото си 

сърце, голямото си смирение и силната си любов към Бога, която я кара да избягва 

изцяло греха. Затова тя е избрана да стане Майка на Божия Син. Така я почитаме 

ние, православните християни, и отдаваме заслужена почит на света Богородица, 

чрез която се изпълни Божието обещание за Спасител.  

Затова икона на Божията Майка стои редом с иконата на Господ  във всеки 

православен храм – отдясно на централните олтарни врати. 

Света Богородица – първа наша застъпница пред Бога. Майката Божия 

обича и състрадава на целия човешки род. Тя знае с колко много изкушения, труд 

и неволи е изпълнен човешкия живот. Затова непрестанно умолява Своя Син и 

наш Бог за нас, грешните. Затова и ние я почитаме като любяща майка. Наистина 

трудно може да се изрази колко велика е почитта към света Дева Мария, нито 

могат да се намерят думи, за да се възхвали тя - Пречистата Дева, Небесната 

Царица, Препрославената Богородица , чрез която дойде нашето спасение.  

Затова пеем с радост и благодарност: „Достойно е наистина да те 

облажаваме Богородице, винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия 

Бог“. Тази песен се пее на всички богослужения и е известна с името „Достойно 

ест“ („Достойно е“). 
 

Въпроси към урока:  
1.Защо отдаваме най-голяма почит на света Богородица сред всички хора, 
родени на земята? – защото тя е майка на Божия Син – Спасителя на света. 
2.Защо Бог избра света Дева Мария за Майка на нашия Спасител? – заради 
чистото й сърце, голямото й смирение и силната любов към Бога, която я кара да 
избягва изцяло греха. 
3.С каква песен прославяме света Богородица, заради голямата чест, с която 
я удостои Бог? – възпяваме я с песента наречена „Достойно ест“. 
 

Задача: Знаете ли историята за похвалната песен на света Богородица, която 
пее целият християнски свят? Вашият учител ще ви прочете разказа за това дивно 
чудо, с което е свързана песента. Научете се да пеете тази ангелска песен. 
 

Разказ за чудотворната икона на света Богородица „Достойно ест“ 
 

„Света гора – така се нарича земята на Атонския полуостров, днешна Гърция, 

която е обитавана от монаси с най-различни народности. Тук има 20 големи 

манастира, а в техните околности много килии (малки колиби и постройки, 
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обитавани от монаси). Тук през 10 век се случило чудото с иконата на пресвета 

Богородица, наречена „Достойно ест“. 

В  една от килиите живеели старец монах и млад монах - негов ученик. Те 

прекарвали дните и нощите в молитви и рядко напущали килията си. Но един ден 

старецът пожелал да отиде на нощно бдение в големия манастир. Нощно бдение са 

общи молитви на свещенослужителите и богомолците, които продължават цяла 

нощ в храма).  

Ученикът  останал да се моли в килията. През нощта непознат монах почукал 

на вратата и ученикът го поканил да пренощува. Рано сутринта младият монах, 

заедно със своя гост започнали утринните молитви и след като възхвалили Бога, 

започнали славословие към Пресвета Богородица. Но тук гостът запял с ангелския 

си глас чудна песен за светата Дева, която младият монах не знаел: „Достойно е 

наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и 

Майка на нашия Бог“, след което и двамата продължили песента с познатата 

възхвала: “По- почитана от херувимите, несравнено по-славна от 

серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица те величаем.“ 
Младият монах бил удивен от чудния глас на своя гост и от нечуваната дивна 

песен за света Богородица. Той поискал да я научи от своя гост. Монахът го 

помолил за лист и мастило, за да запише песента, но в килията на двамата 

отшелници нямало ни едно от двете. Тогава монахът поискал някаква каменна 

плоча, която ученикът му дал. За почуда на младия отшелник, неговият гост 

започнал да пише върху плочата с пръста си и думите се врязвали в нея, като във 

восък. След това тайнственият гост станал невидим. А младият монах започнал да 

препрочита песента и да я пее с наслада, хвалейки Божията Майка.  

Когато старецът се върнал и чул чудната песен, разбрал, че необикновеният 

гост е бил ангел. Това бил Архангел Гавриил, който научил монасите как достойно 

да възхваляват препрославената Владичица Богородица.  

Двамата монаси известили за чудото игумена от манастира Протат, а по-късно 

били известени патриарха и царя. За потвърждение показали каменната плоча с 

изсечената в нея песен. Целият християнски свят започнал да славослови Божията 

Майка с тази песен, която днес се пее на всяка Божествена литургия. Тази песен с 

радост научават всички православни християнчета. Иконата, пред която била 

изпята песента е наречена „Достойно ест“. Тя била пренесена на специално място 

в манастира, а нейни копия има по целия православен свят и в почти всеки 

християнски дом.“ (по „Сказание за чудотворната икона на Пресвета Богородица 

Достойно ест“ www.svet-gora-zograph.com) 
 

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и 

пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим  

и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую,  

сущую Богородицу Тя величаем. 

 

Достойно е, наистина, да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и 

пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите  

и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово,  

същинска Богородица, Те величаем.  
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Иконата на света Богородица „Достойно ест“ 

 

Иконата е копирана от www.pictures11.ru 

http://www.terezaiconi.free.bg/
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