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28 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Чудесата на света Дева 

Мария“, м. април  

 

Въпроси  за преговор:  

1.Защо отдаваме най-голяма почит на света Богородица сред всички хора, 

родени на земята? – защото тя е Майка на Божия Син – Спасителят 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“. 
 

Чудесата на света Дева Мария 
 

Какво е чудо? Кой може да върши чудеса? Чудесата са необикновени дела, 

които обикновените хора не могат да вършат. Само Бог може да върши чудеса. 

Света Дева Мария, ангелите и светците могат да вършат чудеса чрез силата, която 

Бог им дава. 

 Неизброими са чудесата на света Дева Мария. Наричаме я небесна 

покровителка, защото макар  и на небето, тя милостиво гледа към целия човешки 

род, който пада в много изкушения и претърпява много страдания от злите сили. 

Като най-близка до Бога, тя има и най-голямо дръзновение пред Него, което ще 

рече, че Бог в най-голяма степен слуша отправените от нея молитви. Затова и 

чудесата, които Бог върши по нейните молитви са най-много.  

Ето някои от тези чудеса, които празнува целия християнски свят: 

Живоприемни източник. Всяка година на Светли петък (първият петък след 

Великден), православната църква празнува едно дивно чудо на света Богородица, 

което се случило през 5 век в Константинопол (днешен Истанбул). Близо до една 

от неговите порти, в малка горичка имало изворче, чиито води били целебни и 

вършели чудеса по молитвите на Пресвета Богородица. С времето обаче изворчето 

обрасло и потънало в забрава. 

Веднъж един воин, на име Лъв, докато се разхождал, срещнал на това място 

слепец, загубил пътя си. Лъв помогнал на слепеца да намери  пътя, след което 

човекът го помолил за малко вода. Войникът тръгнал да дири вода и след като 

дълго се лутал, ето че чул глас: „Императоре Лъве, потърси в гъстака на 

горичката и ще намериш вода. Занеси на слепеца да пие и после помажи очите му 

с калта от изворчето. Така ще узнаеш Коя съм. Аз ще ти помогна да построиш 

храм на Моето име тук, така че всички, които Ме призовават, да получават 

изпълнение на своите молитви и изцеление на недъзите си”. 

Този път Лъв намерил изворчето и изпълнил казаното. Слепият тоз час 

прогледнал и прославил Божията Майка за оказаната му милост. А Лъв 

впоследствие наистина станал император. Той наредил да почистят изворчето и 

построил над него храм в чест на Пресветата Дева. Изворът и храмът нарекли 

„Живоприемни Източник на Пресвета Богородица”. Множество чудеса ставали  и 

стават от водите на благословеното изворче. 



2 

 

Покров Богородичен. Друго чудо, което се случило по молитвите на Божията 

Майка, било спасяването на Константинопол през 10 век от сарацините (араби).  

Изплашеният народ се събрал на всенощно бдение (бдението е целонощна 

молитва) в църквата  Влахерна, където се пазела като скъпоценна реликва една от 

одеждите на света Богородица. Тук присъствал и свети Андрей Юродиви със своя 

ученик Епифаний.  

Когато късно през нощта свети Андрей повдигнал очи нагоре, видял 

Богородица да стои във въздуха и да се моли, а в ръцете си държала като покров 

над народа своето покривало. Свети Андрей се обърнал към своя ученик, за да му 

покаже това дивно видение. Двамата известили на народа, че Богородица се моли 

за спасението на християните и на града. 

По молитвите и покровителството на света Богородица, арабите били 

прогонени от страната. А Църквата установила празника "Покров Богородичен".  

Този празник се чества на 1 октомври. 

Съвременно чудо на Божията Майка. През 2004 година Близкият изток бил 

потресен от историята на един саудитски арабин – мюсюлманин. Той се оженил за 

богата девойка мюсюлманка, но след 10 години брачен живот те нямали деца. 

Въпреки че имали много пари и ходили при много лекари, всичко било напразно. 

 За да си почине от притесненията, саудитското семейство се отправило на 

пътуване в съседна Сирия. Наели лимузина  с шофьор екскурзовод, за да ги 

разведе и им покаже всички забележителности на страната. Но за семейството 

било трудно да скрие тъгата си. Шофьорът забелязал това и ги попитал защо не 

изглеждат доволни. Тогава те споделили за проблема с безплодието си. Шофьорът, 

който също бил мюсюлманин, им разказал, че тук в Сирия, православните 

християни имат манастир "Света Богородица - Сейданая". И мнозина бездетни 

прибягват към чудотворната икона на Пресвета Богородица и техните молитви се 

сбъдват. Въодушевени от чутото, те пожелали веднага да отидат при Сейданая и 

обещали, че ще дарят много пари на манастира, а и шофорът ще възнаградят. 

Така саудитците се озовали в светата обител и се поклонили с вяра и надежда 

пред чудотворната икона на Пресвета Богородица. Завърнали се благополучно у 

дома си в Саудитска Арабия и след 9 месеца се сдобили с рожба. Арабинът, 

преливащ от щастие и благодарност, побързал да изпълни обещанието си. Обадил 

се на сирийския  шофьор, да го закара до манастира на Богородица, където да 

остави обещаните пари. 

Шофьорът се съгласил, но веднага в главата му се родил дяволски план - да 

убие саудитеца и да ограби всички пари, които той имал намерение да дари на 

светата обител. За да изпълни зловещото си начинание, той взел двама свои 

приятели. 

Тримата сирийци посрещнали саудитеца, но вместо да го закарат в 

манастира, го завели на едно безлюдно място и го убили. Натоварили го в 

багажника и тръгнали, но на магистралата им се повредила колата. Един пътник 

спрял, за да им помогне. Те грубо го отпратили, но той забелязал кръв по 

багажника и се обадил на полицията. Полицаите пристигнали начаса и наредили 

да отворят багажника. Щом отворили капака, убитият арабин се изправил и 

излязъл навън жив и здрав, макар и целият в кръв! 
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- Слава на Бога! - казал той - Бях зверски заклан, но Пресвета Богородица ме 

заши и със силата на своя Син  ме възкреси! 

Убийците му, като го видели, загубили разсъдъка си и с белезници на ръце 

ги завели в психиатричен затвор.  А саудитският  арабин отишъл за 

освидетелстване на невероятното чудо. Видели го съдебни лекари, експерти 

полицаи и установили, че говори истината. 

Той, заедно със своите близки отишли в манастира, благодарили на Пресвета 

Богородица - Сейданая с молитви и славословия и оставили десетократно повече 

пари в знак на благодарност за дивните чудеса, които сторила с тях Божията 

Майка. Всички се кръстили и станали християни.  

 

Въпроси към урока: 
1.Защо чудесата по молитвите на света Богородица са най-много? – защото тя 
е Майка на на нашия Бог и най-близо до Бога,  най-почитана от всички. 
2.Заради кое чудо на света Богородица, тя е наречена Живоприемни 
източник? – заради чудното явяване на извор с вода, който се оказал целебен за 
много болести и недъзи. 
3.Заради кое чудо е установен празникът Покров Богородичен? – явяването на 
Божията Майка в храма, разпростряла своя покров над уплашения народ във 
Византийската столица, който спасила от нападението на сарацините. 
4. Кое удивително чудо се случило в началото на 21 век? – света Богородица 
възкресила мъртъв човек, който щедро обдарил храма на Божията Майка, след 
като тя дарила чедо на неговото бездетно семейство. 
 

Задача 1: Прочетете молитвата, която отправяме към Божията майка, за да 

ни спаси от беди и я отправяйте към Божията майка, когато сте в изпитания: 

На тебе, Богородице, поборница-воевода, ние твоите раби, след като се 

избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш 

непобедима сила, от всякакви опасности ни освободи, та велегласно да ти 

пеем: радвай се Невесто неневестна! 

Думата поборница означава победителка, а велегласно значи гръмогласно.  

 

Задача 2: Разгледайте иконите Живоприемни източник и Покров 

Богородичен. Оцветете приложението. 

Живоприемни източник 

 

 

 

 

 

 

Иконата е копирана от www.piraeuspress.gr  
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Покров Богородичен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иконата е копирана от www.elekklesia.blogspot.com  
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