


Заради 
непослушанието им, 
Бог изгонил Адам и Ева 
от рая, но обещал да 
изпрати Спасител, 
Който да избави 
човечеството от 
греха.



Господ избрал света 
Дева Мария да стане 
Майка на Божия Син -
нашия Спасител, заради 
чистата й душа и 
горещата й любов към 
Бога.

Тя била посветена на 
Бога и от детство то 
си въведена в храма.



В храма света Дева Мария 
пребъдвала в молитви, в 
труд и  изучаване на 
Свещеното Писание.

Тя дала обет на Бога да не се 
омъжва и да остане девица.



Като навършила 
пълнолетие, девицата не 
бивало да остане в храма 
и била сгодена за свой 
родственик - стареца 
Йосиф. 

Но макар да станала 
негова невеста, тя не 
била негова истинска 
съпруга и останала 
девица.



Свети Архангел 
Гавриил се явил 
на Света Дева 
Мария и й 
известил, че ще 
стане Майка на 
Божия Син.   



В смирение света 
Дева Мария отговорила:

“Ето ме, рабинята 
Господня. Нека ми бъде 
според думата ти”



Със силата на Светия Дух, света Дева Мария 
заченала в утробата си Божия Син Иисус Христос –

нашия Спасител.



Щом чула поздрава на 
Мария света Елисавета с 
висок глас изрекла 
пророческите думи:

„Благословена си ти 
между жените, и 
благословен е плода на 
твоята утроба! И 
откъде ми е това - да 
дойде при мене Майката 
на моя Господ?” 



Вестта, която Архангел Гавриил 
донесъл, била радостна както за света 
Дева Мария, така и за цялото човечество, 
защото идва Спасителя на света. 

С това събитие се поставя началото на 
нашето спасение. Затова тази вест се 
нарича блага вест – добро известие.



Празникът, на който възпоменаваме благата 
вест, се нарича Благовещение. Християните се 
събират да почетат облажаваната от всички 
родове, Божия Майка.

Народът с радост пее похвална песен на 
Богородица:

“Богородице Дево, радвай се, благодатна 
Марие, Господ е с Тебе. Благословена си ти между 
жените и благословен е плода на твоята утроба, 
защото Ти си родила Спасителя на нашите 
души”.




















