
Чудесата  
на света Богородица 



   Най-много са чудесата, които Господ върши по молитвите на 

Своята Майка - Пресвета Богородица. 
    Божията Майка се смилява над нас и моли Господ да стори чудо за 
нас, когато вече нямаме друга надежда. Често Господ върши чудеса 
чрез иконите на Пресвета Богородица, наречени чудотворни икони. 



Чудотворната икона на света Богородица 
„Живоприемни източник“ 



  Това се случило през 5 век в 
Констатинопол (днешен Истанбул). 
Един воин, на име Лъв, се разхождал 
край градската порта, когато срещнал 
един слепец, който му поискал вода. 
След като се лутал дълго и не 
намерил вода, воинът чул глас:  



   „Императоре Лъве, потърси в най-
гъстата част 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“. 



  Така и станало. Наистина там 
имало лечебна вода, слепецът 
прогледнал, а воинът станал 
император и построил в чест на 
това чудо храм при чудодейното 
изворче. 



  При лековитото изворче започнали 
да се стичат стотици хора. Много 
чудеса се случват оттогава. 

   Един много стар и болен човек 
тръгнал на път към изворчето, но по 
пътя умрял. Когато спътниците му 
го докарали до извора и го облели с 
вода, станало чудо – той оживял и 
славел Бога и света Богородица. 



    И до днес християните посещават 
чудодейния извор, за да си вземат от 
лековитата вода. В храма те се молят 
пред чудотворната икона на Пресвета 
Богородица „Живоприемни източник“. 

    



Чудотворната икона на света Богородица 
„Златна ябълка“ 



    Чудотворната икона на Божията 
Майка, наречена „Златна ябълка“, се 
пази в храм „Успение Богородично“ в 
квартал Горни Воден на Асеновград 
и води началото си от 17 век. 



    Една бездетна жена тръгнала 
отдалеч за празника на света 
Богородица, който всяка година 
църквата празнува на петата събота от 
Великия пост. 

     Но поради дългия път, тя закъсняла 
и свещеникът нямал да й даде от 
благословения хляб. 



   Жената се разплакала безутешно, 
защото се надявала да се сдобие с 
рожба, като получи от благословения 
хляб. 

   Свещеникът, като видял една 
оставена пред иконата ябълка, дал я 
на жената, а тя се успокоила и с 
голяма надежда се върнала у дома си. 



    Не минало много време и жената се 
сдобила с рожба. Тя горещо 
благодарила на Пресвета Богородица 
за чудото, което й сторила.  

   Благодарната майка богато украсила 
чудотворната икона и наредила да 
направят една ябълка от злато, която и 
до днес стои, прикрепена към иконата. 



     Хиляди хора се стичат към 
чудотворната икона на Божията 
Майка, наречена „Златна ябълка“, 
на нейния празник, който се 
празнува на петата събота от 
Великия пост .     

    Християните могат да вземат от 
осветените ябълки, които се 
поставят над иконата. 

     



    Установена е традиция, 
чудотворната икона „Златна ябълка“ 
да гостува и на други храмове в 
цялата страна, за да могат повече 
хора да се помолят за чудесното 
застъпничество на Божията Майка 
пред Бога.  

      Много са чудесата, които се 
случват и до днес с хората, които се 
молят с голяма вяра. 



Въпроси към урока:  

 

1. Как се наричат иконите, чрез които Бог върши 

чудеса? 
 

2. Каква е историята на иконата на Пресвета 

Богородица, наречена „Живоприемни източник“? 
 

3. Кои хора най-често принасят молитви пред иконата 

на Пресвета Богородица, наречена „Златна ябълка“? 
 

4. С кои хора се случват чудеса? 



Домашна работа: 
Зад.1. Проучете и разкажете за чудотворната икона на 
Пресвета Богородица от Троянския манастир, наречена 
„Троеручица“ 



Домашна работа: 
Зад.2. Проучете и разкажете за чудотворната икона на 
Пресвета Богородица от Бачковския манастир, наречена 
„Бачковска“. 


