
3 а к л А г о в е щ е н и е т о 

н а п р е о в е т л д е в л м а р и я 

ucmama Дева Мария живяла около 11 години в Божия храм. През 
това време праведните Й родители умрели. Мария много 
обичала Бога и искала да Му посвети целия Си живот. Затова 

jg не смятала да се омъжва, а и Сам Господ Я избрал да бъде 
Жъ^ онази благословена Девица, от Която трябвало да се роди 

обещаният от много векове Спасител. Но еврейският закон не разре-
шавал на девойки да живеят в храма, а Мария била вече голяма. Като 
разбрали, че Светата Дева иска да посвети живота Си само на Бога, 
първосвещениците недоумявали как да постъпят. В онези времена това 
желание било необичайно. Затова първосвещениците се събрали на 
съвет и просветени от Светия Дух, решили да поверят благочестивата 
Девица на грижите на праведния Йосиф. Той бил 80-годишен вдовец1, 
потомък о т Давидовия род. Живеел в малкия град Назарет и се зани-
мавал с дърводелство. 

Сгодили Мария за Йосиф. Той щял да се грижи за Нея и за Боже-
ствения Младенец, Който трябвало да се роди. 

Когато дошло определеното от Бога време, Архангел Гав-
риил се явил пред Мария2 иЙ рекъл: "Радвай се, Благодатна3, Господ 
е с Тебе4... Дух Светий ще слезе върху Ти и силата на Всевишния ще Те 
осени5. Затова и Светото, Което ще се роди о т Тебе, ще се нарече 
Син Божий...". С тези думи Ангелът благовестйл6 че Роденият 
от Пречистата Дева ще е Син на Всевишния и ще царува вечно. 
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1. Вдовец - мъж, чиято жена е умряла. 
2. Архангел Гавриил се явил пред Мария — виж снимка № 3 (стр. 
190) - православният храм "Св. архангел Гавриил", който е построен на 
мястото на Благовещението. 
3. Благодатна - изпълнена с Божията благодат. 
4. "Радвай се, благодатна, Господ е с Тебе" — на църковен език 
думите звучат така: "Радуйся, Бадгодатиля, Господ с Тобою". Те са 
включени в църковното богослужение. 
5. Силата на Всевишния ще Те осени - силата на Всевишния ще се 
прояви над Теб. 
6. Благовестил - съобщил радостна (блага) вест. Най-радостната вест 
в човешката история е тази, че се сбъдва Божието обещание за 
изпращането на Спасител на света. 
7. Рабиня Господня - жена, която е решила да изпълнява Божията 
воля и във всичко да служи на Бога. 
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8. Въплътеният Бог - Бог, Който приел човешко тяло и душа. Въплътило 
се Второто Лице на Троичния Бог - Бог Син. Като се родил от Пресвета 
Дева Мария, Той станал и Човешки Син, получил името Иисус и бил 
едновременно Син Божий и Син Човешки - Бог и Човек или Богочовек. 
9. "Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на 
Твоята утроба" — на църковен език тези думи са: "Бллгословенд Tbi в 
жеилх и Бллгословеи плод чревл Твоего!" Те са включени в църковното 
богослужение. 
10. "Душата Ми величае . . . Ето, отсега ще Ме облажават всички 
родове" - на църковен език думите на Пресвета Богородица звучат 
така: "Величит душл /Иоя Господа и возрлдовлся дух мой о Бозе, Сплсе /Иоел\. 
Яко призре na смирение рлвь! Своея, се во от иьше убллжлт Л1я вси роди ." Те са 
включени в църковното богослужение. 

П О В Т О Р Е Н И Е НА У Р О К А ВЪВ В Ъ П Р О С И И О Т Г О В О Р И 

В. Какво искала за себе си Светата Дева Мария? 
О. Тя искала да посвети всички Свои мисли и чувства на Бога. Затова 

не смятала да се омъжва. 
В. Защо сгодили Мария за праведния старец Йосиф? 
О. По Божие внушение. Той трябвало да се грижи за Нея и за Сина, 

Когото Светата Дева щяла да роди. 
В. Кое събитие се случило в град Назарет? 
О. Благовещението на Пресветата Дева Мария. 
В. Какво означава "благовещение на Пресветата Дева Мария"? 
О. Явяването пред Нея на Архангел Гавриил с добрата (блага) вест, 

че Тя е избрана за Майка на Бога, Който ще се въплъти. 
В. Какво означават думите "Бог ще се въплъти"? 
О. Това, че Самият Бог ще приеме естество на човек - човешко 

тяло и душа, ще живее на земята и ще бъде подобен на нас във 
всичко, освен в греха. 

В. С какви думи Архангел Гавриил приветствал Мария? 
О. С думите: "Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе!" 
В. Какво разкрил Ангелът на Пресвета Дева Мария? 
О. Че Тя ще роди Въплътения Бог, Който ще царува вечно. 
В. Как Пресветата Дева посрещнала ангелските слова? 
О. С вяра и смирение. 
В. Как се нарича църковният празник, който възпоменава явяването 

на Архангел Гавриил пред Пречистата Дева? 
О. Благовещение. 
В. На кого Господ разкрил най-напред великата тайна за близкото 

раждане на Спасителя? 
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О. На праведната Елисавета - бъдещата майка на свети Йоан 
Предтеча. 

В. От какво личи това? 
О. От Елисаветиното приветствие към Светата Дева. В него правед-

ната Елисавета нарекла Мария Майка на Господа. 
В. С какви думи Елисавета приветствала Божията Майка? 
О. С думите: "Благословена си Ти между жените и благословен е 

плодът на Твоята утроба!" 
В. Как отговорила Пресвета Богородица на Елисаветиното при-

ветствие? 
О. С думите: "Душата Ми величае Господа и духът Ми се зарадва в 

Бога, Спасителя Мой, задето Той милостиво погледна на сми-
реността на рабинята Си... Ето, отсега ще Ме облажават всички 
родове". 

сЖ или реца, 

1. Песнопение - църковна песен. Нотен запис на песнопението 
"Богородице Дево" е поместен на стр.151. 
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