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В летописите на българските църкви и манастири се пазят безкрайни сведения за
чудотворни

икони, които непрекъснато даряват изцеление на идващите с вяра при тях - болните се изцеряв

Бог проявява своята сила и благодат по особен начин, в някои места, предмети и икони. Чудотво

Именно наличието на тези чудотворни икони е това, което прави българските манастири и църк

Славата и благодарността на хората ги е разнесла на длъж и на шир по света, защото чрез сила
Да се помолим всички заедно за повече мир, щастие и здраве по земята
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Силата на чудотворната икона на св.Богородица "Златна ябълка" от Горни Воден

Най-много документирани съвременни случаи на чудеса има с иконата на света Богородица от а
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св.Богородица е давала в едни от най-трепетните молитви - молитвите за рожба.

Презвитера Нина разказва за случаите с много любов и съпричастност. "В църквата водим реги

Ето и някои от последните - през 2006г. дойде семейство от Пловдив. Жената бе на 47г, а мъжъ

Друг случай на раждане на детенце е свързано с кражбата на чудотворната икона от храма, пр

- Със съпругата ми дълго време нямаме деца. Какво ли не опитвахме... Докато носих иконата по

Бяхме настрани от хората, когато мъжът тихо сподели това. Но интересно как, една от най-възр
- Ще ти помогне! Ти пази иконата с такова внимание и боязън.
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Точно 9 месеца след това се роди и тяхното детенце. Нарекоха го Стилян. Този златен синджир

Презвитера Нина , енергична, дейна и мила жена, разказва и други случаи. Техни познати дълго
Нина разказва и за дечица, измолени от мюсюлмани. "Жената е от близко село. Тя дойде, моли,

Има и много случаи за чудотворни изцеления. Нина ни разказва за новородено детенце с херния

В регистъра, който води семейството на свещеника, са записани само деца, измолени пред чудо

Източник "Чудотворящите целители", автор: Дарин Алексиев. (В книгата се разказва за силата н

Всеки, който е посетил прочутия храм в красивия квартал Горни Воден, е усетил силата на чудот
http://bgartgallery.eu

Силата на чудотворната икона Света Богородица Троеручица от Троянския манастир

Иконата Света Богородица Троеручица се намира в Троянския манастир (с.Орешак на 5км от гра
Тъй като св. Йоан Дамаскин бил противник на иконоборческата ерес си навлякал омразата на
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император Лъв. Императора го набедил пред халифа и наредил да му отсекат ръката. Когато на

Тази в Троянския манастир датира от ХVІІІ век и е копие на по-стар образец. Според преданието

На следващия ден случката се повторила. След няколко дни магарето продължавало да се прот

Славата на чудотворната икона Света Богородица Троеручица се разнесла, защото непрекъсна

В днешно време много хора търсят решение на своите проблеми чрез нея. Стотици вярващи на д

На 20 май 2001 г., Сляпата Неделя (Шестата неделя след Великден), в Троянския манастир се сл

Свидетели на чудото твърдят, че в този момент той коленичил пред олтара, кръстейки се в благ
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В протокола на Светия синод, удостоверяващ чудото, е записано: Първа до иконата се докосва
около 15 минути, в края на богослужението, след проповедта на архимандрит Августин, благоух

Посочваме и трима цивилни, присъстващи на чудото - Полина Солакова, касиер на манастира, Л

Архимандрит Йоаким, който е пребивавал пет години в българския манастир Св. Георги Зограф

Кандила, които се палят сами

Точно по средата на Страстната седмица Неврокопският владика Натанаил обикаля из митропо

После монасите сами възстановявали обителта. Вярвали, че по този начин Господ иска да им по

През 2003 г. точно преди Великден двама от братята както обикновено обходили цялата църква
След свидетелството за знамение в манастира пристигнала комисия от Синода. Всички видели к

„Света Богородица Осеновица" краси Рилския манастир

Старинната чудотворна икона е с 32 четириъгълни преградки с мощи на светци. В горната й час

Иконата се намира в специален иконостас при третата колона на голямата манастирска църква.
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Силата на чудотворната икона на Света Богородица от Роженския манастир
Чудотворната икона на Света Богородица от Роженския манстир "Рождество Богородично" е

наричана с различни имена като Дверопазителка, Пазителка, Вратарница, Панагия, Портариса,

Те пренощуват в Роженския манстир за здраве и закрила. На 8 септември, когато малка Богород

От двете страни на майката Божия са добавени десет малки сцени, които показват чудното прис
Там те се помолили Светата майка да запази иконата от унищожаване, да запази и тях от гнева

Тогава те се върнали обратно в манастира и направили молебен към св. Богородицада подари т

Намерили я над вратата на манастира. Монасите върнали иконата обратно в църквата, но на сл
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„Не ме изкушавайте повече, не вие Мене ще пазите, а аз ще ви пазя”. Така монасите построили е

Тя е помогнала на много, които страдат от болест, от бездетие, с различни проблеми и мъки. Им

Чудотворната икона в Роженския манастир е едно от малкото копия, изработени от светено жел
за Роженската света обител.За разлика от останалите копия на светогорската светиня в целия
информация от сайтана Роженския манстир
http://www.rozen.pmg-blg.com/ikona2.php

За силата на Обрадовския манастир и как Св. Мина лекува духа

"Като стигнете аязмото, измийте си очите, пийнете вода и си сипете за вкъщи. Напръскайте с н

Великомъченик Мина" посрещат всеки новодошъл. Вярата в светената вода привлича все повеч

Манастирът е построен през римско време, но турците го опожаряват до основи. Векове по-къс
Възобновеният манастир "Св. Великомъченик Мина" отваря врати през 1945-а.

В историята му присъства още едно провидение, свързано с пристигането на чудодейната икона
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Отец Любен Коларски обаче е на друго мнение: "Лекува само Бог! Ние сме посредниците между

Болестите и бедите водят миряните в манастира, а благодарността ги връща. Като отплата за и

Вярващите усещат магическата атмосфера наоколо, оценяват и това, че са българи, гледайки ня
автори Биляна Еленкова и Владимир Николов
http://www.standartnews.com/archive/2005/07/30/

Свети Мина помага при тежки болести, беди и кражби

Kогато у нас радиото е било лукс, телевизия не е имало, а религията е била гонена и отричана о

Повечето поклонници просят Божията помощ чрез молитвеното застъпничество на светеца за и

Известни са множество случаи на излекуван рак и тумори в последна фаза, на успешни операци

Вестта съсипва близките. Те са готови да продадат имоти и жилището си само и само да спасят

След молитвата му прилошава. Отвеждат го в болницата, за да го подготвят за операцията. Пре

В друг случай майка, прехвърлила тридесетте, ражда близнаци. Едното от децата има сериозни
Пред чудотворната икона идват всякакви хора. Преди време тук важно пристъпват босовете на

Бог е всемилостив и справедлив и изпълнява само тези молитви, които имат значение за спасен
Как тогава иконата е чудотворна?
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Това изображение е било свидетел на много искрена мъка и чиста вяра от страна на идващите д

Когато София е стигала едва до Лъвов мост, селяните пасели добитъка си на това място, което

През 1927 година пастири в околността забелязали на повърхността керемиди, тухли и парчета
Без да има тогава телевизия и средства за осведомяване като днешните, новината се разнесла

Църковното настоятелство на черквата в Обрадовци "Св. Николай Мирликийски Чудотворец" и м

Иконите на олтара са изрисувани от проф. Георги Богданов, а дърворезбата на иконостаса е де
Първоначално голямата икона на св. вмчк Мина е поставена в параклиса "Св. апостоли Петър и

Тя е и основната цел на поклонението. Датира от 1946-1947 г., ако се вярва на разкази на покло

Образът от иконата бил като този от съня на художника. Чудесата тръгват още с появата й в ма

Чудотворната икона върши своето благодатно дело - без шум, без телевизионни реклами и без п
РУСИ СТ. РУСЕВ
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=296102

Чудотворната икона на Света Богородица в Пазарджик

Чудотворната икона на Света Богородица, която се намира в Пазарджишкия православен храм
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избрали за покровителка.

Тези, които застават пред нея с вяра и с чисто сърце, често "твърдят че чуват глас, който идва

Няма точни исторически данни за датировката, за произхода или за зографа на прочутата икона

Пазарджишката Богородица все още не е официално призната за чудотворна икона от българск

По принцип най-много икони, които имат силата да изцеляват и утешават, са именно с образа на
Милена Николова
http://www.pravoslavieto.com/ikonopis/docs/chud_ikona_pazardzhik.htm
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Иконата на Св. Богородица от Бачково върши чудеса

От векове за иконата "Света Богородица" в Бачковския манастир се говори, че е спасила мнозин

малката църквица на обителта, се смята за чудотворен.

Легендата за Бачковската Богородица разкава още, че тя е една от 20-те икони в света, за които
Поверието гласи, че оставена при олтара на манастирската църква, една нощ тя се преместила

И така вече няколко столетия изображението на Пресветата Дева от Бачково е обърната към ц

Стефан от Благоевград често пропътува дългото разстояние от дома си до манастира, защото т
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Открили му обаче рак и след операцията докторите не дали гаранция, че ще живее. "В отчаяние

Това, което почувствал, още неизрекъл докрай молбата си за здраве, разказва вече години наре

От болки в краката жената дори седнала в инвалидна количка. "Но най-лошото беше, че страдах

От шестгодишна нейната землячка Йорданка Латева също идва всяка година на Успение Богоро

Като дете се разболяла от тежка инфекция и изпаднала в кома. След като много дни била в тов

Най-голяма е силата й на втория ден от Великден

Само веднъж в годината чудотворната икона на Света Богородица, грижливо пазена от местнот

За повечето предстои отдавна чаканият миг, който ще им донесе изцеление на тялото и душевен

През няколкостотин метра носилката се предава от ръце на ръце, за да може повече хора да се

Децата били далече, но лъчите, които излизали от процепа на големия камък, светели силно и п

Легендата разказва още, че в паметния ден, когато момчетата я понесли към светата обител, ма

Друговерци също се кланят на манастирската светиня

Мнозина са друговерците, убедени, че иконата помага и на хора, които не се кланят на Христос.

Години след тази случка иконата помогнала и на друг мюсюлманин. 56-годишният съименник на

Момичето се омъжило щастливо за възлюбения си, защото двамата много се обичали. Искали ве
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http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=139612
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