


     0, Пресвета Дево, Майко на Всевишния Бог, Застъпнице и 

Покровителко на всички, които прибягват към Теб! 

Погледни милостиво от Твоята свята висота към мен, 

грешния, който се покланям пред Твоя чудотворен лик; чуй 

моята смирена молитва и я принеси пред Твоя възлюбен 

Син, нашия Господ Иисус Христос. Моли Го да просвети 

моята мрачна душа със светлината на Своята Божествена 

благодат, да ме избави от всяка нужда, скръб и болест, да 

ми изпрати тих и мирен живот, телесно и душевно здраве, 

да умири моето страдащо сърце и да изцели раните му, да 

ме вразуми да върша добри дела, да очисти ума ми от 

суетни помисли,  

 

 



да ме насочи към изпълнение на Неговите заповеди, 

да ме избави от вечните мъки и да не ме лишава от 

Своето Небесно царство. 
О, Пресвета Богородице, Ти си „Радост на всички 

скърбящи", чуй и мен, скръбния. Ти си „Утоление на 

скръбта", утоли и моята скръб. Ти си „Неопалима 

къпина", запази света и всички нас от вредоносни 

огнени вражески стрели. Ти си „Търсеща погиналите", 

не допускай да погина в бездната на моите грехове. На 

Теб след Бога възлагам цялата си надежда и упование!  
 



  

 

Бъди ми покровителка във временния и вечния 

живот и Ходатайка пред Твоя възлюбен Син нашия 

Господ Иисус Христос. Научи ме с вяра и любов да 

Му служа и благоговейно да Те почитам, Пресвета 

Божия Майко, Преблагословена Марие! На Твоите 

святи молитви връчвам себе си до края на дните си. 

Амин! 



  

 

 

 Тропар 

      Онзи, Който с неопалимата от огъня къпина, видяна 

някога от Мойсей, предизобрази тайната на Своето 

въплъщение от безбрачната Дева Мария. Той и днес. 

като Творец на чудеса и Създател на цялото 

творение, прослави Нейната света икона с много 

чудеса, като я дарува на верните; за да изцелява 

болести и да ги пази от пожари. Затова викаме към 

Преблагословената: надеждо на християните, от 

страшни беди. от огън и гръм избави надяващите се 

на Теб и спаси душите ни, защото си милостива. 

 



     Неопалимата къпина-храстът, който гори: в огън но, не 

изгаря, видян някога oт св. пророк Мойсей (Изх. 3:1-6) Е 

един от старозаветните предобрази на Божията Майка и 

предзнаменува непорочното зачатие на  Христа Спасителя. 

Бидейки Майка, Света Богородица останала Дева и при 

рождението и след рождението на Богомладенеца. Така е 

възпявана Тя и в църковните песнопения: "Както храстът 

гореше, но не изгаряше така и Ти. Дево, си родила и си 

останала девица". За почитаната в Русия икона 

„Неопалима къпина" е характерна осмоъгълната звезда, в 

която е вписан образът на Божията Майка. Звездата е 

съставена от два четириъгълника - червен, с цвета на 

пламък, и зелен, напомнящ за тайнствения храст.  

 



 

 

 

 

 

Около Пресвета Богородица са изобразени ангели, 

властвуващи над стихиите. В четири от  ъглите на звездата се 

виждат символите на Евангелистите - четири крилати 

същества, подобни на лъв, телец, орел и човек, според 

описанието им в Откровението (4:6-8). В дясната Си ръка 

Божията Майка държи стълба още един Неин предобраз, 

открит на старо заветния патриарх Яков (Бит. 28:10-17), който 

означава, че Пресвета Богородица е тайнствената Стълба, 

възвеждаща човешкия род На небето. Поради многото 

чудесата, станали чрез иконата „Неопалима къпина", тя се 

почита като предпазваща от пожари и други природни 

бедствия. Показателен за това е следният случай. При голям 

пожар в руско село един човек, минаващ оттам, видял близо до 

огъня малка дървена къща, незасегната от пламъците. 

Стопанката на къщата стояла до своя дом и усърдно се молела, 

държейки в ръце иконата „Неопалима къпина".  



 

Пожарът приближавал, но тя неотстъпно се молела. 

Очевидецът избягал оттам уплашен. Когато на 

следващия ден минал край същото място, с удивление 

видял, че единствено тази къща е останала невредима 

от огъня. 

Иконата „Неопалима къпина" се чествува заедно с 

паметта на прор. Мойсей Боговидец на 4/17 

септември. На Синай съществува обичай при силни 

гръмотевични бури да се извършва служба, посветена 

на иконата. 

 



               КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА! 
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