


     0, Пресвята Дево, Ти си благословена Дъщеря на Бога 

Отца, Майка на Неговия Божествен Син Иисус Христос и 

Невеста на Светия Дух. Ти царуваш над ангелите и 

спасяваш хората, изобличаваш грешниците и наказваш 

богоотстъпниците. Помилвай и нас, които много 

съгрешихме и не изпълнихме Божиите заповеди, 

нарушихме обетите на св. Кръщение и много други, които 

сме обещали да изпълняваме. Когато Светият Дух отстъпил 

от цар Саул, страх и униние го обхванали и го измъчвали 

мракът на отчаянието и безрадостното състояние на 

душата. Сега и всички ние заради своите грехове сме 

лишени от благодатта на Светия Дух.  



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Умът ни е изпълнен със суетни помисли, забравата за Бога е 

помрачила душите ни и всякакви скърби, болести и злини - 

ненавист, вражда, отмъстителност, злорадство и множество 

други грехове измъчват сърцата ни. И така, останали без 

радост и утешение, викаме към Теб, Майко на нашия Бог 

Иисус Христос: Моли Твоя Син да ни прости всички наши 

съгрешения и да ни изпрати Утешителя - Светия Дух, както Го 

е изпратил някога на апостолите, та утешени и просветени от 

Heгo, с благодарност да Ти пеем: Радвай се, Пресвета 

Богородице, Която ни даруваш ум за наше спасение! Амин! 

 

 



О, Пресвета Богородице! Ти просвещаваш помрачените и 

даруваш разум, Ти си опора на гонените за истината и 

опрощение на каещите се. Изцели страстите на душите и 

телата ни, защото избавяйки от страстите, Ти лекуваш и 

нашите тела. Та като разберем истинския път на 

спасението, да се върнем от плена на греха и порока и с 

усърдна молитва да зовем към Тебе: Радвай се Пресвета 

Богородице, милостива Подателко на разум! 

 

 



     От древни времена Пресвета Богородица е била почитана 

от вярващите като подаваща ум и просветляваща 

човешкия разум. Още в първия Богородичен акатист, 

написан през VII в., се казва: „Радвай се Ти, Която 

превъзхождаш знанието на мъдрите! Радвай се Ти, Която 

озаряваш ума на верните!... Радвай се Ти, Която 

извличаш от дълбочината на неведението! Радвай се Ти, 

Която просвещаваш мнозина със знание!... Радвай се, 

защото Ти вразуми умствено ограбените! Радвай се Ти, 

Която премахваш разложителя на умовете!... Радвай се, 

защото от Тебе изгрява многосветлата просвета!" 

 



    Иконата на Божията Майка, наричана „Подаваща ум", се намира 

в храма „Преображение Господне" в гр. Рибинск, Ярославска 

област в Русия. Родителите на деца, които не показват успехи в 

учението и в усвояване на вярата се обръщат с молитва към 

Пресвета Богородица и Богомладенеца Иисус Христос като към 

Източник на божествена премъдрост и молят за „прибавяне на 

ум" на техните деца и за помощ при усвояване на знанията. 

   Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, Който си навсякъде 

и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на 

живота, дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота 

и спаси, Благий, нашите души. 

 



      МОЛИТВА преди учение 

 

      Преблагий Господи, изпрати ни благодатта на Светия Твой Дух, 

Който ни дарява и укрепява с душевни сили, за да можем, като 

слушаме преподаваното ни учение, да растем за слава на Тебе, 

нашия Създател, за утеха на нашите родители и за полза на 

Църквата и Отечеството. Амин! 

 

      Молитва след учение 

 

      Благодарим Ти, Създателю наш, задето ни удостои с Твоята 

благодат, за да внимаваме в учението. Благослови нашите 

началници, родители и учители, които, ни ръководят в познание 

на доброто, като ни даваш сила и здраве, за да продължим това 

учение. Амин! 

 
 



               КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА! 
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