
Акатист на Свето Рождество Богородично 

 

Кондак 1 

 

На избраната от всички родове Пресвета Дева и Божия Майка принасяме похвално 

пение пред чудотворната икона на Нейното преславно рождество. А Ти, Пречиста, с 

Твоя благ промисъл за нас ни запази от всякакви беди, скърби и посрамваща смърт, за 

да Ти зовем в умиление: 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето 

рождество. 

 

Икос 1 

 

Първият Ангел пред Престола на Вседържителя бе пратен да възвести на неплодните 

родители за Твоето рождество, Владичице, и сега Ангелското воинство Те слави на 

небесата, По-честна от Херувимите, Майко на нашия Бог. А ние, земнородните, 

радвайки се на Твоето рождество и на явяването на Твоята икона, макар и с тленни 

устни, Ти принасяме такива похвали: 

Радвай се, Непорочна, родена от праведни родители; радвай се, земна Дъще, 

благословена за Божия Майка. 

Радвай се, радостно развързала безплодието на Твоите родители; радвай се, велико 

утешение на старците родители. 

Радвай се, изпросена с молитва от Бога; радвай се, чуден плод на Иоаким и Анна. 

Радвай се, Свята, възпитана от светии; радвай се, несъмнено спасение на света. 

Радвай се, осенена от силата на Всевишния; радвай се, превъзнесена Слава на 

небесата. 

Радвай се, Вместилище, развързало прамайчината клетва; радвай се, победила 

древната змия чрез Родилия се от Тебе. 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето 

рождество. 

 

Кондак 2 

 

Видели в Твоето рождество избавление от укора на бездетството, Твоите праведни 

родители славеха Бога. Затова и ние, като им подражаваме, сме готови с блага надежда 

да понасяме укора на злословещите ни заради Твоя Син, православно изповядвайки и 

славейки Неговото Име и пеейки: Алилуия. 

Икос 2 

 

Разумът на Ангелите не можеше да постигне Твоето рождество, тайната на 

въплъщението на Сина Божий: как неизкусобрачната Дева е могла да зачене? А сега 

вярващите, удивлявайки се на тайната на Божествения промисъл за спасението на 

човешкия род, славят Твоето девство, Пречиста, и усърдно Ти зоват така: 

Радвай се, сбъдване на пророческите слова; радвай се, изпълнение на благите желания. 

Радвай се, Свята и Пренепорочна между девиците; радвай се, избрана от Бога между 

жените. 



Радвай се, от младенчество посветена на Бога; радвай се, осенена от Светия Дух. 

Радвай се, нов и жив Кивот, пазен на небесата; радвай се, Неувяхващ Цвят, достоен за 

похвала. 

Радвай се, посещавана от Архангели и Ангели; радвай се, хранена с небесна храна. 

Радвай се, просияла със святост повече от всички; радвай се, приела Господа в 

девствена утроба. 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила радостта на света на спасението чрез Своето 

рождество. 

 

Кондак 3 

 

Силата на Всевишния, осенила Иоаким и Анна, развърза тяхното безплодие, защото 

Господ си спомни за смирението на Своите раби. Затова, Пречиста, почитайки Твоите 

праведни родители, ние се молим, по техните молитви и Твоето застъпничество, да се 

развърже безплодието на нашите добродетели за умножаване на молитвата и 

смирението, търпението и въздържанието, по благодатта на Подателя на всички блага, 

Бога, на Когото пеем: Алилуия. 

 

Икос 3 

 

Имайки велико служение, Ти, Пресвета Дево, си била достойно избрана за Майка на 

Христа Бога, нашия Спасител, и даром си ни оказала много благодеяния, на които, 

като се наслаждаваме, благодарствено пеем: 

Радвай се, смирена Рабиньо Господня, Която ни учиш на смирение; радвай се, 

помагаща на Божиите раби. 

Радвай се, благодатно запазване на младенците; радвай се, мъдро наставление на 

юношите. 

Радвай се, радостна похвала на майките; радвай се, любов и единомислие на 

живеещите в брак. 

Радвай се, влечение към добро на добрите; радвай се, смекчаване на злите сърца. 

Радвай се, Подателко на Божествена благост; радвай се, Причина за всяка радост. 

Радвай се, търсеща земнородните със Своята помощ; радвай се, приела християните 

под Своя покров. 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето 

рождество. 

 

Кондак 4 

 

Като искаше да умири бурята на неверието и житейските беди, Господ Те показа, 

Богородице, като Ходатайка за нас в честната икона на Твоето рождество. Затова 

събра близки и далечни да възхвалят Твоите чудеса, та всички да зоват към 

Благодетеля Бога: Алилуия. 

 

Икос 4 

 



Като слушат за Твоята икона, Богородице, всички вярващи прибягват към нея с 

надежда на Твоето застъпничество и никой не си отива празен, и не може достойно да 

Те облажава, Владичице. Затова приеми нашата благодарна похвала: 

Радвай се, Богоизбрана, развеселила родителите със Своето рождество; радвай се, 

благо поучение на възпитателите. 

Радвай се, очистваща греховете със скърби; радвай се, укрепяваща малодушните в 

скърбите. 

Радвай се, учеща ни на ангелско житие; радвай се, защото чрез небесните блага ни 

откъсваш от земните. 

Радвай се, вярна подкрепа на борещите се със съблазните; радвай се, бърза 

Помощница на изнемогващите в борби и подвизи. 

Радвай се, Благодатна, дарила ни благодат чрез явяването на Своята икона; радвай се, 

защото чрез нея си извършила велики чудеса. 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето 

рождество. 

 

Кондак 5 

 

Боготечна звезда бе Твоята свята икона, Богородице, когато невидимо се придвижи от 

градовете до мястото на своето явяване. А ние, удивени от това чудо, принасяме на 

Бога похвална песен: Алилуия. 

 

Икос 5 

 

Като видя архиепископ Кирил трикратното чудно завръщане на Твоята икона от град 

Севец на мястото на явяването, разбра, че няма да я задържи в своя град, и за прослава 

на Твоето рождество съгради храм и благоустрои обител. А ние, радвайки се на Твоя 

промисъл за нас, на Тебе, нашата Покровителка, с радостен глас зовем: 

Радвай се, Владичице, неблаговолила към човешкото своеволие; радвай се, разрушила 

неугодното на Тебе човешко желание. 

Радвай се, носена от Ангели; радвай се, възхвалявана от човешкия род. 

Радвай се, благодатно освещаване на въздуха; радвай се, очистване от смъртоносни 

болести. 

Радвай се, изпращаща благовременни дъждове за плодородие на земята; радвай се, 

прекратяваща вредното многодъждие. 

Радвай се, запазваща нашите ниви от всяка вреда; радвай се, и нас наставляваща във 

всяко добро. 

Радвай се, просветила цялата вселена; радвай се, оживяваща умъртвените от страстите. 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето 

рождество. 

 

Кондак 6 

 

Чудесата от Твоята дивна икона проповядват богатата благост на Царицата Майка, 

защото Пречистата Богородица не оставя прибягващите към Нея с вяра и ги избавя от 

всяка напаст. Затова, Богородице Дево, Ти принасяме благодарствени песни и на 

Всещедрия Бог винаги отправяме слава: Алилуия. 



 

Икос 6 

 

Възсия като крин в пустиня Твоята чудотворна икона, Богородице, подаваща на 

всички благопотребна помощ, но Ти не си благоволила към противящите се на Твоята 

воля: защото си наказала със смърт отсеклия дървото, на което се яви Твоята икона. 

Затова със страх и умиление всички зовем: 

Радвай се, Царице, наказваща непокорните на Твоята воля; радвай се, отсичаща 

човешкото мъдруване. 

Радвай се, укротяваща човешката злоба; радвай се, умоляваща Праведния Съдия за 

нашите грехове. 

Радвай се, изцеление на моето тяло; радвай се, спасение на моята душа. 

Радвай се, мое упование в този живот; радвай се, моя надежда след смъртта. 

Радвай се, защото чрез Тебе се избавяме от вечна смърт; радвай се, защото чрез Тебе 

се сподобяваме с блажен живот. 

Радвай се, обилно насадила монашески обители с Твоето име в нашето отечество; 

радвай се, укрепила благочестието в сърцата на верните. 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила радостта на спасението на света чрез Своето 

рождество. 

 

Кондак 7 

 

Като искаше да явиш Своята милост на човешкия род, Ти ни дари пречудната икона на 

Твоето рождество, Богородице, та всички, като се радваме за Твоите благодеяния, 

макар и недостойни, да пеем на Христа, нашия Спасител, ангелска песен: Алилуия. 

 

Икос 7 

 

Нов извор на благодат си ни явила, Владичице, когато си избавила град Глухов от 

смъртоносни язви, наставлявайки ни да прибягваме към бързата, благодатна 

Помощница в беди и болести, и да Ти зовем: 

Радвай се, зарадвана от Бога, приятно утешение на печалните и плачещите; радвай се, 

милваща каещите се грешници. 

Радвай се, неизчерпаемо съкровище на изцеления; радвай се, тих покой на трудещите 

се. 

Радвай се, Застъпница за обидените; радвай се, вразумление на обиждащите. 

Радвай се, Търсеща погиналите; радвай се упование на нашите градове и села. 

Радвай се, непосрамваща наша Надежда; радвай се, дарувала благодат на Своите 

икони. 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето 

рождество. 

 

Кондак 8 

 

Странно е Твоето рождество от неплодни и престарели родители, странно е и 

явяването на Твоята икона, Владичице: Бог, където иска, се побеждава чинът на 



естеството, защото е казал: “Невъзможното за човеците е възможно за Бога”. Затова на 

чудодействащия за нас Всемогъщ Промислител възнасяме хвала: Алилуия. 

 

Икос 8 

 

Цялото творение се радва за Тебе, Благодатна, ангелският събор и човешкият род 

светло тържествуват за Твоето преславно рождество. А Ти като Царица на небето и 

земята приеми молението на Твоите раби, които се покланят на Твоята честна икона и 

с любов Ти зоват: 

Радвай се, Преблагословена, по-честна от Ангелите; радвай се, несравнено по-славна 

от Серафимите. 

Радвай се, след Бога по-свята от всички светии; радвай се, по-прекрасна от всички 

земни дъщери. 

Радвай се, Царице, предстояща пред Престола на Царя на славата; радвай се, 

принасяща Му Твоите молитви за нас. 

Радвай се, великолепно украшение на Божиите храмове; радвай се, истинно утешение 

за прибягващите към Тебе. 

Радвай се, облечена в златни дрехи на Твоите икони; радвай се, изпъстрена със 

скъпоценни камъни. 

Радвай се, вместила в Себе Си всички добродетели; радвай се, послужила за 

въплъщението на Сина Божий. 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето 

рождество. 

 

Кондак 9 

 

По-висша от великото ангелско естество, ти владееш в небесните обители, 

Богородице, но и земните не оставяш, и защитаваш със Своята свята икона Твоята 

обител и всички, прибягващи към Тебе. Затова като наша върховна Покровителка Те 

молим: облагодати ума и сърцето ни, за да зовем усърдно към Източника на 

спасението: Алилуия. 

 

Икос 9 

 

Суетно мъдруващите витии недоумяват как верните, прибягващи към Твоята икона, 

приемат Божествена благодат; а ние, известени от думите на Господа, че всичко е 

възможно за вярващия, несъмнено прибягваме към Твоята чудотворна икона с 

надежда да получим Божествена награда. Затова, знаейки Твоето топло 

застъпничество за нас, зовем така: 

Радвай се, Богородице, възнасяща правовярващите в Тебе; радвай се, наставляваща 

неверните. 

Радвай се, отхвърляща суеверието и невежеството; радвай се, научаваща заблудените 

на правоверие. 

Радвай се, привеждаща към познание на истината; радвай се, заплаха за неразкаяните 

грешници. 

Радвай се, нежелаеща погибелта на никого; радвай се, привеждаща и отчаяните към 

упование на Тебе. 



Радвай се, мъчение за невидимите врагове; радвай се, посрамване на видимите 

врагове. 

Радвай се, утвърдила нашата вяра чрез чудеса; радвай се, защото винаги отклоняваш 

праведния Божий гняв, насочен срещу нас. 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето 

рождество. 

 

Кондак 10 

 

Начало на нашето спасение бе Твоето славно рождество, Богородице, а Твоята 

чудотворна икона се яви източник на благодатно умиление за монасите от нейната 

обител, където вярващите прибягват към Тебе и топло се молят: Не ни забравяй, 

Богородице, но ни дари всичко полезно, та, спасени чрез Тебе, на Подвигоположника 

и наш Спасител да пеем: Алилуия. 

 

Икос 10 

 

Нерушима стена си за всички, прибягващи към Тебе и Твоята икона, защото след Бога 

нямаме друго упование, освен Тебе, Владичице, Ти си наше прибежище и сила в 

скърби и беди, защото ни избавяш от всяка напаст, и на Тебе, Радост наша, зовем: 

Радвай се, Пречиста, милостиво поглеждаща към християните от небесата; радвай се, 

избавяща нашата обител от беди. 

Радвай се, неизнемогващо въздържание на постниците; радвай се, умножаване на 

нашите добродетели. 

Радвай се, Победителко на изкушенията; радвай се, издигане на падналите. 

Радвай се, премахваща злосмрадието на греха; радвай се, даряваща ни благоуханието 

на светостта. 

Радвай се, положила основите на нашата обител. 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето 

рождество. 

 

Кондак 11 

 

Пение всеусърдно Ти принасяме, Владичице, за Твоите велики благодеяния. Приеми 

това пение от нас, немощните, и ни дай благодатта на Твоя Син и Бог, за да зовем: 

Алилуия. 

 

Икос 11 

 

Като светоподателна свещ виждаме Твоята целителна икона, Пречиста, запалена за нас 

от благодатта, просвещаваща всички краища за спасение на прибягващите към нея с 

вяра. Затова Тебе, явилата много знамения на християните, почитаме с такива песни: 

Радвай се, Пътеводителко, наставляваща ни по пътя на спасението; радвай се, 

Вратарнице, отваряща райските врати на верните. 

Радвай се, Благоуханен Цвят, ухаещ в горния Сион; радвай се, Живоносен Източник, 

източващ обилна благодат. 



Радвай се, Скоропослушнице, подаваща бърза помощ на верните; радвай се, Радост на 

всички скърбящи. 

Радвай се, духовна сладост на нашия живот; радвай се, Милостива, многократно явила 

Своята милост. 

Радвай се, мнозина избавила от беди и мъки. 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето 

рождество. 

 

Кондак 12 

 

Божията благодат Те преизпълни в Твоето Рождество, Благодатна, нея винаги изливаш 

чрез Твоята свята икона над нас, които с вяра прибягваме към Твоето застъпничество 

и принасяме на Милосърдния Бог благодарствени песни: Алилуия. 

 

Икос 12 

 

Възпявайки Твоето рождество, ние почитаме Твоята чудотворна икона, славим всички 

Твои чудеса, и научили се благодарствено да облажаваме Твоето свято име за Твоите 

благодеяния, зовем на Благословената между жените така: 

Радвай се, Зора на Царя на славата, сияеща с Божествена красота; радвай се, озаряваща 

всички краища на вселената. 

Радвай се, приела Архангелския глас за въплъщението на Емануил; радвай се, 

вместила Невместимия за всички Бог в Своята утроба. 

Радвай се, родила Месия чрез слизането на Светия Дух; радвай се, явила на света 

Слънцето на правдата. 

Радвай се, дадена от Бога за Застъпница на християните; радвай се, незаспиваща 

Молитвеница за нас. 

Радвай се, възхвалявана от човешкия род на земята; радвай се, очистила греха на 

прародителите. 

Радвай се, обогатила душевното благоплодие. 

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето 

рождество. 

 

Кондак 13 

 

О, Всевъзпявана Дево, по-свята от всички свети между жените, приеми за похвала на 

Твоето рождество това малко моление и моли Христа Бога да избави от всяка напаст и 

да освободи от вечните мъки нас, които зовем към Бога за Тебе: Алилуия. 

 

Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1-ви икос “На избраната от всички 

родове...” и 1-ви кондак “Първият Ангел пред Престола на Вседържителя...”. 

 

Молитва първа 

 

О, Пресвета Владичице, Богоизбрана Майко на Христа, нашия Спасител, изпросена от 

Бога със свети молитви, посветена на Бога и възлюбена от Него! Кой не ще Те облажи, 

или кой не ще възпее Твоето преславно рождество? Защото Твоето рождество стана 



начало на спасението на човеците, и ние, седящи в тъмнината на съгрешенията, 

виждаме Тебе, жилището на Непристъпната Светлина. Красноречивият език не може 

да Те възпее по достойнство, защото си се издигнала по-високо от Серафимите, 

Пречиста. Но приеми тази похвала от Твоите недостойни раби и не отхвърляй молбите 

ни. Изповядваме Твоето величие, припадаме в умиление пред Тебе и като чедолюбива 

и милосърдна Майка дръзновено Те молим: моли Твоя Син и наш Бог да дари на нас, 

които много съгрешаваме, искрено покаяние и благочестив живот, за да можем да 

вършим всичко, угодно на Бога и полезно за душите ни; да възненавидим всяко зло, 

укрепявани от Божествената благодат в нашето благо разположение. А Ти, 

непосрамваща наша Надежда в часа на смъртта, дарувай ни християнски край, 

безбедно преминаване през страшните въздушни митарства и наследяване на вечните 

и неизказани блага на Небесното Царство, та с всички светии непрестанно да 

изповядваме Твоето застъпничество за нас и да славим единия Истинен Бог, 

покланяем в Света Троица, Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 

 

Молитва втора 

 

Преблагословена Дево Мария, Царице на небето и земята, припадайки пред Твоята 

чудотворна икона, с умиление Ти зовем: погледни милостиво на Твоите раби и с 

Твоето всесилно ходатайство изпрати потребното на всеки. Спаси всички верни чеда 

на Светата Църква, неверните обърни, старите и изнемогналите подкрепи, младите 

възпитай в светата вяра, мъжете насочи към добро, грешниците приведи към покаяние 

и чуй молитвите на всички християни, болните изцели, скърбящите утеши, на 

пътешестващите помагай. Ти знаеш, Всемилостива, че ние сме немощни, грешни, 

уязвявани и нуждаещи се от прошка от Бога, но бъди ни Помощница, та с никакъв 

грях на самолюбие, съблазън и дяволска прелест да не прогневим Бога: защото Те 

имаме за Застъпница, Която Господ няма да отхвърли. Защото, ако поискаш, Ти 

можеш да дариш всичко като благодатен извор на нас, вярно възпяващите Те и 

превъзнасящи Твоето преславно рождество. Избави, Владичице, от грехопадения и 

беди всички, благочестиво призоваващи Твоето свято име и покланящи се на Твоята 

честна икона. Защото Ти с Твоите молитви даром очистваш нашите беззакония, затова 

припадаме пред Тебе и пак Ти зовем: прогони от нас всеки враг и противник, всяка 

напаст и пагубно неверие; по Твоите молитви дари благовременни дъждове и обилно 

плодородие на земята, вложи в сърцата ни Божествен страх за изпълнение на 

Господните заповеди, за да поживеем всички мирно и тихо за спасение на нашите 

души, за доброто на ближните и за слава на Господа, на Когото като на Творец, 

Промислител и наш Спасител подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и всякога, 

и във вечни векове. Амин. 
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