


     Надеждо на всички хора по земята. Пречиста Дево, 

Владичице Богородице, утешение мое! Не се гнуси от мен, 

грешния, защото на Твоята милост се уповавам. Угаси 

пламъка на моите грехове и ороси с покаяние изсъхналото ми 

сърце, очисти ума ми от греховни помисли, приеми 

молитвата, която с въздишки Ти принасям от душа и сърце. 

Бъди Ходатайка за мен пред Твоя Син и наш Бог и укроти 

праведния Му гняв със Своите майчински молитви, Изцели, 

Владичице, душевните ми и телесни рани, утоли страданията 

на душата и тялото ми, укроти бурята на злите вражески 

нападения, премахни от мен бремето на моите грехове, не ме 

оставяй да погина докрай и утеши съкрушеното ми от скръб 

сърце, за да Те славя до последния си дъх. Амин! 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Преблага моя Царице, надеждо моя Богородице, Закрилнице 

на сираците и Застъпнице на странниците, Радост на 

скърбящите и Покровителка на притесняваните! Ти виждаш 

моята беда. Ти виждаш моята скръб, Помогни ми, понеже 

съм немощен; упъти ме, понеже съм странник. Ти знаеш 

моята неволя - избави ме, както Ти искаш. Защото нямам 

друга Помощница, ни Застъпница, ни блага Утешителка, 

освен Тебе, о, Божия Майко, Запази ме и ме покрий во веки 

веков. Амин! 

 

 

 



    Тропар 

 

      Утоли страданията на моята многоскръбна душа. 

Ти, Която изтриваш всяка  сълза от лицето на 

земята, защото прогонваш болестите от хората и 

премахваш скърбите на грешниците, и всички в 

Тебе намираме надежда и опора, о, Пресвята Майко 

Дево. 

 

 



     На иконата „Утоли моята печал" Божията Майка е изобразена 

с леко наклонена глава, сякаш внимателно се вслушва в 

молбите на прибягващите към Нея. Богомладенецът държи в 

ръката Си свитък с думите: „Вършете праведен съд и всеки 

да бъде милостив и щедър към своя ближен, не вършете 

насилие над вдовици и сираци, над странници и бедни и не 

бъдете злопаметни". Тропарът на иконата съдържа особено 

умилителна молитва към Пресвета Богородица: „Утоли 

страданията на моята многоскръбна душа..." 

Оригиналът на чудотворната икона се е намирал в малка селска 

църква близо до гр. Могильов, През 1640г. копие от нея било 

пренесено в Москва, в храма „Св. Николай", близо до 

Москва-река.  



     Тук иконата се прочула с много чудеса, но за жалост регистърната 

книга, където те били подробно записвани, изгоряла при пожар 

през 1771 г. Съхранило се е обаче преданието за чудотворното 

изцеление през 1760 г., което е станало причина за установяне на 

ежегодно църковно празнуване на тази икона. 

    Една знатна и богата жена, живееща далеч от Москва, била 

прикована на легло от тежка болест. Лекарите не давали надежда, 

че ще се излекува и тя вече се готвела за смъртта. Веднъж чула 

глас, който й казал, че ще получи изцеление, ако я откарат в 

Москва и там да се помоли пред иконата „Утоли моята печал" в 

църквата „Св. Николай" край Москва-река.  



 

     С дълбока вяра жената извършила трудното пътуване. Тя 

намерила храма, разгледала всички икони, но не видяла 

сред тях търсения образ. Тогава свещеникът наредил да 

донесат от камбанарията старите икони, които се пазели 

там. Между тях била и иконата „Утоли моята печал." Щом 

я видяла, болната радостно възкликнала: „Тя е! Тя е!" и се 

прекръстила, макар че дотогава от слабост не можела дори 

да повдигне ръката си. След отслужения пред иконата 

молебен болната, за удивление на всички, станала на крака, 

поклонила се на своята небесна Целителка и се завърнала у 

дома си напълно здрава. 

     Чудотворната икона „Утоли моята печал" се е запазила до 

наши дни и се намира в Николо-Кузнецкия храм в Москва. 

 

  

 



               КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА! 

 

БИБЛИОТЕКА 

“ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ” 

 


