

0, Всемилостива Владичице Богородице, Всесилна
Застъпнице,
непосрамващо
наше
упование!
Благодарим Ти за всички благодеяния, които от
древни дни и до днес извършваш чрез Твоята
чудотворна икона. И сега, Преблага Владичице,
погледни милостиво към нас, грешните и недостойни
Твои раби, яви ни милостта Си и моли Твоя Син и
наш Бог да ни избави от всяко зло, да запази нашата
страна от глад, унищожение, земетресение,
наводнение, пожар, от меч, от нашествие на
другородци и междуособни борби. Изпроси за
православните християни благоденствие и мирен
живот, здраве, дълголетие, помощ във всяко добро
дело и спасение.

О, Всемилостива Владичице, подай ми ръка за помощ и
изпроси с майчинските Си пресвети молитви прошка на
моите грехове от Твоя Син и наш Бог. Вярвам и
изповядвам, че Роденият от Теб е наистина Христос,
Синът на живия Бог, Съдията на живите и мъртвите.
Който ще въздаде всекиму според делата.

Също така вярвам и изповядвам, че Ти наистина си
Богородица, извор на милосърдие. утеха на плачещите,
търсене на погиналите, силна и неуморна ходатайка пред
Бога; че много обичаш християнския род и си
Поръчителка за всички каещи се. Наистина хората нямат
друга помощ и покров, освен Тебе, Премилостива
Владичице! И никога никой, който се е уповавал на Теб,
не е бил посрамен; никой, който чрез Тебе е умолявал
Бога, не е бил оставен! Затова моля Твоята безкрайна
благост: отвори ми дверите на Твоето милосърдие,
защото съм заблуден и изпаднах в безкрайните дълбини
на греха; не се гнуси от моята сквернота, не презирай
молитвата на мен, грешния, не оставяй мене,
окаяния,защото злобният враг търси как да ме погуби.

Измоли от Твоя милосърден Син и наш Бог,
Когото си родила, да прости моите тежки грехове
и да ме избави от падението, та да мога и аз заедно
с всички, получили прошка, да възпея и прославя
безмерното Божие милосърдие и Твоето
непосрамващо застъпничество и в този живот, и в
безкрайните векове. Амин!

На иконата „Поръчителка за грешниците" Пресвета
Богородица е изобразена права. С лявата Си ръка Тя
държи своя Божествен Син. Техните глави са увенчани с
царствени корони. Предвечният Младенец е стиснал
десницата на Своята Майка с двете си ръчички, както е
прието да се прави при сключване на някакво
споразумение. В четирите ъгъла на иконата е разположен
следния надпис: „Аз съм Поръчителка за грешниците
пред Моя Син. Той Ми е дал обещание винаги да чува
Моите молитви за тях, та тези, които винаги радост Ми
носят, вечна радост чрез Мен да изпросят".

Произходът на иконата е неизвестен. За първи път тя се е
прославила в Николо-Одринския монастир в Орловска
област (Русия) през 1844 г., когато от нея получило
изцеление двегодишно момченце, страдащо от мъчителни
епилептични припадъци. През 1847-1848 г. в същата област
избухнала страшна епидемия от холера. Тогава мнозина
болни били върнати към живот след молитва пред светата
икона.
През 1846 г. монастирските братя подарили на московския
полковник Бонческул, благодетел на обителта, копие на
чудотворната икона.Скоро чрез копието започнали също да
се извършват чудеса.През 1848 г. в деня на Светлото
Христово Възкресение Бонческул забелязал, че иконата се
е преобразила, станала е блестяща като кристал и от нея
изтича миро. Тогава полковникът я отнесъл в своя
енорийски храм „Св. Николай". Там раздали на вярващите
памучета, напоени с мирото, и мнозина болни получили
изцеление.

Сетне иконата няколко дни спряла да мироточи, но в
храма ставали чудесни явления. На 2 юни през нощта
кварталният полицай заедно с други вярващи хора видял в
олтара на храма необикновена светлина.
Сиянието напомняло блясък на звезди и продължило цели
три часа, като се повторило и следващите нощи. А на 4
юни за радост на вярващите иконата отново започнала да
мироточи.
Впоследствие тя се прославила из цяла Русия с много
изцеления на болни от холера, на страдащи от
епилептични припадъци и от други неизлечими болести.

КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА!
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