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",
на болести - неочаквано изцеление и подкрепа.
О, Пресвята, смили се над всички, които почитат
Твоето всечестно име и ни покрий с всемогъщия Си
покров.

Живеещите в благочестие и чистота, запази в доброто до
последното им издихание; направи злите добри,
заблудените насочи в правия път, на всяко,добро и
богоугодно дело помагай, а всяко зло и богопротивно
дело разруши; на намиращите се в трудни и опасни
обстоятелства изпрати невидима помощ и вразумление,
спаси от изкушения, съблазни и погибел; защити и запази
от видими и невидими врагове; съпътствувай
пътешествуващите; нахрани бедствуващите и гладуващите;
на непримиримо враждуващите подай неочаквано
примирение, а на всички нас - взаимна любов, мир, здраве
и дългоденствие.

Избави ни от смърт без покаяние и ни дарувай
християнска кончина и добър отговор на Страшния
Христов съд, та всички да познаят, че Ти си твърда и
непосрамваща Застъпница на християнския род, и
да славят чрез Теб Твоя Божествен Син с
Безначалния Му Отец и Единосъщния Му Дух, сега
и всякога и во веки веков. Амин!

За тази чудотворна икона св. Димитрий Ростовски разказва в
своята книга "Руно оросено" следното: Един млад човек
водел разпътен живот, но имал в душата си благоговейна
любов към Пресвета Богородица и всеки ден се молел пред
Нейната икона с думите на архангелското благовестие:
„Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе!" Веднъж, когато се
канел отново да извърши обичайното си греховно дело, преди
да излезе от дома си той пак коленичил за молитва пред
иконата. . Но внезапно с изумление и страх той видял как
образът на Божията Майка оживял пред очите му, а от раните
на Богомладенеца рукнала кръв. Ужасен, човекът извикал:

„О, Владичице, кой е направил това?!" „Ти и подобните
на теб грешници със своите грехове отново безмилостно
разпъвате Моя Син, както някога сториха това юдеите.
Вие ме наричате Милостива Майка, а постоянно ме
наскърбявате с лошите си дела!"Грешникът в покаяние
започнал да моли Пресвета Богородица за прошка и
милост, а Тя се обърнала към Своя Божествен Син. Три
пъти Го умолявала да прости на разпътния човек, но
Богомладенецът оставал непреклонен.

Накрая Пречистата Дева понечила да падне в нозете Му. „Какво
искаш да правиш, Майко?" - възкликнал Спасителят. „Ще стоя
на колене пред Теб заедно с този грешник, отвърнала Тя,
докато не му простиш греховете." Тогава Той Й казал:
„Законът повелява синът да почита майка си. А
справедливостта изисква законодателят да бъде и изпълнител
на закона. Аз съм Твой Син и трябва да Те почитам. Да бъде
според молбата Ти. Прощават се греховете на този човек и
нека в знак на прощение той да целуне раните Ми!“
Грешникът станал от земята, приближил се до иконата и с
благоговеен страх целунал раните на Спасителя. От този ден
той започнал да води чист и благочестив живот.
Така Божията Майка чрез Своята икона отвърнала човека от
гибелния път на греха и му дарувала неочакваната радост на
спасението. Чудото със спасението на грешника било
изобразено на икона, която получила названието „Неочаквана
радост".

КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА!
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