


      0, Пресвята Дево, Майко на Всевишния Бог, Скоропослушна 

Застъпнице за всички, които с вяра прибягват към Тебе! 

Милостиво погледни от висотата на Своето небесно величие 

към мен, непотребния, който усърдно се моли пред Твоята 

икона. Скоро чуй смирената молитва, която аз, грешният, 

възнасям към Тебе, и я принеси на Твоя Син, умолявай Го да 

озари помрачената ми душа със светлината на Своята 

Божествена благодат и да очисти моя ум от суетните помисли, 

да успокои страдащото ми сърце и да изцели неговите рани, 

да ме вразуми за добри дела и да ме укрепи да Му служа със 

страх, да ми прости всички злини,които съм извършил, да ме 

избави от вечните мъки и да не ме лиши от Своето Небесно 

царство. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

О, Преблагословена Богородице, Ти си благоволила 

да наречеш Своя образ „Скоропослушница" и си 

заповядала всички да прибягват към Теб с вяра. Не 

ме оставяй в моята скръб и не допускай да погина в 

бездната на моите-грехове. В Теб, след Бога, е цялото 

ми упование и надежда за спасение и на Твоя покров 

и застъпничество предавам себе си во веки. 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! 

 



 Иконата на Пресвета Богородица „Скоропослушница" се 

намира в монастира „Дохиар" на Света Гора. Тя била 

нарисувана през X в. в нишата над входа на монастирската 

трапезария. За първи път иконата проявила своята благодатна 

сила през 1664г. Тогава монастирски трапезар бил монахът 

Нил. Всяка вечер той минавал покрай иконата със запалена 

борина. Веднъж чул от иконата глас: „Занапред не минавай 

оттук със запалена борина и не опушвай Моя образ!'' Нил се 

стреснал, но после решил, че това са думи на някой от 

братята и не им обърнал внимание, а все така продължавал да 

минава покрай иконата със запалена борина. И ето че скоро 

след това отново чул глас: „Монахо, недостоен за това 

звание! Докога тъй безсъвестно и безсрамно ще опушваш 

Моя образ?" 

 



    След тези думи нерадивият трапезар изведнъж ослепял. 

На сутринта братята го намерили да лежи в несвяст пред 

иконата. Когато дошъл на себе си, Нил със сълзи 

разказал за станалото, изповядвайки своя грях. Монасите 

се поклонили на светата икона, запалили пред нея 

неугасващо кандило, а на новоизбрания трапезар 

заръчали всяка вечер да кади тамян пред светия образ. 

Нил с дълбоко покаяние молел Божията Майка за 

прошка, твърдо решен да не си отива оттам, докато не 

получи изцеление. И Всемилостивата Ходатайка на 

грешните скоро му простила.  



 

 Един ден, когато плачел пред иконата, той чул отново 

тих глас: „Нил, твоята молитва е приета. Прощавам ти 

и ти връщам зрението. Кажи на братята от монастира, 

че Аз съм тяхна Закрилница и Защитница. Нека те и 

всички православни християни прибягват към Мен и 

Аз никого не ще оставя без помощ. За всички, които 

Ме призовават, ще бъда Ходатайка и по молитвите Ми 

Моят Син ще изпълнява техните прошения. А тази 

икона ще се нарича „Скоропослушница", защото Аз 

скоро ще чувам всички, които се молят пред нея, и ще 

им явявам Своята милост." Нил прогледнал, а мълвата 

за чудото бързо се разнесла из целия Атон. От този ден 

иконата станала източник на множество чудеса. 

 

 



               КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА! 
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