


     0, Владичице Богородице, наслада за душата ми, боготочна 

струя за изсъхналото ми сърце, пресветъл светилник за 

помрачения ми ум, пътеводителка на моята ленива воля, сила 

в моята немощ, одежда в моята голота, богатство в моята 

нищета, силно и бързо лекарство за неизлечимите ми рани, 

утеха в плача, утоление на сълзите, Ти, която превръщаш 

бедите в добро, облекчаваш болестите, освобождаваш от 

веригите и си надежда за спасение! Чуй моята молитва, дай 

ми време за покаяние, дай ми ревност за спасение, дай ми 

сила в трудовете за богоугождение, запази ме от напасти и от 

всяко зло, в изкушения и беди протегни ми ръка за помощ, та 

да се вдигна от своето падение и да не загина в греховете си с 

жестока смърт. 

 



През този многоскръбен живот, не ме лишавай от 

даровете на Своята милост. Помилвай по благостта Си 

всички христолюбиви люде, които стоят тук и Ти се 

молят. Младенците отгледай, младите напъти, 

старците подкрепи, малодушните утеши, заблудените 

вразуми, вдовиците и сираците защити, излей щедро 

Своята милост върху всички, които ни обичат или 

мразят. 

 

 

 



  А когато настъпи краят на живота ми и душата ми се разделя от тялото, 

бъди ми Помощница: смекчи предсмъртните болки, облекчи мъките ми 

и доведи бедната ми душа до небесните селения, та да не ме грабнат 

тъмните бесовски сили и да не ме завлекат в дълбините на ада. О, 

Преблага Владичице Богородице, умиление на душата ми! Съгрей 

моето хладно във вярата и любовта сърце със сълзи на умиление и по 

молитвите на преподобни Серафим Саровски, който така горещо Те е 

почитал, изпрати на мен, скръбния и обремен от грехове, радост и 

утеха, Да не остане, о, Богоневесто, безплодно моето упование на Теб, 

но да се удостоя да получа онова, което моля от моя Бог и Спасител, 

Твой Син и наш Господ Иисус Христос. Нему подобава слава и 

владичество, чест и поклонение, с Безначалния Му Отец и с Всесветия 

и Животворящ Негов Дух сега и всякога, и во веки веков. Амин! 

  



     Този чудотворен образ на Божията Майка представлява рядко 

срещан иконографски вариант на иконата „Умиление", където 

Светата Дева се изобразява без Богомладенеца - изправена и 

вглъбена в гореща молитва. 

      Голямото народно почитание към иконата е свързано с живота 

на прославения руски светец преп. Серафим Саровски. Това 

била неговата килийна икона. Пред нея той денонощно се 

молел, а с елей от неугасващото кандило, което горяло пред 

чудотворния образ, помазвал страдащи от различни болести и 

те получавали изцеление. Известна е дълбоката почит и 

безграничната любов на великия старец към Божията Майка. 

Затова той се удостоил да бъде Неин „възлюбен избранник", 

както Самата Тя благоволила да го нарече при едно Свое 

явяване.  



Тя три пъти го изцелявала от смъртоносни болести и 12 пъти му се 

явявала по дивен начин. Особено знаменателно било явяването 

Й на празника Благовещение, когато Тя го посетила във велика 

слава, придружена от 12 девици - мъченици и преподобни, и му 

открила, че той скоро ще се пресели в небесните обители. На 

2/15 януари 1833 г. преп, Серафим предал душата си в Божиите 

ръце, коленичил на молитва пред своята любима икона на 

Божията Майка, която обичал да нарича „Радост на всички 

радости". В навечерието на неговата мирна кончина, иноците 

чували светия старец да пее възторжено в килията си хвалебни 

молитви и пасхални химни. 

 

 

 

 



След неговата смърт игуменът на Саровския 

монастир предал чудотворната икона на сестрите 

от Дивеевската обител, която св. Серафим 

приживе основал и ръководел, свято следвайки 

волята на Небесната Царица. По думите на 

стареца Сама Пресв. Богородица била Върховната 

игуменка на монастира, а измежду сестрите се 

избирали само наместнички, които в храма стоели 

зад кивота с драгоценния образ на „Серафимо-

Дивеевското умиление". През страшните години 

на безбожната власт многопочитаната светиня по 

чудо била съхранена от унищожение и се пази до 

наши дни. 

 

 



               КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА! 
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