


     0, Пресвята и Преблагословена Дево, Владичице Богородице! 

Обърни милостивия си взор към нас, които стоим пред Твоята 

свята икона и с умиление Ти се молим. Изведи ни от 

греховната дълбина, просвети нашия ум, помрачен от страсти, 

и излекувай раните на нашите души и тела. Защото нямаме 

друга помощ, ни друга надежда, освен Тебе, Владичице. Ти 

знаеш цялата ни немощ и нашите съгрешения. Към Тебе 

прибягваме и Ти зовем: не ни оставяй без Твоята небесна 

помощ, но се застъпвай винаги за нас и по Своето неизказано 

милосърдие и щедрост спаси и помилвай нас, погиващите. 

Дарувай ни да поправим греховния си живот и ни избави от 

скърби, беди и болести, от внезапна смърт, от ада и вечните 

мъки. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Защото Ти, Царице и Владичице, си бърза Помощница и 

Застъпница на всички, които прибягват към Тебе, Ти си 

сигурно Прибежище на каещите се грешници. Дарувай ни, 

Преблага и Всенепорочна Дево, християнска кончина на нашия 

живот, мирна и непосрамваща, и ни удостой по Твоето 
ходатайство да се вселим в Небесните обители, където 

праведните с непрестанна радост прославят Пресветата Троица 

-Отец, Син и Дух Светии, сега и всякога, и во веки веков. 

Амин! 

 

 

 



     Застъпнице усърдна, благоутробна МАЙКО на Господа, към Тебе 

прибягвам аз, окаяният и най-грешният от всички хора. Чуй 

моята молитва, чуй моя вопъл и стенание. Защото беззаконията 

ми превишиха главата ми и аз като кораб в морската дълбочина 

потъвам в бездната на собствените си грехове. Но Ти, Всеблага 

и Милосърдна Владичице, не отхвърляй мен, отчаяния и 

погиващия в греховете си. Помилвай мен, каещия се за своите 

злодеяния, и изведи заблудената ми, окаяна душа на правия път 

на спасението. 

      На Тебе, Владичице моя Богородице, възлагам цялото си 

упование. Ти, Майко Божия, ме запази под Своя свят покров 

сега и всякога, и во веки веков. Амин! 

 



     От древни времена християните вярват в благодатната сила на 

Пресвета Богородица милостиво да търси и спасява дори най-

безнадеждно погинали души. Затова Тя с право е наричана 

„Търсеща погиналите". 

     Тази Своя сила Божията Майка явила особено ярко през VI в. в 

малоазийския град Адан, като избавила от вечна гибел падналия 

в тежък грях иконом на тамошната църква Теофил. Преди това 

смирен и добродетелен, Теофил се поддал на изкушение и 

заслепен от страст, стигнал дотам, че се отрекъл от Христа и 

предал душата си на сатаната. Но Божията милост не го 

оставила. Измъчван от съвестта си, Теофил започнал дълбоко да 

се кае и да моли Св. Богородица за застъпничество. 

Четиридесет дни и нощи той прекарал в непрестанна молитва, 

плачейки в покаяние пред Нейната икона.  

 



     И Пресвета Богородица - Надеждата на безнадеждните - 

измолила за него прошка от Бога. Теофил изповядал пред 

всички своя грях, върнал се към добродетелния си живот и 

достигнал високо духовно съвършенство. 

     В Русия иконата „Търсеща погиналите "-се прославила през 

XVII в., след като спасила от сигурна смърт селянина Феодот 

Обухов. Застигнат от страшна зимна буря, той бил обречен на 

сигурна смърт, но с вяра призовал Божията Майка и дал пред 

Нея обещание, че ако се спаси, ще поръча копие на 

чудотворната Й икона „Търсеща погиналите".  



 

 Молитвата му била чута - той внезапно се намерил до селска 

къща, чиито обитатели били призовани от тайствен глас да 

излязат и да помогнат на замръзващия селянин. Известни 

са няколко чудотворни икони под това название, чрез които 

Пресвета Богородица е оказвала милост на хора, намиращи 

се в безнадеждни обстоятелства. Към тази икона 

прибягвали за помощ при смъртоносни епидемии, пред нея 

се молели семейства, за да бъде спасен бракът им, търсели 

помощ хора, затънали в пиянство и пороци, умиращи в 

нищета, страдащи от неизлечими болести. Горещи молитви 

пред иконата отправяли и майки за своите погиващи деца. 

И Небесната Царица като Всемилостива Застъпница 

изпращала на всички Своята помощ, подкрепа и утешение. 

 

  

 



               КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА! 
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