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на Успение Богородично 

Произнесено в руската църква "Св. Николай", гр. София, 15/28.УШ.1946 г. 

За непрестанното застъпничество на Божията Майка 

... и с Твоите молитви избавяш от смърт нашите души\ (Из тропара на 

празника) 

ГОСПОД е казал: Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите... 

Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син му хляб, да му даде 

камък, и кога поиска риба, да му даде змия? И тъй, ако вие, бидейки 

лукави, умеете да давате на чедата си добри даяния, колко повече вашият 

Отец Небесен ще даде блага на ония, които Му искат (Мат. 7:7, 9-11). С 

тези думи Господ ни вдъхва надежда и увереност, че и нашите молитви 

към Бога ще бъдат изпълнени от Него. Но ако Господ изпълнява молитвите 

на грешните хора, то нима може да отвърне лицето Си от Своята Пречиста 

Майка, когато Тя възнася пред Неговия престол молитви за нас, грешните? 

При това, Нейните молитви са неуморни, непрестанни, защото в кондака 

на днешния велик празник за Нея се казва: незаспиващата в молитви 

Богородица. 

Нека добавим и това, че когато св. Андрей, юродив заради Христа, видял 

Божията Майка, му било показано, че в Своите молитви към Бога Тя се 

облива в сълзи. 

Така се моли за нас Божията Майка, защото много ни обича. "Много 

обичам християнския род", казала Тя, когато се явила във видение на един 

Божий угодник. А християнският род, т.е. православните християни, 

заради своите грехове винаги се намират във всевъзможни бедствия и 

смъртни опасности, които изискват непрестанното застъпничество на 

Пресвета Богородица за нас, грешните, пред Божия престол. Ето защо 

светата Църква в думите на кондака в чест на днешния празник я нарича 

незаспиваща Молитвеница за нас пред Нейния Син, нашия Господ Иисус 

Христос. 

Какво иска да ни каже светата Църква с тези слова на празничния кондак? 

Щом Пречистата Божия Майка непрестанно се моли за нас, то нека и ние 

постоянно да И се молим, ако искаме да изпитваме в живота си силата на 



Нейното застъпничество пред Бога. Към това ни призовава Църквата в 

друга молитва към Нея със следните думи: Ние, недостойните, никога няма 

да престанем, Богородице, да разказваме за Твоите чудеса. 

А и как можем да не прибягваме, и то постоянно, към молитвения покров 

на Пресвета Богородица, когато дяволът с всички свои духове на 

тъмнината непрекъснато ни напада чрез нашите страсти. Най-отличително 

свойство на бесовете е злобата. Поради това си свойство всички те са 

наричани духове на злобата. Такава злоба дяволът се опитва да внедри и в 

нашите сърца, като възбужда у нас страстта на гнева, защото той знае, че 

тази страст е причината за повечето нещастия в човешкия живот. Разбира 

се, гневът и злобата само тогава ще имат място в нас, когато ставаме 

причастни на гордостта и тщеславието - началото на всички пороци. Затова 

бесовете повече от всичко се стараят да вкоренят в нас тези пагубни 

страсти. Но известно е, че много хора погиват и от други страсти, особено 

от страстта на блуда. Всички тези страсти са средство, чрез което дяволът 

постоянно ни напада, като ни хвърля в море от големи нещастия и ни 

погубва за временното и вечното щастие. Затова, мои възлюбени в Христа 

чеда, нека винаги да бъдем със Света Богородица. Нека молитвата към Нея 

да бъде първото движение на ума и сърцето ни във всички наши напасти - 

и вътрешни, и външни, - които изпитваме от бесовете, от самите себе си и 

от злите хора. Не напразно св. Серафим Саровски винаги и в устата, и в 

сърцето си е носел името на Божията Майка, винаги с голяма любов и 

благоговение го е произнасял и е напътствувал всички, които отивали при 

него, да се обръщат към това превъжделено име, като към котва на нашето 

спасение, като към едно от най-могъщите и спасителни за нас средства в 

борбата ни с всяко зло. И ние знаем, възлюбени, как нашата Пречиста 

небесна Застъпница се е отнасяла за това към преподобни Серафим. Тя го 

наричала Свой любимец. Тя никога не отказвала да изпълни молитвите му. 

Имало дори случаи, когато според Божията присъда болният трябвало да 

умре, но по молитвите на св. Серафим получавал изцеление. Св. отци на 

Църквата казват, че бесовете треперят от името на Божията Майка, защото 

Тя е родила нашия Спасител, Единородния Син Божий, Който е разрушил 

и до свършека на вековете ще разрушава делата на дявола, търсещ как да 

ни откъсне от Христа и да ни погуби навеки. Образът на Божията Майка е 

непоносим за бесовете. Нейното име е омразно на дявола. Следователно 

това име е спасително за нас. Оттук става ясно колко е необходимо винаги 

да прибягваме към молитвения покров и застъпничество на Пречистата 



Божия Майка. И колкото повече молитвено се обръщаме към Нея, толкова 

повече ще се проявява в живота ни Нейният покров и Тя ще бъде 

незаспиваща Молитвеница за нас пред нашия Господ Иисус Христос, за 

което свидетелствуват приведените вече слова на празничния кондак. 

Нека помним, възлюбени, и по-нататъшните думи, изречени за Пречистата 

Божия Майка в този кондак: ... неизменната в Своето застъпничество 

Надежда. С тези думи светата Църква иска да ни каже, че всички наши 

молитви, отправени към Божията Майка, непременно ще бъдат изпълнени 

от Нея. Тя изпълнява молитвите, отправени към Нея дори от най-големи 

грешници. Така Пречистата Божия Майка изпълнила молитвата на блаж. 

Теофил, който се отрекъл от Христа и засвидетелствувал това отричане със 

собствената си кръв и с разписка, дадена от него на дявола. Така изпълнила 

Тя молитвата на Мария Египетска и я направила от най-голяма грешница 

дивен съсъд на Божията благодат. Така изпълнила и молитвата на един 

разбойнически главатар, който наред с извършваните от него грабежи, 

обири и убийства всеки ден тайно от останалите разбойници четял пред 

иконата на Божията Майка молитвата Богородице Дево, радвай се... Заради 

тази молитва Тя го довела до покаяние и направила главатаря заедно с 

неговите разбойници истински монаси. 

Така ще изпълни Божията Майка и нашите молитви, въпреки всички наши 

грехове. Нека само винаги се обръщаме към Нейното небесно 

застъпничество. Нека колкото се може по-често с уста и сърце да 

произнасяме молитвата Богородице Дево, радвай се и да се обръщаме към 

Нея с краткия молитвен зов: Пресвета Богородице, спаси ни. И Нейният 

всемогъщ майчински покров винаги ще бъде разпрострян над нас. 

Пресветата Божия Майка винаги ще бъде с нас по време на нашите 

напасти. Тя ще ни избавя от всички беди в нашия временен живот, ще ни 

избави и от най-голямото нещастие - от смъртта на нашите души, т.е. от 

вечното наше разединение с Христа, от вечните адски мъки. Ако 

постоянно се обръщаме с молитва към Божията Майка, Тя ще изпълни над 

нас словата, отправени към нея в днешния празничен тропар: и с Твоите 

молитви Ти избавяш от смърт нашите души. Амин. 



ПРАВОСЛАВНИ ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ 

Всички книги в този сайт ги има свободно в интеренет 

пространството на съответните сайтове, които съм посочила. 

Аз само съм ги събрала на едно място и преобразувала в 

различни формати, за да могат да се четат от различни 

устройства.  

Ако оценявате труда ми и харесвате сайта може да направите 

дарение. 
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