
 

(Творение на светителя Димитрий Ростовски) 
  

Един старец от богоносните отци, като стоял на молитва и бил обхванат от възторг, 

чул гласа на нашия Господ Иисус Христос как разговаря с Пречистата и Пресвята 

Богородица, Своята майка, и Й казва: 

- Кажи ми, Майко Моя, колко най-големи болки претърпя заради Мене, докато живя в 

света? 

И рече Пресвятата: 

- Сине и Боже Мой! Пет най-големи болки претърпях заради Тебе: първата  когато чух 

от Симеон Пророк, че ще Те убият; втората  когато като Те търсех в Иерусалим три 

дена, не Те видях; третата  когато чух, че иудеите са Те хванали и са Те вързали; 

четвъртата  когато Те видях Разпнат на кръста между разбойниците; петата  когато 

видях да Те полагат в гроба. 

И рече Й Господ: 

- Казвам Ти, Майко Моя: ако някой почете всяка от тези Твои болки всеки ден с 

молитвата Ми “Отче наш” и с Архангелското приветствие “Богородице Дево, радвай 

се”  за първата болка ще му дам познание за греховете му и съкрушение за тях; за 

втората  ще му дам прошка на всичките му грехове; за третата  ще му възвърна 

добродетелите, погубени заради греховете му; за четвъртата  ще го нахраня преди 



смъртта му с Моето Тяло и Божествената Ми Кръв; за петата  Сам ще се явя в часа на 

смъртта му и ще приема душата му във вечния живот. Амин. 

По видението на този богоносен старец от светителя Димитрий Ростовски били 

написани следващите молитви. 

  

Начало към молитвите: 

 

Слава на Тебе, Христос, моя Бог, че не ме погуби, грешния, с беззаконията ми, но и досега 

търпиш моите грехове. (Поклон) 

Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях; дарувай ми, Господи, да не 
прогневявам Тебе, моя Създател, нито със слово, нито с дело, нито с помисъл, но всичките ми 
дела, намерения и помисли да бъдат за слава на Твоето пресвято име. (Поклон) 

Боже, бъди милостив към мене, грешния, през целия ми живот: не ме оставяй при смъртта ми и 
след моя край. (Поклон) 

И коленичил на земята, кажи: 

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, приеми ме, мъртвия по душа и ум.            

Приеми ме, грешния, блудния, скверния по душа и тяло. Премахни безсрамната ми нечистота и 
не отвръщай лицето Си от мене, не казвай, Владико: “не те познавам”, но чуй молитвата ми и 
ме спаси, защото е безкрайна щедростта Ти и не искаш смъртта на грешника; няма да Те 
оставя, Създателю мой, и няма да отстъпя от Тебе, докато не ме чуеш и не ми простиш 
всичките ми грехове заради молитвите на Твоята Пречиста Майка, застъпничеството на 
честните безплътни Небесни Сили, на светия славен мой Ангел Пазител, на Твоя Пророк, 
Предтеча и Кръстител Иоан, на богоречивите Ти апостоли, на светите и добропобедни 
мъченици, на преподобните и богоносни наши отци и на всички Твои светии, помилуй и спаси 
мене, грешния. Амин. 

Царю Небесний, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, 

съкровище на благата и Подателю на живота: дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка 
сквернота, и спаси, Благий, душите ни. 

Светий Боже, Светий Крепки, светий Безсмъртни, помилуй нас. (три пъти) 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и всякога, и во веки веков. Амин. 



Пресвета Троице, помилуй нас; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията 

ни; Светий, посети и изцели немощите ни заради Твоето име. 

Господи, помилуй. (три пъти) 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и всякога, и во веки веков. Амин. 

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде 

Твоята воля както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам 
дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но 
избави ни от лукавия. 

Защото Твое е царството и силата, и славата вовеки. Амин. 

 

Богородице Дево, радвай се!                                                                                  

Благодатна Марийо, Господ е с Тебе. Благословена си Ти между жените и благословен е 

плодът на Твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души. 

 

След това: 

  

Молитва първа 
  

О, Милосърдна Майко, Дево Марийо, аз, грешният и непотребен Твой раб, като си припомням 
Твоята болка, когато си чула от Симеон Пророк за безмилостното убиване на Твоя Син, нашия 
Господ Иисус Христос, Ти принасям тази молитва и Архангелския поздрав. Приеми ги в чест и 
памет на Твоето страдание и моли Твоя Син, нашия Господ Иисус Христос, да ми дарува да 
позная греховете си и да се съкрушавам за тях. (Поклон) 

  

                                                 Молитва втора 
  

Отче наш... Защото Твое е царството... 



Богородице Дево, радвай се! 

О, Богоблажена и Пренепорочна Майко и Дево, приеми от мене, грешния и непотребен Твой 
раб, тази молитва и Архангелския поздрав в чест и памет на Твоето страдание, когато си 
оставила Твоя Син, нашия Господ Иисус Христос, в църквата и три дена не си Го видяла; моли 
Го и измоли от Него прошка и заличаване на всичките ми грехове, Едничка Благословена. 
(Поклон) 

  

Молитва трета 
  

Отче наш... Защото Твое е царството... 

Богородице Дево, радвай се! 

О, Майко на Светлината, Преблагословена Дево Богородице, приеми от мене, грешния и 
непотребен Твой раб, тази молитва и Архангелското приветствие, в чест и памет на Твоето 
страдание, когато си чула, че Твоят Син, нашият Господ Иисус Христос, е уловен и вързан. 
Моли Го да ми върне добродетелите, погубени поради греховете ми, та да Те величая 
Пречиста, навеки. (Поклон) 

  

Молитва четвърта 
  

Отче наш... Защото Твое е царството... 

Богородице Дево, радвай се!... 

О, Изворче на милосърдието, Дево Богородице, приеми от мене, грешния и непотребен Твой 
раб, тази молитва и Архангелското приветствие в чест и памет на Твоята болка, когато си 
видяла на кръста между разбойниците Твоя Син, нашия Господ Иисус Христос; Него моли, 
Владичице, да ми даде дара на Своето милосърдие в часа на смъртта ми и да ме удостои да се 
причастя с Неговото тяло и Божествената Му кръв, та да славя Тебе, моя Застъпнице, навеки. 
(Поклон) 

  



Молитва пета 
  

Отче наш... Защото Твое е царството... 

Богородице Дево, радвай се!... 

О, Надеждо моя, Пречиста Дево Богородице, приеми от мене, грешния и непотребен Твой раб, 

тази молитва и Архангелското приветствие в чест и памет на Твоята болка, когато си видяла да 
полагат в гроба Твоя Син и наш Господ Иисус Христос; Него моли, Владичице, да ми се яви в 
смъртния ми час и да приеме душата ми за вечен живот. Амин. (Поклон) 

  

О, Премилостива Дево, Владичице Богородице, чедолюбива Гълъбице, Всевластна Царице на 

небето и земята, благосклонна Застъпнице за всички, които отправят молбите си към Тебе, 
Утешителко на скърбящите, приеми от мене, грешния и непотребен Твой раб, тези петочислени 
молитви, в които си припомням Твоите земни и небесни радости и с умиление Ти зова така: 

(Земните радости) 

 Радвай се, че си заченала в утробата безсеменно Христос, нашия Бог. Радвай се, че си Го 

носила в утробата Си без болка. Радвай се, че си родила по чуден начин. Радвай се, че си 
възприела от влъхвите-царе дарове и поклонение. Радвай се, защото си намерила сред 
учителите Твоя Син и Бог. Радвай се, защото Роденият от Тебе преславно възкръсна от 
мъртвите. Радвай се, Ти, Която си видяла възнесението на Твоя Създател, и Сама с душа и 
тяло си се въздигнала към Него. 

(Небесните радости)  

Радвай се, защото си Преславна повече от Ангелите и от всички заради Девството Си. Радвай 

се, защото сияеш близо до Пресветата Троица. Радвай се, Миротворице наша. Радвай се, 
Властителко, на Която се подчиняват Небесните Сили. Радвай се, защото повече от всички 
имаш дръзновение към Своя Син и Бог. Радвай се, Милосърдна Майко на всички, които 
прибягват към Тебе. Радвай се, защото Твоята радост няма да свърши навеки! 

И бъди милостива към мене, недостойния, в деня на смъртта ми по истинното Ти обещание, та 
с Твоето водителство да бъда насочен към горния Иерусалим, в който прославено царстваш с 
Твоя Син и наш Бог, на Когото подобава всяка слава, чест и поклонение с Отца и пресветия Дух 
във вечните векове. Амин. 



 

От нечистите ми устни, от мерзкото ми сърце, от нечистия ми език и от осквернената ми душа 

приеми, Владичице Царице, тази прослава, Радосте моя. Приеми я, както прие двете лепти на 
вдовицата, и ми дарувай да принеса достоен дар на Твоята благост. О, Владичице моя, 
Пречиста Дево, Небесна Царице, както искаш и благоволиш, научи ме как подобава да Ти се 
моля, на Тебе, Майко Божия, Прибежище и Утешение на грешните. Радвай се, Владичице, та и 
аз, многогрешният Твой раб, радостно да зова към Тебе, Всепета Майко на нашия Христос Бог. 
Амин. 

Взирам се в Твоята пресвята икона и като че Самата Тебе истинската виждам, Богородице, от 

душа със сърдечна вяра и любов припадам пред Тебе и се покланям на Тебе и на Предвечния 
Младенец, нашия Господ Иисус Христос, Когото държиш на ръката Си, боголепно Те почитам и 
със сълзи Те моля, покрий ме с Твоя покров от видимите и невидимите врагове, защото Ти 
въведе човешкия род в Небесното Царство. Амин. 

 

След това: 

Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и 

пренепорочна, и Майка на нашия Бог. По-чтима от Херувимите и несравнено по-

славна от Серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, Която си наистина 

Богородица, Те, величаем. 

 

              Страници посветени на  Пресвета Богородица: 

 

 www.sveta-gora-zograph.com 

 http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/09.08_Rozhdestvo_Bogorodichno.htm 

 http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/11.21_Vavedenie_Bogorodichno.htm 

 http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/03.25_Blagoveshtenie.htm 
http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/10.01_Pokrov_Bogorodichen.htm  

 http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/08.15_Uspenie_Bogorodichno.htm 
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