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8. Молитва

Дево, Владичице, Богородице, спасение на целия християнски род!

Ти,  като  майка,  не  преставаш  да  промисляш  за  нас  и  като

чедолюбива  и  милостива,  винаги  ни  изпращаш  Твоите

благодеяния, като ме спасяваш, покриваш, запазваш и избавяш от

опасности и изкушения, освобождаваш ме от множество грехове; а

ние  благодарим  за  това,  проповядваме  милостите,  не  скриваме

благодеянията,  на  висок  глас  възпяваме  Твоите  чудни  дела,

прославяме  Твоето  състрадание,  величаем  Твоя  промисъл,

възпяваме  Твоето  застъпничество,  славословим  Твоето

милосърдие  и  спомняйки  си  за  Твоите  велики  дарове  през

изтеклото време и за това,  от какви опасности сме се  избавили,

като  наш  дълг,  Ти  принасяме  тази  благодарствена  песен,  далеч

несъответстваща  на  Твоите  благодеяния.  Защото  какво  би  им

съответствало? Но ние дръзваме да умоляваме Твоето милосърдие

да се смилиш над Твоите служители и да принесеш за нас моление

на родения от Тебе наш Бог, да ни избави от вечната мъка, за да

прославяме всесветото име на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и

винаги, и във вечни векове.

Ти виждаш, всесвята Владичице Богородице, с колко бедствия ни

обкръжава лукавият и всезлобен демон, Ето, той ни внушава да се

предаваме на много и неописуеми страсти. Затова, стани и не ни

отхвърляй докрай. Защо отвръщаш лицето Си и забравяш нашата

нищета? Разкъсай мрежите на лукавия, изтреби воюващите против

нас,  прекрати  с  Твоето  ходатайство  Божия  гняв,  надигнал  се

поради  многото  мои  грехопадения.  Когато  към  многото

благодеяния добавиш и това; ние ще прославим всесвятото име на

Твоя Син и наш Бог, заедно с безначалния Негов Отец.

Владичице Богородице, Която си носила в утробата Си Спасителя

Христос,  нашия Бог,  на  Тебе  възлагам всичката  си  надежда,  на

Тебе  се  доверявам,  по-висша  от  всички  небесни  Сили.  Ти,

Пречиста, ме запазвай с Твоята Божествена благодат, изправи моя

живот и го ръководи съгласно със святата воля на Твоя Син и наш

Бог.  Ти  ми  дарувай  прошка  на  грехопаденията;  бъди  ми

прибежище,  покров,  защита  и  ръководителка,  преселваща  във

вечния  живот.  И  в  смъртния  час  не  ме  оставяй,  о,  Владичице,

Владичице, но побързай да ми помогнеш и ме избави от горчивото
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бесовско  мъчение.  Защото,  ако  поискаш,  Ти  имаш и  сила,  като

блага  Майка на Христос,  нашия Бог.  Ти единствена,  Владичице

Богородице,  си  превъзнесена  над  цялата  земя;  и  Тебе,

Богоневестна, благославяме с вяра, честваме с любов, покланяме

Ти  се  със  страх,  винаги  величаейки  и  облажавайки  Те  с  чест.

Защото  Ти  си  почест  на  почестите,  богатство  на  богатствата,

висота на висотите.

Но, о, Владичице, мое утешение от Бога, божествено оросяване в

изгарящия  ме  зной,  капка,  изливана  от  Бога  за  изсъхналото  ми

сърце, лъчезарен светилник за моята помрачена душа,  посочване

на  пътя  в  моето  недоумение,  сила  в  немощта,  прикриване  на

голотата, лекарство за неизцелимите рани, изтриване на сълзите,

прекратяване  на  въздишките,  промяна на  съдбите,  облекчение в

мъчителните  болки,  разкъсване  на  моите  вериги,  надежда  за

спасението ми — изслушай моите молитви, смили се над моите

въздишки, приеми моята скръб, помилуй ме, трогвайки се от моите

сълзи. Бъди милосърдна към мен, като Майка на човеколюбивия

Бог.  Погледни  милостиво  на  моята  молба,  изпълни  моето

неутолимо  желание;  като  подобен  на  Тебе  раб  и от  един род с

Тебе,  ме  присъедини  към  Себе  Си  в  земята  на  кротките,  в

жилищата  на  праведните,  в  лоното  на  светиите;  заедно  с  Тебе,

застъпничество на всички, радост и светло доволство на всички,

сподоби ме  (за  това  Те  моля)  да  се  развеселя  в  онази  истинна,

необяснима радост на родения от Тебе Бог и Цар, в неизказания

Негов  чертог,  в  непрестанното  наслаждение,  в  незалязващото  и

безпределно Негово царство. Да, Владичице моя, прибежище мое,

живот и защита, оръжие и похвала, моя надежда и сила, дай ми да

се  насладя с  Тебе на неизповедимите и непостижими дарове  на

Твоя Син в небесното жилище. Защото зная, че Ти, като Майка на

Всевишния, имаш, наистина имаш и силата,  съпътстваща Твоето

желание.  Затова  дерзая;  и  да  не  се  измамя  в  очакването  си,

всепречиста Господарке, но да получа очакваното, Богоневестна,

Която непостижимо за ума си родила Надеждата на всички, нашия

Господ Иисус Христос, истинния Бог и Владика. На Него подобава

всяка  слава,  чест  и  поклонение  с  безначалния  Негов  Отец  и

всесветия,  благ  и  животворящ Негов  Дух,  сега,  и  винаги  и  във

вечни векове! Амин.
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