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Нило-Сорския
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В НЕДЕЛЯ
О, Всемилостива Богородице Дево, Майка на щедростите
и човеколюбието, прелюбезна
надеждо и упование мое! О,
майко на пресладкия, премногожелан и превъзходящ всяка
любов Спасител Иисус Христос,
човеколюбец и Бог мой, Светлина на помрачената ми душа!
Пред Тебе припадам аз, много
грешният и безнадеждният, и на
Тебе се моля, която си източника на милосърдието, Дево
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Марие,
която
си
родила
безкрайното милосърдие щедрост и човеколюбие; помилуй
ме, помилуй, викам Ти болезнено, помилуй ме, защото съм
наранен, като попаднал на
жестоки разбойници и съм
лишен от божественото облекло.
Ето, лежа и изнемогвам в
гнойни рани, поради своето
безумие. Владичице моя, Богородице, моля Те смирено,
погледни ме с Твоите милостиви
очи и не се погнусявай от мене,
който съм съвършено помрачен
и осквернен, потънал в тинята на
плътските похоти, от където не
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мога да изляза. Умилостиви се,
прочее, над мене и ми подай
ръка за помощ, като ме извадиш
от дълбините на греха. О,
радосте моя! Избави ме от изкусители, просвети лицето си над
Твоя раб; спаси загиващия,
очисти осквернения, и възстанови падналия в греховете,
понеже само Ти можеш да
направиш всичко това, като
Майка на Всемогъщия Бог.
Излей върху мене елея на
Твоето милосърдие и да бъда
винаги под Твоята благодат,
защото само на Тебе имам
надежда през целия си живот,
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затова не ме отхвърляй, Дево, но
виж скръбта ми и желанието на
душата ми и ме приеми и спаси,
о, Ходатайнице на моето спасение.
Амин.

В ПОНЕДЕЛНИК
От скверните ми уста
приеми моления, о, нескверна,
чиста и пречиста Богородице
Дево, и не се погнусявай от
моите думи, о, Радосте моя!, но
погледни на мене и ме
помилвай, като Майка на моя
Създател. През всичкото време
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на живота ми не ме оставяй,
Владичице, защото Ти знаеш, че
на Тебе съм възложил всичката
си надежда и упование; не ме
оставяй и във времето на
смъртта ми, но ми се яви на
помощ, Помощнице моя, която
си радост и сладост моя: не ме
оставяй и тогава, надеждо моя,
за да се не посрамя. Аз,
окаяният, зная, Дево, че съм
провинен в много грехове и
треперя като си помисля за онзи
час; но Ти, Която си радост моя,
яви ми тогава лицето си и ме
удиви с Твоята милост, Ходатайнице на спасението ми; запази
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ме, Владичице, от страшните и
грозни изпитания на въздушните
духове и от тяхната бесовска
злоба и всичката ми тогавашна
скръб и плач Ти обърни на
радост с Твоето посещение.
Сподоби ме безопасно да премина началствата и властите на
тъмнината и да достигна да се
поклоня пред престола на
седящия в слава Христос и Бог
наш, с безначалния Негов Отец
и Пресвятия Дух во веки.
Амин.
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ВЪВ ВТОРНИК
О, Пресветая Владичице
моя Богородице, по-чиста от
ангелите и архангелите, от
херувимите и серафимите и посвята от всички светии, Дево
Майко Божия! Спаси мене,
смирения и грешен Твой раб; Ти
знаеш, всемилостива Госпожо,
че надеждата, която имам към
Бога, на Тебе я възлагам и
нямам друго спасително прибежище освен Тебе, о, Всеблага.
Ти си моя крепост, Владичице,
Ти си моя сила, Ти си моя
радост в скърбите ми, Ти си
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мое пристанище в изкушенията,
Ти си мое изправление в
паденията, Ти си мое всенадеждно спасение, о, Майко на
моя Създател и Господ! Помогни ми да изплувам от
дълбините на живота, където
бедствувам всред лютите борби
на греховния потоп. Подай ми
ръка за помощ, Помощнице моя,
и ме избави от дълбоката тиня,
за да не потъна в бездната на
отчаянието: буря от грехове и
страсти се надига върху мене и
вълните на беззаконието ме
потопяват. Но Ти, милосърдна
Майко, изведи ме на тихо и
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спасително пристанище, Надеждо на безнадеждните и Ходатайница на моето спасение.
Амин.

В СРЯДА
Богородице, Ти си мое
упование, Ти си ми стена и
благонадеждно пристанище и
спасително прибежище, когато
съм преуморен от своите люти
страсти. Спаси ме от всички мои
врагове, които гонят душата ми
и я улавят чрез различни
изкушения. Не мога да вървя по
светия път поради многото
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примки, които ме спъват: много
съблазни и неудобства, много
суети и слабости телесни и
душевни ме завладяват и аз
падам в грехове. И понеже тия
дяволски примки ме овързват и
задържат, то аз, окаяният, нищо
добро не мога да сторя. И макар,
че искам да се покая, но моето
нечувствие и ожесточение ме
спират. Когато пък съм принуден да плача, то нямам сърдечно съкрушение, нито сълзи
на разкаяние. Ах, колко съм
окаян, колко съм беден! Ах,
какво лишение! Към кого, прочее, да прибегна аз, виновният?
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Тъкмо към Тебе, благоутробна
Майко на нашия Господ и
Спасител, Която си надежда на
безнадеждните и стена и покров
на тези, които прибягват при
Тебе. И тъй, не отхвърляй мене,
блудния, и не се погнусявай от
мене, осквернения: Ти едничка
си ми била утеха през целия ми
живот, Дево Марийо Богородице, и към Тебе съм прибягвал
аз във всяка нужда с дръзновение: не ме оставяй през този
ми живот, а и във време на
смъртта ми дойди ми на помощ,
Помощнице моя, и тогава
всички мои врагове, като те
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видят, ще се посрамят и ще
бъдат победени от Тебе, Владичице и Ходатайнице на моето
спасение.
Амин.

В ЧЕТВЪРТЪК
Кой е достоен да Те
облажава, Пресвета Дево, и чии
уста са способни да възпяват
Твоето величие, което превъзхожда всяка мисъл? О, Ти
преславна Богородице, Която си
извършила тайнство непостижимо
за
човешкия
ум:
красотата на Твоето девство и
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пресветла
чистота
удивиха
херувимите и ужасиха серафимите; чудесното и нетленно
Твое раждане не може да го
изрече ни човешки, ни ангелски
език! От тебе се роди Вечният
Единороден Син Божий, Бог
Слово, Който неизказано се
въплъти, роди се и живя между
човеците и възвеличи Тебе, като
Своя Майка, и те показа на
всички твари, като царица,
Която си за нас спасително
пристанище. Затова всички
обременени от различни скърби
и болки прибягват под Твоя
покров и получават богато
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утешение и изцеление, като се
спасяват от всички беди. Ти си
наистина Майка на всички
оскърбени и обременени: на
плачущите си радост, на болните
изцеление, на юношите хранителница, на старите жезъл, на
праведните похвала, на грешните спасение, надежда и път
към покаяние. И въобще всички,
които прибягват към Тебе с вяра
и любов, Ти се застъпваш за тях,
о, всеблага Майко, и им
помагаш по всяко време.
Помогни, прочее, и на мене,
който съм отчаян поради лошите
си дела, усърдна Застъпнице на
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християнския род! Запази ме до
край, за да не погина в грехове,
защото нямам друго прибежище
и покров освен Тебе, Владичице,
Майко на живота: не ме оставяй,
но погледни на мене и ме спаси,
като знаеш съдбата ми, защото
си благословена во веки.
Амин.
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В ПЕТЪК
Под Твоята закрила искам
да живея и всичката си надежда
за спасение в Бога на Тебе
възлагам,
Владичице
Дево
Богородице. Моля Ти се, не
презирай мене, Твоя раб, поради
многото мои грехове, но виж
скръбта ми; в недоумение съм,
утеши ме, за да не падам духом
и да не погина. Простри Твоята
чиста десница и ме избави от
тинята на моите лоши деяния и
ме постави на чисто пасбище, за
да изпълнявам вечно заповедите
на Христа, Царя и Бога мой, и
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да бъда запазен от Тебе. Избави
ме от моите люти грехове,
Владичице, и ми изпрати
спасително покаяние от Твоя
Син и Бог с Твоето майчинско
ходатайство. Светлина неизречена, сияеща, просвети моята
тъмна душа, която е обкръжена
от грехове, Радосте моя, избави
ме от невидимите врагове, които
са ме заобиколили. Греховете ми
са горчиви и тежки, а при това и
враговете ми са силни; смъртта
наближава и моята съвест ме
изобличава, пъкленият огън ме
заплашва, непреставащият червей също, адска тъмнина и
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вечна мъка ме предвождат и
искат да ме погълнат заради
моите зли дела. Горко ми! Какво
да сторя тогава и към кого да
прибегна, за да спася душата си?
Към Тебе, едничка, се обръщам,
о, сладка Марийо Богородице,
Която си наслаждение на тези,
които се уповават на Тебе пред
горчивата смърт, и избавяш от
грозящия пъкъл ония, които
прибягват при Тебе. Помогни и
на мене тогава, о, Всеблага, и
много възпята: спаси ме от
ужаса при смъртния час, от
гнева бесовски; спаси ме от
злите въздушни власти, когато
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преминавам през митарствата
след смъртта си; яви ми тогава
пресветлото Си лице, Владичице, и ми помогни! О, милосърдна Майко, прояви милост към
мене, безмилостния, и помоли
Христа, Когото си родила,
нашия Спасител и Бог, Който
проля пречистата Си кръв на
кръста заради нас, да стана и аз
участник в кръста на Христа и
да заслужа да получа опрощение
на греховете си и вечно спасение
пред Бога, Неговия Отец, за да
възпявам неизказаното Твое
милосърдие,
Богородице
и
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Твоето щедро застъпничество во
веки веков.
Амин.

В СЪБОТА
Радвай се, Дево Богородице, пристанище и покров на
моята бедна душа, сладка
надежда на моето спасение!
Радвай се, Която си била
зарадвана от благата вест на
Ангела, че ще родиш Бога
Слово! Радвай се, Която си
носила в утробата Си Създателя
на всички! Радвай се, Която си
родила Бога по плът, Спаси24

теля на света! Радвай се, Която
си приела дарове от мъдреците,
които се поклониха на Родения
от Тебе, и си съхранявала в
сърцето Си всички думи, казани
от пастирите за славното
Отроче! Радвай се, Която си
намерила Детето Иисуса, Твоят,
Син и Бог в храма между
законоучителите и си се възрадвала! Радвай се, Която си
изпитвала големи болки и
страдания при разпятието и
смъртта на Твоя Син, пресладкия Иисус, а си се възрадвала
при Неговото светло възкресение в третия ден! Радвай се,
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Която си видяла възнесение в
слава небесна на Твоя Син и Бог
заедно с учениците Му! Радвай
се, Която си приела изпратения
от Него Дух Светии във вид на
огнени езици, когато си била
наедно с учениците Господни в
Сионската горница! Радвай се,
Която си живяла ангелски живот
на земята! Радвай се, Която по
чистотата превъзхождаш всички
ангелски чинове и всички
светии! Радвай се, Която си се
прославила с идването на Твоя
Син и Бог чрез Тебе! Радвай се,
Която с радост си предала
душата Си в Неговите свети
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ръце! Радвай се, Която славно си
се възнесла с тяло на небесата!
Радвай се, Която в третия ден
след смъртта си се явила на
апостолите боговидци! Радвай
се, Която си се увенчала в
небесата във вечния царски
венец от Отца и Сина и Светаго
Духа! Радвай се, Която си вечно
възпявана от всички небесни
сили! Радвай се, Която седиш в
слава близко до престола на
Света Троица! Радвай се, Която
си примирила човеците с Бога!
Радвай се Царице, Която
господствуваш над земните и
небесните! Радвай се, защото с
27

Твоето ходатайство всичко е
възможно! Радвай се, Която
спасяваш всички верни, които
прибягват при Тебе! Радвай се,
защото при Тебе се утешават
скърбящите, изцеляват се болните и бедстващите получават
на време, помощ!
И тъй, моля Те, вечно
радостна Владичице, премахни и
моя греховен плач и ми дай
спасителна радост; дай ми сълзи
на утешение, всегдашно умиление, истинско покаяние и съвършено изправление. Не се погнусявай от мене, бедния, Владичице, който вика към Тебе: ела
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ми на помощ в оня страшен час,
когато душата ми ще се разлъчва
от моето окаяно тяло; когато ще
бъда лишен от всяка помощ –
застъпи се за мене, повинния
тогава в множество грехове, за
които наказанието е вечно, за да
се не радват бесовете поради
мене и да не бъда храна на
пъкления огън.
О, Владичице моя, не
допущай душата ми да гледа
страшните и грозни демонски
мъчения, които са приготвени за
грешните, но предвари и спаси
мене, Твоя раб, в онзи ужасен
час, за да Те славословя во
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веки, Която си единствената ми
надежда и ходатайница на моето
спасение.
Амин.
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