
Акатист на Пресвета Богородица  пред нейната икона, именувана „Защитница - 

Несебърска“ 

 

Тропар гл. 2 

 

Спаси от беди Твоите раби, Богородице, 

защото всички, подир Бога, към Тебе 

прибягваме, като към неразрушима стена и 

застъпница и като защитница на нашия 

живот! 

 

Кондак гл. 2 

 

Нямаме друга помощ, нямаме друга защита, 

освен Тебе, Пречиста Дево, Ти ни помогни, 

на Тебе се надяваме, с Тебе се хвалим, 

защото сме Твои раби, да не се посрамим. 

 

Величание: 

 

Величаем Те, Богородице Дево и Те 

облажаваме като Защитница на нашия 

живот, а Ти се моли за нас на Христа, нашия 

Бог! 

 

 

 

 

Кондак 1 

На Тебе, Богородице, Поборнице Воевода и Защитница на православните християни 

от техните видими и невидими врагове, ние, Твоите раби, Ти принасяме 

благодарствени песни. А Ти, като имаш непобедима сила, от всякакви беди избави нас, 

за да Ти зовем: 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Икос 1 

Ангел-пазител си била за Твоя Богоспасаем град Несебър от неверните агаряни, 

Премилостива Небесна Царице, когато те поискали да оплячкосат града и избият 

неговите жители; ангел - верен и пазител си така също и от духовния агарянин - 

дявола за всички Твои люде, които с вяра Ти зоват: 

Радвай се, Защитнице на град Несебър; радвай се, негова първа похвала и украса. 

Радвай се, Помощнице на безпомощните; радвай се, покрове на целия православен 

род. 



Радвай се, крепък омофоре на българското ни отечество; радвай се, вярна стража на 

многострадалната ни Църква. 

Радвай се, защото ни даряваш залога за спасението в Твоята икона; радвай се, 

благославяща от нея всички, които благоговейно я почитат. 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Кондак 2 

Виждайки, че са застрашени от плен, огън и меч, жителите на Несебър прибягнаха за 

помощ към Богородица и застанали пред Нейната икона, горещо Ѝ се молеха така: 

Владичице, помогни ни, като се смилиш над нас; побързай - загиваме от множество 

прегрешения; не връщай рабите си празни, защото Тебе имаме за едничка надежда: 

Алилуия! 

Икос 2 

Разум небесен се даде на възрастния несебърец, когато казал на турския водач, че нито 

врачка, нито баячка ще помогне на побеснелия му кон, а чудотворната икона на света 

Богородица. И о, чудо! След като конят обиколил три пъти светия образ, се укротил и 

притихнал. Укротил се от буйния си гняв и неговият стопанин и пощадил града, чиито 

жители с благодарност прославили тяхната Избавителка така: 

Радвай се, Владичице, наша Спасителко от явна смърт; радвай се, защото избавяш от 

вечна смърт и душите ни. 

Радвай се, защото се смиляваш над всички, които Ти се молят с гореща вяра; радвай 

се, спасение на погиващите. 

Радвай се, защото не връщаш никого празен от Твоята икона; радвай се, защото си 

отиваме от нея с плода на надеждата. 

Радвай се, поразяваща с крепка сила врачки и магьосници; радвай се, освобождение от 

техните зли чародейства. 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Кондак 3 

Силата на Всевишния осенява всички, които пристъпват с вяра и покаяние за 

греховете си към Твоята икона, наречена „Защитница“, Богородице Дево. Познали 

Твоето майчинско милосърдие към нас, ние зовем към Твоя Син: Алилуия! 

Икос 3 

Имайки Твоята икона като непресъхващ извор на изцеления и на защита от враговете 

на нашето спасение, ние, Владичице, припадаме пред нея и смирено Ти зовем: 



Радвай се, Застъпнице на усърдно прибягващите към Тебе; радвай се, усмиряваща 

нашите житейски тревълнения. 

Радвай се, Подбудителко на грешните към покаяние; радвай се, Бранителко на 

християнските домове от крадци и лоши хора. 

Радвай се, опазваща младенците от уроки и зла сила; радвай се, крепосте на 

християнските жени от насилници. 

Радвай се, избавяща водачите на коли от пътни произшествия и катастрофи; радвай се, 

милостива Пътеводителко на нашия живот. 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Кондак 4 

Буря от нападения подига врагът на човешкото спасение срещу нас, Богородице, 

защитнице на Твоите раби, и ние, като благодарим на милостивия Бог за Твоето 

неизказано милосърдие към нас, Му пеем: Алилуия! 

Икос 4 

Чува Божията Майка молитвите и молбите на верните, отправени към Нея пред 

пречистия Ѝ образ. И наистина, кой друг може да ни опази от толкова големи беди, 

Пречиста, освен Тебе, на Която зовем: 

Радвай се, Защитнице на вдовиците и сираците; радвай се, Скоропослушнице в беди и 

опасности. 

Радвай се, Неразрушима стена на православните воини; радвай се, опазваща 

отечеството ни от войни и междуособици. 

Радвай се, наш щит и ограда от пожар и наводнения; радвай се, предотвратяваща и 

земни трусове. 

Радвай се, освещение на водата, земята и въздуха; радвай се, Благословение на 

честните ни трудове. 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Кондак 5 

Като Боготечна звезда ни свети Твоята икона, Царице Небесна и Майко на 

Светлината, и ни показва пътя, по който да вървим, за да стигнем Царството Небесно, 

където светиите и праведниците, оглавявани от Тебе, пеят и ще пеят във вечни 

времена на Всевишния: Алилуия! 

Икос 5 



Виждайки как защищаваш Твоите люде от техните врагове, о, Пренепорочна Майко и 

Дево, ние Ти се молим да ни защитиш и от злите митари, когато душата ни напусне 

тялото и се устреми нагоре, за да се поклони на Светата Троица, и Теб, Богородице, да 

възпее така: 

Радвай се, въздигаща смирените души до Престола на Божията слава; радвай се, 

смиряваща гордите умове чрез скърби и изпитания. 

Радвай се, пътеводна звезда към горните Райски селения; радвай се, огнен стълбе, 

който ни извеждаш от пустинята на привременното към вечното. 

Радвай се, защото чрез Твоя Син познахме и Неговия Отец; радвай се, нетленна 

Невесто на Светия Дух. 

Радвай се, Врата на нашето вечно спасение; радвай се, наша несъкрушима броня 

срещу нажежените стрели на лукавия. 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Кондак 6 

Проповядвайки дивното чудо, Богородителко, станало от Твоята икона, водачът на 

агаряните Ти дарува много злато и си отиде мирно от града. Така умири и нашите 

сърца от всяка суетна тревога, Пречиста Дево, и усили в тях вярата, за да пеем на Бога: 

Алилуия! 

Икос 6 

Възсияла си в светлостта на Божията благодат, Дево Богоотроковице, и подаваш ръка 

за помощ на всеки, който с обич и синовна преданост прибягва към Твоята икона и Ти 

зове: 

Радвай се, море от щедрости и човеколюбие; радвай се, изпълнила с безмерна радост 

вселената. 

Радвай се, почитана и от верни, и от неверни; радвай се, прибежище на безприютните 

странници. 

Радвай се, Дароподателко на бедните и сиромасите; радвай се, устройваща на добра 

работа безработните. 

Радвай се, Благоукрасителко на църкви и манастири; радвай се, светлина на умствено 

помрачените. 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Кондак 7 



Искайки да се спасят всички Твои люде, Майко на Спасителя на света, Ти ни помагаш 

от Твоята икона и изцеряваш болестите на многоотрудената ни плът. Затова с духовна 

радост зовем на прославилия Те Бог: Алилуия! 

Икос 7 

Ново небе и нова земя си приготвила, Царице на небето и земята - и това е Раят, 

древната наслада - за ония, които почитат православно Твоя Син - Господа нашего 

Иисуса Христа - и които, покланяйки се на Твоята икона, наречена Защитница, топло 

Ти зоват: 

Радвай се, Ти, на Която Ангели служат на Небесата; радвай се, първа по почит след 

Бога и на земята. 

Радвай се, защото и злите демони в преизподнята треперят от Тебе; радвай се, дивно 

изпълняваща добрите ни желания. 

Радвай се, спасително вразумление на блудните синове и дъщери; радвай се, 

въздаваща правда на онеправданите. 

Радвай се, неизказано по-силна от силните на този век; радвай се, защото наказваш 

справедливо ония, които се мислят за безнаказани. 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Кондак 8 

Странници и пришълци сме на земята, човеците, но защитавани под Твоя покров, 

Богородице, се опазваме от многото беди и опасности на този век, и водени от Тебе, 

Пътеводителката, вървим към вечното и нетленно Царство на Твоя Син Иисуса 

Христа, зовейки към Него, към Неговия Небесен Отец, и към Светия Дух: Алилуия! 

Икос 8 

Цялата Ти икона е обкована със сребро и покрита от горе до долу с дарове от люде, 

получили скоропослушната Ти помощ, Владичице, но най-скъпият дар за Тебе от нас, 

грешните, са горчивите ни сълзи на покаяние за премногото ни беззакония; сълзи, 

които Ти поднасяш като безценни бисери на Твоя Син, умолявайки Го да ни прости и 

помилва. Затова с благодарност Ти зовем: 

Радвай се, Ходатайко на нашето вечно спасение; радвай се, неизчерпаема 

Дарохранителнице на благодатта на Светия Дух. 

Радвай се, защото ни обдаряваш с дарове за живот вечен; радвай се, наше съкровище, 

което не оскъднява. 



Радвай се Ти, без Която никой няма да види Господа за спасение и блаженство в 

бъдещия век; радвай се, защото чрез Тебе имаме дръзновение да се приберем у 

Господа. 

Радвай се, защото с Твоя образ се насищаме като с райски блага; радвай се, отриваща 

всяка сълза от очите ни. 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Кондак 9 

Цялото Ангелско естество Те възхвалява с небесни псалми и славословия, Богородице, 

и светии Ти служат с трепетна радост на Небесата, ала не презирай и това наше 

нищожно пение, което Ти отправяме от земята, тази долина на плача, защото без 

Твоите молитви за нас как бихме могли да отворим нечисти уста и да запеем на Бога: 

Алилуия! 

Икос 9 

Богогласните витии и песнословци, вдъхновени от Светия Дух, са съчинили в Твоя 

чест хиляди химни и песни, Всевъзпявана Приснодево, ала не отвръщай слух и от тези 

наши нищожни хвалби: 

Радвай се, облажавана от Серафими и Херувими; радвай се, превъзпявана от 

Господства, Начала и Власти. 

Радвай се, сладка похвала на Апостоли и Пророци; радвай се, непрестанно 

славословена от Преподобни и Мъченици. 

Радвай се, защото не презираш молбите и на нас, грешните; радвай се, защото заради 

Тебе се радва цяла вселена. 

Радвай се, Покровителко на град Несебър; радвай се, благодатно осенение на Черно 

море. 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Кондак 10 

Творецът Бог, желаейки да помилва Своето създание, Те показа като крепка 

Защитница на верните, Владичице, и яви Твоите икони като ярки слънца, осветяващи 

Неговата Църква, та всички с чисто сърце да пеят в нея на Светата Троица: Алилуия! 

Икос 10 

Стена и защита бъди за нас, почитащите Твоята икона, Майко Божия, и умолявай Твоя 

Син Христос, нашия Бог, да не отвръща милостта Си от нас, които Ти пеем с този 

радостен глас: 



Радвай се, родена от безплодните Йоаким и Анна и донесла радост на света; радвай се, 

въведена в Божия храм и станала сама храм на Живия Бог. 

Радвай се, приела най-великото благовестие от Архангел Гавриил; радвай се, заченала 

и родила Въплътеното Слово. 

Радвай се, пречудна Млекопитателко на Божествения Емануил; радвай се, Негова 

изрядна Възпитателко и топла Грижовнице. 

Радвай се, Негова първа Състрадателко на Голготския хълм; радвай се, първа 

Съобщнице и на Неговото Възкресение. 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Кондак 11 

Пение всеумилно Ти принасяме, Владичице, с това акатистно славословие, и Ти зовем 

пред Твоята икона: Не ни поверявай на човешка защита, Пресвета, но приеми 

молението на Твоите раби, защото скръб ни е обзела и не можем да понасяме 

демонските стрели. Покров нямаме ние, окаяните, нито къде да прибегнем, бидейки 

всякога нападани. И утеха освен Тебе нямаме, Владичице на света, надежда и закрила 

на верните, не отхвърляй молението ни, а направи полезното за нас, които пеем Богу: 

Алилуия! 

Икос 11 

Светоносна свещ дойдете да запалим, о, верни, пред пречистия лик на Пречистата 

Богородица „Защитница“, за да не погинем в злото на света, а избавени от всяко 

униние и печал, радостно да въззовем: 

Радвай се, Пресвета Дево, Помощнице в нашето спасение; радвай се, одушевен Божий 

Кивоте, облечен в слава и красота. 

Радвай се, пречист Храме, станал жилище на Всевишния; радвай се, одушевена 

Лествице, по която Син Божий слезе на земята. 

Радвай се, Ааронов жезъл, от който произрасна цветът на Приснодевството; радвай се, 

мислен кивот на Господнята светиня. 

Радвай се, нов Ноев ковчег на спасението в Христа Иисуса; радвай се, изпълнение на 

пророческите Писания. 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Кондак 12 

Благодат ни се подава от Твоята икона, Богородителко, именувана „Защитница“, и 

ние, паднали на колене пред нея, Ти се молим да ни бъдеш Ръководителка и 



Наставница по пътя на покаянието. О, Всевъзпявана, пребъдвай с нас в тази Твоя свята 

икона тук и на всяко място, където се възнася хвалебна песен на Твоя Син и Бог: 

Алилуия! 

Икос 12 

Възпяваме Твоите чудеса, Богородице, които извършваш чрез Твоята икона, а най-

вече да прогонваш нечистите духове от бесновати и обладани и да пропъждаш всяка 

вражеска сила от християнските домове, за което Ти зовем с благодарност: 

Радвай се, Всецарице, изцеляваща с благодат нашите недъзи; радвай се, дивна 

Изцелителко на раковите заболявания. 

Радвай се, Съкрушителко на дяволските коварства; радвай се, прогонваща бесовските 

пълчища от Църквата. 

Радвай се, всемощно побеждаваща демонските вълшебства; радвай се, Началнице на 

тишината и Божествения покой. 

Радвай се, претворяваща нашите скърби в радост; радвай се, последна надеждо на 

погиващите. 

Радвай се, Владичице Богородице, наша първа Защитнице и Помощнице! 

Кондак 13 

О, Премилостива Майко на Пресладкия наш Господ Иисус Христос! Послушай това 

наше акатистно моление и ни защити от всички наши видими и невидими врагове, а 

най-вече от врага на нашето спасение - дявола, та спасени от Теб, винаги да зовем към 

Бога: Алилуия, Алилуия, Алилуия! 

(Този кондак се чете три пъти, след него - 1-ви икос и 1-ви кондак и завършваме с 

молитвата.) 

Молитва 

Към Тебе, Майко Божия, Защитнице на нашия живот, прибягваме ние, грешните, като 

си припомняме Твоите чудеса и се каем за прегрешенията си. Избави нас, немощните, 

Владичице, от връхлитащите ни беди и теготи, от човешки клевети и от козните на 

лукавия сатана. Утвърди Православната Църква в нашата страна и в целия свят, и я 

опази от зли ереси и секти, от разкол и вражески нападения. Заблудените упъти в 

правия път, подкрепи старите, оцеломъдри младите. Възнеси молитвите ни пред 

престола на Бога, Твоя Син: да бъде Той милостив към нашите неправди и да 

продължи благостта Си към онези, които почитат Твоето всечестно име и с вяра и 

любов се покланят на Твоята чудотворна икона. Огради ни с Твоя покров от враговете 

ни, от глад, унищожение, пожари, от меч и от всяко друго злострадание. Дарувай ни 

останалото време на нашия живот да преминем в мир и тишина; дай ни християнска 



кончина и на Страшния съд на Твоя Син бъди наша милосърдна Закрилница, та заедно 

с всички угодили на Бога винаги да Те възпяваме, величаем и славим като всеблага 

Защитница на християнския род. Амин. 

 

История на иконата на св. Богородица „Защитница“ 

Една от най-старите чудотворни икони у нас е иконата на св. Богородица, позната като 

„черната“ икона от Несебър. Когато се влезе в прекрасния и внушителен храм в чест 

на Успение Богородично в Стария Несебър, погледът на всеки посетител е привлечен 

от една изключително красива икона със сребърен обков. Цялата е окичена със златни 

пръстени и ланци. Кроткият лик на св. Богородица и Богомладенеца, макар и в тъмни 

краски, осветява душата на дошлия с вяра и надежда пред нея. Това е знаменитата 

чудотворна икона - пазителка на града. Каква е историята със защитата на Несебър? 

Разказва ни я Василка Стоянова, която в момента работи в храма. „Някога, когато 

България била под турско робство, иконата на света Богородица спасила града. Ето 

как станало това. Дошъл турски башибозук да превзема Несебър. Водачът на отряда 

имал чудно красив кон. Щом турският аскер стигнал пред града, не щеш ли, конят на 

водача сякаш полудял - взел да скача, да рита, а от устата му заизлизала пяна. Турците 

решили, че конят е урочасан и водачът заповядал да извикат баячка да развали 

магията. Най-възрастният несебърец излязъл напред и с треперещ глас рекъл, че 

баячка в града няма, но има чудотворна икона. Турчинът заповядал: ако жребецът 

оздравее, войската няма да влиза в Несебър. На следващия ден отвели на площада 

коня, вързан с вериги. Той пръхтял неспокойно и въртял очи, сякаш дирел къде да се 

скрие. Изнесли иконата. Три пъти обиколил конят светия образ и на третия път 

изведнъж се укротил и притихнал. Всичко преминало отведнъж. Така градът бил 

спасен. От благодарност пък турчинът дал злато, за да се изкове обков на иконата. 

„Обковът бе изключително красив“, спомня си леля Василка. През 1985 г. обаче бил 

откраднат. Сега иконата има нов обков - сребърен. Изработен е от монахини, а парите 

за него са събрани от местното население. Леля Василка разказа също, че самата тя е 

усетила великата помощ и целебно застъпничество на света Богородица. „Аз самата 

имам тежка форма на дископатия, а като легна на кръглия подиум в храма, където са 

връзвали болните бесновати хора, болките не само намаляват, а съвсем преминават по 

чуден начин“, разказва жената. Но за да помага св. Богородица, се иска вяра и 

молитва. Ако дойде някой без вяра в Бога, и цял месец да лежи - няма смисъл. Който 

вярва и се моли, иконата помага“, категорична е Василка. Тя сочи към даровете, 

оставени пред иконата от благодарни изцелени. „Това са безмълвните свидетели на 

помощта, която иконата е оказвала. Многото дарове сами показват на колко хора е 

помогнала света Богородица.“ Има обаче едно неразбиране за силата на вярата, 

разсъждава Василка. „Често различни хора ме чакат отпред пред входната врата и 

искат ключа, за да отключат храма. За късмет. Но ако с отключването на храма идва 



късметът, аз трябва да съм най-голямата късметлийка. Вяра трябва, не ключове и 

катинари, вяра и искрена дълбока молитва. И постоянство. Това е истината!“ 

А каква е тази история с болните бесновати хора, излекувани от иконата, питам с 

интерес. Тук идва разказът и на 77-годишната Елена Георгиева Георгиева. Тя е една от 

най-старите клисарки в Несебър, потомък на стар несебърски род, живата история на 

града. Ето какво разказа за иконата баба Елена. „Родена съм на 30 август 1932 г. 16 г. 

работих в църквата и много неща съм видяла през това време. През всичките тези 

години мога да кажа, че нашата икона е много силна Навремето при нея водеха много 

болни хора предимно с психични проблеми. Затваряха ги в храма и пред иконата на св. 

Богородица свещениците 40 дни четяха молитви за изцеление. Отначало по-буйните 

болни ги връзваха с вериги, а като се успокояваха, снемаха от тях букаите. След 

последната молитва на 40-тия ден отваряха портата на храма и водеха болните да се 

изкъпят в морето. Много от тези хора се излекуваха! С една от излекуваните жени 

дълги години след това работих“, разказва баба Елена и продължава: „Не само на 

психично болни, а и на телесно страдащи хора е помагала нашата икона. Последният 

случай, за който се сеща жената, е една туркиня. „Дойде да се помоли и много плака 

пред иконата. Искаше снаха ѝ да има дете. Скоро след това се обади и каза, че снахата 

е бременна. Когато човек силно се моли пред св. Богородица, тя му помага“, 

заключава баба Елена. Как да се молим, питам клисарката? „С гореща вяра, постоянно. 

Помощта от Бога не идва между другото. Чули, че има чудотворна икона, отбили се за 

малко да запалят свещ и да си прошепнат желанието и повече не се и сещат. Но искат 

иконата да стори чудо. А като не получат, още повече се отдалечават от Бога, от 

вярата. Каква помощ чакат такива? 

Има и други, които ходят и в църква, и по врачки. Щом забогатяха хората в Несебър, 

някак забравиха Бога. Уж говорят, че са вярващи, но не живеят като такива. От 

няколко години насам взеха да измират много деца в града. Някоя си врачка казала 

една вечер всички улици на Несебър да бъдат посипани със захар. Сутринта ставаме - 

навсякъде бяло, като сняг. А на вечерта едно дете беше ударено от кола. Не се сетиха 

за иконата, а врачката намериха“, споделя баба Елена. Тя разказа за още един случай 

преди много години, когато двама безбожници влезли в храма. Единият нахлул в 

олтара, качил се на престола и взел да играе отгоре хоро. Не след дълго починал 

внезапно. „Беше по-черен от пръстта“, разказва клисарката. Малко по-късно се 

споминал и другият. Взирам се в иконата на Света Богородица. Образът е древен, 

тъмен, строг, но също така и ласкав. Стоя пред нея и знам, че не мога да я излъжа. Св. 

Богородица вижда вътре в мен - сърцето ми, ума ми, тя познава душата ми. Обхваща 

ме срам - за греховете ми, за пропуснатото добро, което съм можел да направя. 

Тръгвам си с трепереща душа. 

Дарин Алексиев „Чудотворящите делители“, С., 2009, с. 23-31 
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