Млекопитателница

Према усменом предању очуваном у манастиру Хиландару, ова света икона се најпре
налазила у лаври преподобног Саве Освећеног, удаљеној непуних 25 стадија од
Јерусалима. Пре свог престављења из овог привременог живота Господу, овај велики
учитељ и ктитор једине на читавом истоку лавре Сава Освећени оставио је окупљеној око
свог самртног одра братији, завештање, рекавши да ће један царски син српског порекла,
његов имењак, након доста времена посетити његову лавру, и заповедио да му се дарује на
благослов Богородичина икона Млекопитатељница. Свети Сава Освећени упокојио се у
миру и радости четрвте године владавине великог цара Јустинијана.
Равно седам векова прохујало је преко његове чудесне лавре и света икона
Млекопитатељница је непомично стајала на свом месту, очекујући испуњење пророчанске
и последње заповести блаженоупокојенога Саве Освећеног, која је у срцима братије чувана
и на уснама преношена из века у век. Најзад, у 13-ом веку, архиепископ све Српске земље
Сава долази на поклоњење у Палестину. У великој лаври светог Саве Освећеног монаси му
објављују завештање светог Саве Освећеног и поред чудотворне иконе Богородице
Тројеручице и штапа-патерице, дарују му и Млекопитатељницу.
На повратку из Палестине у Србију, свети Сава најпре одлази на Свету Гору Атонску, у
свој манастир Хиландар, и дарује манастиру на неодузимљиво наследство и драгоцени
украс икону Пресвете Богородице Млекопитатељнице, поставивши је у цркву карејске
келије манастира Хиландара, такозване Поснице или Типикарнице. Ваља напоменути да је
ову икону, насупрот обичају заједничком за васцелу Источну Православну Цркву, свети
Сава поставио на иконостас не са леве стране Царских двери, већ са десне, дакле на место
где увек стоји икона Христа Сведржитеља. Ипак, у овој цркви Господ Сведржитељ и данас
стоји са леве стране Царских Двери, где је уобичајено место Богородичине иконе.
Богородица Млекопитатељница је једно од најлепших остварења Византијске уметности и
зато има и велику уметничку вредност.

Молитва прва

Прими Богородитељко сузна мољења нас који Теби припадамо и гледамо како на светој
икони рукама носиш и млеком храниш Сина Твога и Бога нашега Исуса Христа. Јер, иако
си Њега безболно родила, мајчинска туга Теби је позната, Ти видиш немоћи синова и
кћери човечијих. Зато, умилно припадамо и целивамо чудотворну икону Твоју и молимо
Те Свемилосрдна Владичице: милостиво помилуј нас грешне осуђене да у боловима
рађамо и у бригама подижемо чеда наша, и жалостиво заштити младенце наше и нас који
их изродисмо, и од сваке болести и горке невоље избави. Даруј им здравље и благовремену
помоћ, да снагом храњени у снази узрасту, да родитеље своје радошћу и утехом испуне,
тако да се и сада, посредништвом Твојим, из уста мале деце прослави име Твоје.
О, Мајко Божија, буди милосрдна мајкама синова човечијих и немоћним људима Твојим:
похитај, исцели болести наше, утишај надошле муке и жалости и не презри сузе и уздахе
слугу Твојих. Чуј нас који у дан невоље припадамо икони Твојој, и у дан радости и
избављења прими благодарне похвале срца наших. Узнеси молитве наше ка Престолу
Сина Твога и Бога нашега, да милостив буде нама грешнима и немоћнима, да пошаље
милост Своју на оне који славе Име Његово, да бисмо са чедима нашим прославили Тебе,
милостиву Заступницу и верну наду рода нашега, у векове векова. Амин.
Молитва друга

О Пресвета Владичице наша Богородице, Небеска Царице, Млекопитатељнице Господа
нашег, Спаса свих људи и свега света, Обиталиште Свете Тројице, Која нас озараваш
благодаћу Духа Светога, и храниш Светим телом и Крвљу Христовом, не остави нас
многогрешне без Твоје небеске помоћи и заштите, но избави нас недостојне од свакога
греха, сваке напасти и искушења, од сваке беде и изненадне смрти, од напада туђинаца и
међусобних борби, и сваке злобе духова поднебесних.
Умоли Сина Твога и Бога нашег: да нас у свако време дана и ноћи разбуди и ободри на
свако добро дело и подвиг богоугодан; да нас учини вредним делатељима Његових светих
заповести, не само слушаоцима него и творцима Његовог Јеванђеља, да на свим животним
путевима нашим творимо свету Вољу Оца нашег Небеског, и тако достигнемо с Тобом
бити у Цркви свих Светих, записаних на Небесима.
Даруј нам милостиво Твоју Богоматеринску помоћ: да, молећи се пред Твојом Светом
Иконом, Млекопитатељнице, ходимо у светлости Лица Господњег, Тобом штићени од
сваког видљивог и невидљивог зла, и избављени од свих напада ђавољих споља и изнутра.
Буди са нама у свако време и на сваки час, као Мати Преблага и Сведобра, као Стена
неразорива и Заштита неодољива, као Мати и Богоневјеста Цара Небескога, Христа Бога
нашега, Коме нека је слава са Оцем и Светим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

