
Проповед на 24 октомври – празникът на чудотворната 

икона на Божията майка  

„Всех скорбящих радост“ 
 

Братя и сестри, 

 

На 24 октомври честваме Пресветата, Пречиста Майка Божия, Царицата 

Небесна, облажаваната от всички родове Богородителка, благоволила да чудотвори 

чрез Пресветия си Лик, чрез Своята икона, наречена „Всех скорбящих радост“. 

На тази икона – Радост на всички скърбящи, Майката Божия е изобразена в цял 

ръст, около Нея има ангели и множество болни, на които Тя помага, облечена е в 

царски дрехи, както подобава на Владичицата на света. 

Безчислени чудеса са се случвали и се случват пред Нейния Пресветъл Лик. Още 

в най-старо време, през 12 век, в Киево-Печерската лавра е имало такава икона, 

свързана с благочестивия княз Никола Святоша, сродник на руския княз – 

покръстител свети Владимир. 

През средата на 17 век, с чудеса на изцеления се прославя иконата „Всех 

скорбящих радост“, наречена Московска. 

Почитаме и Петербургската икона от същия тип, известна като оцеляла след 

гръмотевична буря  и мълния, ударили параклиса, където тя е била изложена. 

Всичко е изгоряло, единствено иконата е невредима, със залепени по нея сияещи 

грошове – дребни монети, дадени от най-бедните. Засвидетелствани са изцеления на 

тежко болни от епилепсия деца. 

Знаем, че в средата на 19 век, чудотворна икона – копие на „Всех скорбящих 

радост“ в Тоболск, е избавила мнозина от епидемия на коремен тиф. 

Ето – и пред нас е иконата на Майката Божия „Всех скорбящих радост“, за да й 

се поклоним, за да ни утеши и напомни, че Божиите милости не са престанали да се 

изсипват върху грешния човешки род. 

Стига да имаме молитва, да се уповаваме на света Богородица, Тя ще се застъпи 

за нас пред Своя Син и наш Бог, и ще ни измоли ... Ще измоли утеха за скръбните, 

изцеление за болните, надежда на обезнадеждените, спасение на грешните, милувка 

за всички скърбящи. 

Знаем, че Майката Божия става майка на целия човешки род от онзи миг, когато 

Господ Иисус Христос от Своя Кръст посочва свети Йоан Богослов - любимия си 

ученик, и рече „Майко, ето сина ти“. Така чрез осиновяването на свети Йоан, 

Майката Божия става осиновителка на цялото многогрешно човечество. Тя не спира 

да се моли за всички нас. Така както всяка майка се моли и милее за своите чада, 

така Тя се застъпва пред Божия престол за нас, грешните. 

Затова ние казваме“Майко Божия, света Богородице, Радост на всички 

скърбящи, моли се за нас и за нашите чеда“. Амин! 
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