
Проповед на Възнесение Господне (Спасовден) 

Братя и сестри, 

            На всяка света литургия и ежедневно в нашите молитви 

произнасяме истинните слова от Символа на нашата вяра - " и възкръсна в 

третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на 

Отца". 

            Неслучайно Възнесение Господне е наречен Спасовден - Денят на 

нашето спасение, осъществено от Богочовека. Защото на Елеонската 

планина Господ Иисус Христос пред очите на голямо множество Свои 

ученици и следовници, сред които е и Майката Божия, пред очите на 

свидетелите се възнася на небесата, в Своя Дом, като въздига отдясно на 

Отца и изкупената човешка природа. 

             Делото на спасението е завършено. В шеметните висини на 

нетленния, неописуемия небесен свят се възкачва Богочовекът, възнася се 

човешкото естество, което Той придоби при Боговъплъщението, възлиза 

човешкото естество, което поради прародителския грях бе изгонено от рая. 

Затова и триумфът на победата над древното проклятие днес е тъй пълен, 

тъй осезаем, тъй неописуем. Посрещнат от ангели, въздигнат на облак, 

като благославя Своите следовници Спасителят въздига изкупеното 

човечество. 

              Защото знаем - Христос е Глава на Църквата. Главата се въздига - 

ще рече и тялото се въздига. И за нас - придобитите, изкупените, 

осветените, охристовените, небесната двер е отворена, висината небесна е 

достъпна. 

                Със Своето Възнесение Господ прославя човешката природа. 

Възнеслата се човешка природа става причастна на вечната слава, величие 

и власт на Божия Син, защото Той сяда отдясно на Отца. Което значи, че 

отдясно на Отца, от почетната, славната, победната страна се приобщава и 

грехопадналото, но въздигнато от Бога човешко естество. 

               Честит и благословен да е деня на нашето спасение, деня когато 

Христос отвори за нас заключените небесни двери! Дано се окажем 

достойни, очистени в покаяние, за това велико призвание - възкачването на 

небето, където в непристъпна слава, макар и сред последните, Господ ще 

ни удостои да съзерцаваме онази неземна красота, която ухо не е чувало и 

око не е виждало! Амин! 
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