
Проповед на Възнесение Господне 
 

Братя и сестри, 

 

Възнесение Господне – Спасовден е велик Господски празник. На този 

ден, четиридесетият след Възкресението на нашия Господ Иисус Христос, 

е време, през което Спасителят често се явява и беседва с учениците и 

отваря ума им, за да разбират Писанията. На този четиридесети ден след 

Възкресението Си Господ извежда апостолите вън от Йерусалим, близо до 

Витания. Там пред очите на голямо множество народ, сред които и 

Божията Майка, Христос се възнася към небето. 

Този ден е наречен Спасовден, защото Спасителят завършва Своето 

дело по спасението на изгубения човешки род. Човешката природа, 

придобита от Него при Въплъщението, днес се възнася към небето. До този 

миг райските двери бяха затворени за човека, още от онзи момент, когато 

прародителите бяха изгонени от рая и Бог сложи херувим с огнен меч да 

пази рая, за да не се върне човекът в него. 

Но ето – Богочовекът ни изкупи. Богочовекът ни спаси. Човешката 

природа се възкачва към небето и то много по-високо отпреди. Човешката 

природа сяда отдясно на Отца. Това е неописуемо величие, неизразима 

висина, величествена и страховита. 

Възможността за спасение вече е дадена. Христос я даде на нас – 

човеците. А дали ще поискаме да усвоим изкупителните му заслуги, дали 

ще пожелаем да се устремим по този отворен вече за нас път към небесната 

ни прародина - това е въпрос , който всеки решава в дните на този наш 

единствен земен живот. 

Сега е моментът да се борим, да копнеем, да молим, да принасяме 

покаяние, да бъдем милостиви без мярка, да не осъждаме – сега, в този ни 

живот. Защото този ни живот е единствен, единствено и неповторимо 

време, дадено за нашето спасение. 

Райските двери са отворени. Христос ни кани. Христос иска всички да 

достигнат до познание на истината и да се спасят. 

Нека и ние да се потрудим за делото на нашето спасение. Защото това е 

най-важното, да не кажа – едничко важното дело на живота ни. Защото ако 

достигнем истински духовен живот, то покрай нас ще се спасят мнозина. 

Свети Серафим Саровски казва: „Придобий мирен дух и хиляди около 

теб ще се спасят“. 

Да даде Господ всекиму тази благодатна придобивка. 

Благодатта на Възнеслия се Спасител и любовта на Бога Отца и 

причастието на Светия Дух да е с всички вас! Амин! 
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