
Проповед на Неделя Кръстопоклонна 
 

Братя и сестри, 
 

Днес е Неделя Кръстопоклонна – един от онези дни, които Светата Православна 

Църква е определила за поклонение на Честния и Животворящ Кръст Господен. 

Църквата го поставя пред очите на сърцата ни, та да може днес, в средата на Великия 

пост, да почерпим сила от Кръстното дърво, на което Господ пригвозди греховете на 

човечеството. Чухме от литургийното евангелско четиво думите на нашия Господ Иисус 

Христос: „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста 

си и да Ме последва“. 

Какво значи да се отречем от себе си? Какво иска от нас Спасителят?  

Отречението от себе си е отказ от нашето себелюбие, отказ от гордостта и 

тщеславието, отказ от дружбата с тоя свят. Да се отречем от себе си, ще рече да 

отхвърлим всички привидности на материалното битие, които припознаваме за най-

съществени. Това не значи да излезем от светския живот и да станем монаси. Това значи 

да отхвърлим, да се освободим от привързаностите в този светски живот. Това значи да 

търсим Царството Божие, знаейки, че всичко останало ще ни се придаде. Това значи да 

помним, че сме пътници в този свят. Това значи да оценяваме всяко наше дело и 

настроение от позицията на вечността. И преди всичко – това значи да приемем без ропот 

страданията в нашия живот. Да приемем скърбите заради Христа, да се охристовим, да 

станем христоносци. 

А не можем да станем христоносци, ако не преживяваме скърби, подобно на Христа 

и всички Христови труженици. 

Не можем да жадуваме благоденствие, комфорт и радости житейски и 

същевременно да се стремим към рая. 

В рая, нека не забравяме, попадат такива като бедния Лазар, който цял живот лежи 

струпав пред вратите на богаташа. Не можем да си вземем доброто приживе – власт, 

наслади, благоденствие и празни удоволствия, а същевременно да мислим, че ще 

наследим Царството Божие. 

Не можем и не бива да мислим по светски, защото няма как да служим на Господа 

и на мамона. А щом сме по тесния път, ще трябва да приемем без ропот страданията, 

които са лечение и изправление за болните ни души. 

Братя и сестри, всички ние сме скъпо купени с драгоценната Христова Кръв. Да 

залягаме в усърдие по делото на нашето спасение. Да помним и да оплакваме греховете 

си, да се стараем да принесем нелицемерно покаяние, знаейки, че не ще можем да дадем 

откуп за душите си. 

Господ да се смили над нас грешните, да ни укрепи в спасителната вяра и в тесния 

път на спасението. А ние да носим кръста си с благодатната Му помощ. Амин! 

Божието благословение да е с всички вас, по молитвеното застъпничество на 

Майката Божия, на Честния Кръстител, и със силата на Честния и Животворящ Кръст 

Господен – нашето непобедимо оръжие срещу невидимия враг! 
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