
 Акатист на Честния и Животворящ  Кръст  Господен 

Кондак 1 

Дойдете, христоименни люде, да съставим похвала на честния Кръст, на който 

Христос, Царят на славата, като простря ръце, ни възведе в първото блаженство, от 

което отпаднахме, прелъстени от змията. А ти, о, пресвети Кръсте, като имаш 

присъщата на тебе сила на Разпнатия Христос, спасявай ни и запазвай от всякакви 

беди, нас, които с любов ти зовем: Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на 

нашето изкупление. 

Икос 1 

Ангелските ликове като Божии служители, стоящи около Кръста, прославят 

доброволното страдание на Жизнодателя Христос. А ние, избавени от вечна смърт 

чрез Неговите страдания, като подражаваме на горните сили, радостно зовем: 

Радвай се, Кръсте, защото на тебе Христос, нашият Бог, доброволно прострял ръце, 

извърши нашето спасение; радвай се, защото чрез разпнатия на тебе Христос 

престъплението на Адам и Ева, прострели ръце към забраненото дърво, се изглади. 

Радвай се, защото чрез издигнатия на тебе като престъпник Законодател древната 

клетва бе потъпкана; радвай се, защото чрез извършеното на тебе странно тайнство 

човешкият род се избави от смърт и тление. 

Радвай се, защото чрез Пострадалия и Умрял на тебе жилото на смъртта се съкруши; 

радвай се, защото чрез Неговите страдания Бог се примири с човеците. 

Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление. 

Кондак 2 

Като видя падналите човеци, Господи, Ти се въплъти и доброволно претърпя кръст и 

смърт за нашия род, за да избавиш от вечна смърт изповядващите Те като Син Божий 

и пеещи Ти: Алилуия. 

Икос 2 

Човешкият разум не може да постигне великата тайна на Твоето въплъщение, Христе, 

и на Твоето доброволно страдание за нас: как Ти, безстрастният Бог, си претърпял 

кръстна смърт като човек, и това оръдие на Твоята смърт си направил извор на живот 

и спасение за всички, благочестиво вярващи в Тебе и хвалебно възпяващи: 

Радвай се, Кръсте, на който се извърши тайнството, предопределено от векове; радвай 

се, защото на тебе стана нашето изкупление, многоразлично описано в образи и сенки. 



Радвай се, защото умрелият на тебе Жизнодател източи кръв и вода, с които се умиват 

нашите грехове; радвай се, защото с капките от Неговата пресвета кръв се очистват 

греховните струпеи от душите ни. 

Радвай се, Кръсте, възжелан от християните като дърво на живота сред Божия рай; 

радвай се ти, който умно ни храниш с плодовете на безсмъртието и ободряваш с 

надежда за вечен живот нашето малодушие. 

Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление. 

Кондак 3 

Твоят Кръст, макар и видимо дърво, е облечен с Божествена сила и вещественото на 

този свят умно извършва чудото на нашето спасение, като ни подбужда да Ти пеем: 

Алилуия. 

Икос 3 

Като имаме пред очите си пресветия Кръст, със светолепно поклонение го почитаме 

заради разпнатия на него Спасител Христос, целуваме го и зовем: 

Радвай се, Кръсте, прославен от Христовото послушание и страдание; радвай се, 

възвеличен от издигането на тебе на Сина Божий, Който издигна целия род от 

Адамовото падение. 

Радвай се, защото чрез сбъдналото се на тебе страшно тайнство земята се ужаси и 

затрепери сякаш искаше да погълне законопрестъпните; радвай се, защото от заклания 

на тебе Агнец Божий храмовата завеса се раздра и ветхозаветната жертва престана. 

Радвай се, Кръсте, защото чрез разпадналия се под тебе камък коравосърдечният 

еврейски род поради неверие отпадна от Бога и се лиши от благодатта на 

свещенството и царството; радвай се, защото чрез помрачилото се слънце в 

Христовото страдание нощта на многобожието премина и възсия светлината на вярата. 

Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление. 

Кондак 4 

Дишащи буря от злоба и движени от завист, иудейските първосвещеници скриха в 

земята Твоя Кръст, Христе Боже, за да не бъде изобличение на тяхното безумие. Но 

той като скъпо съкровище възсия от недрата на земята, намерен по усърдието на 

благочестивата царица Елена и явен за радост на целия свят, с богоприятна песен: 

Алилуия. 

Икос 4 



Като видяха тогава християните намирането на честния Кръст, прославяха разпнатия 

на него Христос Бог и зовяха: “Господи, помилуй.” А ние, като им подражаваме, 

прославяме и възхваляваме Неговия Кръст така: 

Радвай се, Кръсте, скрит в земята и осветил земното естество, осквернено от нашите 

грехове; радвай се, защото чрез своето явяване от земните недра си посрамил 

хулителите на Христовото Божество и въплъщение. 

Радвай се, защото Пострадалият на тебе по плът прие всяка власт на Небето и на 

земята, та всички да приведе към Бога Отца; радвай се, защото Умрелият на тебе като 

човек със силата на Своето Божество съкруши портите на ада и изведе оттам душите 

на праведните. 

Радвай се, Кръсте, защото благоразумният разбойник, разпънат с Христа и изповядал 

Го чрез тебе като по стълба възлезе на Небето; радвай се, защото всички, разпъващи се 

с Христа с отсичане на страстите, възвеждаш в Царството Небесно. 

Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление. 

Кондак 5 

Господи, някога при пророк Моисей само образът на Твоя Кръст побеждаваше 

враговете Ти, а сега, като имаме самия Твой Кръст, Те молим за помощ: укрепи Твоята 

Църква и ѝ дарувай победи над враговете, за да се разпръснат всички Твои врагове, 

които не Ти пеят: Алилуия. 

Икос 5 

Моисей, предизобразил действието на честния Кръст, Христе, победи противния 

Амалик в Синайската пустиня: когато простираше кръстообразно ръце, хората се 

укрепяваха. Сега всичко това се изпълни над нас: днес Кръстът се издига и демоните 

бягат, днес целият свят се избави от тление, защото заради Кръста получихме всички 

дарования. Затова се радваме и зовем: 

Радвай се, Кръсте, страшно Христово оръжие, от което демоните треперят; радвай се, 

защото със силата на Разпнатия на тебе Христос се прогонват бесовските пълчища. 

Радвай се, защото със силата на действащата в тебе Божествена благодат на 

христолюбивите народи се дават победи над враговете; радвай се, защото от тебе като 

от високо и многоплодно дърво на Христовото страдание за нас израстват плодове на 

живота и спасението. 

Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление. 

Кондак 6 



Проповедник на Христовата сила и Божество се яви някога животворящото Кръстно 

дърво, когато със своето допиране възкреси мъртвия и го изведе към живот. Като 

видяха това, много от иудеите и езичниците познаха великата тайна на благочестието: 

защото заради спасението на човеците Бог се яви в плът и претърпя кръстни 

страдания, за да спаси зовящите Му: Алилуия. 

Икос 6 

Като превисоко райско дърво на Голгота се издигна честният Кръст Христов, откъдето 

по цялата вселена разпростря мислените клони на благодатта на Разпнатия на него; и 

под неговата сянка намират прохлада опалваните от зноя на страстите и желаещи да 

живеят благочестиво в Христа Иисуса. Затова и ние, като причастници на Неговата 

благодат, весело зовем: 

Радвай се, свети Кръсте, предизобразен от дървото на живота, насадено заради Адам в 

Едем; радвай се, защото чрез новия Адам, разпрострял ръце на тебе, си бил явен на 

света. 

Радвай се, защото под сянката на твоята благодат прибягват всички верни; радвай се, 

защото по милосърдието на Дарилия те на нас, каещите се грешници, избягват 

геенския огън. 

Радвай се, Кръсте, наше утешение в скърби и беди; радвай се, живителна отрада и 

помощ на изнемогващите в борбата с прилозите на страстите, света и дявола. 

Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление. 

Кондак 7 

Като пожела да явиш на човешкия род непостижимата бездна на Своята благост и 

милосърдие, си ни дал Твоя Кръст, Господи, като крепък пазител и прогонител на 

демоните. Затова всички ние, които вярваме в Тебе, прославяме величието на Твоите 

страдания и благодарно Ти пеем: Алилуия. 

Икос 7 

Дивни дела си показал, Господи, чрез Твоя честен Кръст: защото, когато се разпъна на 

него с плът, цялото творение се измени, слънцето скри лъчите си, основите на земята 

се потресоха, адът се съкруши от силата на Твоята власт и изведе затворниците, отвека 

свързани там. Затова го увенчаваме с тези песенни цветове: 

Радвай се, Кръсте, защото цялото творение страдаше с Пострадалия на тебе като със 

свой Творец и Владика; радвай се, защото за Неговата сила и Божество свидетелстваха 

помрачаването на слънцето и разтърсването на земята. 

Радвай се, защото Умрелият на тебе не бе удържан между мъртвите, но, разрушил 

силата на смъртта, в третия ден възкръсна; радвай се, защото чрез Неговото 



възкресение евангелската проповед, започнала от лика на апостолите, по всички земни 

краища се разнесе. 

Радвай се, Кръсте, защото чрез тебе езическото идолослужение и многобожие 

престанаха; радвай се, защото заради тебе правата вяра в Единия Бог, прославян в 

Троица, по цялата земя се утвърди. 

Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление. 

Кондак 8 

Като видяхме мислено странно въплътилия се и разпнат на Кръста Бог, да се 

отдалечим от суетния свят и да се пренесем духом на Небесата. Защото Бог слезе на 

земята и се издигна на Кръста, та чрез него като по стълба да възведе на Небесата 

пеещите Му: Алилуия. 

Икос 8 

Днес Адам и Ева се веселят, като виждат стоящия пред тях Кръст, поразил врага, 

който някога в рая чрез вкусването от забранения плод ги бе прелъстил и направил 

свои пленници. Затова и ние, като се радваме с нашите праотци за избавлението от 

душевния плен, благоговейно възпяваме: 

Радвай се, Кръсте, защото на тебе добрият Пастир положи душата Си за овците и слезе 

даже до ада, като търсеше заблудените; радвай се, защото Той не презря делото на 

Своите ръце, Адам и Ева, но заедно с другите праведници ги избави от ада като от 

устата на силен звяр и ги всели в рая. 

Радвай се, защото чрез прикования на тебе Христос пламенното оръжие се оттегли и 

Херувимът, който пазеше Едем, отстъпи от дървото на живота; радвай се, защото ние, 

възродени чрез Кръщението, като нови хора в Христа, безпрепятствено се 

причастяваме с райска храна. 

Радвай се, Кръсте, жезъл на Христовата сила, изпратен от Сион, с който пасем на 

пасището на евангелското учение; радвай се, защото чрез тебе се запазваме невредими 

от душегубните вълци, рикащи като лъвове и търсещи кого да погълнат. 

Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление. 

Кондак 9 

От всякакви беди и вражески козни ни избави, Кръсте триблажени, като приел 

благодат и сила от прикования на тебе Христос, на Когото като наш Бог и Избавител 

благодарствено и хвалебно пеем: Алилуия. 

Икос 9 



Всяка мъдрост на земнородните не достига за прослава на Твоя Кръст, Господи, на 

който си извършил нашето спасение. Затова, като недоумяваме да го възхвалим 

достойно, зовем така: 

Радвай се, Кръсте, защото издигнатият на тебе Спасител на света мнозина призова и 

до днес призовава към познание на Себе Си; радвай се, защото възсия-лата на тебе 

като на свещник Светлина на истината озарява всички земни краища със светлината на 

богопознанието. 

Радвай се, защото днес Изток и Запад Пострадалия на тебе прославят; радвай се, 

защото и тебе като подножие Христово всички верни превъзнасят и възхваляват. 

Радвай се, защото от тебе като от непресъхващ извор христоименитите люде черпят 

вечни блага. 

Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление. 

Кондак 10 

На нас, желаещите да се спасят и прибягващи под твоята защита, бъди помощник, 

пресвети Кръсте, като ни запазваш от всяко зло със силата на Разпнатия на тебе 

Христос, на Когото като на наш Бог и Избавител благодарствено и хвалебно пеем: 

Алилуия. 

Икос 10 

Стена, ограждаща ни от беди и напасти, си ти, Кръсте всечестни, и крепък стълб 

против лицето на врага, към който невидимите борители не смеят да пристъпят, 

защото се боят да гледат Твоята сила. Затова с вяра се ограждаме с Твоето свято 

знамение и весело възпяваме: 

Радвай се, пречестни Кръсте Христов, защитаващ ни от нападенията на злобните 

духове; радвай се, защото ни запазваш невредими от различните им стрели. 

Радвай се, защото от твоето знамение, благочестиво и с вяра изобразявано, всички 

сили на ада като дим от вятър се разпръсват; радвай се, защото чрез тебе цялата им 

сила като восък от огън се стопява. 

Радвай се, защото светите мъченици, като се ограждаха с твоето знамение и 

призоваваха името Христово, мъжествено претърпяха всякакви мъчения; радвай се, 

защото преподобните отци с помощта на Божествената сила, присъща на твоето 

знамение, победиха бесовските страхове и надигането на страстите. 

Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление. 

Кондак 11 

 



Пение всеумилно ти принасяме, всечестни Кръсте, и смирено се молим на разпнатия 

на тебе Христос, нашия Бог, Който ни дари тебе за отрада и утешение в скърбите, да 

ни избави чрез Своето страдание от душе-тленните страсти и ни научи благоверно да 

Му пеем: Алилуия. 

Икос 11 

Със светлината на Божията благодат, тайнствено присъща на тебе, просвети нашите 

душевни чувства, Кръсте пресвети, та, озарявани и наставлявани от нея, да не се 

препънем в камъка на съблазните, но да можем през целия си живот право да ходим по 

пътя на Божиите заповеди, като ти пеем така: 

Радвай се, вестителю на безкрайните Христови чудеса и проповедниче на Неговото 

милосърдие към човешкия род; радвай се, Кръсте, обновление на човешкия род, печат 

и утвърждение на Новия Христов Завет. 

Радвай се, тържество на християнската вяра и благонадежден стълб на нашето 

упование; радвай се, украшение на светите Божии храмове и ограда на благочестивите 

домове. 

Радвай се, благословение на нивите и градините; радвай се, освещение на всички 

стихии. 

Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление. 

Кондак 12 

Твоята всесилна благодат ни подай, Господи, за да последваме Тебе, нашия Владика, 

взели своя кръст, като се приковаваме към него не с гвоздеи, но с трудове, 

въздържание и смирение, и така да станем причастници на Твоите страдания, от които 

извират потоци на вечен живот, напояващи всички правоверни, благочестиво пеещи 

Ти: Алилуия. 

Икос 12 

Като възпяваме твоето величие, всечестни Кръсте, всички те възхваляваме като 

победоносен скиптър на Небесния Цар и всерадостно знамение на нашето спасение и 

зовем: 

Радвай се, Кръсте, царство и несъкрушима ограда на православните християни; радвай 

се, украшение на светителите и сила и подкрепа на всички подвижници на вярата и 

благочестието. 

Радвай се, Кръсте, защото от люлката до гроба ни ограждаш на всички пътища на 

живота, и след смъртта ни запазваш от злобните духове на въздушните митарства; 

радвай се, защото почиващите под твоето знамение във вяра и благочестие ще 

възкръснат за вечен живот в последния ден. 



Радвай се, Кръсте, защото със своето явяване на Небето ще предшестваш славното 

Второ пришествие на Христа; радвай се, защото тогава разпъналите Христа и всички 

неверни ще те видят и горчиво ще заридаят, а обичащите Господа, като те видят, 

силно ще се зарадват. 

Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление. 

Кондак 13 

О, пречестни и животворящи Кръсте Господен, утешение на всички християни! Като 

те виждаме пред нас, мислено се издигаме към разпнатия на тебе Христос, на Когото 

се молим смирено, заради тебе да помилва нас, грешните, и да ни сподоби в райските 

селения вечно да Му пеем: Алилуия. 

Този кондак се чете три пъти, след това 1-ви икос “Ангелските ликове...” и 1-ви 

кондак “Дойдете, христоименити люде...”. 

Молитва към Честния и Животворящ кръст 

Кръсте честни, бъди ми пазител на душата и тялото, като със своя образ побеждаваш 

бесовете, прогонваш враговете, премахваш страстите и ми даряваш благоговение и 

живот, и сила, със съдействието на Светия Дух и честните молитви на Пречистата 

Богородица. Амин. 

Достъпен онлайн- http://www.sveta-gora-zograph.com/voskresenie/page.php?id=16 
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