
Проповед на Богоявление, 2017 г. 

(Мат. 3:13-17) 

Братя и сестри, 

          Днес се разкрива Троичната тайна. Днес вече имаме богопознанието, 

което бе само загатнато на древните. Днес честваме Кръщението Господне. 

Днес чуваме гласа на Отца и съзираме над Сина Светия Дух във вид на гълъб. 

         Да преклоним коленете на сърцата си пред това велико събитие – 

явяването на Троичния Бог. 

         Христос прие кръщение във водите на река Йордан. Безгрешният 

благоволи да се кръсти от ръцете на Предтечата, за да изпълни всяка правда. 

Цялото мироздание се освещава от Божествената сила. Ангелите благоговеят и 

възклицават. 

          Смиреният Предтеча, познал в Иисус Господа, дошъл в плът, се удивлява 

с думите: „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене?“ 

           Чуваме гласа на Отца: „Този е Моят Възлюбен Син, в Когото е Моето 

благоволение“ 

           Да, Христос е сред нас. 

           Промислителят е сред нас. 

           Спасителят е сред нас. 

           Непознаващият грях се кръщава, за да ни даде примера за това. 

           А Божественият Дух се откроява явно като гълъб. А ако си припомним, 

че гълъб подсказа на Ной, че изтреблението на всемирния потоп е свършило. 

           Да устремим молитвен взор към най-съкровената божествена Троична 

тайна с трепет и благоговение, като кажем: „Отче, Сине, Душе, благодарим! 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!“ 

            Благодарим Ти, че не ни остави в страната на мрака и смъртната сянка. 

Благодарим Ти, че изпрати Своя Син Единороден – Възлюбения, у Когото е 

Отческото благоволение. Благодарим Ти, че живеем в животрептящата мощ на 

Духа, изпълващ Църквата. Благодарим Ти, че ни удостои да съзрем светлината 

– Твоето просвещение и че в Твоята светлина ние виждаме светлина. 

            Благодарим Ти, че ни удостои да се поклоним още веднъж на преславния 

празник на Светото Богоявление. 

            Троице в Единица, Единица в Троица – както пише свети Григорий 

Богослов, Господи, слава Тебе! 

            Честит Господски празник на всички! 

            Честито на всички именици! 

Божието благословение да е с всички вас. Амин! 


