
Проповед на Усекновение 

  

Братя и сестри, 

Днес поменаваме скръбно събитие – посичането на великия Господен 

Предтеча и Кръстител Йоан, изобличителя на неправдата, вървял през целия си 

живот с духа и силата на старозаветния Илия. Възпоменаваме неговото 

убийство, подробно разказано от евангелист Марк. И чухме, че цар Ирод, макар 

и изобличаван от пророка, се страхува от него, знае, че той е праведен и свят, 

обича да беседва с него и дори се вслушва в съветите му. 

Как тогава се стига до убийството на най-великия сред родените от жена, 

както Спасителят нарича Своя Предтеча? 

На рождения си ден, опиянен от алкохол и непристойни забавления, от 

танца на красивата дъщеря на незаконната си съпруга, заобиколен от 

сътрапезници, верни в гуляите, а може би и в мерзостите, цар Ирод дава 

обещание на девойката, че каквото поиска , ще й бъде дадено. Заклева се: “Ще 

ти дам всичко, което поискаш от мене, дори половината си царство.“ Всички 

знаем колко тежи дадената дума, а още повече – царската дума.  

Ужасен от кръвожадното желание  - тук, на момента да донесат главата на 

Кръстителя, изречено от крехката девойка, ужасен и натъжен, царят няма 

волята да спре, да отхвърли ужасното убийство. Заради клетвата и 

сътрапезниците си, опиянен от алкохол и от вероятния присмех на околните и 

на жена си, царят изпраща оръженосец да убие Предтечата в килията му. 

Виждате ли как става ужасният грях? Когато решаваме да угодим на 

човеците, да им угодим, за да не ни се присмеят, да не прекършим думата си, 

макар това да е за зло, и то невероятно зло – убийството на един праведник. 

Фалшивите представи за чест и влиянието на алкохола, както и целият нечестив 

живот на царя, живеещ в кръвосмесителна връзка с братовата си жена, за което 

го изобличава Кръстителят, всичко това завършва с това отвратително 

убийство. 

В ръцете на невръстната танцьорка, знаем, че се нарича Саломе, в ръцете й 

е отсечената глава на Кръстителя, и тя я дава на своята майка, истинската 

подбудителка на убийството. 



Така Предтеча ще влезе в мрачното подземно царство, в адската бездна и 

ще благовести, че вече Спасителят – Освободителят и Възкресителят Христос е 

дошъл. 

Но тежко на убийците. Защото знаем, че никой от тях – нито Иродиада, 

нито Саломе, нито царят доживяват честити дни. 

Ето това знаем за последните часове на Кръстителя Христов, проповедника 

на покаянието. Нека призоваваме молитвената му помощ, та той да обнови 

душите ни с покаяние, та да можем да отворим очи за собствените си неправди. 

И така както е посочвал истината приживе, да се застъпи и ние да възрем 

истинското положение на нашите окаменели и вкоравени от грехове сърца. 

Господ да ни помилва по застъпничеството на Своя Предтеча и Кръстител. 

Амин! 
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