
Проповед на Богоявление 
 

Братя и сестри, 

 

На днешния велик Господски празник честваме Кръщението на нашия Господ и 

Спасител Иисус Христос във водите на река Йордан. Този празник е наречен 

Богоявление, защото се разкрива Троичната тайна, само предсказана в Стария Завет. 

Чува се гласа на Бог Отец, Който казва за Сина: „Този е Моят възлюбен Син, в 

Когото е Моето блговоление“. Спасителят се кръщава във водите на Йордан, а 

Светият Дух във вид на гълъб слиза над главата Му. 

 Тази величествена тайна е непостижима, но Светата Троица разкрива Себе Си, 

за да ни направи Христови, ще рече – изповедници на Троичната тайна. 

Свръхнепостижимата и загадъчна за ума Троичната тайна е достъпна за сърцето 

на вярващите, което като Светая Светих тупти с думите: „Слава Тебе, Боже! Слава 

Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!“ 

И на всяка света Литургия пеем на Троичния Бог: 

„Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас!“ 

Помилуй, Господи, Своето малко стадо, което си сподобил да вкуси Твоята 

тайна – тайната на Божествената любов. Защото знаем какво казва свети Йоан 

Богослов: „Бог е Любов“. И на тази съвършена Божествена Любов, Която заради нас 

пожертва и Единородния Си Син, отдаваме сърце и дух. И колкото повече съзнаваме 

нашата тленност и нищожество, нашата немощ и слабост,  защото въпреки украсата 

ни с Божия образ сме немощни, слаби и окаяни, толкова повече се стремим към 

нашия Създател, Твореца на небето и земята. Възпяваме Троицата единосъщна и 

неразделна и благодарим Богу, че в днешния ден е промислил да освети със Своето 

Кръщение дори естеството на водната стихия. 

Прекланяме се пред Троичната тайна, която изповядваме с най-обичайния за 

нас, православните,  жест - с нашето прекръстване. Знаем, че трите свити пръста 

изобразяват точно Света Троица и така молим, прекръствайки се, силата на 

Разпнатия Спасител и благодатта на Света Троица да е с нас, Христовите. 

Затова и вечер преди да заспим се молим с думите на свети Йоаникий: 

„Упованието ни е Отец, прибежището ни е Син, покров ни е Дух Светий. Света 

Троице, слава Тебе!“ 
И да побързаме да се покаем за греховете си, та да дадем място на Троичната 

светлина да възсияе в душите ни. 

Защото Бог ни призовава да бъдем царствено свещенство, народ свят, люде 

придобити. Честито на всички да е славното Богоявление! 

Честито на всички именици! 

Божието благословение да е с всички вас! Амин! 
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