Проповед на Водици - навечерието на Просвещение
Братя и сестри,
Днешният ден, известен като Водици, въвежда към великия Господски
празник Богоявление или Йордановден. За тези знаменателни събития от
живота на нашия Спасител - Господ Иисус Христос пишат и четиримата
евангелисти. В древност празникът Богоявление е наричан и Празник на
Просвещението, защото голямо множество оглашени са пристъпвали към
Свето Кръщение в осветените води и са обличали белите одежди на
духовната чистота.
За да очисти приобщената Му човешка природа и за да даде пример за
нас, Господ Иисус Христос пристъпва към Кръщение във водите на река
Йордан. Кръщението е от ръцете на Предтечата, то е покайно, а Спасителят
няма грях. Но Съвършеният в Своето смирение Богочовек желае да изпълни
закона – да изпълни и изплати всяка правда и пристъпва към Кръщение.
В мига, когато се кръщава Безгрешният, се открива и Троичната тайна –
гласът на Отца, Който изявява думите на Богосиновството, Синът, Който се
кръщава, и слезлият над Него Дух Свети във вид на гълъб.
Тази Троична тайна, много пъти и по много начини загатвана в Стария
Завет, се разкрива в този миг. Тя е поверена нам – на Христовите и е найскъпоценно съкровище на веровите истини. Тази тайна – Единството по
същност и Троичността по Лица на Бога е първа, първостепенна и абсолютна
благодатна истина, която ние изповядваме всеки ден и всеки час, дори с
нашето прекръстване. Защото трите събрани пръста, с които се осеняваме
кръстообразно, изобразяват тази велика, свръхнепостижима за ума, но ясно
познаваема за сърцето Троична тайна.
Затова не е достатъчно да кажем, че Бог е Един, не е достатъчно, защото
знаем, че Той е Троичен.
Покланяме се на Светата Троица – на Отца, Сина и Светия Дух –
съпрестолна, равночестна и неразделна Троица, като съзнаваме, че сме
християни, доколкото изповядваме на слово и дело Троичния Бог.
Затова и казваме в днешния ден - навечерие на Богоявление:
Благодарим Ти, безначални Боже!
Благодарим Ти, Единородни Сине, Слово на Отца!
Благодарим Ти, Душе Светий, Проникващ целия свят и животворящ
вовеки!

Благодарим Ти, Господи, че създаде света като наш общ дом и, че ни
дарува Светата Църква за наша Майка и Закрилница, спасителен кораб, стълб
и крепило на Твоята истина.
Благодарим Ти, Троични Боже, че ни доведе до тоя час, та още един път
на земята да почетем великия ден на Твоето Богоявление.
Слава Тебе, Боже!
Слава Тебе, Боже!
Слава Тебе, Боже!
Днешният Велик водосвет, както и утрешният, се извършват с напълно
еднакви молитви. Така че днешната и утрешната светена вода е една и съща.
Тя е силно лековита и се използва при болести и скърби.
Нека с благоговение да я отнесем вкъщи при домашните икони.
Благословението на Сръхестествената Троица да е с всички вас. Амин!
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