
Проповед на Усекновение – Отсичане главата на свети Йоан 

Предтеча и Кръстител 
 

Братя и сестри, 

 

На днешния ден – Усекновение Църквата възпоменава убийството на 

праведния и свят Господен Предтеча, извършено по заповед на злия цар Ирод 

– син на печално известния Ирод – убиеца на Витлеемските младенци. 

Как се сдобива с мъченичество ангелоподобният пустиножител, 

проповедникът на покаянието? Как се увенчава онзи, който бе удостоен да 

кръсти във водите на Йордан Стария по дни – Богочовека Христос? Как най-

великият сред родените от жена претърпя посичане и отходи славен във 

вечния живот? 

Евангелистите Марк, Матей и Лука разказват за това. Предтечата 

Господен е бил затворен в тъмница, заради своите изобличения. Подобно на 

древните пророци, той не се е страхувал да казва истината, заклеймявайки 

пороците на силните на деня. 

Така свети Йоан изобличава цар Ирод, че е взел братовата си жена – 

съпругата на цар Филип, а това е напълно забранено от Мойсеевия закон – при 

жив съпруг, неговият брат да вземе жена му. 

Затова Господният Предтеча е тъй мразен от царицата – прелюбодейка, от 

Иродиада. 

А на угощението, по случай рождения ден на Ирод, дъщерята Иродиадина 

– младата Саломия се впуска в разпътен танц. Повлиян от алкохола, очарован 

и приповдигнат, цар Ирод се заклева на девойката, да ѝ подари всичко, което 

пожелае. 

Тогава, подучена от майка си, Саломия иска в този миг да донесат на 

блюдо главата на затворения в тъмницата Йоан. Затова на много от иконите на 

Кръстителя го виждаме да държи на блюдо отсечената си глава. 

И забележете - заради клетвата и сътрапезниците си, опияненият цар 

издава тази ужасна заповед. Макар и нечестив, той не би го направил при 

обичайни обстоятелства. Не би го направил, защото знаем от евангелист Марк, 

че Ирод се страхува от Йоана, пази го, слуша го с приятност, макар и да го 

държи затворен. 

Но ето – заради своето честолюбие, за да не наруши царската дума, дадена 

пред велможите, за да не изглежда слаб, да не изглежда клетвопрестъпник, 

натъженият Ирод издава заповед за убийството на праведника. И всичко това е 

под влияние на разгулната атмосфера, на придруженото с алкохол угощение. 

Защото колко разпътство, безчестия и престъпления се извършват, повлияни 

от това гибелно опиянение на алкохола, никой не би могъл да изброи. 



Така се представя в Господа Христовият Кръстител, служейки Богу в 

правда и истина до сетния миг на своята тридесетгодишна възраст. 

И неслучайно Бог го въздига толкова горе – над сомна на светиите. 

Защото свети Йоан Предтеча, ведно със света Богородица, предстои пред 

Божия престол и всеки миг умолява Господа за прощение на грешния свят. 

Знаем, че и в часа на Страшния съд Божий Майката Божия и Честнѝя Предтеча 

ще умоляват Съдията за прощение греховете на грешниците. 

Да се молим за покаяние, за съкрушение, да се молим на Йоана 

Кръстителя да измоли смекчение и съкрушение на нашите закоравели в 

грехове сърца. Защото и ние също като Ирод, поради човекоугодие и 

самолюбие, сме сторили немалко грехове. И нашите души също като 

безпътната Саломия, дъщерята Иродиадина, са танцували, са флиртували с 

толкова много грешни помисли, грешни учения, грешни практики. И нашите 

сърца също като порочната Иродиада са питаели лоши чувства, неприязън и 

злоба при всяко изобличение. 

Господ да се смили над нас, да ни обнови с живителната роса на 

покаянието, да ни отрезви със Своите спасителни слова, да ни обнови в 

съкрушение, та животрептящата сила на Светия Дух да избели всичките ни 

грехове. 

Божието благословение да е с всички ни, по застъпничеството на Майката 

Божия и великия Господен Предтеча – Кръстителя Йоан. Амин!  
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