
Проповед на Водици 

 

Братя и сестри, 
 

Днес, 5 януари, е навечерието на Просвещение, както древните са 

наричали празника Кръщение Господне. Христос се явява на река Йордан, за 

да освети водите. Христос Спасителят обновява чрез вода и Дух нашата 

овехтяла и окаяна природа. Христос се явява, пожелал да обнови цялото 

творение. 

Нека не забравяме, че Кръщението на нашия Господ Иисус Христос е 

описано и в четирите евангелия. Според древно предание проповедта на 

свети Йоан Предтеча и Кръщението Господне е извършено в плитчина, около 

5 километра преди вливането на Йордан в Мъртво море. Смята се, че именно 

на това място, дванадесет столетия преди идването на Спасителя, древните 

израилтяни прекосяват реката и навлизат в Обетованата земя. 

От раннохристиянско време днешният ден - Навечерие на Богоявление е 

постен. Вероятно това е спомен от пост, който е предшествал Рождество 

Христово от онези времена, когато двата празника са се чествали заедно. 

Потапянето в осветените богоявленски води е древна традиция. 

Тържеството на великия водосвет се извършва само два пъти годишно - 

на днешния 5 януари и на 6 януари – Богоявление. 

Осветената вода е силно лековита, използва се благоговейно от болните, 

а остатъкът ѝ се влива във водата, останала от предходната година. Тази вода 

укрепява душата и тялото, прогонва бесовете, утвърждава в кротостта и 

благочинието, съхранява сърцето в радост и покой. Да я ползваме с 

почитание пред Божията всевластна мощ, пред Божия мир, пожелал да 

претвори дори и водната стихия в спасителна и лечителна природа. 

В раннохристиянско време в осветената богоявленска вода са кръщавани 

оглашените, тоест тези, които са готвени за свето Кръщение. 

А потапянето от свещеника на светия кръст прав изобразява потапянето 

на Спасителя в река Йордан. 

Честити сме, че Господ ни удостои да почетем още един път славния ден 

на Неговото Кръщение – деня, когато се чу гласа на Отец и се видя 

Божествения Дух във вид на гълъб, деня, в който се разкри великата тайна – 

явяването на Единосъщния и Троично проявен Бог. 

Божието благословение да е с всички вас. Честито Навечерие на 

Просвещение! Амин! 
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