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† НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, 
Син Авраамов. 
Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков 

роди Иуда и братята му;
Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есро-
ма; Есром роди Арама;
Арам роди Аминадава; 
Аминадав роди Наасона; 
Наасон роди Салмона;
Салмон роди Вооза от 
Раав; Вооз роди Овида от 
Рут; Овид роди Иесея;
Иесей роди цар Давида; 
цар Давид роди Соломона 
от Уриевата жена;
Соломон роди Ровоама; 
Ровоам роди Авия; Авия 
роди Аса;
Аса роди Иосафата; Иоса-
фат роди Иорама; Иорам 
роди Озия;
Озия роди Иоатама; Ио-
атам роди Ахаза; Ахаз 
роди Езекия;
Езекия роди Манасия; Ма-
насия роди Амона; Амон 
роди Иосия;
Иосия роди Иоакима; Иоа-
ким роди Иехония и братята му —  през време на пре-
селението Вавилонско.
А след преселението Вавилонско Иехония роди Сала-
тииля; Салатиил роди Зоровавеля;
Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Ели-
аким роди Азора;
Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди 
Елиуда;
Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан 
роди Иакова;
Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се 

роди Иисус, наричан Христос.
И тъй, всички родове от Авраама до Давида са че-
тиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското пре-
селение —  четиринайсет рода; и от Вавилонското пре-
селение до Христа —  четиринайсет рода.

А рождението на Иисуса 
Христа стана тъй: след 
сгодяване на майка Му 
Мария за Иосифа, преди 
още да бяха се те събра-
ли, оказа се, че тя е не-
празна от Духа Светаго.
А Иосиф, мъж й, понеже 
беше праведен и не жела-
еше да я осрами, поиска 
тайно да я напусне.
Но когато намисли това, 
ето, Ангел Господен му се 
яви насъне и каза: Иоси-
фе, син Давидов, не бой се 
да приемеш Мария, жена 
си; защото заченалото се 
в нея е от Духа Светаго;
тя ще роди Син, и ще Му 
наречеш името Иисус; за-
щото Той ще спаси наро-
да Си от греховете му.
А всичко това стана, за 

да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, кой-
то каза:
„ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди 
Син, и ще Му нарекат името Емануил“, което ще 
рече: с нас е Бог.
Като стана от сън, Иосиф направи, както му бе запо-
вядал Ангелът Господен, и прие жена си.
И не познаваше я, докле тя роди своя първороден 
Син; и той Му нарече името Иисус.“ 

(Ев. Мат. 1:1–25)

Тя ще роди Син, и ще Му наречеш името 
Иисус; защото Той ще спаси народа 
Си от греховете му. (Мат. 1:21)

Благочестиви православни християни,
Наближава светлият празник Рождество Христово. Ние 
очакваме с трепетна радост велика среща: срещата с Вит-

леемския Богомладенец. И както подобава, подготвяме се да 
посрещнем Христа Господа по възможно най-добрия начин: 
с пост и усилена молитва, с Изповед при свещеника и При-
частие. Суетното и трескаво приготовление на рождественски 

подаръци няма особено значение за настъпващия празник. 
Важното е какъв подарък ще поднесем ние на идващия Хрис-
тос. Във връзка с това св. Григорий Богослов увещава: Нека не 
празнуваме плътски, а божествено; не по светски, а духов-
но… Как да изпълним това? Нека не слагаме венци на къ-
щите си, да не събираме весели компании, да не пресищаме 
очите, да не затъпяваме слуха с музика, да не оскверняваме 
вкуса, нарушавайки поста и преяждайки —  това са кратки-
те пътища на порока, това са вратите на греха! Бог става 
човек, Словото добива плът, Невидимият става видим, Бо-
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жият Син става син човешки —  нека приготвим пътя Гос-
поден в душите и живота си!
Трябва също да помислим, когато Богомладенецът дойде, има 
ли къде да Го приютим. Св. Йоан Златоуст наставлява: Хрис-
тос е пред вашите двери, отворете Му; вие трябва да Му 
дадете най-хубавата стая, а Той ви моли само за един ъгъл! 
Настанете Го, където искате —  в задните стаи със слуги-
те, в бараките, в конюшните с вашите осли и коне —  само 
Го приемете!
Настанете Го, където искате в дома на сърцето си —  само нека 
там да бъде чисто, защото никой блудник, или нечист, или 
користолюбец, който е идолослужител, няма наследство в 
царството на Христа и Бога (Еф. 5:5). Приютете Го, къде-
то пожелаете в храма на душата си, само гледайте последният 
да не е превърнат в разбойнишки вертеп (Марк 11:17) на зли 
страсти и неразкаяни грехове…
Богомладенецът Христос иде и трябва да внимаваме как ще 
Го посрещнем. Защото и сега има Иродовци, които искат да 
Го убият —  това са множеството развратители, които използ-
ват настъпващия празник, за да устройват безчинни зрелища, 
блудни празненства и срамни увеселения. Ние пък искаме да 
последваме примера на тримата мъдреци и да поднесем на на-
шия Господ скромните си дарове: не злато, защото сме бедни 
на добродетели, а само една-две лепти. Двете лепти на поста и 
молитвата! Не ливан и смирна, защото това са дарове, които 
поднасят праведниците, а ние сме грешни люде. Нашите ливан 
и смирна, които Господ милостиво ще приеме, са покайните 
ни сълзи…
Да внимаваме, да не би както първосвещениците и книжници-
те по онова време, така и ние да не разберем, че Богомладене-
цът се е родил. Това може да се случи, ако, улисани в земните си 
дела, не обърнем никакво внимание на Рождественския праз-
ник; ако до този ден не сме се изповядали и причастили; ако не 
сме постили през време на Рождественския пост и ако се гот-
вим да празнуваме не духовно, а като всички останали светски 
хора. Но да посрещнем Богомладенеца като простосърдечните 
витлеемски пастири, които, като разбрали, че Христос се е ро-
дил, оставили всичко и отишли да Му се поклонят. Отишли да 
Му се поклонят, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха 
и видяха, както им бе казано (Лука 2:20).
Да използваме настъпващия светъл празник, за да станем бо-

гоприемци и богоносци чрез приемането на Христа Господа в 
светото Причастие, за да можем като светия праведен Симеон 
да кажем: Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата 
Си, с миром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що 
си приготвил пред лицето на всички народи, —  светлина 
за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля 
(Лука 2:29–32).
Христос иде, а няма да има где глава да подслони (Мат. 14:20). 
Да Му приготвим пещера и ясли в нашия град (или нашето 
село), в нашата енория, в нашия храм, в нашия дом… Пеще-
рата на молитвеното уединение, яслите на Иисусовата не-
престанна молитва! Богомладенецът ще се роди, а светът Му 
приготвя камъни за замеряне, бич, трънен венец и кръст за 
разпятие… Ние пък искаме да Го посрещнем с хляб и сол, с 
целувание и цветя. С хляба и солта на благодатта на Светия 
Дух, с целувката на синовна любов, с цветята на християнски-
те добродетели… Още не е късно, сватбеният дом все още е 
отворен, вратите още не са заключени… Побързайте!

Братя и сестри,
В очакване на Богомладенеца ние се подготвяме за вълнува-

ща и радостна среща и с Неговата Пречиста Майка —  Света Бо-
городица. Това е напълно естествено и закономерно, защото, 
гдето е Младенецът, там е и Майката; и почитайки Сина, по-
читаме и Майката. На Христа Господа ние с благодарно сърце 
казваме: Блажена е утробата, която Те е носила, и гърдите, 
от които си сукал! (Лука 11:27). А Самата Богородица въз-
хваляваме така: Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; бла-
гословена си ти между жените… и благословен е плодът на 
твоята утроба (Лука 1:28,42).
В очакване сме на тази утешителна Рождественска среща, на-
дявайки се Господ Бог и сега да спаси народа Си от грехове-
те му (Мат. 1:21). Негов сме и род (Деян. 17:28), род избран, 
царствено свещенство, народ свет, люде придобити (Петър 
2:9), стига само дръзновението и надеждата, с която се хва-
лим, да спазим твърдо докрай (Евр. 3:6).
Да завършим това слабо слово със силните думи от кондака на 
Предпразненството на Рождество Христово: Дева днес в пеще-
ра идва, за да роди неизречено Предвечното Слово. Ликувай, 
вселено… прославяй с ангели и пастири Пожелалия да се яви 
Отроче младо, Предвечния Бог. Амин.

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евангелските четива“, изд. „Витезда“
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ЖИТИЕ НА СВЕТИТЕ ДЕСЕТ КРИТСКИ МЪЧЕНИЦИ
23 ДЕКЕМВРИ

Десетте Критски мъченици са родени в разни градове на 
остров Крит: Теодул, Саторнин, Евпор, Геласий и Евники-
ан се родили в гр. Гортина; Зотик —  в гр. Киос; Помпий и 

Агатопус —  в гр. Епинея; Василид —  в гр. Кидония; Еварест —  в 
гр. Ираклия. По време на гонението на 
римският император Деций на остров 
Крит дошъл специален съдия-мъчител, 
по име също Деций, за да задържи, да 
мъчи и принуждава към идолопоклон-
ство тамошните християни.
В продължение на 30 дни тези свети 
мъченици били изтезавани по най-раз-
личен начин: били ги с тояги и камъни; 
рязали ги и ги влачили по земята; стър-
гали ги с железни куки така, че жилите 
им били късани и месата им капали на 

земята. След това били бити с оловни пръти, докато се раз-
чупвали костите и ставите им. Били подигравани, заплювани, 
ругани, но те всичко понасяли с мъжествено търпение. През 
време на мъченията те като че ли с едни уста викали: „Ние сме 

християни и сме готови да умрем за 
своята християнска вяра!“
Най-после съдията-мъчител ги осъдил 
на посичане с меч. За изпълнение на 
присъдата били изведени вън от града 
на лобното им място, наричано Алони-
ум. Присъстващите наблюдавали инте-
ресна гледка: в порив на мъченическа 
ревнос те се напреварвали кой пръв 
да мине по реда на посичането. Тога-
ва св. Теодул обявал, че пръв ще бъде 
онзи, който последен бъде посечен, ако 
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ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЛЮБОВ (ДЪЛГЪТ НА ЛЮБОВТА)

Трябва да знаем, че любовта не е нещо, което избираме, 
тя е задължение. Длъжен си да обичаш брата си, не само 
защото с него те свързва духовно родство, а и тъй като 

един другиму сте членове. Липсата на любов води до разруха. 
Длъжен си обаче да обичаш брата си и заради друго —  защото 
придобиваш духовна полза и печалба, тъй като чрез любовта 
спазваш целия Божий закон. Така братът, когото обичаш, ста-
ва твой благодетел. И наистина, заповедите „не прелюбодейс-
твай“, „не убивай“, „не кради“ и всяка друга заповед се съдър-
жат в тия думи: „възлюби ближния си като самаго себе си.“ 

(Рим. 13:9). И Сам Христос ни уверява, че целият закон и про-
роците се съдържат в любовта (Мат. 21:40). Виж колко висо-
ко я е поставил —  дал е две заповеди за любовта и е определил 
границите на всяка от тях. Първата е да възлюбиш Господа, 
Твоя Бог, и втората, също толкова важна, да възлюбиш ближ-
ния си като себе си (Мат 22:37–39). Колко велико е Христовото 
човеколюбие! Поставя наравно любовта към Него и ближния, 
при все че човек стои неизказано по-долу от Бога.

Автор: Св. Иоан Златоуст

види посичането на всички, без да се уплаши и без да трепне.
Това предложение се понравило на всички и надпреварата 
престанала. Тогава запяли вкупом: „Благословен Господ, Който 
не ни предаде за плячка на техните зъби! Нашата душа като 
птичка се избави от примката на ловците!“ (Пс. 123:6–7).
След това те се помолили с последна молитва:
„Прости Господи, на Твоите раби и приеми проливането на на-
шата кръв за нас, нашите сродници и приятели и за цялото 
ни отечество, за да се освободят всички от тъмнината на 

неведението —  с чисти очи да видят благочестието и да по-
знаят Тебе, истинската Светлина, вечний Царю!“
Тогава всички били посечени. Техните познати ги погребали 
на същото място, а когато престанали гоненията, Цариград-
ският патриарх Павел изповедник открил техните св. мощи и 
ги пренесъл в Цариград.

© Жития на светиите. Синодално издателство,  
София, 1991 година, под редакцията на Партений,  

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
25 ДЕКЕМВРИ

ТРОПАР НА ПРАЗНИКА, ГЛАС 4
Рождество Твое, Христе Боже наш,  
возсия мирови свет разума:  
в нем бо звездам служащии звездою  
учахуся Тебе кланятися Солнцу правди,  
и Тебе видети с висоти Востока:  
Господи, слава Тебе.

Твоето рождество, Христе Боже наш, озари света със 
светлината на познанието. Защото в него онези, които 
служеха на звездите, от звездата се научиха да се 
покланят на Тебе, Слънцето на правдата, и да позна-
ват Тебе, Изтока от висините.  
Господи, слава на Тебе!

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЧУДНИТЕ КАМБАНИ
ПРИКАЗКА

В една далечна страна, в един далечен град имало черква, про-
чута със своите камбани. Звънът им имал чудодейна сила, 
носел мир, щастие и здраве на хората.

Но той се разнасял само на Бъдни вечер, и то само ако някой до-
насял в черквата подарък от сърце. И ето че вече няколко години 
камбаните не биели. Много хора идвали в черквата, носели пода-
ръци, но камбаните немеели.
Градът бил тих и мрачен, а хората —  тъжни. И години наред чака-
ли всяка Коледа с надежда, че камбаните ще забият пак.
— Ах, дали тази година ще чуем най-после песента на чудните 
камбани? —  питали се те.
Ето че пак дошла Бъдни вечер. Всички се запътили към черквата. 
Отрано започнали да се изреждат и да оставят пред олтара раз-
лични дарове, но камбаните мълчали.

Дошъл един селянин с голям сноп едро, жълто като злато жито, 
каквото никой дотогава не бил виждал. Всички се смълчали и за-
чакали да видят какво ще стане.
Селянинът положил златния сноп, но камбаните не забили.
След малко дошла красива девойка, която носела кошница със 
сочни плодове, свежи и уханни, сякаш ей сега били откъснати.
Сложила девойката плодовете на олтара, но камбаните не забили.
След малко дошъл тъкачът. Той донесъл най-изящното си злато-
тъкано платно, над което превивал гръб цяла година. Смълчали 
се пак хората, като мислели, че сега вече камбаните ще забият. Но 
надеждата им била напразна.
— И тази година няма да чуем камбаните! —  отчаяли се те.
Наближавало полунощ, когато се зачул тропот на конски копита 
и шум от колела на разкошна каляска. Вратите се отворили и в 
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23 ДЕКЕМВРИ  
† Неделя пред Рождество Христово.  
Преп. Наум Охридски. Св. 10 мчци 
в Крит. Св. мчк Геласий

24 ДЕКЕМВРИ  
Св. прпмчца Евгения. Преп. Николай воин,  
българин. (Бъдни вечер) (Утреня, Цар-
ски часове, Вечерня със св. Вас. лит.)

25 ДЕКЕМВРИ  
† Рождество Христово. (Утреня и 
св. Злат. лит.) (Всичко на празника)

26 ДЕКЕМВРИ  
† Събор на Пресвета Богородица. 
Св. Йосиф Обручник. Св. цар Давид. 
Св. Яков, брат Божий. (Блажи се)

27 ДЕКЕМВРИ  
† Св. първомъченик и архидякон Стефан. 
Преп. Теодор Начертаний. (Стефановден)

28 ДЕКЕМВРИ  
Св. 20 хиляди мчци, изгорени в Никомидия.  
(Блажи се)

29 ДЕКЕМВРИ  
Св. 14 хиляди младенци-мъченици,  
избити от Ирод във Витлеем. Преп. Маркел

черквата влезли царят и 
царицата. Всички се от-
дръпнали и им сторили 
път.
Царицата се приближи-
ла и свалила скъпата си 
бисерна огърлица. Ста-
нало толкова тихо, че се 
чуло как бисерните зър-
на изтрополили върху 
мраморните плочи на 
олтара, но камбаните не 
се чули.
Тогава пристъпил напред царят. Свалил от главата си короната, 
обсипана със злато и скъпоценни камъни. Всички затаили дъх. 
Сега, мислели си, вече ще се чуе чудният звън —  та нима има нещо 
по-скъпо от царската корона! Но камбаните пак не забили, а вече 
наближавало полунощ.
В това време по пътя към черквата бързало едно момченце. То 
стискало в малката си ръчица паричка, която било спечелило с 
много труд. Тази паричка била неговият дар за Бъдни вечер.
Момченцето вече наближавало черквата, когато от тъмнината се 
чул жален глас. Спряло се, ослушало се. Гласът пак се чул —  в сне-
га лежало едно кученце със счупен крак.
— Горкото кученце! —  казало си момченцето. —  Ще измръзне, ако 
стои тук цяла нощ. Да го занеса у дома, но пък ще закъснея за 
черква… Нищо, ще тичам бързо!
И то прегърнало кученцето и затичало с всичка сила към къщи. 
Тичало, тичало, най-сетне стигнало. Превързало кученцето, сло-
жило му да пие топло млекце и го оставило до болната си майка 
да го наглежда.
После пак затичало към черквата, но точно когато стигнало до 
средата на пътя, го спряла една стара жена, която носела наръч 
дърва.
— Синко, —  рекла тя, —  помогни ми да отнеса дървата вкъщи. Ста-
ра съм вече и не мога една крачка повече да направя.
— Бързам да ида в черквата, бабо, да занеса своя подарък —  отго-
ворило момченцето. —  Остава съвсем малко време, страх ме е, че 
ще закъснея, но ще ти помогна. Къде живееш?
И моменцето грабнало наръча с дърва и затичало към къщата на 
бабата. Стоварило дървата и се запътило към черквата. Тичало, 
тичало и точно когато дотичало до вратата, градският часовник 
започнал да бие дванадесет. Хората вече си тръгвали.
— Моля ви се, добри хора, моля ви се, направете ми път да мина —  
викало момченцето. —  Пуснете ме да оставя и аз своя подарък, 

има още малко време!
— Ах! —  усмихвали се 
хората. —  Какво може 
да даде едно дете! 
Тази година имаше 
такива скъпи подаръ-
ци, дори царят коро-
ната си остави, а кам-
баните пак не забиха, 
та твоят ли подарък, 
дете, ще ги накара да 
запеят?
Но момченцето не ги 

слушало. То с мъка си пробило път до олтара и точно когато ча-
совникът отмерил дванадесетия час, сложило паричката си върху 
плочата.
Бим-бам-бум! Бим-бам-бум! —  разнесла се в нощта сладката пе-
сен на чудните камбани. Хората замръзнали на местата си, запла-
кали от радост. Заплакала и болната майка на малкото момченце. 
Заплакала и старата жена, на която момченцето помогнало да 
занесе дървата.
— Кой? Кой накара камбаните да забият? —  запитал царят.
— Ето това дете! —  завикали хората и понесли момченце-
то на ръце. Те разбрали —  и най-скъпият подарък, и най-раз-
кошният дар, дори царската корона, не струват нищо пред   
...(Отгатнете сами)...
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