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† БОГОЯВЛЕНИЕ

Тогава Иисус дохожда от Галилея на Иордан при Ио-
ана, за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше 
и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а 

Ти ли идеш при мене? Но Иисус му отговори и рече: ос-
тави сега; защото тъй нам подобава да изпълним вся-
ка правда. Тогава Иоан Го допуска. И като се кръсти, 

Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се 
небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да 
се спуща върху Него. И ето, глас от небесата, който 
казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето 
благоволение. 

(Ев. Мат. 3:13–17.)

Искам, възлюбени, да празнувам и тържествувам, защо-
то светият ден на просвещението е печат на празника и 
е ден на тържество! Той изобразява Витлеемската пеще-

ра, където Старият по дни като младенец лежал до гърдите 
на Майка Си в яслите; пак Той прави да потекат Йорданските 
извори, в които Същият 
Този —  Старият по дни, 
сега се кръщава заедно с 
грешниците, дарувайки 
на света чрез Своето пре-
чисто тяло освобождение 
от греховете.
В първото, като произля-
зъл от утробата на Пре-
чистата Дева, Той се явил 
на младенците като Мла-
денец, за Майката —  като 
Син, за влъхвите —  като 
Цар, за пастирите —  като 
добрия пастир, Който 
полага, според словата 
на Божието Писание, ду-
шата Си за овцете (вж. 
Иоан. 10:11). Във второ-
то, именно при Своето кръщение, Той идва при Иорданските 
води, за да умие греховете на митарите и грешниците. Като 
говори за необикновената чудесност на това събитие, премъд-
рия Павел възклицава: „яви се Божията благодат, спасител-
на за всички човеци“ (вж. Тит. 2:11). Защото сега светът се 
просвещава във всичките свои части: радва се преди всичко 
небето, предавайки на човеците слизащия от небесните висо-
ти глас Божий, освещава се чрез полета на Светия Дух възду-
хът, освещава се естеството на водата, сякаш се приучава да 
умива заедно с телата —  и душите, и цялата земна твар лику-
ва. Единствено само дяволът плаче, като вижда светата купел, 
приготвена да потопи във водите си неговото могъщество.
А какво още съобщава Евангелието? „Тогава Иисус дохожда 
от Галилея на Иордан при Иоана, за да се кръсти от него. А 
Иоан Го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от 
Тебе, а Ти ли идеш при мене?“ (вж. Мат. 3:13,14). Кой е виждал 
господарят да стои пред слугата си? Кой е виждал цар да прек-
ланя глава пред своя войник? Кой е виждал пастир, на когото 
овцете да показват пътя? Кой е виждал началник на състезани-

ята, който да получава награда от упражняващия се в бягане-
то? „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе“, тоест —  преподай 
ми, Владико, Сам Ти, това кръщение, което искаш да даруваш 
на света. Аз се нуждая от това, Ти да ме кръстиш, понеже се 
намирам под бремето на прародителския грях и нося в себе 

си змийската отрова. Аз се 
нуждая от това —  да бъде 
умита в мен сквернотата 
на древното престъпле-
ние; а Ти —  заради кои гре-
хове дойде да се кръстиш? 
За Тебе и пророкът свиде-
телстваше, говорейки: „не 
бе сторил грях, и в уста-
та Му нямаше лъжа“ (Ис. 
53:9). И как, когато Сам 
подаваш избавлението, Ти 
търсиш очищение? Кръ-
щаваните, според обичая, 
изповядват греховете си; 
а Ти какво имаш да изпо-
вядаш, когато във всичко 
си безгрешен? Защо ис-
каш от мене това, за което 

не съм научен? Не ще дръзна да сторя това, което превишава 
моите сили! Не зная аз как да умия Светлината! И как бих мо-
гъл да осветя Слънцето на правдата? Нощта не осветява деня, 
златото не може да бъде по-чисто от оловото, глината не може 
да поправи грънчаря, морето не заимства струи от извора, ре-
ката не се нуждае от капката вода, чистотата не се освещава 
от сквернотата и осъденият не пуска на свобода съдията. „Аз 
имам нужда да се кръстя от Тебе“! Мъртвецът не може да 
повдигне живия, болния не изцелява лекаря; и аз зная немо-
щта на своето естество! „Няма ученик по-горен от учителя 
си, нито слуга по-горен от господаря си“ (Мат. 10:24). Към 
мен не пристъпват със страх херувимите, серафимите не се по-
кланят на мен и не ми възгласят трисветата песен. Аз нямам за 
престол небето, не мен посочи звездата на влъхвите. Мойсей, 
Твоят угодник, се сподоби да Те види едва „изотзад“ (вж. Изх. 
33:23), а как ще дръзна аз да се докосна до Твоята пресвета 
глава? Защо ми заповядваш да извърша това, което превъз-
хожда моите сили? Нямам аз длани, с които мога да кръстя 
Бога: „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе“! Аз се родих от 
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престарялата, защото на Твоята заповед природата не можеше 
да противоречи. Когато се намирах в утробата на майка си и 
нямах възможност сам да говоря, тогава аз се възползвах от 
нейните уста; а сега сам, със собствените си уста, прославям 
Тебе Невместимия, Когото вмести девическият кивот. Аз не 
съм сляп като иудеите, защото зная, че Ти си Владиката, Кой-
то само временно е приел вида на раб, за да излекува човека. 
Зная, че Ти дойде, за да спасиш нас. Зная, че Ти си камъкът, 
който биде отсечен от планината без участието на човешки 
ръце. Камъкът, вярващият в който, не ще бъде излъган. Не ще 
ме заблудят видимите знаци На Твоето смирение и аз духом 
познавам величието на Твоето Божество. Аз съм смъртен, а 
Ти —  безсмъртен; аз съм от безплодна, а Ти —  от Девата. Аз се 
родих по-рано от Тебе, но не съм по-голям от Тебе. Аз можах 
само по-рано от Теб да изляза на проповед, но не смея да Те 
кръстя. Зная, че Ти си секирата, която лежи при корена на 
дърветата (Мат. 3:10) —  тази секира, която посича безплод-
ните дървета на иудейската градина. Аз видях сърпа, който е 
готов да отсече страстите и възвестявах, че скоро навсякъде 
ще потекат извори на изцеление; защото кое място ще остане 
недостъпно за Тебе? Ти с една Своя дума ще очистваш про-
кажени, течението на кръвта ще се прекрати само чрез едно 
докосване до края на Твоята дреха. От една Твоя заповед раз-
слабеният отново ще се изпълни със сили. Ти насищаш дъще-
рята на хананейката с трохите на Своите чудеса, с кал отваряш 
очите на слепия. Как тогава ме молиш да възложа ръце върху 
Тебе? „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при 
мене?“ —  Ти, Който „поглеждаш към земята, и тя се тресе“ 
(Мат. 3:14, Пс. 103:32)? Ти, Който ходиш по водите като по 
земя; Ти, за Когото аз много пъти възвестявах в проповедта 
си: „След мене иде по-силният от мене, на Когото не съм 
достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му“! 
(Марк. 1:7). Само на Твоята неизказана благост се полагам и 
се надявам на Твоето безмерно човеколюбие, според което Ти 
и блудницата допускаш да отрие с косите си пречистите Твои 
нозе и да се докосне до Твоята пресвета глава!
А какво му казва Господ? —  „Остави сега; защото тъй нам 
подобава да изпълним всяка правда“ (Мат. 3:15). Послужи 
на Словото —  като глас на човек, послужи на Владиката —  като 
раб, както воинът служи на царя и както глината —  на грънча-

ря. Не се бой, а смело Ме кръсти, защото Аз ще спася света. Аз 
предавам Себе Си на смърт, за да оживя умъртвеното човешко 
естество. Ти, независимо от Моята заповед, все така се бавиш 
да простреш ръката си, а иудеите скоро няма да се посрамят да 
прострат ръце върху Мен, за да Ме предадат на смърт. „Оста-
ви сега; защото тъй нам подобава“! По Своето човеколюбие 
Аз преди всички векове реших да спася човешкия род. Заради 
човеците Аз станах човек. Кое може да е по-дивно от това, че 
Аз като обикновен човек идвам да се кръстя? Това Аз правя, 
защото не презирам създанието на ръцете Си, не се срамувам 
от земното естество. Аз останах такъв, какъвто съм бил отве-
ка, и приех ново естество, при което обаче Моето същество 
остана неизменно: „остави сега“! Защото врагът на човешкия 
род, бидейки свален от небето и изгонен от земята, се гнезди 
във водното естество, а Аз дойдох и оттук да го изгоня, както 
възвестяваше за Мене пророкът: „Със силата Си Ти раздвои 
морето, във водата строши главите на змейовете“ (Пс. 
73:13). „Остави сега“! Защото този враг иска да ме изкуси 
като човек и Аз претърпявам това, за да докажа негово-
то безсилие; защото ще му кажа: „няма да изкусиш Господа, 
Бога твоего“ (Мат.4:7; срв. Второз. 6:16).
О, ново чудо! О, неизказана благодат! Христос извършва под-
вига, а аз получавам почести! Той воюва с дявола, а аз се оказ-
вам победител! Той съкрушава змийската глава във водите, а 
аз бивам увенчан като истински борец! Той се кръщава, а от 
мен се снема сквернотата. Върху Него слиза Светия Дух, а на 
мен се подава освобождение от греховете! За Него Отец сви-
детелства като за Своя възлюбен Син, а аз ставам син Божий 
заради Него! На Него Му се отвориха небесата, а аз влизам в 
тях! Пред Него —  Кръщаващият се —  се явява горното царство, 
а аз го получавам в наследствено владение! Към Него се обръ-
ща гласът на Отца, а заедно с Него и аз бивам призован! Отец 
благоволи към Него, и мен също не отхвърля! А аз прославям 
Отца, Който дава от небесата Своя глас, Сина, Който се кръ-
щава на земята, и Духа, Който слиза като гълъб —  Единия Бог в 
Троица, на Когото всякога ще се покланям! 
Амин!

св. Йоан Златоуст
Източник: pravoslavietobg.blogspot.com
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ТРОПАР НА БОГОЯВЛЕНИЕ, ГЛАС 1

Както през първите векове на християнството мъчениче-
ството послужило за утвърждаване на Църквата, така 
монашеството станало опора на Църквата през следва-

щите времена. Преминало различни форми в своето разви-
тие, християнството дължи на преподобни Теодосий Велики 
(424–529 г.) създаването и образцовото устройство на първи-

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, 
Троическое явися поклонение:

Родителев бо глас свидетельствоваше 
Тебе, возлюбленнаго Тя Сина именуя:

и Дух, в виде голубине,  
извествоваше словесе утверждение:

явлейся Христе Боже,  
и мир просвещей, слава Тебе.

те общежителни манастири.
Кападокия, която станала люлка на източното православно 
богословие чрез благодатното творчество на най-великите 
църковни учители и св. Отци, подарила на християнството и 
този велик първоучител на иноческия подвиг.
Преподобни Теодосий Велики се родил в село Магарион в Ка-

Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан,
откри се поклонението на Св. Троица;
защото гласът на Отца свидетелстваше за 
Тебе, като Те нарече възлюбен Син;
и Духът във вид на гълъб потвърди 
верността на словото.
Христе, Боже, Който се яви и просвети 
света, слава на Тебе.
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МОЖЕ ЛИ ДА СЕ МОЛИМ СЪС СВОИ ДУМИ?
(Продължение от бр. 379)

Добре е понякога в молитва да кажем няколко свои думи, 
които дишат с гореща вяра и любов към Господа. Да, 
няма все с чужди думи да беседваме с Бога, няма все да 

бъдем деца във вярата и надеждата, трябва да покажем и своя 
ум, да се излее от сърцето ни блага дума (срв. Пс. 44:2), освен 
това към чуждите думи някак привикваме и охладняваме. И 
колко приятни са на Господа тези наши простички моления, 

падокия. Благочестивите му родители 
посрещнали явяването му на света 
като дар на Провидението и затова го 
нарекли Теодосий —  „от Бога даден“ 
(Богдан). Възпитан в съвършено бла-
гонравие и просветен от постоянно 
четене на Словото Божие, младият 
Теодосий пламнал от свещена ревност 
да служи на Христа. Усърдно се молил 
на Бога да му посочи истинския път.
В ранна младост той пожелал да се поклони на светите места и 
тръгнал за Йерусалим. На минаване през Антиохия Теодосий 
посетил св. Симеон Стълпник, който го благословил за мона-
шески подвиг и му предрекъл, че той ще бъде „велик пастир 
на словесни овце“, което напълно потвърдил животът на бъде-
щия знаменит изповедник.
Пристигнал през 450 година в Йерусалим, 26-годишният Те-
одосий поискал да се запознае с живота на подвизаващите се 
наоколо отшелници и се поселил при опитния старец Лонгин 
близо до Светия град. След това се преместил в новопостро-
ената Богородична църква, основана от благочестивата Гли-
керия, но известността, която неговите сурови подвизи му 
спечелили, го теготила и той се уединил в Юдейската пустиня, 
като обитавал една пещера, в която —  според преданието —  
пренощували тримата източни мъдреци, дошли да се покло-
нят някога на „родилия се Цар Юдейски“ (Мат. 2:1–12). Тази 
пещера станала свидетел на един свръхчовешки подвиг. Тук 
св. Теодосий се отдал на непрестанна молитва и неотстъпно 
Богосъзерцание. Пределно сурово било и неговото въздър-
жание. В продължение на 30 години той не вкусил хляб, а се 
хранел само с фурми, трева и корени, но и от тях приемал само 
толкова, колкото да не умре от глад. Този неземен подвиг из-
висил подвижника до такова духовно съвършенство, че Бог го 
удостоил с дара на чудотворство и прозорливост.
Дълбокото уединение не скрило славата на великия Божий уг-
одник. Мнозина се нуждаели от духовното ръководство на та-
къв съвършен образец и започнали постепенно да се заселват 
около него. Като се осланял на Божията воля, светият старец 
основал в 560 година своя знаменит манастир, който и днес 
носи неговото име и се намира на 7 километра югоизточно от 
Йерусалим. Отшелниците скоро достигнали повече от шест-
стотин души, а преданието говори, че през неговия 105-годи-
шен живот те достигнали шестнадесет хиляди. Съществува-
щият днес манастир „Дер-Доси“ има монашески килии, подво-
рия за миряни, болници и странноприемници.
Св. Теодосий Велики пръв въвел общежитийната форма на 
монашеския подвиг и затова е наречен „началник на общежи-
тието“. Така го наричат житиеписците още и затова, защото в 
493 г. йерусалимският патриарх го назначил за общ архиманд-
рит на всички общежитийни манастири в Палестина, докато 
на св. Сава Освещени (439–532 г.) поверил надзора над пу-
стинниците.
При св. Теодосий имало монаси от различни народности (гър-
ци, грузинци, арменци) и те имали отделни храмове, в които 
всеки ден изпълнявали седмократно молитвено правило, съ-
гласно устава на самия Псалмопевец (Пс. 118:164). За св. При-

частие обаче всички се събирали в 
главната Богородична църква, където 
се служило на гръцки език.
Преподобни Теодосий управлявал 
многолюдното си братство, като се 
ръководил от манашеските правила 
на съотечественика си св. Василий 
Велики. В своето мъдро ръководство 
великият духовен отец благодатно 

обединявал кротостта със строгата справедливост. Всички 
ревностно практикували социалното добротворство и се гри-
жели за бедните, странниците и болните, които прибягвали 
до помощта на многобройните манастирски благотворителни 
заведения. Сам великият Теодосий измивал раните на страда-
щите в неговите болници и помагал за обслужването на разно-
образните просители и поклонници.
Като се подвизавал в знаменития си манастир и се грижел за 
спасението на стотиците си духовни чеда, св. Теодосий Велики 
не отминавал и вселенските грижи на св. Църква за чистота-
та на православната вяра. Привърженикът на монофизитите 
император Анастасий (591–618 г.) се опитал да използва висо-
кия авторитет на св. Теодосий. Той изпратил на православния 
игумен дар от 30 литри злато, като знак на усърдие за неговата 
обител. Великият старец не обидил с отказ приноса на заблу-
дения император, но когато станало дума за спорните въпроси 
на вярата, той се отправил за Йерусалим и от амвона произ-
несъл отлъчване от Църквата на всички, които не поставяли 
IV Вселенски събор в Халкидон от 451 г. и неговите верооп-
ределения наравно с решенията на първите три Вселенски 
събора. Като не се задоволил с това, отшелникът напуснал 
строгото си уединение и обиколил селищата на Палестина, 
за да утвърждава навсякъде Православието и да изкоренява 
ересите. Заради това той бил изпратен на заточение, но след 
скоропостижната смърт на император Анастасий, той отново 
се върнал в своята лавра.
Преподобни Теодосий Велики предузнал смъртта си няколко 
години преди да нaпусне този свят и съобщил за това на трима 
обичани от него епископи. Не много преди своята кончина той 
наредил един ден да ударят камбаната за молитва и разплакан 
съобщил на братята: „Молете се, отци и братя, молете се! Бо-
жият гняв посети Изтока!“ В същото време Антиохия била 
разрушена от земетресение…
Св. Теодосий бил погребан във Витлеемската пустиня, къде-
то започнал своето подвижничество. Славата на нови чудо-
творства украсила неговото отминаване в блажената вечност. 
Йосиф Студит и Теофан Начертани от лаврата на св. Сава на-
писали много песнопения, с които и до днес Православната 
църква прославя великия основател на общежителните мана-
стири.
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6 ЯНУАРИ  
† Св. Богоявление (Утреня, Вас. лит.) 
(Всичко на празника) (Велик водосвет) 
(Йордановден) (Тип. с. 174–176)

7 ЯНУАРИ  
† Св. Йоан Кръстител (Тип. с. 177) (Ивановден)

8 ЯНУАРИ  
Св. Григорий, еп. Български.  
Преп. Георги Хозевит.  
Св. Емилиан изповедник. Преп. Домника.  
Мчци Василиса и Марионила,  
7 отроци и 20 войници

9 ЯНУАРИ  
Св. мчк Полиевкт. Св. Петър, еп. Севастийски.  
Преп. Евстратий. Св. пророк Самей

10 ЯНУАРИ  
Св. Григорий, еп. Нисийски. Преп. Дометиан,  
еп. Мелитински. Св. Маркиан.  
Св. Теофан Затворник.  
Блажена Теозви, дякониса

11 ЯНУАРИ  
❈ Преп. Теодосий Велики.  
Преп. Теодосий Антиохийски

12 ЯНУАРИ  
Св. мчца Татяна. Св. Сава Сръбски.  
Св. мчк Мертий. Преп. Евпраксия Тавенска

В детската градина всички знаеха, че Емилия и Йоана са не-
разделни другарчета. Често ги виждаха седнали на скамей-
ката в двора да си говорят. Не викаха високо като невъз-

питаните деца. 
Чуруликаха си 
като две пойни 
птички.
Веднъж Йоан-
ка каза, че сле-
добед не спала 
добре. Изпла-
шила се. Когато 
баба ѝ я водела 
в градината, 
една кола бързо 
профучала край 
тях, едва не ги отнесла.
— Йони, има лекарство за това. Спокойствието идва веднага —  
каза Еми.
— Как? С какво? —  запита Йоанка.
— Със светена вода.
— А какво е това светена вода?
Еми обясни, че тя се взема от църквата. Дядо поп я приготвял, 
като потапял във водата голям кръст и после с китка ръсел че-
лата на всички. Тя лично видяла това. Много ѝ станало приятно, 
когато и нея поръсил.
После разказа, че в тях винаги имало едно много красиво стък-
лено шише със светена вода. То стояло на високия шкаф под 
иконата и никой не го докосвал, защото светената вода не е като 
другата. От нея не може да се пие, когато ожаднееш или си миеш 
ръцете.
— Как се употребява? —  попита Йоанка.
— Вечер, след като мама ми облече нощничката, аз се изправям 
пред иконата и си казвам молитвичка. Като си легна, тя поръсва 

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

СВЕТЕНА ВОДА
ПРИКАЗКА

челото ми със светена вода и аз заспивам сладко. Сутрин също 
след молитвичката отново ме поръсва, а понякога ми дава да 
пийна една глътчица. Но тя се пие само сутрин преди закуска, а 
можем да се поръсваме винаги през деня, когато имаме нужда.
— Колко е хубаво това, Еми! Но у нас няма светена вода —  каза 
тъжно Йоанка.
— Помоли майка си да донесе от църквата —  посъветва я Еми.
— Още утре мама ще ми донесе!
Добрите другарчета се учеха на добро. Те не разговаряха за това 
кое дете каква пакост е направило, а се учеха на добри неща.
Днес Йоанка научи за най-хубавата водичка, която помага на 
хората да бъдат здрави и спокойни. От този момент техният дом 
повече не остана без светена вода.

Автор: монахиня Валентина
Източник: сп. „Камбанка“, бр. 3,2014 г.

извиращи направо от вярващото, любещо и благодарно сър-
це —  не може да се опише: трябва само да кажем, че душата 
при своите си слова към Бога потръпва от радост, разгаря се 
цяла, оживява, блаженства. Кажеш няколко думи, а толкова 
блаженство вкусваш, че няма да го получиш в такава мяра 

и от най-дългите и трогателни чужди молитви, произнасяни 
по навик и неискрено.
(Следва)

Автор: Свети праведни  
Иоан Кронщадски, „МОЛИТВОСЛОВ“


