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† НЕДЕЛЯ ПРЕДИ 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; Наа-
сон 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; Ро-
воам роди Авия; Авия роди 
Аса;
Аса роди Иосафата; Иоса-
фат роди Иорама; Иорам 
роди Озия;
Озия роди Иоатама; Иоа-
там 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 пресе-
лението Вавилонско.
А след преселението Вави-
лонско Иехония роди Сала-
тииля; Салатиил роди Зоро-
вавеля;
Зоровавел роди Авиуда; 
Авиуд роди Елиакима; Ели-
аким роди Азора;
Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Ели-
уда;
Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан 
роди Иакова;
Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди 
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СЛОВО В НЕДЕЛЯ ПРЕДИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Иисус, наричан Христос.
И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четири-
найсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение 
- четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до 
Христа - четиринайсет рода.
А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след сго-
дяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да 

бяха се те събрали, оказа се, 
че тя е непразна от Духа Све-
таго.
А Иосиф, мъж й, понеже беше 
праведен и не желаеше да я 
осрами, поиска тайно да я на-
пусне.
Но когато намисли това, ето, 
Ангел Господен му се яви на-
съне и каза: Иосифе, син Да-
видов, не бой се да приемеш 
Мария, жена си; защото за-
ченалото се в нея е от Духа 
Светаго;
тя ще роди Син, и ще Му наре-
чеш името Иисус; защото Той 
ще спаси народа Си от грехо-
вете му.
А всичко това стана, за да се 
сбъдне реченото от Господа 
чрез пророка, който каза:
„ето, девицата ще зачене в 
утробата си и ще роди Син, 
и ще Му нарекат името Ема-
нуил», което ще рече: с нас е 
Бог.
Като стана от сън, Иосиф на-

прави, както му бе заповядал 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)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес е особена неделя, 
която предшества празника Рождество Христово. В този ден 
се чете първото евангелско зачало, с което започва Новият 

Завет. Обикновено, когато вземаме в ръце тази света книга с же-
лание да намерим в нея отговори на своите въпроси, да познаем 
чрез нея света, себе си и своя път към Бога, тази първа глава не 

ни е интересна. Ние или я пропускаме съвсем, или бързичко пре-
глеждаме странните имена, звучащи за нас сякаш на чужд език, 
които нищо не ни говорят и нищо не ни възвестяват.
И ето днес ние чухме изброяването на тези многочислени родове, 
мислейки, че това, навярно е, за да ни разкаже, че Христос има 
Свое човешко родословие, че Той не се е появил отнякъде внезап-
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но, а продължава списъка с тези имена, с които ние се срещаме 
във Ветхия Завет. Там често се изброяват израилските племена, 
но тях ние също обикновено пропускаме, стремейки се да узна-
ем за следващите събития. А всъщност, струва си внимателно да 
прочетем и разберем нещо за тези имена, кои са тези хора, за кои-
то говори днешното Евангелие.
Някои от тях са ни добре известни: пророк Давид, Авраам, 
Исаак и Иаков – това са тези, които ние считаме за свои праот-
ци, на които е посветена днешната неделя, в която ние възпо-
менаваме светите отци, т.е. тези, от които по плът е произлязъл 
Христос. Така че е естествено днес изброяването на тези имена. 
Но заедно с тях изведнъж се срещат имена на такива хора, чието 
присъствие изглежда удивително, ако си припомним как те са 
живели и с какво се занимавали. Например, Христос в свой род 
включва ужасният цар Манасия, който измъчвал пророк Исайя, 
отстъпил от Бога, и едва в последния момент на смъртния одър 
в покайни сълзи извикал към Господа, осъзнал целия ужас на 
своя живот.
В този списък се среща и името на Раав, за която във Ветхия 
Завет е написано, че тя била блудница, но пуснала в града из-
раилските съгледвачи, за да бъде превзет този езически град от 
синовете на Израил. После ние четем името на Тамар, която по 
много странен начин продължила своя род, преоблякла се като 
блудница. Твърде много и други странни имена, които, според 
нашата представа, според правилата на този свят, сякаш са ком-
прометирани: животът на тези хора не е достоен, та да говорят 
за него с възхищение.
И нещо повече, ние виждаме, че Господ не се отказва от тях, не 
се стеснява да ги включи в своя род, макар да има и такива име-
на, които би трябвало да бъдат включени в списъка на родовете, 
но ги няма там. Така, зачеркнати са няколко имена на юдейски 
царе, които отстъпили от Бога, отрекли се от истинската вяра 
и напълно се посветили на служение на идолите. Имало такъв 
позорен период в историята на Израилското Царство след Со-
ломон, когато то било разделено и в това число в родовете на 
юдейските царе.
Ние знаем, че Евангелието се нарича книга на живота. Новият 
Завет започва с думите: книга за живота на Господа нашего 
Иисуса Христа. А после ние четем Евангелието, Деяния Апос-
толски, посланията, в края – Откровението на Йоан Богослов, 
Апокалипсиса, който говори за последните времена на нашата 
земна история. Там също се говори за Книгата на живота, как в 
нея се вписват имена, и как от нея се заличават имена. И дейст-

вително, ние виждаме, че някакви имена са вписани в книгата 
за родството, а някакви са заличени. И изведнъж разбираш, че 
Евангелската Книга на живота не свършва с изброените родове, 
но това е тази Книга, в която трябва да бъде вписан целият род 
Христов. Нали по-нататък се говори за това как Христос се е 
родил на тази земя, а после за това, че Той е включил всички 
нас в своя род, дал ни е да носим Неговото име. Всеки от нас 
бил вписан в този род чрез приемане на Светото Тайнство Кръ-
щение, всеки се обновява, когато най-искрено се кае и отново 
възстановява своя образ, затъмнен от греховете, когато отново 
и отново се съединява с Христос.
И ето, оказва се, че Евангелието е и тази Книга на живота – на 
нашия живот. Всеки от нас трябва да продължи това Еванге-
лие, в това е и смисълът, и целта, и сърцевината на всичко, кое-
то е в нашия живот: живот по евангелски, живот новозаветен. 
И когато ние живеем според Евангелието, тогава ние сме в тази 
Книга на живота, а когато не живеем по евангелски, ние се за-
черкваме.
Книгата на живота се продължава от живота на всеки от нас, 
ние сами я изпълняваме, ние продължаваме Евангелието до-
тогава, докато Евангелието стане наш живот, а нашият живот 
става Евангелие, благовестие Христово. И ето знак за това, че 
ние сме записани в Книгата на живота: нашият живот става 
благовестие. Той самият става зов, възвестяване, че Христос е 
дошъл в този свят и светът е получил от Бога спасение, защото 
този свят се е съединил с Христос. Така важно е да чуем това: 
днешното четиво е за всеки от нас напомняне, че ние не сме 
чужди на Бога, че сме Му свои, че сме Негови роднини, че кни-
гата на родството се продължава от всеки от нас. Това е и голяма 
радост, и най-голям труд, и отговорност, защото е странно да 
си се представим в изброяването на тези родове – редом с цар 
Давид и цар Соломон, редом с Авраам и Иаков, редом с тези, за 
които днес говори апостол Павел, че те с вяра затулвали устата 
на неверниците, с вяра побеждавали цели народи, съкрушавали 
градове, спирали слънцето, били силни на война.
И в този род всеки от нас е вписан, на всекиго е дадена същата 
власт, и същата сила Божия, и същият Този Дух Свети, Който 
ръководи всички, вписани в Книгата на Живота Божи. Нека 
знаем за това. Нека помним това. Нека да положим целия си 
живот за това нашият живот наистина да стане Евангелие, а 
Евангелието да стане нашият живот. Амин.

Автор: Протойерей Алексей Умински
Източник: www.pravmladeji.org

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 покла-
нят на Тебе, Слънцето на правдата, 
и да познават Тебе, Изтока от висините. 
Господи, слава на Тебе!

•  Г О С П О Д С К И  П РА З Н И Ц И  •

РОЖДЕСТВО ПО ПЛЪТ НА НАШИЯ ГОСПОД, БОГ И СПАСИТЕЛ ИИСУС ХРИСТОС
25 ДЕКЕМВРИ

ТРОПАР НА ПРАЗНИКА, ГЛАС 4

СЛОВО НА СВ. ЕФРЕМ СИРИН ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Чиста е тази нощ, в която се е явил Единственият Чист, 
Който дойде да ни очисти! Нека слухът ни бъде чист, 
очите ни да гледат целомъдрено, чувствата на сърцето 

да бъдат святи, речта на устата – искрена!
Настоящата нощ е нощ на помирение; затова нека никой да 
не бъде гневен на своя брат и да не го обижда!
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•  Ц Ъ Р К О В Н И  П РА З Н И Ц И  •

СВ. ЙОСИФ ОБРУЧНИК
26 ДЕКЕМВРИ

•  Г О С П О Д С К И  П РА З Н И Ц И  •

СЪБОР НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
26 ДЕКЕМВРИ

БЕСЕДА ЗА ПРАВЕДНИЯ ИОСИФ
А Иосиф, мъж й, понеже беше праве-
ден..., направи, както му бе заповядал 
Ангелът Господен (Мaт. 1: 19-24).

Трябва да се боим от Бога повече, отколкото от хората, и 
трябва да слушаме Бога повече, отколкото хората. Това ни 
учи животът на праведния Иосиф – сродник и защитник 

на света Дева Мария. Той живял на предела между закона и 
благодатта, бил верен на закона до явяването на благодатта, 
а при появата на новата Божия благодат станал верен на бла-
годатта. Послушен на думите на закона, той искал да напус-
не Светата Дева, когато Тя заченала в пречистото свое тяло 
Спасителя, но когато ангел Божий му известил, че Мария е 
заченала от Духа Светаго, той се отказал от своето намере-

БЕСЕДА ЗА ПРЕСВЕТА ДЕВА БОГОРОДИЦА
Ето рабинята Господня (Лк. 1: 38).

Наистина, братя, ето истинска рабиня Господня! Ако е ра-
биня онази, която напълно е заменила своята воля с воля-
та на своя господар, тогава Пресветата Дева e първата ра-

биня между всички рабини Господни. Или ако е рабиня онази, 
която напрегнато и с голямо внимание се взира в своя госпо-
дар, и тогава Пресвета Дева е първа между рабините Господни. 
И ако е рабиня онази, която кротко и послушно понася всички 
оскърбления и теготи, очаквайки награда само от своя госпо-
дар, и тогава Пресветата Дева е първа и най-превъзходна ра-
биня Господня от всички. Но на Нея не ѝ  било до това да угоди 

ние, не я оставил, а направи, както му бе заповядал Ангелът 
Господен. Той не предприемал нищо от себе си, а бил покорен 
на волята Божия. Затова Господ го удостоил с велика слава на 
земята и на небето. Тихо и тайно служил на Бога, а Бог го про-
славил явно. И не само той се удостоил с Божието Царство, 
но и неговите синове и дъщери. Кой баща би пожелал нещо 
повече от това – синът му да бъде апостол Христов? А Иосиф 
имал двама сина апостоли. Така Бог прославя онези, които се 
боят от Него и Го слушат.
О, велики Господи, Боже на праведния Иосиф, помогни и на 
нас грешните да обичаме Твоята правда и само от Тебе да се 
боим. На Тебе слава и хвала вовеки. Амин.

Автор: Св. Николай, еп. Жички  
и Охридски, из „Охридски пролог” 

на света, а на Бога, нито пък ѝ било до това да се оправдава 
пред света, а само пред Бога. Истинско послушание, истинско 
внимание, истинска кротост! Пресветата Дева с право могла 
да каже на Божия ангел: Ето рабинята Господня! Най-голя-
мото съвършенство и най-голямата чест, която жена може да 
постигне на земята, е да бъде рабиня на Господа. Това съвър-
шенство и тази чест в рая Ева изгубила без труд, а това съвър-
шенство и тази чест Дева Мария вън от рая постигнала с труд.
По молитвите на Пресвета Дева Богородица, Господи Иисусе, 
помилуй нас. На Тебе слава и хвала вовеки. Амин.

Автор: Св. Николай, еп. Жички  
и Охридски, из „Охридски пролог” 

Тази нощ дари 
мир на целия свят; 
затова нека никой 
да не заплашва 
другия. Това е но-
щта на Едничкия 
най-Кротък; нека 
никой не бъде 
жесток!
Това е нощта 
на Едничкия 
най-Смирен. Нека 
никой не бъде гор-
делив!
Сега е денят на 
радост; нека не от-
мъщаваме за оби-
дите! Сега е денят 
на добрата воля; 
нека не бъдем гру-
би и безчувствени. В този ден на спокойствие нека не бъдем 
развълнувани от гняв!
Днес Бог дойде при грешниците; нека праведните да не се 
превъзнасят над грешниците!
Днес най-Богатият стана беден заради нас; нека богатия човек 

да покани бедните 
на масата си!
Днес ние получи-
хме дар, за който 
не сме се моли-
ли; нека ние да-
дем милостиня на 
тези, които искат 
от нас и просят!
Днешният ден от-
вори вратата на 
небето за нашите 
молитви; нека ние 
също да отворим 
нашата врата за 
тези, които искат 
от нас прошка!
Днес Божеството 
прие върху Себе 
Си човешката 

природа, а човешката природа е станала облечена с печата на 
Божеството!

Автор: Св. Ефрем Сирин
Източник: www.bogonosci.bg
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В святата нощ, преди камба-
ните да възвестят, че Рож-
дество Христово е дошло, 

две слабички деца, тичаха за-
дъхани в снега и носеха в ръце 
едно ранено гълъбче. Те топле-
ха малкото птиче с посинелите 
си от студ ръце и се молеха то 
да не издъхне и да не го изяде 

лошият котарак, който обикаляше около съседните къщи. За тях 
това малко гълъбче беше коледен дар, който те искаха да спасят 
и затова им хрумна да го занесат вкъщи. Гълъбът не можеше да 
лети, едното му крилце беше счупено. Децата живееха много бе-
дно. Нямаха ток, но имаха печка, която палеха с дърва и с коя-
то се топлеха в студените зимни дни. Те нямаха хубави играчки, 
не бяха виждали таблети и телевизор, живееха много бедно и 
скромно, но сърцата им бяха добри. Бяха много човечни и искаха 
да спасят болната птица. По-голямото дете се казваше Георги и 
носеше стар пуловер и изтъркани дънки, но беше много смело и 
добро, а по-малкото Ники, още не беше ходило на училище, но 
знаеше да чете и сега се учеше да пише буквите. Батко му го учеше 

и да смята, но повече обичаше да чете от единствената детска кни-
га вкъщи. Тя беше една стара детска библия в която се разказваше 
как Исус Христос се е родил и как е правил добрини на хората.
Когато се прибраха децата видяха своята майка наведена над бо-
лния им баща да шепне нещо. Те се стъписаха и попитаха с какво 
могат да ѝ помогнат, но тя не им отговори, а само ги прегърна и 
заплака. Нямаше кой да им каже, но те чувстваха, че татко им е 
много болен. Двете момчета застанаха пред малката икона вкъщи 
и се помолиха от сърце на Бог да им помогне и да излекува болния 
им баща и раненото гълъбче. Обещаха винаги да бъдат добри и 
да носят вярата в сърцата си. После с насълзени очи отидоха при 
майка си и я прегърнаха отново. На сутринта, когато станаха те 
видяха, че на перваза на прозореца от вътрешната страна гълъб-
чето се разхожда и яде трохички. Учудиха се откъде има натро-
шен хляб и тогава видяха баща си станал до масата да разчупва 
коледна пита. Той се чувстваше много по-добре, гълъбчето се 
беше оживило, децата бяха щастливи и благодариха за коледното 
чудо отново на Бог, защото по Коледа наистина стават чудеса.

Автор: Габриела Стефанова, 13 г., От 
конкурса „На Коледа стават чудеса“

Източник: www.az-deteto.bg
Рисунка: сп. „Камбанка”

РОЖДЕСТВО

Днес черковната камбана
ни събуди отзарана
и припомни във зори

тя на хората добри
за онази проста, стара
и разкривена кошара
с плетения покрив гнил,
дето Бог се е родил.

Тя ни спомни за звездата,
що огряла тишината
и от чудни светлини
му оплела пелени.
Затова и толкоз мило
свети малкото кандило,
а от яслата със глас
сякаш Той ни вика нас —
да погали със десница
всички български дечица.

Автор: Григор Угаров, „ 
Тиха нощ, свята нощ! Моя бяла Коледа!”

www.svetiilia.bg

20 ДЕКЕМВРИ  
Неделя преди Рождество Христово. Св. Йоан 
Кронщадски. Гл. 3, утр. ев. 6 ап. Евр. 11:9-
10 (с. 431), лит. ев. Мт 1:1-25 (Тип. с. 148) 
(Предпразненство на Рождество Христово)

21 ДЕКЕМВРИ  
Св. мчца Юлиания и мъченици с нея 
500 мъже и 130 жени в Никомидия

22 ДЕКЕМВРИ  
Св. вмчца Анастасия

23 ДЕКЕМВРИ  
❈ Преп. Наум Охридски. Св. 10 мчци 
 в Крит. Св. мчк Геласий (Тип. с. 149)

24 ДЕКЕМВРИ  
Св. прпмчца Евгения. Преп. Николай воин 
(Бъдни вечер) (Утреня, Царски часове, Ве-
черня със св. Васил. лит.) (Тип. с. 153)

25 ДЕКЕМВРИ  
† Рождество Христово (Утреня и св. 
Златоустова лит.) (Всичко на празника) 
(Тип. с. 153, 154 и 155) (Блажи се)

26 ДЕКЕМВРИ  
† Събор на Пресвета Богородица. 
Св. Йосиф Обручник. Св. цар Давид. 
Св. Яков, брат Божий (Тип. 156)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

КОЛЕДНА ДОБРОТА


