месечно издание
Брой 1

Св. великомъченик Димитрий Солунски
(Димитровден)
Св. Димитър се родил в Солун през III век.
Произхождал от знатен род. Съвсем млад той
станал управител на града. Св. Димитрий бил
таен християнин. Затова, когато римският
император Максимилиан му възложил да
преследва християнството в родния си град, той
напротив - най-ревностно го разпространявал.
Когато разбрал за това, Максимилиан хвърлил
св. Димитрий в тъмница. В чест на императора в
Солун били устроени зрелища. Християните били
хващани и предавани на един огромен мъж на име
Лий, който със страшна сила сграбчвал жертвите
си и ги хвърлял в яма с набучени нагоре копия.
Възмутен от това, оръженосецът на св. Димитър
на име Нестор дошъл при него в тъмницата, за
да получи благословението му преди да излезе на
борба срещу Лий. Въоръжен със силата Божия,
Нестор излязъл смело на арената, сграбчил Лий
и го хвърлил в ямата. За тая си смелост Нестор
бил убит. Императорът узнал, че св. Димитрий е
насърчил Нестор, затова заповядал да го убият. В
306 година св. Димитрий бил посечен с меч. Бог
прославил тялото му с нетление и чудотворна сила.

ОЦВЕТИ ХРАМА

ЗА ДА НАУЧИТЕ В КОЙ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ХОРАТА
БЛАГОДАРЯТ НА БОГА ЗА ВСИЧКО, КОЕТО Е СЪТВОРИЛ
ПОПЪЛНЕТЕ В ПРАЗНИТЕ КВАДРАТЧЕТА БУКВИТЕ
СПОРЕД ДАДЕНИЯ КОД.

НАУЧИ И ОЦВЕТИ

КРЪСТЪТ И НЕГОВАТА СИМВОЛИКА

Св.апостол Павел пише:”Защото словото на
кръста е безумство за ония,които гинат,а за нас,които
се спасяваме, е сила Божия”(1 Кор. 1:18).Ето защо
символът на кръста има такова голямо значение в
живота на православния християнин.
Кръстното знамение предхожда всички молитви,
богуслужения, тайнства и свещенодействия на
Православната Църква.
Съществуват различни форми на кръста:латински
четириконечен кръст, шестконечен кръст, гръцки
равностранен кръст, осмоконечен кръст и др.

ФОРМИ НА КРЪСТА
-латински четириконечен
кръст
-шестконечен кръст
-гръцки равностранен
кръст
-осмоконечен кръст

При осмоконечния кръст най-горната хоризонтална
пресечка символизира дъсчицата с надпис на три
езика(гръцки, латински и еврейски):”Иисус Назорей,Цар
Иудейски”, която била поставена на Христовия кръст.
Най-долната наклонена пресечка символизира подпората
за нозете. Тя напомня за различната съдба на двамата
разбойника,разпнати заедно със Спасителя от двете му
страни.
ХРИСТИЯНСКИ СИМВОЛИ

Риба-гръцката
дума
(ихтис-риба)
е
образувана от първите букви на думите
в израза:” Иисус Христос-Син Божий
Спасител”.
Кораб-Църквата прилича на кораб, който
плава по бурните вълни на житейското море
към тихо пристанище.

СВЕТЦИТЕ - БОЖИИ ХОРА
Хората,
които
вярват
в
Иисус
Христос
и
Го
приемат
за
свой
Спасител,
се
наричат
християни.
В далечни времена някои от християните толкова възлюбили
Бога, че Му построили храм в своите души - те обичали всички
хора и вършели само добри дела в името на Бога. Молитвата им
била силна и непрестанна и винаги принасяла плодове. След
смъртта им Бог ги увенчал със святост и дар на чудотворство.
Днес
християнската
Църква
ги
почита
като
светци.
ПОЧИТАНЕ НА СВЕТЦИТЕ
Светците са приятели на Бога,които чрез непрестанна
молитва и духовни подвизи придобили венеца на светостта.
Бог открил на християните, че е добре светците да бъдат нарисувани
и техните ликове да стоят в храма. Така се появили иконите. Иконите
не са обикновени картини, а свети образи, защото чрез лика на светеца
разказват за любовта и вярата, която трябва да имаме към Бога. Затова
отношението към светците е уважение, с чувство на преклонение или
почит. Почитайки иконите, християните се обръщаме към светците за
молитвено застъпничество пред Бога и сили за успяване в доброто.
ВСЕКИ СВЕТЕЦ ИМА ТРОПАР,
който представлява кратко песнопение, посветено на събитието или
светеца, честващи се при съответното богослужение.
ТРОПАР НА СВ.ДИМИТЪР
Страдалче, вселената те придоби за велик поборник в беди, който
побеждава езичниците. Затова, както си посрамил гордостта на
Лий и Нестор си вдъхновил за смел подвиг, така, св. Димитре,
моли се на Христа Бога да ни дарува велика милост.

СЪВЕТИ КЪМ ПРАВОСЛАВНОТО ХРИСТИЯНЧЕ

Защо се молим сутрин?
- За да посветим на Бога първите
движения на устата и сърцето си и да не
започваме нищо през деня без Божия помощ и
благословение. Нека никой не се показва ленив,
но да стане сутрин бодро и да се помоли от все
сърце на Господа. Защото, каквото настроение
си създадеш сутринта, то ще те ръководи в
работата ти през целия ден.
Обичай молитвата и се упражнявай в нея. Създай, си благочестивия
навик всеки ден редовно да си прочиташ утринните и вечерни молитви.
Чрез молитвата ти влизаш в общение с Бога, на Когото се молиш.
Когато излизаш от дома си, за да отидеш на училище, или в Божия
храм на молитва, винаги се помолвай на Бога с думите: “Господи, опъти
ме, към доброто!”
Посещавай Божия храм! Той е мястото на особено Божие присътствие.
Затова обичай го от всичкото си сърце и винаги го посещавай с радост,
особено в неделни и празнични дни.
Когато влезеш в храма, запали поне една свещ и кажи: Господи, дай
ми да живея в светлината на Твоята истина!
Ако имаш възможност, запали повече свещички - една за здраве
на живите твои близки и познати и друга за упокоение душите на
починалите твои близки.
Във време на богослужението: не се озъртай наоколо, но застани
смирено и благоговейно. Бъди съсредоточен в молитвата си и внимавай
в реда и съдържанието на божествената служба. Молитвите си
придружавай с прекръстване. Когато свещеникът благославя народа,
навеждай главата си смирено. Когато се чете “Символа на вярата” и
“Отче наш”, ти си ги повтаряй на ум и по този начин взимай участие: в
общата молитва в храма.
-

В неделя и празнични дни, до светата Литургия не бива да ядеш
нищо, за да можеш да вземеш от свещеника благословена нафора.
Почитай светия кръст!
Не се срамувай да се кръстиш, напротив кръсти се колкото се може
по-често: когато се събудиш от сън; когато започваш работа; преди и
след учение и пр. С това ти ще дадеш израз на твоята почит и любов
към светия кръст.
Със същата почит се отнасяй и към всички неща и предмети в църква,
като посветени на Бога.
Когато минаваш покрай Божия храм, спри за момент и се прекръсти.
Отнасяй се винаги с почит към свещениците, които са Божии служители
и към всички по-възрастни хора, за да покажеш, че си благовъзпитан.
Винаги имай на шията си кръстче. Носи със себе си и малка иконка
на Господа, или на Божията майка, или на друг някой светия. В стаята
над леглото си сложи кандилце и го пали поне в неделя и празнични
дни. От светото евангелие прочитай по нещо всеки ден.
Причастявай се редовно!
Когато ти предстои да се причастиш, приготви се най-усърдно. Тогава
повече от всеки друг път чети молитвите си, старай се да бъдеш попослушен от всякога и ако някого си обидил, поискай прошка преди да
пристъпиш да приемеш светото причастие.
Вечер, преди да си легнеш, спомни си дали този ден си изпълнил
обещанието, което даде в утринната молитва: беше ли послушен? Беше
ли усърден в работата си в училище? Стори ли някое добро дело? - и
пр.
Ако си изпълнил това, нека сладкият сън ти бъде наградата.
Ако си се провинил в нещо, поискай в молитва прошка от Бога и
обещай да не повтаряш провинението си.
Мило дете, във всяка постъпка се проявявай като добро, религиозно
и възпитано дете !

Български манастир
„Свети Георги Зограф“на
полуостров Атон, Гърция
Манастирът “Св. Георги Зограф” в Света Гора води
началото си вероятно от IX-X век. Най-ранният документ
за съществуването му е датиран от 980 година. Според
легендата той е основан от трима братя - Мойсей, Аарон
и Иван Селима от Охрид през 919 година. През тази епоха
отшелничеството по българските земи вече има практика и
традиции и е дало на света такъв свят човек като св. Иван Рилски.
Когато обителта била основана, монасите не знаели кой от
светците да изберат за покровител. Те приготвили дъска,
върху която да изобразят лика на своя покровител и след като
я оставили в църквата, се отдали на гореща молитва, с която
призовали Господ да им открие името на светеца. На сутринта
с голяма почуда монасите видели върху дъската лика на Свети
Георги, когото те нарекли “Изограф” - т. е. “Самоизобразил се!”
Преданието разказва, че в мига, когато ставало това чудо, в един
сирийски манастир, нападнат от араби, образът от иконата на
Свети Георги изчезнал ненадейно. Монасите чули глас от небето,
който им казвал, че чудотворецът си е избрал нов манастир и те
трябва да го последват там. Това се оказала Зографската обител
в Света гора. А Фануилската чудотворна икона (от Фануилската
обител), и до днес се съхранява в главната съборна черква.
Манастирът “Зограф” притежава още две чудотворни икони.

Едната е т.нар. Аравийска или Сарацинска икона, също
на Св. Георги, дошла по море до манастира “Ватопед”
и оттам пренесена на гърба на необучено муле. Според
преданието то спряло близо до българския манастир, на
мястото, където днес се издига параклисът “Св. Георги”.
В манастира се пази и друга икона на Св. Георги, подарена
от молдовския владетел Стефан Велики в началото на XVI в.
В двора на манастира “Зограф” е и паметникът на 22
монаси и 4 миряни, изгорени живи на 10 октомври 1275
година в кулата, издигната от Иван Асен II. Тези мъченици
за вярата, отказали да предадат православието, са загинали
вследствие на нашествието на каталански наемници
(кръстоносци), които нападат и опустошават манастира.

АУДИО И ВИДЕО БИБЛИОТЕКА “ПРАВОСЛАВНО
ХРИСТИЯНЧЕ”в интернет на адресhttp://hristianche.ucoz.com

