
месечно издание
Брой 2

Св.Николай, архиепископ 
Мирликийски Чудотворец

(Никулден)

 Този дивен Божи угодник се родил в гр. Патара 
(днешна Мала Азия), през IIIвек. От благочес-
тивите си родители той възприел спасителната 
вяра в Христа.Нарича се Мирликийски, защото 
бил поставен за владика на гр. Мира, Ликийска 
област. Отличавал се с любовта си към бедните 
и нещастните. Помагал на всички, които били 
в нужда. Избавял от смърт невинно осъдени, 
спасявал от гибел намиращите се в опасност 
мореплаватели. Чества се като покровител на 
моряците, търговците и рибарите. Днес свети-
те му мощи се съхраняват в италианския град 
Бари.

Тропар, гл. 4. 
Правило на вярата и образец на кротостта, учи-
тел на въздържанието те показа на твоето стадо 
Този, Който е истината на нещата, поради това 
със смирението придоби величие, а с нищетата 
- богатство, отче свещеноночалниче Николае, 
моли Христа Бога да се спасят нашите души.



За да прочетете 
липсващата част от 

думите на Иисус  
“БОГ  .....   .....  И ВИНАГИ ЩЕ 

СЕ ГРИЖИ ЗА ТЯХ”
 

  Попълнете буквените 
решетки като 

следвате правилото на 
подреждане  на буквите 
в редовете и колонките.
Всеки нов ред започва 

със следващата буква от 
първия ред.

   В черните очертания 
ще получите думите, 

които трябва да 
заместите по-горе.

ОЦВЕТИ СВ.НИКОЛАЙ



             НАУЧИ И ОЦВЕТИ
КРЪСТНОТО ЗНАМЕНИЕ

    Православно вярващите християни
се осеняват със знака на кръста преди и 
след молитва, при влизане в храма, по време 
на богослужение, преди и след хранене, 
преди и след работа. Кръстното знамение 
свидетелства за нашата вяра в Исус 
Христос и в Пресветата Троица, а също и за 
подчинението ни на Господнята воля.
    Като прекланяме глава и се покланяме 
по време на молитва, ние изразяваме своето 
послушание и покорност пред Бога.

1.В името на Отца - 
                              докосваме челото 
2.и Сина - долната част на гърдите

3.и Светия - дясното рамо

4.Дух - лявото рамо

5.Амин - произнасяме тази дума,
която означава-да бъде така
отпускаме ръка и скланяме глава.

  Така събираме пръстите си на 
дясната ръка, за да направим 
кръстно знамение- те трябва да 
са събрани съгласно рисунката.

Бог Син и 
Бог Свети Дух.

Трите пръста 
символизират 

Пресветата 
Троица:Бог Отец

Двата пръста символизират дветe естества (природи) в 
Иисус Христос:Божието и човешкото.



    Малки приятели, Православната Църква не е 
основана по човешко внушение, а от Самия Господ, 
чрез Неговия Син Иисус Христос и благодатната 
помощ на Светия Дух.
         Бог обещал на Адам и Ева след грехопадението 
им, че ще им изпрати Избавител, Който ще върне 
хората пак в рая и те ще бъдат близо до Бога.
   Този обещан Избавител ние виждаме в лицето на 
Господ Иисус Христос.     

    Иисус Христос, нашият Избавител се е родил от Света Дева Мария.
Жена, която е избрана от всички родове на земята, за да стане Майка 
на Господ Иисус Христос, - и в същото време да стане молитвена 
закрилница пред Него за нас хората.
   Скъпи малки приятели, по време на Своя земен живот Иисус Христос 
обикнал хората и им помагал.Показвал им как трябва да се отнасят 
един към друг - да се обичат, да имат състрадание към по - малките 
свои братя, да бъдат всеотдайни към всяко Богоугодно дело.
  В Своите проповеди Христос говори, че Той е добрият пастир и че 
търси да приведе всички хора при Себе си като овци, за да наследят 
живот вечен.Той проявявал голяма обич към децата.
Когато майки донасяли при Него децата си за благословение, Той казал, 
че на тях е царството Божие, като ги давал за пример на незлобивост, 
невинност и духовна чистота. 



Светото Тайнство Кръщение
  В реда на тaйнствата на първо място стои 
Кръщението.Чрез него ние ставаме членове на 
Едната Апостолска и Съборна Църква. 
При това тайнство вярващия чрез трикратно 
потапяне във вода и произнасяне името на Отца и 
Сина и Светия Дух се очиства от първородния грях 
и от личните грехове (ако е възрастен), възражда се 
за нов, праведен и свят живот в единение с Бога.

По време на Светото Кръщение, на всеки се дава 
Ангел пазител, който да го предпазва от нападението 
на дявола и до го води по спасителния път към Христа 
и Неговото вечно Царство.

Светото Тайнство Миропомазание
  То се извършва непосредствено след кръщението и 
съставлява с него един богослужебен чин.
На гръцки език “миро” означава благоуханен елей.   
 При всяко помазване, извършващо се кръстообразно, свещенослужителят 
произнася тайноизвършителната формула: (“Печат дара Духа Светаго. 
Амин!”).
Челото се помазва за освещаване на ума или мислите; гърдите - за 
освещаване на сърцето или желанията; очите, ушите и устата - за 
освещаване на възприеманото чрез тях; ръцете и нозете - за освещаване 
на делата и цялото поведение на християнина.
  Чрез помазване с миро върху човека слиза сам Св. Дух като дар от 
Христос.

     Всеки православен християнин, изповядващ Православното учение 
на Църквата, получава благодатната сила на Светия Дух.Сила, която 
му се изпраща чрез Светите Тайнства. 
 В Православната Църква Тайнствата са седем:Кръщение, 
Миропомазание, Причащение, Покаяние, Свещенство, Брак, 
Елеосвещение.



Истинска приказка за св.Николай Чудотворец

  Много, много отдавна в град Патара живял един боголюбив мъж 
на име Николай. След смъртта на родителите си той употребил 
всичкото си богато наследство за добри дела, стараейки се да не 
го знаят тия, на които правел благодеяния.Той правел всичко за 
Божия слава и винаги скришом. Помогнал на много хора през 
живота си-на бедни и нуждаещи се, на изпаднали в беда, на болни 
и немощни, на несправедливо обвинени, на вдовици и сирачета.    
  Бог за неговите добри дела го удостоил да стане пастир(епископ) 
на Мир-Ликийската църква. Всички хора го обичали и уважавали 
като роден баща. За всеотдайното си служение Бог още приживе 
го надарил с дара на чудотворство. Славата за неговите дела се 
носела много надалеч. Всички нуждаещи се търсели св.Николай 
за помощ. Когато питали за него винаги го описвали с бяла брада 
и червена одежда, каквато тогава носели обикновено епископите.
   Така след смъртта си този свят човек се превърнал в една легенда, 
която е жива и до днес.Някои народи го наричат Saint Nikolas, други 
Santa Claus и т.н. Празникът в негова памят предшества Рождество 
Христово и именно на него хората започнали за пръв път да си 
подаряват подаръци, като по този начин се възпоменавала щедростта 
на св.Николай.Той продължава да се застъпва за всички нас от 
Небесните селения. Този светец е наш най-бърз ходатай(застъпник) 
пред Бога. Не случайно руснаците го наричат -угодник Божий.
Деца,знайте,че дядо Коледа-св.Николай съществува и 
извършва чудеса, затова е наречен и Чудотворец. Винаги 
отправяйте молбите си към него с вяра и той ще ви помогне.



Рилски манастир

    Рилският манастир се намира в близост до село Пастра,  
покрай него тече Рилска река. Това е най-големият манастир 
в България — има 5 етажа, като видими са 4 от тях. 
   Рилският манастир е основан през Х век от монаха-отшелник 
Иван Рилски  през  времето  на  царуването  на  цар Петър (927-968).
Първоначално манастирът има съвсем скромен вид, подслоняващ 
отшелника, а по-късно и малкото негови последователи. Според 
житието на св. Иван Рилски при отшелника идва самият цар 
Петър. Първоначално храмът бил устроен в пещерата, където 
по-рано живеел свети Иван. На седемдесетгодишна възраст 
преподобният блажено починал. Бил погребан в самата пещера 
от братята монаси.При гроба му се извършвали много чудеса. 
 След няколко десетки години Божият угодник се явил 
на учениците си и поискал от тях да пренесат мощите 
му в град Средец (София). Като отворили гроба му, те 
видели нетленно и благоуханно тяло. Прославяйки Бога, 
с чест те пренесли мощите на светеца в Средец(София).
В 1183 г. унгарците превзели град София и отнесли 
мощите на преподобни Иван Рилски в своята столица Гран 
(Естергом). След тригодишен престой в Унгария светите 
мощи били върнати обратно в София с много дарове.  



Кралят украсил ковчега със злато. След възстановяването 
на българската държава през ХII век, българският цар 
Асен І тържествено пренесъл мощите от София във 
Велико Търново – тогавашната столица на България. 
Манастирът е дарен със земи и привилегии, отразени в дарствени 
грамоти на владетелите на Втората българска държава. Още с 
основаването   си   манастирът    става    книжовно   и   просветно   средище. 
  В първите години след завладяването на българските земи от 
османците по тактически съображения манастира не е ограбван, 
но в средата на ХV век и той споделя съдбата на всички български 
манастири – опожарен е и разрушен до основи, а монасите 
му са прогонени. В тези трудни години трима братя решават 
да възстановят манастира, това са Йоасаф, Давид и Теофан.        
През 1469 година монасите получават разрешение да пренесат 
мощите на св. Иван Рилски от разрушената столица в манастира.
  Сега мощите на св. Иван Рилски Чудотворец почиват наново в 
неговата света Рилска обител и са извор на множество чудеса. 
Преподобният Иван Рилски е изключителен небесен покровител 
на българския народ и се ползва с народната благовейна почит.

АУДИО И ВИДЕО БИБЛИОТЕКА “ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ”
в интернет на адрес- 

http://hristianche.ucoz.com


