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Начало на Църковната нова година 

 

Евангелие от  Лука  (4:16-22) 

 
И дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая Си влезе един 

съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на 

пророк Исаия; и Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе 

писано:"Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя 

на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, 

да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, 

да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната 

Господня година". И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна; и 

очите на всички в синагогата бяха насочени в Него. И почна да им 

говори: днес се изпълни това писание, което чухте. И всички Му 

засвидетелствуваха, и се чудеха на благодатните Му думи, които 

излизаха от устата Му, и казваха: не е ли този Иосифовият син? 

 
 
Из първо послание на свети Апостол Павел до Тимотей 
(2:1-7)  
 

И тъй, моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, 

благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са на власт, 

за да прекарваме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота; 

защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога, Който иска 

да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. 

Защото един е Бог, един и Ходатай между Бога и човеци - Човекът 

Христос Иисус, Който отдаде Себе Си откуп за всички - нещо в свое 

време засвидетелствувано, за което аз съм поставен проповедник и 

апостол (истина казвам в Христа, не лъжа), учител на езичниците във 

вярата и истината. 
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Царят на вековете, нашият Господ Бог, 

положил "времената или годините... в Своя власт" (Деян. 

1:7), Сам установил в тези времена различни празници за 

Своето прославяне и за почивка на хората от светските 

им дела. 

 

Още в Стария Завет Той заповядал всяка година особено 

тържествено да се празнува настъпването на седмия месец, 

та хората, освободили се от житейската суета, в този ден да 

служат на Единия Бог. Защото така е написано в 

Моисеевите книги: "рече Господ на Моисея, думайки: кажи 

на синовете 

Израилеви: в 

седмия месец, на 

първия (ден) от 

месеца, имайте 

почивка: никаква 

работа не вършете 

по всичките ви 

жилища и 

принасяйте 

всесъжение 

Господу" (Лев. 

23:24-31). 
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Както някога Сам Творецът, в шест дни създал света със 

Словото Си, благословил и осветил седмия ден, почивайки 

си от всичките Си дела и както впоследствие дал и на човека 

заповед: "шест дена работи... а седмият ден е събота на 

Господа, твоя Бог, недей върши в него никаква работа, така 

Той благословил и осветил седмия месец и заповядал на 

хората в това време да почиват от светските си дела. За това 

Господ повторно заповядал на Моисей, казвайки: "от седмия 

месец, кога прибирате земните произведения, празнувайте 

празника Господен"  

По каква причина бил установен този празник? 

Именно в този месец, когато водите на потопа започнали да 

намаляват, Ноевият ковчег се установил на Араратските 

планини. 

В този месец свети пророк Моисей слязъл от планината с 

лице, осияно от Божествената слава, и донесъл новите 

скрижали, на които бил написан законът, даден от Самия 

Господ. 

В този месец било започнато съоръжаването на Господнята 

Скиния сред стана на израилтяните. 

В този месец първосвещеникът, един-единствен път в 

годината, влизал в Светая Светих да принася служба, "и то 

не без кръв... за себе си и за греховете на народа, сторени по 

незнание". 

В този месец Божият народ, смирявайки с пост душите си и 

принасяйки на Господа жертва на всесъжение, приемал 

очистване от греховете си, извършени през годината. 

В този месец се извършило тържественото освещаване на 

великолепния храм Господен, построен от цар Соломон, и в 

този храм бил внесен Ковчегът на Завета. 

Ето, братя и сестри в този месец и ние да се умием, като след 

водите на потопа, от нашите грехова. Този ден да  
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приемен скрижалите на Закона и да го запишем в сърцата 

си. Защото, сърцата ни, братя и сестри са храмът, който 

можем да издигнем за Бога, сърце чисто, това е нашата 

светя светих, която Бог да 

обитава. Но да градим този храм 

Господен в нас с думи и дела и 

непресттано да се молим на Бога 

и да Му благодарим. Подобно на 

св. Симеон Стълпник, чиято 

памет отбелязваме днес, да си 

съградим духовен стълп, от 

помисли и дела. 

Нека този ден е нашето ново 

начло, в което Бог да е 

ръководител в делата ни, защото 

това е най-добрият начин да Го 

възваляваме. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


