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Светите отци за Рождество Христово

Св. Игнатий Богоносец:

И остана скрито от княза на този век дев-
ството на Мария и детеродството ѝ, както 
и смъртта на Господ: три тайни, достойни 
за огласяване, които бяха извършени в Бо-
жие мълчание. 2. Прочее как [Той] се откри 
на вековете? Звезда в небето засвети над 
всичките звезди и светлината ѝ беше неиз-
речима, и новостта ѝ предизвика угощение, 
а останалите звезди заедно със слънцето и 
луната станаха хор за тази звезда, а само тя 

разхвърляше светлината си навсякъде. И смущение имаше: откъде 
това ново явление, неподобно на тези [звезди]. 3. От него се развали 
всяка магия и всяка окова на злото изчезна; незнанието бе отстра-
нено, древното царство се разруши, тъй като Бог по човешки се яви 
за обнова на вечния живот. И това, което беше подготвено от Бога, 
получи начало. Оттам всичко се разтресе, защото се подготвяше раз-
рушаването на смъртта.

Св. Ефрем Сириец:

Възсия денят на милостта, нека никой да 
не преследва своя ближен за нанесената 
му обида; настана денят на радостта, да 
не причиняваме никому скръб и печал; в 
този ясен и безоблачен ден да обуздаем 
гнева, който нарушава мира и спокой-
ствието; в този ден Бог снизхожда към 
грешния човек, нека праведният да не 
презира съгрешилия; в този ден Богати-
ят заради нас обедня, нека богатите раз-
делят своята трапеза с бедните!

Св. Григорий Богослов: 

Това, което се съединява с Бога, то се и 
спасява.

Св. Григорий Палама: 

И тъй, Син Божи стана човек, за да ни 
покаже на каква висота ни възнася. За да 
познаем любовта Божия; за да ни посо-

чи, че Бог е създал нашето естество 
добро; за да стане Началник на новия 
живот; да потвърди възкресението и 
да прекрати безнадеждността. За да 
направи човеците синове Божии и 
участници в божественото безсмър-
тие, като Самият Той стана Син чо-
вешки. За да узнаем, че човешката 
природа, за разлика от всички твари, 
е сътворена по образ Божи и е толкова 
сродна с Него, че може да образува в 
Господа Иисуса Христа една ипостас.
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Девицата днес ражда Свръхестествения,
и земята поднася на Непристъпния пещера;

Ангелите с пастирите славословят,
а мъдреците със звездата пътешестват -

понеже заради нас се роди Младенец - Предвечният 
Бог.

(Св. Роман Сладкопевец)
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Символите в иконата 
на Рождество Христово

 Православното изобразително изкуство никога не е целяло 
изключителното историческо изобразяване на събитията от живота 
на Христос или светците. Нито пък, за да възбуди някакви чувства у 
вярващите в представянето на тези събития, е използвало романти-
ка или натурализъм. Агиографията се съсредоточава върху предаве-
то на глъбинния смисъл на явленията. В една сцена може да бъдат 
включени събития, случили се на различно място и време. Надхвър-
ляйки оковите на времето и бивайки над пространствените граници, 
това визуално изкуство се фокусира основно върху същността на 
събитията. 

Какво ни „казва“ иконата на Рождество

 А центърът, към който водят всички събития са Разпятието и 
Възкресението на Иисус Христос. За да се достигне до тях, кръгът 
на събитията, свързани със земния живот на Спасителя, започва от 
Рождеството Му.

 Иконата на Рождество Христово е като “отпечатък” на Еван-
гелския текст и почти всички образи в нея имат своя символика и 
тълкувание. Да видим какво ни „казват“ те. 

Пещерата

 Знаем, че Христос е роден във Витлеем, тъй като преброя-
ването на населението, което е наредено от римския император в 
империята, принуждава хората да отидат по родните си места. Хано-
вете във Витлеем са малко и пълни с гости. Когато Йосиф пристига 
с непразната Мариам, ханджията, съчувстващ на бременната млада 
девойка, предлага конюшнята си като квартира за нощта, в която се 
ражда Христос ( Лук. 2:7) В иконата на Рождество Христово обаче 
конюшнята е предадена като пещера в скала. Тя обикновено е тъм-
на и това в никакъв случай не е случайно. Тъмнината символизира 
невежеството на хората в дългите им търсения за истината на света, 
преди идването на Христос. Тъй като пещерата препраща към гроб-
ница, още на Рождество Христово ще бъде предсказано Разпятието, 
което ще доведе до Възкресението. Много от гробниците по това 
време са били в пещери, независимо дали пещерите са естествени 
или изкуствени.

Христос като младенец

В центъра на иконата е представен Христос в ясла. Това изображе-
ние  доминира и е отправна точка на всичките персонажи, които са 
предадени около Него. Според обичаите на времето младенецът е 
повит. Един по-внимателен поглед обаче разкрива, че Той не лежи в 
яслата (хранилката) за животни, а в каменна „люлка“ - пак алюзия за 
Разпятието и Възкресението.
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Животните 

 Двете животни в сцената, които топлят Христос с дъха си, 
символизират участието на природата в Неговото раждане. Те се 
тълкуват и като малкото израилтяни, които ще Го приемат като Ме-
сия, според пророчеството на св. прор. Исая, направено векове пре-
ди Рождество.

Божията майка

 След Христос, св. Дева Мария е най-централният образ. По-
някога тя е обърнала глава и гледа настрани, обратно на Младенеца, 
изпълнена със страхопочитание, че нейното дете е едновременно и 
нейният Бог. В други изображения я виждаме как с любов е обгър-
нала главицата на своя Отрок. В по-късно време, Критската школа я 
рисува на колене. Общото във всички изображения е, че винаги тя е 
сама до Христос. Това разкрива следното: св. Дева Мария е Неговата 
Майка и поради собственото си свободно приемане, в нейната утро-
ба в деня на Благовещението се зачева Безкрайният Бог, взимайки 
чрез нея човешка природа.

Св. Йосиф

 Св. Йосиф винаги е изобразяван на разстояние от Христос и в 
по-малък мащаб. Понякога е обърнат към яслата, а понякога в друга 
посока. Винаги обаче държи главата си с ръка, в знак на озадачение 
за това, което се е случило и се случва, тъй като то надхвърля вся-
каква човешка логика, която не може да отговори как една дева може 
да роди младенец. Св. Йосиф е истински праведник, който охотно е 
приел отговорността да защити Мария и нейното дете след Божието 
откровение за тайната на въплъщението на Христос.

Умиването на Христос

 Две момичета къпят бебето, както винаги се случва с ново-

родено. Но това е и алюзия към Кръщението на Христос от св. Йоан 
Кръстител, тридесет години по-късно. Както е и алюзия за тайнство-
то „кръщение“, тъй като купелът много напомня на кръщелния ку-
пел, където се кръщават християните. 

Овчарите

 Пастирите са единствените хора, които виждат звездна-
та светлина да осветява конюшнята в святата нощ. След това тези 
най-простовати човеци, според обществените представи, намират и 
отдават почит към новороденото дете като на Месия.

Влъхвите (Маговете) с дарове 

 В допълнение към символизма на дарове на влъхвите, трима-
та образовани мъже от страните от Изтока се покланят на Христос 
в Йерусалим, не във Витлеем, две години след Неговото раждане. 
Влъхвите са изминали дълъг път на търсене. В иконата на Рождест-
во Христово те почти винаги биват изобразени, като конници, които 
гледат на звездата, която ги е довела до Месията. Те понякога пред-
лагат своите дарове на новороденото, сякаш присъстват в яслата. 
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Тези трима мъже символизират другите народи, които ще приемат 
Христос като Месия, тъй като Божията любов не прави разлика меж-
ду раси и нации. Тук отново иконографията надхвърля рамките на 
времето.

Ангелите

 Целият свят е в неведение какво се случва в тази свята нощ 
и само няколко овчари виждат ангелите и чуват техното песнопе-
ние, което ги отвежда до яслата. Пастирите представляват човешки-
ят род, докато ангелите представляват небесния свят, всички заедно 
участват в събитието на раждането, изпълнени със страхопочита-
ние, защото Бог, Който създаде света и Вселената, а Сам е Безкраен, 
е вече и човек.

Звездата

 Звездата означава естествената светлина, както и появяване-
то на нова звезда преди раждането на Христос - факт, който също 
присъства в пророчествата като знак за идването на Месията. Звез-
дата символизира и Божията Благодат, която озарява новородения 
Христос - дете, подобно на останалите и в същото време различно, 
както „казва“ иконата на Рождество. Той е Бог, който със Своето въ-
плъщение става и човешко същество. Следвайки целия ход на чо-
вешката природа Той ще познае смъртта, за да я победи с Неговото 
Възкресение, от любов към човека и света.

По статията работи: д-р Силва Маринова
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Мрак и живот
Български екзарх Стефан

 До изгряване на Витлеемската 
звезда, до появата на Богочовека на зе-
мята, животът на хората беше лутане в 
тъмнина, животът без цвят и вкус, верига 
от страдания, която най-релефно изпъква 
в кървавата и жестока история на еврей-
ския народ. 
 Като предвестници на Иисуса 
Христа, ветхозаветните пророци се явява-
ха през разни времена и срокове, за да би-
чуват безбожния, безнравствен, безсърде-
чен, препълнен със злоба и омраза живот 
на земята и да запашват с люти наказания, 
които ще се изсипят като огнен дъжд от 
разсърденото небе върху потъналата от 

пороци земя. Затова и сам св. Йоан Кръстител, който стоеше на пра-
га между двата Завета - Стар и Нов, рисуваше с ветхозаветната четка 
идването на Христа в облика на гняв и огън за грешните, а за пре-
родените в покаянието - в облика на милостив и щедър Изкупител.  
 Спасителят, както знаем, се яви в благ, тих и любвеобилен 
образ. Вместо гняв, Той разнасяше любов, вместо ръждива сабя, Той 
носеше на ръцете си палмово клонче на братство и мир. На устата 
Си Той имаше само думи на любов, кротост и смирение, а ръцете 
Му бяха топли, нежни, бащински, благославящи щедро и милости-
во.
 И Той с мир откри страниците на Новия завет, върху които 
написа учението Си за спасението на човешкия род с кръвта на зем-
ните Си страдания и с огъня на Божествения Су Дух. С това смирено 
величие Той се изправи пред вратите на дотогавашния безблагода-
тен, нехристиянски живот - живот в мрак и робство на греха и смър-
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тта, и чакаше да бъде свободно допуснат до него, за да го приобщи с 
благодатта Си, да го изцери от недъзите и да го освети.
 Но, уви, остана Той пред слепите и глухи врати на света да чака... 
И до сега търпеливо и любвеобилно чака да му отворим сърцата си...  
 Трябваше ли Той, Всесилният, да влезе в тоя свят като ветхо-
заветен завоевател? Да повали с един удар тъмните сили, които обез-
човечават човека? Не! Той - Синът на Бога и сам Лице от триединната 
Божия Същност - Който може да завлее всекиго и всичко със силата 
Си и славата Си, не пожела нито за миг да влезе и да завладее жи-
вота с насилие. Защо? Той, Възвестителят на обсолютната духовна 
свобода, никога не е пожелавал да утвърди Царството Си, свободата 
Си, чрез насилие, както мислят немощните творци на човешката ис-
тория, ефимерните зидари на временните царства. Свобода, създа-
дена макар и чрез най-малкото насилие, както и богатство натрупа-
но върху най-малката неправда, са лъжливи ценности, зле прикрита 
тирания и мизерия, които християнският дух отрича и не приема.  
 

Очевидна е истината,
 че всяко щастие 

неминуемо се обръща на 
нещастие ако в него капне

 дори една
 капка невинна 

човешка кръв или невидимо 
дори зрънце човешка обида. 

 И защо трябваше да повали Той тъмните сили, когато 
те са допуснати да съществуват по неизречения и неизповедим 
план на Твореца, да направи способен човека, “образа и подобие-
то на Себе Си”, сам в труд, борба и подвиг да се издигне до Него, 
до първоизточника си и сам да срази враговете си? Нали за това 
му е дал свободата на самоопределение и самодействие, и пра-
вото за небесна помощ и милост? И какво би бил човекът, как-
ва стойност би имал той, ако Спасителят вземаше на Себе Си 

не само греховете му, т.е. дареше го с прощението Си, но още го 
вземаше като безпомощен роб, за да го занесе сам на небето?  
 В Божествения смисъл човек е създание по-смислено и 
по-сложно, и съдбините му са по-други от тия, които искат да видят в 
него лекомислещите! Човекът не е роб или автомат, слапо оръдие или 
органическа клетка. той е свободно, разумно и нравствено същество.  
 Но какъв е животът без Христа? За да видим този живот 
хронологически ние трябва, както се спомена по-горе да погле-
днем в Библията, където е нарисуван в пълнота мракът на живо-
та, както у евреите, така и у езичниците. Но ние можем да не оти-
ваме твърде назад във времето, за да видим какво представлява 
животът на човека или на хората, когато в него липсва Христос. 
Можем да погледнем на времето, в което ние днес живеем. Нима 
днешния живот има Христа в себе си? Бих ли били възможни : тази 
анархия, тази злоба, тези кръвопролития, това лицемерие, това 
царство на блуд и лъжи, в които тъне светът днес ако би бил раз-
творен в него Христос? Може ли да живее орелът в тъмна бездна? 
 Животът без Христос всякога и навсякъде е еднакъв - тъм-
нина т.е. неживот. През този период на неживот човек може даже 
да знае и да познава Бога; но отношението му към Него, ако е отно-
шение на роб към господар, животът му пак не е живот, а е тъмнина 
т.е. атмосфера без условия за живот. Такъв човек си остава потомък 
на изпъдения от рая Адам, обречен на страдания и труд. Тези обаче 
странания и труд са за изкарване на насъщния хляб , за неговото 
съществуване, а не за по висша цел. Наказан да продължава рода си, 
без всяка надежда и път за спасение, такъв човек умира със страх, 
а безсмъртие усеща само в безмисленото продължение на тоя род.  
 Иисус Христос се яви, за да направи от този неживот истински 
живот; да осмисли това биологично явление, да му придаде метафи-
зично значение, да го доведе наново до Божието лоно, да го издигне 
като “образ и подобие на Бога”, да го извади от духовното робство 
и да му открие тайната на сводобата, и начина от нейното ползва-
не. Да му посочи как да овладее тази свобода, за да се завърне при 
Бога, там където всичко е ясно, и където всички възли са развързани.  
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Иисус Христос дойде да осмисли страданията и труда, да ги извади 
вън от порочния кръг на материалната зависимост  и да ги подчини 
на една духовна преднамереност.
 Той разкри и осветли страданието не само като наказание за 
сторен грях, но и като висша Божия милост, пратена да издигне чо-
вешката душа.

 
“Бог наказва тогова, когото обича”. 

 
 Тази  неразбираема, “абсурдна” истина за хората от Стария 
Завет, става за тия, които живеят истинския живот на Новия Завет, 
вечна и скъпа истина или както някои от подвижниците са я нарича-
ли “спасителна”. 
 Христос дойде, за да обърне “наопаки” дотогавашните 
понятия за живот и морал. На “око за око, зъб за зъб”. Той про-
тивопостави безусловната заповед за любовта, на богатството 
- бедността, на гордостта - смирението, на силата - кротостта...  
 Не в това ли “наопаки” се крие разликата между двата вида 
живот - живот без и живот с Христа? Не е ли тази антиномия съд-
боносния ключ на всяко знание и познание? Животът с Христа не е 
ли пълната противоположност на това, което е живота без Христа?   
 Това най-добре разбират и се радват на плодовете му тези, 
които носят живия Христос в себе си.
 Богочовекът и днес, както преди двадесет века стои пред вра-
тите на мнозина от нас, пред вратите на всички човеци, пред же-
лезните порти на държавните и обществени организации, и пита:  
 “Не ме ли искате? Боите ли се от Мене? Защо? Неприятен ли 
съм ви? Или вие страх, че ще ви отнема вехтото и ще ви дам новото? 
Да, наистина ще обновя душата ви и ще променя сърцето ви така , 
че камъка в него ще заменя с благодатен огън , с който ненавистта и 
злобата ще изтребя, за да потавя на мястото им любовта. С нея ще 
прогоня злините и страстите, които хапят душата ви и ще излекувам 
сърцето ви от недъзите на жестокост и коварство. Недейте се страху-
ва, че богатството, което ви нося и дарявам не е от “мира сего”... Не 
забравяйте, че истинското ваше отечество така също не е от “мира 

сего”... Аз дойдох в този свят да ви въздигна към чертозите на вечно-
то ваше отечество. Има ли нещо, което в името на това отечество да 
бихте поискали и Аз да не мога да ви го дам? Аз всякога и всякъде съм 
готов да ви дам всичко и онова, което никой не може да ви даде! Но 
най-напред изгонете враговете Ми от душата си и пуснете Мене в нея! 
 Не съм ли Аз храна, която насища за всякога? Не съм ли из-
вор на жива вода? Светлина срещу всяка тъмнина? Не съм ли Аз 
радост в скръбта, свобода в игото, мир срещу всеки бунт в сърцата и 
покой срещу всяка буря в душата?  
 Аз съм целител на всеки недъг, чистител на всяка мерзост и 
пазител от всеки гняв. Аз съм огън за всеки восък, и восък побеж-
даващ всяко желязо, сила за слабите, съдия и защитник срещу жес-
токите и тираните. Аз съм победител на смъртта и ада, източник на 
живот вечен.  
 Защо се страхувате? От силата ми ли? Аз съм подкрепа на 
слабите? От бремето ми ли? Моето бреме е по-леко от пух. Аз искам 
само едно от вас: Отречете се от отравните съблазни на злия дух, 
царуващ в плътта ви, горящ в страстите ви, отдайте се в Моите ръце 
свободно и доброволно със синовна любов и вие ще бъдете спасени”.  
 Както преди 20 века, така и днес, думите на Христа не са 
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чути от мнозина. Но Неговото търпение е дълго и велико. 
 Той не насилва. Той чака, защото знае, че възкресение-
то от “неживот” в живот е дело трудноза един свят удавен в съ-
блазни и грехове, какъвто е днешният свят. Всеведецът Бог 
търпи, чака и знае, че тоя свят ще се умори в мъки, ще се удави 
в кръв, ще му омръзнат безумните кървави борби и ще обър-
не най-сетне своя опечален и окаян поглед към Тоя, който го съз-
даде не за скърби, а за радости, и чиято любов е безгранична.  
 Тъмнината или неживотът ще стане светлина или живот само 
тогава, когато отворим сърцата си за Христа и Го възцарим в душите 
си. Ето защо наш дълг е непрестанно да работим над себе си, за да 
пребъдваме винаги в Христа и на всяко време и място да славим и 
величаем пресвятото Му име, заедно с Отца и Духа Святаго, за да 
сме достояние и наследие Божие, както на земята, така и на небето.  
 
Автор: Български екзарх Стефан 
 
Църковен вестник, бр. 3, 1935 г.

Светодавец брой 12/2020

Рождество срещу Коледа 
у нас и по света

 Българският е сред ези-
ците, в които са заложени две 
думи за втория най-голям хрис-
тиянски празник, който отбе-
лязва православния свят – Рож-
дество Христово и Коледа.
 И все пак, всяка година 
в църковните среди, се повдига 
въпросът за произхода на дума-
та “Коледа” и това, че всъщност 
тя има езически произход, като 
християните биват насърчава-
ни да използват другата дума, 
която е чисто християнска – 
“Рождество”. Сама по себе си 
думата “коледа” е заемка от 
лат. сalends, което е свързано с 
първия ден месеца, когато се е 
отбелязвал новия лунен цикъл 
в римския календар. На по-къ-
сен етап този ден започва да 
се използва за означаването на 
“Рождество Христово”. Произ-
ходът на думата остава крайно 
неясен и, макар и да е имало 
езически корени, в последствие 
думата придобива християн-
ски смисъл, което означава, че 
отдавна вече е изгубила езиче-
ския си смисъл, но подобно на 
много други древни празници, 

е достигнал християнската си 
пълнота. “Рождество” от своя 
страна няма нужда от разясне-
ние. Любопитно е да проверим 
как останалият християнски 
свят подхожда към тази тема, 
като направим кратко проуч-
ване за етимологията на думи-
те, свързани с този празник. За 
улеснение на читателя, ще “об-
общим” значенията на думите, 
които се използват по света за 
този празник в отделни абзаци, 
като ще предложим и приблизи-
телно тълкуване на етимологи-
ята. Не претендираме за изчер-
пателност, като сме сигурни, 
че може да се намерят и много 
други варианти, както и много 
други езици, които разполагат 
с различни наименования на 
деня, но, поради ограничение 
на достъпа на ресурси, ще се 
ограничим с по-познатите ни 
наименования. Остава и уго-
ворката, че науката етимология 
е трудна и често направените 
изводи могат да бъдат оспоре-
ни поради чисто практическата 
трудност да проследим конте-
кста на думи на хиляди години.
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“Рождество Христово”

В някои езици Рождество се 
нарича с точното си наимено-
вание. Сред тях са българският, 
руският, украинският, полски-
ят, гръцкият и албанският. Във 
всеки един от тези езици този 
свят ден носи името на събити-
ето, което се празнува, а имен-
но – раждането на Иисус Хрис-
тос.

български/руски – Рождество 
Христово
украински – Різдво
полски –  Boże Narodzenie
гръцки – Χριστούγεννα
aлбански – Krishtlindja

“Божий ден”

В страните от бивша Югосла-
вия като Македония, Сърбия, 
Хърватия и Словения, Рож-
дество се нарича “Божик” или 
“Божич”. Думите означават 
Божий ден, с което се отдава 
специално внимание на деня, в 
който Бог се е родил.

македонски – Божиќ
сръбски – Божић
словенски/хърватски – Božič

“Свята нощ”

В други езици като немския, 
чешкия и словашкия, думата за 
Рождество буквално означава 
“свята нощ”. В тези езици се 
набляга на светостта на деня, 
в който Бог се ражда, за да ни 
спаси от греховете.

чешки – Vánoce
словашки – Vianoce
немски – Weihnachten

“Празник”, “Зимен фести-
вал”

В езическите времена, особе-
но в Западния свят, в дните, в 
които днес отбелязваме ражда-
нето на Спасителя, хората са 
се събирали, за да отбелязват 
зимното слънцестоене, което 
се е изразявало в най-различни 
веселия, песни, музика и танци. 
С идването на християнството, 
светите отци на Църквата са ус-
пели да покажат на хората ис-
тинската причина на радостта 
и празникът на Рождество по-
степенно измества езическите 
обичаи. Въпреки това, думите, 
означаващи “веселие, празник, 
събиране” все още остават в 
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употреба и така, в скандинав-
ските езици, както и финскиа 
и естонскиа, хората и до днес 
свързват Рождество с голямата 
радост от раждането на Слово-
то Божие. В латвийския значе-
нието е подобно, но означава 
“зимен празник”.

датски/ норвежки – Jul
исландски – Jólin
фински – Joulu
естонски – Jõulud
латвийски – Ziemassvētki

“Рождество, раждане”

В повечето романски езици ду-
мата за Рождество всъщност 
идва от лат. natale (рождение). 
Така във френския, испанския, 
италианския, португалския, 
дори и уелския и ирландския, 
думата за Рождество означава 
именно “рождение”.

френски – Noël
италиански – Natale
испански – Navidad
португалски – Natal
уелски – Nadolig
ирландски – Nollag

“Събиране за служба”

Много интересен е случаят на 
румънския, унгарския, латвий-
ския, холандския, шведския и 
английския. При първите три 
езика се смята, че думата про-
изхожда от лат. calatio, което 
означава “призоваване, свик-
ване за събиране”. Всъщност 
се предполага, че употребата 
на думата е свързана с призо-
ваването на свещениците за 
молитва, като думата за Рож-
дество акцентира именно върху 
рождественската служба в тези 
случаи. В английски, шведски 
и холандски думата е подобна, 
но всъщност Christmas означа-
ва “Христова служба, Христова 
меса”. Днес често забелязваме 
английското Christmas да се из-
писва като Xmas. Някои хора не 
одобряват това изписване, но се 
оказва, че то има чисто христи-
янски произход. Това е бил съ-
кратен начин на изписването на 
думата, като Х е взаимствано от 
древната практика Христос да 
се изписва като Х.

английски/шведски – Christmas
холандски – Kerstmis
румънски – Crăciun
унгарски – Karácsony
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“Коледа”

Наименованието на първия ден 
от месеца за древните римля-
ни, когато е започвал нов лунен 
цикъл. Произходът на думата 
е спорен. Смята се, че дума-
та произхожда от латинското 
calends, от което произхожда 
славянското коляда/коледа, с 
което се е отбелязвал езиче-
ски зимен празник. При всич-
ки положения на по-късен етап 
думата придобива значението 
на Рождество и става “денят, 
в който се отбелязва Рождест-
во Христово”. Произходът на 
думата остава спорен, но и до 
днес се използва широко, като 
съществува дума за “коледа” 
във всички славянски езици, ру-
мънски, литовски, гръцки, и др. 
В гръцкия например така наре-
чените каланда – “κάλαντα”, се 
използват за обозначаването на 
рождественски песни, които са 
с изцяло християнски характер.

Други езици

В Далечния изток, където праз-
никът не е толкова популярен, 
придобива все повече почи-
татели сред азиатците макар 
и често с чисто комерсиални 

цели. Някои езици директно 
са взаимствали от английския, 
като японския и хавайския, но 
други са проявили повече из-
обретателност, като например 
китайците, които наричат Рож-
дество “Раждането на Мъдре-
ца”.

китайски – Shèng Dàn
японски – Kurisumasu
хавайски – Mele Kalikimaka

Както забелязваме, повечето 
езици по света имат дума, с 
която обозначават великия ден, 
когато Бог се ражда, за да ни 
спаси. Всяка една дума, макар 
и да има различен нюанс, цели 
да насочи нашето внимание на 
важността и светостта на този 
празник. 
Що се отнася до вечния спор, 
независимо коя дума използва-
ме, то, ако влагаме истинския 
смисъл в нея, тя може единстве-
но ще ни помогне да комуники-
раме с другите по-успешно.

По статията работи: Асен Ан-
донов
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Духовните измерения 
на кризата

доц. д-р Костадин Нушев

 През 2020 година всич-
ки ние се изправихме пред едно 
ново и безпрецедентно изпита-
ние на глобалната епидемия от 
новия коронавирус (covid-19) 

и необходимостта от спазване 
на редица мерки за физическо 
дистанциране и социално изо-
лиране. Християните възпри-
емат това изпитние по духовен 
начин и го осмислят в светли-
ната на вярата в Бога и подвиж-
ничеството в християнските 
добродетели. Те подхождат с 
внимание и трезвост, вслушват 
се в гласа на своята съвест и 
следват духовното ръководство 
на своите пастири като усилват 

молитвата за своите ближни 
и общението с Бога в живота 
на Църквата. Изпитанието на 
пандемията и необходимостта 
от предприемане на ограничи-
телни мерки, временно дистан-
циране и социална изолация, е 
време на смут и притеснения, 
на дискомфорт и страхове за 
живота и здравето, но преди 
всичко за вярващите християни 
това е изпитание, което предос-
тавя възможност за усилване 
на молитвата и за укрепване 
във вярата и упованието в Бога.

Какви са духовните измере-
ния на кризата?

 Кризата, в която се на-
мираме поради пандемията, ще 
повлияе много сериозно върху 
духовния живот и ценностите, 
върху мисленето, поведението 
и осъзнатите или неосъзнати 
ценностни основания и нагла-
си на много хора. По принцип 
всяка една криза е дълбоко из-
питание за човека, за неговия 
характер и за неговите ценнос-
ти, а това изпитание може да 
доведе до различни реакции у 
различните хора и до различни 
пътища и възможни последици. 
Единият път, като изход от кри-

зата, е това сериозно изпитание 
да се превърне в истинска въз-
можност за „преоценка на цен-
ностите“, както от гледна точка 
на християнската етика, така и 
от общочовешка и хуманистич-
на гледна точка. Да възприемем 
кризата като шанс и възмож-
ност да променим това, което 
сме възприели и осъзнали като 
фалшиви ценности и стереоти-
пи на поведение и да се обър-
нем към същинските и дълбоки 
ценностни основания на чо-
вешкото съществуване. Тогава 
кризата предизвиква промяна 
на характера, обновление на 
ценностите и задълбочаване на 
човешкото общуване. Води до 
обновление на личния живот, 
до оздравяване на човешките 
взаимоотношения и в по-ши-
рок план да обновление на об-
ществения живот. А другият 
път е кризата да предизвика 
още по-дълбок упадък на цен-
ностите и разпадане на общите 
основи за човешкото съжител-
ство – раздалечаване и отчуж-
даване между хората, социална 
изолация и духовно изолиране, 
егоцентрично самозатваряне и 
подкопаване на основите за об-
щуването, съчувствието, спо-
делянето и взаимната подкре-
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па. Ако кризата доведе до тези 
негативни последици за личния 
и обществения живот това ще 
бъде тотален разпад на обще-
ството, защото инстинктите за 
оцеляване, страхът от болестта 
или от смъртта и егоизма ще 
подкопаят общностния начин 
на съжителство, ще разрушат 
солидарността и човечността и 
ще направят невъзможно да се 
гради човешка общност върху 
общи и споделени универсални 
ценности.

Християнският поглед към 
кризата

 Тази ситуация на криза, 
и на повсеместна опасност от 
епидемията, е едно велико из-
питание, но и възможност все-
ки един от нас да се обърне към 
себе си, да застане пред Бога и 
да промени това, което е необ-
ходимо в себе си, за да постави 
ново начало в личния си живот 
и отношенията с ближните. Да 
се замисли за най-важното в 
живота, да се освободи от су-
етното и безсмисленото, от ма-
ловажното и незначителното. 
Да благодари на Бога за всич-
ко, което е получил от Него и 
да поднови с ново усърдие и 

духовна трезвост молитвата и 
общението с Христос и под-
крепата за Неговите най-малки 
братя. Времето на карантина и 
социална изолация е уникално 
и благословено от Бога вре-
ме за нас, ако го възприемаме 
осъзнато като полезно за нас 
и нашето спасение, а не като 
наложено ни принудително от 
някакви външни за нас светски 
сили и държавни власти. Като 
уникално и благословено за 
нас време на самоизпитание и 
духовен пост, на самоограни-
чение и въздържание, на уса-
мотение и анахореза – на съз-
нателини духовни усилия за 
превъзмогване на страховете и 
суетата, които идват от „света, 
който в зло лежи“ и на обръща-
не към Бога с „Дух и Истина“!

Духовните ползи и възмож-
ности от кризата

 Тази криза, която Бог ни 
изпраща според Своя премъ-
дър и човеколюбив промисъл 
за наша полза и за наше спа-
сение, неминуемо ще ни научи 
да ценим повече общуването  с 
нашите ближни и да се радва-
ме на уникалните моменти на 
среща и взаимно общуване с 

другите хора. Тези от нас, кои-
то се вглеждат духовно чрез 
очите на вярата в причините 
за сегашното изпитание и тър-
сят най-вече целта и смисъла 
на тази критична ситуация в 
нашия живот, но подхождат с 
вяра и упование в Божия про-
мисъл и възприемат всяко 
обстоятелство като възможност 
за промяна, духовно обновле-
ние, преоценка на ценностите, 
утвърждаване в пътя на спасе-
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нието и нравствено възраждане 
в личния, семейния и общест-
вения живот, ще оценят по нов 
начин както своя живот, така и 
общуването с другите хора. Те 
ще преосмислят значението и 
възможността да общуват със 
своите ближни и приятели, ще 
преосмислят връзките и общу-
ването с колеги и познати, дори 
и възможността да се общува 
с далечни и непознати хора, с 
които се срещаме всеки ден.



Смирението 
не е поза

 Смирението не е поза. Смирението не е начин на стоене, не е 
начин на движение, не е начин на говорене, не е дори начин на ми-
слене. Смирението е повече от всичко това. А последните са просто 
проявление на първото. 
 Ние може да сме много смирени или поне да си мислим, че 
сме такива. Може да стоим постоянно на богослуженията, може да 
не превиваме крак, може да сме изрядни в молитвите си – да пра-
вим поклони, да палим свещи и да се влачим по земята дори… Това 
обаче не е смирение, а в един момент ще се превърнем не само в 
посмешище за другите, но и ще повредим жестоко на душата си.

Смирението е любов

 Смирението не е омраза 
към другия, не е гордост над 
другия, не е нараняване на дру-
гия, на ближния. Смирението е 
кръст, който носиш. Смирение 
означава да носиш другия. И 
то до Царството Божие. Това е 
смирението и ако някой каже, 
че смирението е просто да вър-
виш вперил поглед в земята, 
винаги виноват и с много из-
тормозен поглед, на такъв чо-
век не вярвайте. Защото смире-
ният въздига духа си, а с него 
и тялото си. Смиреният човек е 
чист. Смиреният човек е ведър. 
Смиреният човек е радостен. 
Смиреният човек е одухотво-
рен, оживен, добър, щедър, ми-
лостив, дълготърпелив, състра-
дателен. Смиреният човек се 
грижи първом за другия и тога-
ва, след като се е убедил, че е 
помогнал, поглежда и към себе 
си. Смиреният не наранява, не 
забранява, не критикува, не ли-
цемерничи, не стои на пиедес-
тал, нито пък позволява някой 
да го издига на такъв. 
 И ако трябва да прераз-
кажем думите на св. Григорий 
Синаит, ще трябва да кажем, че 
човекът, който иска да придо-

бие смирение трябва да държи 
в ума си три неща: от всички 
хора той е най-лош, от всички 
създания е най-окаян и дори от 
демоните е по-жалък, защото е 
техен роб. Смиреният човек не 
гледа чуждите грехове, не из-
следва чуждата душа, а себе си 
гледа и себе си поправя, защо-
то никой не знае другия, онзи 
отсреща, дали не е извършил 
подвизи, които да надминат и 
цялото духовно състояние на 
съдещия. 

Смиряващият се човек тър-
си благодат

 И я намира ако се сми-
рява достатъчно. Та следващия 
път видите ли човек с наведе-
на глава, виноват поглед и глас 
по-тих от шумолене на планин-
ско поточе, бъдете нащрек. Не 
казвам да го осъдите или да го 
избегнете, но бъдете нащрек. 
Защото смирението не е поза. 
Ако е поза, то е лицемерие и 
съответно лъжливо. Защо св. 
Серафим Саровски казва, че 
ако придобием мирен дух хи-
ляди около нас ще се спасят? 
Нима това не е точно смире-
нието? Нима той не говори за 
смирения човек? За онзи, който 
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с молитва може и планини да премества? Говори. Точно за смире-
нието и любовта, които вървят ръка за ръка. Човекът, имащ любовта 
в сърцето си, не може да не бъде смирен и обратно, ако е смирен, той 
определено ще прояви любов. Не прояви ли, значи е лъжец. 

Автор: Ангел Карадаков

За злото в света и 
Божията воля

Александра Карамихалева

 Войните, безбожните режими, насилието, 
бедствията, болестите, страданието… Всичко това, 
всъщност, е естествено да се случва в един увреден 
от греха свят, свят населен и управляван от увредени 
от греха хора. 

 Толкова зло има по света! Но няма как да приемем, че всич-
кото това зло и човешко страдание се случва по Божията воля. Бо-
жията воля е блага и всемогъща. На нея се подчиняват вселени, га-
лактики, стихии, ангелски войнства, но има едно нещо, пред което 
тя отстъпва – свободната човешка воля. 

Човекът има свободата 
да бъде сътрудник и изпълнител 

на благата Божия воля, 
според извечното си назначение. 

 Но има и свободата да е оръжие на демоничната зла воля, 
която той избира склоняван от страстите в душата му – властолю-
бие, алчност, гордост, завист, сладострастие…, но и поради своите 
страхове, малодушие, слабоволие, поради липса на трезвост и бди-
телност.

 Понякога злото в живота ни сякаш надделява. Но това не зна-
чи, че Божията воля е да страдаме и злото да властва. Божията воля, 
по-скоро е да не роптаем, да не униваме при изпитания, да оста-
нем в разгара на злото добри, в хаоса и размириците – мирни, пред 
враждуващите срещу нас – мироносци, в несигурността – спокойни, 
в безнадеждността – с непоклатима надежда и вяра. Да останем на-
сред мрака носители и разпространители на Неговата незалязваща 

„Онези, които търсят смирение,
 трябва да държат в ума си следните три неща: 

че от всички грешници те са
 най-лоши, че сред всички създания те са най-окаяни, 

защото тяхното състояние е неестествено, и че те са 
по-жалки дори от демоните, 

защото са техни роби. За тебе ще бъде полезно да си
 кажеш следното: откъде зная какви и колко са грехове-

те на другите хора и 
дали надхвърлят или са равни на моите собствени? 

В нашето невежество, ти и аз, душо моя, сме по-лоши 
от всички хора, ние сме прах и пепел под нозете им. 

Как да не считам себе 
си за по-окаян от всички други създания, след като те 

действат в съгласие с 
дадената им природа, докато аз, поради безбройните 

си грехове, се намирам в състояние, противоположно на 
природата ми“.

Св. Григорий Синаит
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светлина, насред безумието – носители на здрав разум и разсъдител-
ност, насред измамата и лъжата – носители на правдата и истината.
Божията воля е и насред ада да останем храмове на Неговата благо-
дат, прибежище за отчаяните, уплашените, обърканите, изнемоще-
лите, обезумелите. 

 Божията воля неизменно е да сме богоподобни, да сме сол-
та, която не обезсолява, а пази от развала този паднал свят, да сме 
светилници, чиято светлина не помръква, а разкъсва тъмнината на 
заблудата и отчаянието, да сме приемници, носители и разпростра-
нители на Неговата благодат при всички обстоятелства и да не поз-
воляваме тя да угасва в сърцата ни. А ако угасне поради невнима-
ние, да я разгаряме пак и пак.

 Божията воля, във всяко време и при всички обстоятелства, 
е да внасяме в този свят светлина, радост, утешение, здрав разум, 
трезвост, любов. А това можем да правим, ако сме носители на тези 
нетленни блага, ако сме носители на Божията благодат, чиито плодо-
ве са те. Тоест, ако не се поддаваме на гнева, отчаянието, страха пред 
лицето на злото, а запазим здрава молитвената си свързаност с Бога, 
Който е неизчерпаемият източник на всичко добро.
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– Добър ден! Бих искала да запиша панихида за четиридесет дни от 
смъртта на съпруга ми – каза влязлата в свещеническата канцелария 
белокоса късо подстригана жена. – Мъжът ми беше много добър чо-
век. Захари Зограф се бе преродил в него. Като видях автопортрета 
на Захари Зограф в Художествената галерия, си казах: това е мъжът 
ми, лицето, ръцете му – същите като на мъжа ми.
– Госпожо, християнското учение отрича прераждането.
– Християнството трябва да се реформира – натърти белокосата гос-
пожа.
Свещеникът разбра, че е безсмислено да убеждава госпожата в пра-
вотата на християнското учение – все едно да говори на стена, затова 
реши да влезе в нейната тоналност и я попита:
– Ще ли Ви е приятно, ако някой Ваш гуру Ви каже, че в предишния 
си живот сте били някакво животно, например, жаба, или Ви се ще 

да сте били английска принцеса? Знам, че на повечето жени им се 
иска да са принцеси, както в предишните им, така и в сегашния им 
живот.
– Моят мъж ме носеше на ръце, значи съм била принцеса – похвали 
се госпожата. – Аз съм интелигентна жена, работила съм в БАН. За-
това не се опитвайте да се гъбаркате с мен. Не Ви подобава на сана.
– Бог да прости Вашият съпруг! Както е казано в Библията: това е 
пътят на целия свят**, целият свят отива натам***.
– Да, всички ще умрем, но аз съм безсмъртна.
– Безсмъртна е душата Ви, но не и тялото.
– Аз ще се преродя и в тяло – настояваше на своето жената.
– Да сте жива и здрава, госпожо! Ще се моля Бог да Ви изведе от 
заблудата Ви и да Ви посочи правилния път, по който да вървите!
– Не съм Ви молила за това! Дойдох само, за да запиша панихида за 
мъжа ми. И не ми натрапвайте Вашите остарели схващания!
Свещеникът замълча. „Нямам дар слово – помисли си. – Не става от 
мен апологет на християнството. Всеки по-устат може да ме обори”. 
Спомни си и друг случай от своето служение.
Веднъж, преди години, когато отиваше да чете пред иконата на Бо-
жията Майка молитва над родилка на четиридесетия ден след раж-
дането, един младеж го пресрещна в притвора на храма,.
– Искам да поговорим – каза младежът.
– Ами, говорете!
– Тук ли?
– А къде?
Явно младежът изискваше особено внимание към своята персона.
 –Искам да се откажа от християнството! – заяви младежът.
 –Мюсюлманин ли ще ставате?
 –Не, просто искам да се откажа!
 –Това е Ваш избор – каза свещеникът и забърза към чакащата го ро-
дилка, за да прочете над нея очистителните молитви и да представи 
новороденото ѝ дете пред Бога.
  Вечерта получи на електронната си поща писмо от непознат 
подател със следния текст: „Бях чувал, че сте интелигентен и образо-
ван свещеник, но Вие се оказахте един хладен като змия бездуховен 

Без Мене не можете да
вършите нищо*

Янчо Михайлов
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човек. Но въпреки такива хора като Вас, аз ще остана в Църквата”.
  „Значи косвено съм постигнал това, което трябва” – каза си 
свещеникът, но веднага се поправи: „Не аз, а Бог е устроил да стане 
така. Нали е казал: „Без Мене не можете да вършите нищо”.

Автор: Янчо Михайлов

*Иоан 15:5
**Вж. 3 Цар. 2:2
***Вж. Иис. Нав. 23:14
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Метеора - 
една сбъдната мечта

Любомира  Димитрова

МЕТЕОРА! 

 Величествена и вълшебна! Такава я познавах от разказите 
на посетили я вече приятели и познати! Така бе и в моите очи! Но 
сега, година след като съм усетила атмосферата да бъдеш част от 
това блаженство да изкачиш толкова стъпала, за да могат всичките 
ти сетива да попият от силата на вярата, мога смело да твърдя, че 
думите са безсилни! Те не могат да опишат това, което се чувства от 
поклонника.
 Метеора бе голяма мечта за мен, както вече разбрахте по-
горе. И не се бе осъществила дълго време не защото разстоянието 
от моето местонахождение до величествените скални манастири бе 
голямо и трудно за преодоляване, а поради постоянни спънки, които 
първоначално излизаха на пътя ми. Веднъж екскурзията се отложи, 
вторият път – преди да видя обявата за поклонническото пътуване 
бях поела сериозен ангажимент и съжалих много за това, което щях 
да пропусна като емоция и храна за душата. Но Бог е велик! Никога 
не съм се съмнявала в това! След време разбрах защо не е трябвало 
точно тогава да бъда на точно тази екскурзия!

Дойде и моето време! 
Есента на 2019-та година бе щастлива за мен. 

Най-сетне сбъднах мечтата си! 

 Неописуеми са преживяванията, красотата е несравнима. 
Изкачвайки всяко едно стъпало нагоре, сякаш се приближаваш  до 
Божието чудо, до Божията благодат! Поглеждайки света от такава 
височина, имаш чувството, че сякаш имаш привилегията да си на 
върха на света и оттам наблюдаваш всичко и всички. Не се и учудвам! 
Самата местност носи име, чийто превод е „горе в небесата“, 
„висящ във въздуха“. Препоръчвам ви да застенете на скалите, да 
се отпуснете и просто да дишате, отправяйки най-съкровената си 
молитва към Бог! Имах усещането, че съм най-близо до Него и Той 
ме чува! 
 За един ден, ако искате наистина спокойно да разгледате, да се 
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помолите, да потънете с общение с Бога, по силите на всеки мирянин 
е да посети два, най-много три манастира. В противен случай просто 
ще препускате, а това не беше моята цел, затова, с Бог напред, 
един ден ще се върна да повторя това уникално преживяване и да 
разгледам и тези манастири, 
които ми останаха.

ГОЛЕМИЯТ МЕТЕОР 

 Това е абсолютно 
задължителен за посещение 
манастир и по мое мнение е 
добре да започнете от него. 
До манастира преходът 
е умерено труден, но си 
заслужава. Манастирът  е 
огромен, а стенописите 
са изпълнени със сцени 
от гръцката история, за 
която повече може да 
научите в големия музей на 
територията на манастира. 
Манастирската църква „Св. 
Преображение Господне“, 
пострадала от земетресение 
през 1544 г., е изградена във формата на кръст със сложен 
дванадесетостранен купол, висок 24 метра. Храмът е зографисан 
през 1552 г. от Теофан Критски и синовете му Симеон и Неофит 
с поразителна серия от стенописи, изобразяващи преследването на 
християните от римляните. А на голямата панорамна тераса може 
да направите спиращи дъха снимки, които отчасти да предадат 
емоцията ви. 

МАНАСТИРЪТ „СВЕТИ СТЕФАН“

Той е единственият, до който се стига директно с превоз и е 

леснодостъпен за хора, които не могат да изтърпят дълги преходи 
или изкачване на стръмни места, респективно стълби. Прекрасена 
монашеска обител, процъфтяващ благодарение на монахините, 
които лично ще ви разкажат и изработят спомен от манастира с 
пожелание за благоденствие и сполука. Та са едни „благи“ жени, 
на които човек може само да се възхищава. В исторически план, 
монашеският живот там започнал още през 12 в., а през 16 в. е 
построена и малката църква, зографисана през 1545 година. През 
18 в. е построена по-голяма църква, посветена на Св. Харалампий, 
където и до днес се пази честната му глава му. През Втората 
световна война манастирът бил бомбардиран от нацистите, които 
вярвали, че там се крият бунтовници, и съответно бил изоставен. 
През 1961 година, обаче, манастирът е даден на монахини, които го 
преустройват, и към днешна дата е един от по-големите манастири в 
Метеора, като в него живеят около 28 монахини към 2015 г. Достъпът 
за туристи е ограничен до църквата и терасите, но от цялото място 
лъха спокойствие и смиреност, за които допринасят и неговите 
обитателки, любезно посрещащи тълпите туристи.

 Полезно ще бъде да дам 
и малко информация относно 
останалите манастири, тъй като 
в местността има и недействащи 
такива. Освен Големия Метеор 
и Св. Стефан, останалите 
действащи манастири с 
възможностите за посещението 
им, ще изпиша по-долу за 
улеснение на миряните, които 
тръгват на поклонническото си 
пътуване до МЕТЕОРА:

• Свети Никола Анапавса 
(Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, 
Агиу Николау Анапавса) 
Основан е през първото 
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десетилетие на 14 век. В костницата на манастира се съхраняват 
черепите на починали монаси. В манастира има фрески и рисунки 
на иконописеца Теофан Критски. Отворен за туристи: през лятото – 
от 9:00 до 17:45. През зимата – затворен.
• Русану (Ρουσάνου). Основан 1529 върху руините на по-стара 
сграда от братята монаси Йосиф и Максим от Янина, сега метох. 
Отворен за туристи: през лятото – от 9:00 до 18:00. През зимата – от 
9:00 до 13:00 и от 15:00 до 17:00, без сряда.
• Света Троица (Αγίας Τριάδας, Агиас Триадас). Основан 1362 
година. Отворен за туристи: през лятото – от 9:00 до 12:30 и от 15:00 
до 17:00, без четвъртък. През зимата – от 9:00 до 12:30 и от 15:00 до 
17:00, без четвъртък.
• Варлаам (Βαρλαάμ). Основан 1517 година. Отворен за 
туристи: през лятото – от 9:10 до 13:00 и от 15:20 до 18:00, без петък. 
През зимата – от 9:00 до 13:00 и от 15:00 до 17:00, без четвъртък и 
петък.
Недействащи манастири са:
• Ипапандис (Υπαπαντής – Сретение). Основан 1347 г.; 
недействащ манастир, затворен за посещения.
• Αγίου Πνεύματος (Агиу Пнеиматос – Свети Дух) Манастирът 
е в руини – запазени саркофаг, монашески килии, олтар.
• Αγίου Μόδεστου (Агиу Модесту) Построен около 13 век.
• Αγίου Ιωάννη Προδρόμου (Агиу Иоани Продрому).
• Αγίου Γεωργίου Μανδηλά (Агиу Георгиу Мандила).
• Αγίου Δημητρίου (Агиу Димитриу) Разрушен от Али паша 
Тепелена.
• Αγίου Αντωνίου (Агиу Антониу) Построен около 14 век, от 
манастира е запазена само малка църква.
• Αγίου Αθανασίου (Агиу Атанасиу).
• Αγίου Νικολάου Μπόντοβα (Агиу Николау Бодова).
• Αγίου Νικολάου Κοφινά (Агиу Николау Кофина) Построен е 
през 15 век в пещера. Разрушен от бомбардировка през 1943 година.

• Αγίας Μονής (Агиас Монис – Светата Обител) За манастира 
се споменава през 1614 година.

• Αγίων Αποστόλων (Агион Апостолон) Запазени са руини.
• Αγίων Ταξιαρχών (Агион Таксиархон – Свети Архангели).
• Άλυσος του Αποσ. Πέτρου (Алисос Апостоло Петро – 
Веригата на апостол Петър) Необитаем манастир, построен около 
1400 година.
• Καλλιστράτου (Калистрату).
• Παντοκράτορος (Пантократорос – Вседържител) Споменат в 
документи от 1650 година, днес в руини.
• Παναγίας (Панагиас – Св. Богородица) Основан 1358 в скална 
пещера.
• Υψηλοτέρας ή Καλλιγράφων (Ипсилотерас и Калиграфон 
– Най-високия или На калиграфите) Манастирът е бил известен с 
ръкописите си.
 Друга полезна информация за вас е фактът, че по Великден 
почти нищо не работи. Имайте предвид и факта, че трябва да се 
облечете подходящо за посещение на манастир. Неподготвените 
могат да вземат назаем пола или шал на входа на всеки манастир. 
Неприемливо да се влиза с къси панталони и голи рамене, а жените 
трябва да са с поли. Отделете поне два-три дни, за да се насладите 
спокойно на изживяването.
 Това е само малка част от моите преживявания и емоции. 
Най-съкровеното пазя в сърцето си! Там, където е и Бог!
 Бъдете благословени!
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