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Велик Водосвет Йордановден
Кръстът през годините

На 6 януари християнска-
та църква почита празни-
ка Богоявление. Според 
библейските легенди на 
този  ден Св. Йоан Кръ-
стител покръства Исус 
във водите на река Йор-
дан /свидетелство за 
което са текстовете на 
четиримата евангелисти 
Матей, Марко, Лука и 
Йоан/, след което се раз-
тварят небесата и от тях 
слиза гълъб, който каца 
върху Исус. Чува се глас: 
„Този е моят възлюбен 
син.” 
В народния календар 
празникът се нарича 
Йордановден и е свързан 
с интересна традиция – 
след църковната служба 
свещеникът хвърля дър-
вен кръст във водата /за 
да бъде осветена/ на река, 
море, езеро и.т.н. Който 
извади кръста, се вярва, 
че ще бъде  здрав и щаст-
лив. 
Хроника на хвърлянето 

на Йордановденския 
кръст  в морето на 

Балчик
Ето колко успях да раз-
гърна архива на вестник 

„Балчишки телеграф” и 
да направя следната хро-
ника: През 1991 и 1992 

г.си спомням много ясно 
нямаше смели и право-
славно убедени мъже в 

Балчик. Отец Стратия 
беше вързал за въженце 
дървения кръст. Както го 
хвърли, така го и изтегли 
от водата. Служ-бите в 
двете църкви бяха с доста 
хора. Някои енориаши не 
бяха влизали от десети-
летия в Божия храм. По-
читта към Святата вяра 
беше прикрита. Не се де-
монстрираше. Пък и ате-
истите преобладаваха над 
вярващите, след толкова 
много години на забрана 
на църковните ритуали. 
От 1944 г. децата се кръ-
щаваха тайно по мана-
стири и църкви, далеч от 
родното място, за да не 
се попречи на кариерата 
на родителите, които как-
ви-то и да са, трябваше 
да са верни на комунис-
тическото вето и да не 
пристъпват забраната на 
кръщенетата и църковни-
те бракове. За браковете 
някак бързо се съгласи-
хме, но  децата, за да не 
се разболяват, изпълне-
ни със суеверие и страх 
от Божието наказание, 
ги кръщавахме, въпреки 
всичко.              На стр. 2


