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ПреображениеПреображение

На 6 август Българската пра-
вославна църква отбеляз-
ва един от най-светлите си 

празници – Преображение Госпо-
дне. Началото на празника е в пър-
вите векове на християнството и 
е свързано с едно от най-важните 
евангелски събития – явяването на 
Исус Христос в небесна слава пред 
трима от най-близките му учени-
ци. Апостолите не допускали, че 
Исус Христос ще понася унижения 
и страдания – според тях това било 
несъвместимо с величието и славата 
му. Той им говорил често за страда-
нията, които го очакват, за смъртта 
и възкресението си. За да укрепи вя-
рата на учениците си, Исус Христос 
решил да покаже на трима от апос-
толите истинната и небесна слава. 
Заедно с Петър, Иаков и Йоан се из-
качил на планината Тавор в Галилея, 
отдалечил се от тях и започнал да се 
моли. Скоро те заспали, а когато се 
събудили, видели своя Учител на-
пълно преобразен. Лицето му све-
тело като слънце, а дрехите му блес-
тели като светлина. Исус беседвал с 
двама от най-великите представи-
тели на Стария Завет – пророците 
Мойсей и Илия, за предстоящите си 
страдания и Кръстна смърт в Йеру-
салим. В един момент светъл облак 
осенил всички и от него се разнесъл 

могъщ глас: „Този е Моят възлюбен 
Син, в Когото е Моето благоволе-
ние. Него слушайте“.

При тези слова Свише апостоли-
те в силен страх паднали ничком на 
земята. Когато славата Господня се 
скрила от тях, Господ се приближил 
към учениците си и казал: „Ста-
нете, не бойте се!“. Това чудодей-
но събитие трябвало да предпази 
апостолите от униние и съмнение 
при вида на Христовите страдания, 
да укрепи вярата им в неговата Бо-
жествена природа.

В традицията на българите 6 
август е популярен като Преобра-
жение Господне. Те превръщат този 
голям църковен празник в притча за 
доброто и злото, за щастието и не-
щастието, за позволеното и непоз-
воленото в обикновения делничен 
живот, пълен с езически суеверия и 
религиозен респект. Според българ-
ския народен календар на 6 август 
настъпва трайно преобразяване в 
природата. Слънцето обръща гръб 
на лятото и лице към зимата, щър-
келите се събират на ята, преди да 
отлетят към топлите земи. Според 
вярванията, на този ден се отваря 
небето и ако някой види това, се 
сбъдва всичко, което си нарече. Ако 
някой се разболее, натопява се връз-
ка сушени плодове, болният пие от 

водата и болестта се преобразява. 
Преображение Господне е време-
то, когато дните видимо намаляват, 
очаква се студът. Всеки трябва да се 
размисли, да си спомни, че е имало 
много случаи, когато е бил лош и 
ето, сега е времето да се преобрази, 
да стане по-добър. Старо народно 
поверие е, че в нощта срещу Преоб-
ражение небето се отваря и пред не-
бесната врата заставал Господ. Този, 
който успее само да го зърне, бива 
щастлив и това, което си пожелае – 
се сбъдва. Но за да видиш Бог, тряб-
ва да си чист като утринна роса – в 
помислите и в делата си. Молитва 
към Божията благодат отправяли 
всички майки, които държали деца-
та си будни, карали ги да гледат към 
небето в нощта на Преображение, за 
да се помолят на Господ за голямо 
щастие, късмет и богатство.

В малките градове и села на Бъл-
гария все още са живи колоритните 
народни обичаи, свързани с Преоб-
ражение Господне. Правят се пана-
ири, разменят се животни и стоки. 
Някога момите и ергените се сгова-
ряли за годежи и женитби. Според 
традиция от най-дълбока древност, 
женитбите се правели през септем-
ври, за да се роди дете през юни и не-
вястата да се захване за работа през 
усилния летен период.

На 6 август се откъсва първата 
чепка грозде. Старите хора разказ-
ват, че когато Господ създавал гроз-
дето, Дяволът направил капината 
и я нарекъл дяволски плод. Всеки, 
който искал да се спаси от изкуше-
нията на Дявола, първо хапвал от 
Божия плод и така си осигурявал 
покой за душата и добро телесно 
здраве. Традиционно християните 
носели гроздето в църквата, където 
отецът го опявал, прекадявал и бла-
гославял. От първото грозде давали 
на всички близки, за да са здрави, 
щастливи и благополучни. 

Празникът Преображение се 
отбелязва с тържествен обяд, за 
който обикновено се приготвя яс-
тие от риба. ◆


