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Йордановден (Богоявление) е третият по значимост християнски празник през
годината. Според
библейската легенда
, на този ден Исус Христос е покръстен в реките на р. Йордан от Йоан Кръстител, каза
за Радио “Фокус”- Видин
Десислава Божидарова
, етнограф в
Регионален исторически музей- Видин
. В момента на кръщението небето се отваря и Свети дух слиза върху Христос във вид
на гълъб, а от небето се разнася глас: "Този е моят възлюбен Син, в когото е моето
благоволение". От тук идва и названието на самия празник- Богоявление (Бог, който се
явява). Самият празник има различни имена в нашата страна- Кръстовден , Водици,
Водокръщи, а Боботяза, го наричат власите. Според народното поверие през ноща
срещу Богоявление небето се отваря и всеки, който види това ще получи от Бог каквото
си пожелае. Вярва се още, че тогава водата спира и се пречиства, след което
придобива една много голяма сила и затова денят е известен като водици или
водокръсти. За здраве всички участват в освещаването на водата, а когато след
празничната черковна служба приключи свещеникът хвърля Светият кръст във водата.
Всички млади мъже се хвърлят, въпреки студа и ниската температура на водата, за да
го извадят. В наше време малцина смеят да скочат в ледените води на някоя река или
вир, но в миналото голяма част от мъжете се престрашавали да се изкъпят. Затова
Йордановден се нарича още "мъжки водици". Този, който извади кръста бива здрав и
честит през цялата година.
На този ден всички болни трябва да се изкъпят във водата, където е хвърлен. Ако
кръстът замръзне това предвещава голямо здраве и берекет, а ако времето е сухо и
студено това се приема като знак за плодородна и добра година. От този ден до Сирни
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заговезни се правят сватбите.
Етнографът разказа още, че водата на Богоявление лекува всички болести. “След
изваждането на кръста се отслужва тържествена литургия в църквата, която се
нарича Велик водосвет. На тази служба се обновява светената водата в църквата и от
нея всеки носи вкъщи, защото тази вода пази от болести и прочиства душата. Тази
светена вода трябва да се пази през цялата година за тежките моменти на
семейството", поясни етнографът.
В навечерието на Йордановден се приготвя последната трета кадена вечеря след
Бъдни вечер и Василовден. Месят се три ритуални хляба при чието замесване се
ползва остатъкът от старата светена вода, защото тя не може да бъде изхвърлена.
Единият хляб се замесва за дома, вторият за гостите, а третият се оставя пред вратата
на къщата, заедно с бакър вино за случайните минувачи по улицта, а с донесената от
църквата свещ се запалва нов плам в кандилото пред семейния иконостас. На
трапезата подобно на Бъдни вечер има само постни храни, прясна пита, колачета,
сърми и пълнени чушки, фасул и вино. На нея се гадае така както и на Бъдни вечер. По
ядката на ореха се гадае за здравето на семейството. С това зимно къпане и измиване
в реките завършва и периода на Коледно-новогодишнните празници", каза още
Десислава Божидарова.
Именниците, които празнуват на този ден са Йордан, Йорданка, Йонко и Йонка, Данчо и
Данка, Боголюб, Божидар, Божил, Божана, Бояна, Богдана, Богомил, Бистра, Бончо,
Бонка, допълни още Божидарова.
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