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21 ноември - Въведение 
Богородично. Ден на 

християнското семейство и 
християнската учеща се младеж

Християнските книги раз-
казват за празника Въве-
дение Богородично, как 
на този ден Йоаким и Ана 
събират своите роднини 
и приятели и ни рисуват 
картината на млади де-
войки, със свещи в ръце, 
вървящи пред светата 
Отроковица, а след тях 
родителите, водещи Де-
вата до Йерусалимския 
храм. Първосвещениците 
и служителите в храма ги 
посрещат с пеене на све-
щени химни. Дева Мария 
е поставена на първото 
стъпало пред храмовия 
вход и за почуда на всич-
ки присъстващи, непод-
държана от никого, тя се 
изкачила свободно по 15-
те стъпала и се спряла на 
най-горното.
Първосвещеник Захария 

въвел пречистата Отро-
ковица в Светая Светих, 
където влизал веднъж в 
годината само първосве-
щеникът.
Праведните родители 
принесли дарове и жертви 
на Бога и след това, като 
получили благословение 
от свещениците, се върна-
ли с роднините си в Наза-
рет.
Дева Мария живеела при 
храма. Там в отделни по-
мещения живеели млади 
девойки, посветени Богу, 
също така и вдовици, 
които служели в храма, 
подобно на пророчица 
Ана (Лука 2:36 – 38). Тук 
живеели също странници 
и пришълци. Към тях се 
присъединила и св. Ана, 
майка на св. Богородица, 
която овдовяла скоро след 

въвеждане на пречистата 
Дева в храма. Но тя живя-
ла кратко време със своята 
Дъщеря. Скоро след мъжа 
си и тя починала.
Девата се възпитавала под 
надзора на по-възрастни-
те благочестиви девой-
ки, познаващи Светото 
Писание. Тя усърдно се 
трудела, непрестанно се 
молела. По такъв начин тя 
се готвела за своето висо-
ко назначение. Църквата я 
нарича „прекрасна зора“, 
от която изгряло Слънце-
то на правдата.
Когато пречистата Дева 
стигнала до възраст, на 
която девиците, които се 
възпитавали при храма, 
обикновено се връщали в 
света и се омъжвали, све-
щениците поискали тя да 
постъпи по същия начин. 
Но Мария им открила 
своето желание – да пос-
вети себе си Богу и да не 
встъпва в брак. Тогава те, 
по внушение от Св. Дух, 
я сгодили за престарелия 
Йосиф, роднина на ней-
ните родители. Той станал 
покровител на Мария и 
уважавал обета, който тя 
дала пред Бога.[1]
Най-ранното известие за 
честването на празника 
е от края на 1 век. Прави 
се възпоменателно търже-
ство и цялото християн-
ство празнува Въведение 
Богородично.
Според православната 
традиция Въведение Бо-
городично слага началото 
на Коледните пости и се 
свързва с настъпващата 
зима и очакването на цър-
ковните тържества около 
Рождество Христово.
С решение на Светия Си-
нод на Българската пра-
вославна църква от 1929 
г. празникът Въведение 
Богородично в България 
се чества и като Ден на 
християнското семейство 
и на православната хрис-
тиянска учеща се младеж.
Семейното ходене на 
църква на този ден сим-
волизира влизането на 
тригодишната Мария в 
храма и напомня на бащи 
и майки за духовните им 
задължения към децата. 
На този ден родителите 
или учителите водят де-
цата в църквата. Предста-
вени на Бога, те ще растат 
благочестиво в послуша-
ние към родителите си и 
чистота на нравите.
В българските традиции 
въведение Богородично 
се е чествал в много огра-
ничен кръг – само с роди-
телите и ония от децата 
им, които не са встъпили 
в брак. Всички те отива-
ли заедно в храма, за да 
измолят за семейството 
си здраве и благоволение. 
След това в дома, събрани 
около огнището, на чаша 
вино, топла пита и вкус-
на гозба, чествали – ос-
вен празника Въведение 
Богородично – и здравата 
връзка помежду си. Маса-
та оставяли неразтребена, 
за да дойде Богородица 
през нощта, да си хапне и 
да благослови дома.
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When I am down and, oh my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me
 
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up... To more than I can be…
 

Когато съм паднал  и душата ми е изтощена.
Когато дойдат беди и сърцето ми е притиснато.
Тогава аз тихо стоя и чакам в мълчание.
Докато дойдеш и седнеш до мен.
 
 Ти ме извисяваш и мога да стоя върху планини.
Ти ме извисяваш и мога да вървя през бурни 
морета.
Аз съм силен, когато съм на твоите рамене
Ти ме извисяваш…повече от колкото мога да бъда...
 

             Вероятно не случайно тази песничка се е загнездила от много дни в душата ми. Дълго тър-
сих нишките на мисълта си, за да напиша анонса към финалната за годината изложба. Традицион-
ното от десет години насам заглавие „Предчувствие за празник” ми стоеше не на място на фона 
на толкова болка и страх около мен. Посланието на тази песничка поднесено с чистите, звънтящи 
гласчета на децата, които я изпълняват, е всичко което искам. Искам го за себе си, за всички свои 
близки, приятели, за хората, които познавам и не познавам.
Днес никой не прави планове за предстоящите празници. Най-големият подарък за всеки от нас е:  
близките ни да са здрави, да запазим работата си, семейството ни да е цяло…Изложбата „Извися-
ване” е малък жест към вас, които имате нужда от искричка духовна светлина, моят и на художни-
ците, които участват в нея.
Птиците не се вълнуват от това дали някой ще чуе и оцени песента им – така е и с артистите. 
Хората на изкуството са устроени да не могат да живеят по друг начин, освен  да творят и споде-
лят творчеството си. Песента на птицата може да вдъхнови, да зарадва, да измъкне от покруса, 
изкуството – също. То е магията, която променя честота на вибрацията ни, така че ние не само 
приемаме, но и излъчваме.
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