
24 Роден глас

ТР
А

Д
И

Ц
И

Я
ТА

 П
О

В
ЕЛ

Я
В

А
Източници: fspeid.com, zadoma.rozali.com, zajenata.bg | Снимка: pravoslavieto.bg

Въведение Богородично – 
Ден на християнското семейство
21 ноември 

Въвеждане на Пресвета Бо-
городица в храма, наре-
чено още Въведение Бо-
городично или понякога 
просто Въведение е един 

от най-големите християнски праз-
ници, почитан е и от католическата, 
и от източноправославната църк-
ва. Според преданието, Богородица 
била обречена от родителите си на 
Бога още преди рождението си. Кога-
то навършила три години, те я завели 
в Йерусалимския храм. Със запалени 
свещи всички близки я съпроводили 
през града до храма. Светата Дева 
била поставена на първото стъпало 
и за почуда на всички, неподдържана 
от никого, тя се изкачила свободно 
по 15-те стъпала и се спряла на най-
горното. Първосвещеник Захария 
– баща на Св. Йоан Кръстител – я 
посрещнал, благославяйки я, а после 
въвел Богородица в светилището. 
Това се случило на 21 ноември. Дева 
Мария живеела при храма, усърдно 
се трудела, непрестанно се молела. 
Когато пречистата Дева стигнала до 
възраст, на която девиците, които се 
възпитавали при храма, обикновено 
се връщали в света и се омъжвали, 
свещениците поискали тя да постъ-
пи по същия начин. Но Мария им 
открила своето желание – да посвети 
себе си Богу и да не встъпва в брак. 
Тогава те, по внушение от Св. Дух, я 
сгодили за престарелия Йосиф, род-
нина на нейните родители. Той ста-
нал покровител на Мария и уважавал 
обета, който тя дала пред Бога.

С решение на Св. Синод на Бъл-
гарската православна църква от 1929 
г., празникът Въведение Богородич-
но се чества и като Ден на христи-
янското семейство и на православ-
ната християнска младеж, като по 
този начин православният канон се 
съчетава с народните традиции, на-
помняйки на родителите, че възпи-

танието на децата е основно тяхно 
задължение.

Каква е ролята на семейството 
в българската народностна тради-
ция? – семейството предполага оп-
ределен модел на поведение, на вза-
имоотношения между участниците 
в семейната общност. Този модел се 
предава от поколение на поколение. 
Хармонията в семейството предпо-
лага любов, нежност, грижовност 
между младоженците; послушание, 
смирение, обич от страна на невес-
тата към новото й семейство, вза-
имна почит и уважение. Всеки член 
на семейството е задължен да опазва 
честта, достойнството, красотата, 
уюта, духовните и морални ценности 
на собствения си дом. Особено силно 
развито е чувството на почит и ува-
жение към традициите, духа на пред-
ците, боговете и светците. Народната 
вяра и традиционното българско об-
щество реализират взаимоотношени-
ята си в духа на космическото общу-
ване богове – хора – предци. Силно 
изразено е отношението на почит и 
респект, дори на страхопочитание 
към по-възрастните от страна на по-
младите. Развито е чувството за при-
надлежност към семейството, рода, 
селската общност, етническата група.

Народната вяра благославя го-
лямото семейство с много деца. От 
първостепенна важност е наличи-
ето на мъжка рожба в семейството. 

Силна е връзката между родители и 
деца – детето се счита за божи дар, 
продължение на живота и път към 
бъдещето. Най-голямото нещастие е 
липсата на дете; за съпруга нещастие 
е и липсата на мъжко дете. Детето е 
целта на женитбата. Мъж и жена се 
събират да завъдят дом и къща, т.е. 
да имат деца.(„Къща без деца – огън 
да я гори“). Затова цялата грижа и 
радост на мъжа и жената е да имат 
здрави деца. Около децата има цели 
обреди и религиозни обичаи и много 
от тях са свързани единствено с това: 
да се раждат в къщата много деца и 
тези деца да бъдат здрави. На този 
ден е хубаво да заведете децата си 
на църква – представени на Бога, те 
ще растат в послушание и чистота на 
нравите. 

На Въведение народът ни гадаел 
какво ще бъде времето през цялата 
следваща година: ако на този ден е 
слънчево и топло, зимата ще е мра-
зовита, лятото горещо, а плодороди-
ето малко. Ако вали дъжд или сняг, 
зимата ще е снежна, лятото влажно, а 
реколтата богата.

Според православната традиция 
Въведение Богородично поставя на-
чалото на Коледните пости, затова 
вечерята е постна, разрешава се риба. 
На трапезата се слага вино и домашна 
питка. Масата се оставя неразтребена 
през нощта, за да дойде Богородица, 
да си хапне и да благослови дома.  ◆


