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АндреевденАндреевден
(Мечкинден)

На 30 ноември православната църква почи-
та паметта на Св. Андрей Първозвани, а в 
българския народен календар празникът е 
известен като Андреевден. В различните 
части на България той се нарича още Ан-

дреювден, Андрея, Едрей, Ендрин, Едревдън, Дрейовден 
или Мечкинден. Празникът бележи началото на зимата.

Св. Андрей се счита за апостол на православните 
християни, защото той е ръкоположил първият епископ 
в Цариград – апостол Стахий, а от Цариградската патри-
аршия са получили Св. Кръщение и миропомазание пра-
вославните славяни – българи, сърби, руси и други. Св. 
ап. Андрей се нарича още Първозвани, понеже пръв от 
апостолите бил повикан да тръгне след Христа. От ран-
ни години той жадувал за божествената истина и когато 
Йоан Кръстител се явил от Юдея, той станал един от не-
говите ученици. Андрей стоял на брега на Йордан, когато 
Йоан Предтеча, посочвайки на народа минаващия Исус, 
казал: „Ето Агнецът Божий!“ Като чул тези думи, Андрей 
тръгнал подир Спасителя и прекарал с него целия ден.

След това отишъл да намери брата си Симон (Петър), 
съобщил му радостната вест: „Намерихме Месия“, и го 
довел при Христа. Двамата братя обаче продължавали 
своя предишен живот и се занимавали с риболов. Те 
били родом от Витсаида. По-късно Спасителят ги видял 

на брега на Галилейското море и им казал: „Вървете след 
мене и аз ще ви направя ловци на човеци“. Оттогава те 
навсякъде вървели подир Спасителя и били свидетели 
на неговите чудеса, смърт и възкресение. Когато апос-
толите отишли по разни страни да проповядват словото 
Божие, ап. Андрей се отправил към северните страни. 
През Гърция, Мала Азия, по нашите брегове на Черно 
море, той стигнал до страната, обитавана от скитите. 
Тая страна, тогава дива и неизвестна, е сегашна Русия. 
Целият си живот апостолът посветил на проповед. С 
търпение понасял гонение от езичниците и навсякъде 
със своето слово, чудеса и примерен живот спечелвал 
нови последователи за Христа.

Особено се прочул на Пелопонес в гр. Патра. Хората 
вярвали, че може да излекува страшни и неизлечими бо-
лести, идвали при него за помощ и обръщали вярата си. 
Между тях била жената на управителя, която апостолът 
изцерил от тежка болест, и братът на управителя – фи-
лософът Стратоклий. Но в онези времена това можело да 
означава само един край – смъртна присъда и страшни 
мъчения – когато управителят узнал, че новото учение 
бързо се разпространява из града, та дори проникнало и 
в семейството му, присъдата за ап. Андрей била разпъ-
ване на кръст под формата на буквата Х. Два дни се мъ-
чил светецът, а народът стоял наоколо и бурно негодувал. 
Управителят се уплашил и наредил да го развържат, но 
Андрей Първозвани се помолил да не остане жив, и из-
дъхнал, преди да го свалят от кръста.

След няколко дни управителят се самоубил, а вдо-
вицата и брат му до своята смърт посещавали гроба 
на апостола. 

При император Константин Велики мощите на Св. 
Андрей Първозвани били пренесени в Цариград и поста-
вени в църквата „Св. Апостоли“. Но когато кръстоносци-
те завладели Цариград, те ги пренесли в италианския град 
Амалта. Там те почиват и до сега, а честната глава на Св. 
Андрей била пренесени в Рим, където, с много почести, се 
пазела в църквата „Св. Петър“. През 1964 г. тя е предадена 
от Римокатолическата църква на Цариградската патриар-
шия като дар, в знак на възстановените добри отношения 
между двете Свети църкви.

Народът ни вярва, че от празника на Св. Андрей денят 
започва да расте („наедрява“) колкото едно просено (царе-
вично, грахово и др.) зърно, с което е свързана обредната 
практика в навечерието на този празник да се варят в ново 
гърне различни зърна – жито, грах, царевица, боб, леща 
и др., за да наедряват. От това вариво на сутринта всеки 
от домочадието хвърля по малко в комина, като пожелава 
„високи“ (добри) посеви, а останалото се изяжда. От него 
се дава и на домашните животни. Счита се още, че светецът 
прогонва зимата и дългите нощи. По българското Черно-
морие той е почитан наравно със Свети Никола като пове-
лител на бурите, а в Югозападна България съществува по-
верие, че Свети Андрей е баща на Свети Никола. В Северна 
България на този ден празнуват в чест на мечките, защото, 
според легендата, Свети Андрей е техен господар. Вярва се, 
че на 30 ноември светецът впряга в ралото си вместо вол 
мечка и се отбелязва Мечкинден.   ◆

Именници: Андрей, Андрея, Андриан (а), Първан, 
Първанка, Пръвка, Храбрин, Храбър, Силен, Силка, 
Дешо и Дешка

Шумен. 
Фрагмент от стенопис от църквата „Свето Възнесение“, Св. Андрей


