






В. Какво изумително нещо се случило, когато отвели Мария до Божия 
храм? 

О. Малкото момиченце само изкачило стръмните стъпала на Гос-
подния дом. 

В. Как се н а р и ч а ц ъ р к о в н и я т п р а з н и к , който в ъ з п о м е н а в а 
въвеждането на мъничката Мария в храма? 

О. Нарича се Въведение Богородично. 

В. Къде живеела Мария, след като родителите Й Я посветили на 
Бога? 

О. В Святая святих - най-святата част на йерусалимския храм, която 
била отредена за Кивота със скрижалите на Божиите заповеди. 

В. Какво подсказвало това? 
О. Че Светата Дева ще стане Жив Кивот на Новия Завет - Майка на 

Божествения Спасител. 

В. Кой се грижел за Мария в храма? 
О. Господни Ангели. 

В. Защо? 
О. Защото в Святая святих могъл да влиза единствено първо-

свещеникът, и то само веднъж в годината. 

В. Защо Господ избрал Мария за онази обещана Девица, Която да 
роди Спасителя на света? 

О. Защото Тя била най-чистото същество на земята, единствената 
достойна да вмести в Себе Си Божествения Спасител и да Му 
дари човешка плът. 

В. Каква била Мария? 
О. Тя била свята и по дух, и по тяло и придобила всичките добро-

детели. Никога не се гневяла и не се смеела. Смирявала се пред 
всички. Целият И ум и всичките И желания били устремени към 
Бога. 

В. Какво е мястото на Пресвета Богородица? 
О. Тя стои най-близо до Бога - над всички същества, които са 

сътворени от Господа, дори над Господните Ангели. 

с П и л и уеца, 

ече научихте каква била Пресвета Богородица. А знаете 

ли, че Тя е чудна наша Помощница? Божията Майка стои 

пред Своя Всемогъщ, Син и непрестанно Го моли за хората. 

Затова, когато се нуждаете от Нейната небесна помощ, 

обръщайте се с молитва към Нея — Най-чистата и Най-святата. 
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Не знаете как? 
Сега ще ви разкажа за един човек, който обичал Пресвета 

Богородица, но като вас не знаел как точно да И се моли. На 
това го научил самият Архангел Гавриил1. 

Живеел в монашеската държава Света Гора, на полуостров 
Атон, боголюбив старец монах2. В килията си3 той обучавал 
в благочестие млад послушник4. 

Веднъж монахът излязъл и послушникът останал сам. 
Спомнил си за Божията Майка, застанал пред една Нейна 
икона5 и започнал да се моли. 

Тогава на вратата се появил юноша в монашески дрехи и 
кротко попитал: 

— Какво правиш? 
— Пея на Божията Майка. 
— Но ние не пеем така! 
— А как? — простодушно попитал послушникът. 

— Ето така — рекъл юношата и запял: 

— 9DocmoiMio е6 шгисти/на ЗТСе сг/лажа&а.лье7, Зоогсро-

^въпосГлажепа и препепоруоъма а cJ/Laiuca па пашия 

сЬог. сУСо-ъшьсжа8 сш ооер^Лмжише9 а necfiaSweno чъо-слаЛшь 

от серафссжиугпе10; метлеимо11 родеела Здог ('@ло&(}32, пе-

ти и/и/яа cJDozofio^wu/i, мие £JlCe $ели/шеж. 
— Колко е хубаво! — възкликнал послушникът. — Но не 

запомних. Жалко, че няма в килията лист и мастило. 
— Не се тревожи! — утешил го юношата. — Тука ще ти 

напиша. 
Той отишъл при една каменна плоча и започнал да изписва 

думите от песента с пръст, а камъкът като восък се стапял 
под пръста му. 

Слисано гледал послушникът. Зачетен в написаното, той 
не усетил кога гостът си тръгнал. После запял новата песен. 

След като старецът се завърнал, учудил се много. 
— Какво пееш? — попитал той своя послушник. 
— Нова песен на Божията Майка. На нея ме научи един непоз-

нат и я написа ето тук. 
Послушникът показал камъка. 
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