
Родителите 
на света Дева Мария



Родителите на света Дева Мария са 

праведните Йоаким и Анна.



Свети Йоаким бил 

от царски род – от 

рода на цар Давид.



А света Анна била от 

свещенически род – от 

рода на първосвещеника 

Аарон.



Светите Йоаким и Анна

живеели по Божиите 

закони. Те били много 

добри и милосърдни, 

щедро помагали на 

бедните. Затова ги 

наричаме праведни.



Голяма била мъката на 

праведните Йоаким и Анна, 

защото били вече стари, а 

още нямали деца. Ако им се 

роди дете, обещали да го 

посветят в служба на Бога.



Свети Йоаким много 

страдал и един ден не 

пожелал да се върне вкъщи, 

а останал при стадото си в 

полето и прекарал в пост и 

молитва 40 дни.



Света Анна страдала 

дори още повече. Когато 

видяла в градината си 

гнездото на две птиченца, 

които се грижели за 

малките си, тя заплакала с 

гореща молитва пред Бога 

да дари и нея в старините 

й с чедо.

И се явил ангел, който 

й казал, че молитвата й е 

чута.



Пред свети Йоаким също 

се явил ангел, който му 

известил, че ще има 

благословена дъщеря.   

Ангелът добавил, че света 

Анна вече знае това и 

отива към Йерусалимския 

храм да се помоли.



Праведните Йоаким и 

Анна бързо се озовали пред 
храма и там пред вратите му 
се прегърнали. Голяма била 
благодарността им, заради 
чудото, което им сторил Бог. 



Света Анна родила дъщеря, която нарекли Мария. 

Рождество Богородично празнуваме на 8 септември.





Праведните Йоаким и Анна 

благодарили от сърце на 

Бога и отгледали Мария с 

много грижи и любов.

Те са наречени богоотци, 

защото тяхната благословена 

дъщеря станала Майка на 

Божия Син.



Като навършила три години, родителите отвели Мария 

от Назарет в Божия храм в Йерусалим. Придружавали я 

нейните приятелки със запалени свещи в ръце.



Първосвещеникът предузнал, че това е бъдещата 

Майка на Спасителя. Въвел я в Светая Светих –

най-свещеното място на храма.



Света Дева Мария останала да 

живее при храма до пълнолетие. 

Живеела в послушание, труд и 

молитви.Тя тъчала и шиела 

изключително добре, изработвала 

завесите за храма. 

По-късно Божията майка 

изтъкала красивия хитон, който  

носел Господ Иисус Христос. 



Света Дева Мария със 

старание изучавала 

Свещеното Писание и 

непрестанно се молела на 

Бога.



Заради нейната кротост и смирение, Бог избрал света 

Дева Мария да стане Майка на Спасителя на света. 

Спасителят е Божият Син, нашият Господ Иисус Христос. 



Въпроси към урока:

1. Кои са родителите на света Дева Мария?

2. Защо ги наричаме праведни?

3. За какво се молели горещо на Бога?

4. Какво чудо сторил за тях Бог?

5. Защо ги наричаме богоотци?


