
Проповед на 9 декември - Зачатие на света Анна, когато тя 

зачена Пресвета Богородица 

 
Братя и сестри, 

 

На 9 декември Светата Православна Църква чества зачатието на света 

Анна – богомъдрата потомка на Аароновия род, удостоена да стане майка на 

света Богородица. За тези събитията знаем от Свещеното Предание и най-

тържествено ги възпоменаваме на 8 и 9 септември, когато честваме 

Рождеството на Владичицата Богоматер. 

Знаем, че светите и праведни богоотци Йоаким и Анна са били бездетни 

и със скръб са носили своето безплодие. Еврейското общество не е гледало с 

добро око на бездетните, защото всички са мислели, че това е наказание за 

тежки грехове. 

Но както се случва и друг път в Стария Завет – знаем за Сарра, 

Аврамовата жена, за майката на пророк Самуил, също носеща името Ана, 

знаем и за майката на Самсон – всички тези праведни жени в старините си, 

по Божия милост се сдобиват с рожба. 

И ето - Бог явява Своята чудна милост и над престарелите праведници 

Йоаким и Анна, на които е отредено да имат чудна дъщеря – най-святата 

Девица на тоя свят, удостоена един ден да стане Майка на Богочовека. 

Горещата молитва на света Анна е чута и ангел Господен й известява, че 

и тя ще има чедо – благословена дъщеря, чрез която ще дойде спасението на 

света. 

На свети Йоаким също се явил ангел и го утешил с радостната вест. 

А на днешния ден – 9 декември, точно 9 месеца преди Рождество 

Богородично, Църквата чества това велико събитие – зачатието на света 

Анна, когато тя зачена Приснодевата. 

Днес празнуват всички, носещи името на смирената и свята праведница 

Анна, майката на света Дева Мария. Знаем, че на всяко богослужение 

Църквата поменава светите Йоаким и Анна, наричайки ги „богоотци“. 

Бог да ни помилва по техните свети молитви. Защото знаем, че откак 

свят светува не е имало по-безстрастно и праведно семейство от семейството 

на светите Йоаким и Анна. 

Честит празник на всички! 

Честито на всички именици! 
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