
Проповед на 3 февруари, когато почитаме свети Симеон 

Богоприимец и света Ана пророчица 
 

Братя и сестри, 

 

На днешния ден Църквата възпоменава двамата свидетели и вдъхновени 

глашатаи на радостния, най-радостния за човечеството факт – раждането на 

Месия. Месия от еврейски значи „Помазан“ и се превежда с названието 

„Христос“. 

Четиридесетдневният Богомладенец, донесен от Светата Дева и 

Обручника Йосиф, е посрещнат в храма от двама праведници – престарял 

благоговеен мъж и благочестива вдовица. Това са свети Симеон, поел на ръце 

Спасителя, и света Ана пророчица, Фануилова дъщеря. 

И двамата праведници разпознават в невръстния Младенец Стария по 

дни, разпознават в Него Божия Син, приел плът за спасението на света. 

Свети Симеон, наречен Богоприимец, отдавна чака да зърне Изкупителя, 

защото знае чрез Светия Дух, че не ще вкуси смърт, докле не види с 

телесните си очи Христа Господен. 

И ето – престарял отдавна, стигнал старческа седина, останал жив само, 

за да възвести дивното чудо, свети Симеон свидетелства с думите, станали 

неизменна част от вечерното богослужение: 

„Сега отпускаш Своя раб , Владико, според думата си, смиром, 

защото очите ми видяха Твоето спасение, което си приготвил пред 

лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава 

на Твоя народ Израиля“. 

Да, сега след като се е изпълнило обещанието на Духа, че ще види с 

очите си Спасителя, благоговейният Богоприимец може да се отправи към 

лоното Авраамово. 

Неговият глас се слива с гласа на пророчица Ана, праведната вдовица от 

Асирово коляно, служеща Богу с пост и молитва, а сега и с възвестяването за 

великата милост на Боговъплъщението. 

Защото Христос казва: „Не да наруша съм дошъл, а за да изпълня“. И 

Неговата мисия, целият Му земен път, е точно изпълнение на Божествения 

закон. А според Мойсеевия закон трябва за свидетелство да пристъпят двама 

души. За свидетелство пред човеците, защото на Рождеството присъстваха 

ангелски хорове. 

Но смиреният Богомладенец съблюдава дадения от Самия Него Мойсеев 

закон. Двамата свидетели – благочестивите праведници Симеон и Ана 

пророчица възвестяват, говорят, увещават, че вече е дошъл Христос. 



Възвестено е на юдеите в Йерусалим, че Месия е дошъл. И през целия 

земен път на Спасителя чудесата на Божествената Му власт и дори гласът на 

Отца отново и отново говорят: „Бог дойде в плът. Дойде часа за спасение на 

изтерзания свят.“ 

Дали всички са чули? 

Дали всички са разбрали? 

Не, разбира се. Единокръвният на Спасителя народ Го отхвърли. Затова 

малкото Христово стадо сме длъжни да изповядваме Спасителя не само на 

думи, а с дела на светлина и правда. 

Божието благословение да е с всички вас по молитвите на Майката 

Божия, свети Симеон Богоприимец и света Ана пророчица. 

Честито на всички именици! 
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