
II подготвителна година за Миропомазание 

ВВИИННААГГИИ  ББООДДРРИИ  ИИ  ГГООТТООВВИИ  ––  1133..1111..22001111ГГ..  
 

Нужно е било да се приготви идването на Исус. Бог си избрал един народ между всички 

обитатели на Земята.  
Авраам е родоначалник на еврейския народ. 

Скотовъд в равнините на Месопотамия. Един ден се 
почувствал призован от Бога, който му казва: „Излез от 
твоята страна, от твоето отечество и от дома на твоя баща, 
отиди в страната, която ще ти покажа. Ще произведа от 
тебе голям народ и ще те благословя, ще възвелича твоето 

име и ти ще бъдеш благословен.” Авраам се доверява на 
Бога. Това се случило около 1800 години преди 

рождението на Исус, в град Ур, край река Ефрат. А Бог 
казва на Авраам още: „В тебе ще бъдат благословени 

всички семейства на земята.” От жена му Сара, макар и в 
напреднала възраст, се радва на Авраам сина му Исак. От 
Исак се раждат двама близнаци: Исав и Яков. На Яков Бог подновява обещанието, направено 

на Авраам: „Ще бъдеш баща на цял един народ!”Авраам, Исак и Яков са патриарсите, т.е. 
древните отци на избрания народ.  

 

Потомците на Авраам, евреите, често забравяли съюза и се отдалечавали от Бога. В 

трудните моменти на робството, подтиснати от други народи, забравяли договора с Бога. Но 

Бог вярно бдял над тях и продължавал да ги обича. Тогава изпратил пророците, да говорят 
на народа от Негово име, да пробудят надеждата и спомена за договора, сключен с Авраам. 

Бог бил готов да прости и да приеме отново Своя народ.  

Пророк Исайя възпява вярната любов на Бога към Своя неблагодарен народ => Ис. 5, 1-7 

 

ККррааттъъкк  ттеесстт  ззаа  ААвврраааамм:: (изберете верния отговор) 

 

Авраам е бил:                                                                       Авраам:  
 

● Пастир                                                                                 ● Иска време за размисъл 

● Земеделец           ● Изпълнява волята на Бога 
● Търговец            ● Намира извинение 
 

Бог иска от него да:                                                           Бог сключва с него:  
 

● Да построи олтар         ● Съюз 
● Да купи повече земя        ● Трудов договор 

● Да напусне родината си        ● Сключва сделка 
 

Той е живял в:                                                                   Бог му обещава:  
 

● Назарет         ● Да го направи богат 
● Йерусалим         ● Да му даде голямо потомство 

● Ур          ● Да му помогне да направи кариера 
 

ДДооввъърршшееттее  ииззррееччеенниияяттаа::    

 

• Един приятел е ВЕРЕН когато …………………………………………………………….. 

• Младоженците си обещават верност, защото …………………………………………... 

• Те се ангажират да …………………………………………………………………………... 

• Аз съм верен ако ……………………………………………………………………………... 

  


