
II подготвителна година за Миропомазание 

Като светлина, която осветлява пътя – 15.01.2012г. 
 

Четиридесет дни след раждането, Мария и Йосиф 

занесли Исус в храма в Йерусалим, за да го 

поднесат на Бога. Така Бог наредил на Мойсей в 

закона: „Посвети ми всяко мъжко първородно; то 

принадлежи на мене.” 

Тогава в Йерусалим се намирал един човек на име 
Симеон, мъж праведен. Бил от ония, които 

очаквали идването на Спасителя. Вдъхновен от 

Светия Дух, той се отправил към храма; и както 

родителите носели младенеца Исус, той го взел в 

обятията си и благодарил на Бога, казвайки: 

„Сега отпускаш, Господи, твоя раб с мир според твоята 
дума; защото очите ми видяха спасението, приготвено 
от Тебе, пред всички народи, светлина за просвещение 
на хората и слава на Твоя народ Израил.” 

Бащата и майката се смаяли от нещата, които били 

казани за детето и ги размишлявали в сърцата си. 

Симеон ги благословил и казал на Мария, неговата 

майка:  

„Той е знак за падане и за възстановяване на мнозина в Израил, знак на противоречие, защото ще 
бъдат разкрити мислите на много сърца. Меч ще прониже и твоята душа.” Лк. 2, 21-35 

 

Исус идва като светлина, която осветлява пътя на всички народи по Земята. Тези, които Го 

приемат с вяра, стават Негови ученици и Той ще им бъде учител в живота. Но какво иска да 

каже Симеон на Мария? Защо Мария трябва толкова да страда? 

 

 

 

ХРАМЪТ НА ЙЕРУСАЛИМ 

 

В Йерусалим има една антична стена, построена от 
големи и добре издялани камъни. Нарича се стената на 

молитвата. Мнозина пеят и плачат пред нея.  

 

Само тази стена е останала от храма в Йерусалим. 

Построен от цар Соломон, той е бил разрушаван и 

съграждан отново. Няколко години преди рождението 

на Исус цар Ирод също го бил почти напълно обновил.  

 

За големите празници през годината народът се 
отправял за поклонничество в храма, който се считал за 
дом на Бога, символ на Неготово присъствие сред хората. 

Тук се отправяли песни и псалми към Господа и 

свещениците поднасяли жертви от името на народа.  

 

Исус също отивал често в храма, за да се моли и да 

поучава. Той отишъл там малко преди своята смърт и 

възкресение.  


