
II подготвителна година за Миропомазание 

Свети Дух осветител; Утвърдени от дара на Духа – 18.03.2012г. 
 

Чрез тайнството Миропомазание, благодарение на дара на Духа, 

християните стават способни да живеят по – действено своето 

Кръщение и да свидетелстват в своята среда замисъла на Бога. 

Постоянното участие в Евхаристията подсилва и храни 

заангажиране с мисията.  

 

Целта на това тайнство е: децата да опознаят литургичните белези 

на Миропомазанието; да обновят собствената си принадлежност 

към Църквата, приемайки дара задължението, които идват от 

тайнството; да действат в съгласие със задълженията, приети с 
Миропомазанието.  

 

Пътят на християнското начинание започва с Кръщението, потвърдено е с тайнството 

Миропомазание и намира своя връх в Евхаристията. Фактът, че тайнството Миропомазание се 

отслужва след Литургията на Първото Причастие, не трябва да ни кара да мислим, че е отделно 

от ритъма, собствен за тайнствата на начинанието. Църквата съзира в дара на Духа извора на 

общението, който обединява учениците на Исуса и силата да изпълняват мисията. Първият дар 

на възкръсналия Господ е Светият Дух със Своята благодат, която се нарича осветителна 

благодат.  

 

Вече знаем, че Светия Дух, наричан Любов, Пламък, Светлина, Дух на Истината, Утешител, 

Съкровище на всички блага, Подател на живота, ни се открива по различен начин. Неговият 

образ е красив и тайнствен.  

Светият Дух се явява като полъх на вятър, който отпраща 

дъждовете, разпръсква праха, разнася семената надалече, за да 

покълнат на друга земя. Ту е силен, ту лек като докосване. 

Такъв е и Светия Дух. Той е движението, живота, динамиката, 

той разклаща устоите на живота ни и ни подтиква да обичаме; 

носи прохлада, гали ни нежно или ни удря силно, ако сме се 

отклонили от правия път. 

Светият Дух се открива във вид на огън, който изгаря, 

пречиства, преобразява. Светият Дух осветява, дарява светлина, 

която ни позволява да видим красотата на всичко около нас, 
която ни ориентира по нашия път. Светият Дух ни 

освобождава от мръсотията, пречиства там, където има нужда, 

изгаря сухите листа, разтопява леда, оживява всички нас, 
изпълвайки света ни с цветове.  

Свети Дух идва при нас и като гълъб. Бял, с несравнима 

красота, символ на желанието. В своя полет носи на света ни 

мир и надежда. Такъв е Светия Дух, който слиза от небето и 

лети към нас, търсейки свободно късче от нашето сърце, за да 

свие там гнездото си да не отлети никога.  

Свети Дух е изобразяван и като вода, която напоява, пречиства и облагородява. В много пасажи от 

Библията се говори за живата вода, която ще се излива вечно – това е Светия Дух, който ни 

поддържа живи и избистря неяснотите в ежедневието ни.  

Светият Дух във вид на масло оставя винаги по някое петно, което е трудно да изчистим, 

просмуква се дълбоко, но ни дарява красота, здраве, сила и аромат. 

 


