
II подготвителна година за Миропомазание 

Хвалете името на Господа;  

Исус действа в своята в Църква – 22.01.2012г. 
 

Исус ни поучава да имаме с Бога синовни отношения на обич, на почитание и послушание. 

Бог е единственият Господар на живота.  

„Никой не може да служи на двама господари: или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще 
предпочете единия и ще презре другия: не може да служите на Бога и на мамона.” Мт. 6, 24 

Първото място е винаги за Бога: Той е пръв в нашите мисли, в нашето сърце, в нашия живот. 

Исус открива на хората истинското лице на Бога: Той е наш Отец.  

 

Ние призоваваме Господа Бога с почитание и обич и се молим, както Исус ни е научил. 

Отче наш, да се свети името Ти! 

 

Благославяме името на Бога и казваме:  

Слава на Отца и Сина, и на Светия Дух.  

Както беше в началото, сега и всякога,  

и во веки веков. Амин! 

 

Какво можем да направим, за да не бъде хулено името на Господа и на Мария? Всеки може 

да направи най – доброто: една дума, казана с доброта в подходящия момент; една молитва 

в мълчание; преди всичко – примера на нашия живот.  

 

Да живеем като чеда на Бога! Тогава хората ще отдадат слава на нашия Отец, който е на 

Небесата. 

Аз съм Господ, Бог твой.  

1. Да нямаш друг Бог, освен Мене. 

2. Не изговаряй името на Бога напразно. 

 

Големите личности на историята оставят на потомците спомена за своите деяния, но тях ги 

няма вече. Прочути пълководци, неустрашими изследователи, сръчни артисти – всички са 

изчезнали.  

На Своите приятели Исус оставя в наследство Своя живот и дара на Светия Дух. Той е жив и 

продължава Своето дело на спасение чрез Църквата. Когато тя известява Евангелието, сам 

Исус говори и пояснява истината на хората. Когато едно лице се кръщава, Исус кръщава и 

дава дара на Своя Дух. 

 

В името на Исус се прощават греховете и се 

дава подкрепление на болните. Всеки път, 

когато честваме Евхаристията, Исус 

поднася Своето тяло и Своята кръв за 

спасението на хората.  

Всички християнски отличия за новия 

живот за тясно свързани с Исус, който 

продължава да действа в своето общество.  

И нашият живот може да изяви 

присъствието на Господ Исус. Ако вкъщи си 

пожелаваме добро, Исус е с нас. ако си 

прощаваме и въдворяваме мир, Исус е 

между нас. Ако подпомагаме този, който е 

беден и сам, срещаме Исус. Ако се молим 

заедно, Исус е сред нас. Ако четем 

Евангелието, слушаме Исус, който говори за 

нашия живот.  

 


