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От днес започва нова литургическа година. Необходими 

са ни четири недели, за да се подготвим за идването на Исус.  
В периода на годината, който се нарича предколедно 

време, Адвент, християните се приготвят да честват 

празника на рождението на Исус.  

 

Пророците са човеци, праведни и свети, които Бог 
избира, за да припомни на народа своя договор за съюз. Те 
проповядват обръщане и канят народа а има доверия на 
Бог. Един от тези пророци е Исайя, който е живял в 
Йерусалим от 750 до 700-та година преди рождението на Исус. Чрез него Бог провъзгласил 

идването на Спасителя, синът на Дева Мария.  

Понеже народа започнал да се радва повече на делата от своите ръце и забравял 

Господ, Исайя казал: „Слушайте, доме Давидов. Не сте ли доволни, че злоупотребявате с 
търпението на човеците, та сега искате да злоупотребявате с това на моя Бог? Заради това 
Господ ще ви даде знак. Ето: Девицата ще зачене и ще даде на светлината син, който ще се 
нарече Емануил.” 

 

Другият пророк, който Бог изпратил да пробуди народа, бил 

Иван (Йоан). Той е живял преди Исус и след Неговото 

раждане. Народа заедно слушал думите на пророк Иван, 

който проповядвал в пустинята на Юдея и край брега на река 
Йордан. Както е написано в книгата на пророка Исайя, той 

казвал смело на народа: „Пригответе пътя на Господа, 
изправете Неговите пътеки! Всеки човек ще види спасението 

от Бога!” Тогава те запитали: „Както трябва да направим?” И 

той ги посъветвал да се отдалечат от греха и да променят 
живота, започвайки с обичта към ближния. (Лк. 3, 1-14)  

Така се приготвят пътищата на Господа и Той ще дойде. Не е 
достатъчно да кажем: „Господи, Господи!”, ако после вършим 

това, което си искаме, даже лоши неща.  
 

Какво струва някой да каже, че вярва в Бога, ако не върши 

делата на доброто? 

 

 

 

 

ММооллииттвваа::  

Колко ще бъде хубаво, Господи,  

ако всички хора те обичат! 
Но, за съжаление, не е така. 
Колко лоши неща има на нашата земя. 

Ти, Господи, създаде човека 
по Твой образ и подобие, 
но той много бързо с греха си 

каза „Не”на Твоята любов. Но Ти, 

Боже, си добър и верен 

и от началото още ни обеща един 

Спасител! 

От дълги векове и с много пророци, 

Ти приготви идването Му между нас! 
Помогни ни, о Боже, през това 
предколедно време, 
да се приготвим и да посрещнем Исус 
в нашите сърца. 


