ИСУСЕ, УПОВАВАМЕ СЕ НА ТЕБ!
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There is no translation of this article
Господ ни дарява опрощение на нашите грехове и ни призовава да се уповаваме
на Неговото безгранично милосърдие. Исусе, уповаваме се на Теб!

Бог непрекъснато ни привлича към Себе Си. Той ни обича и иска ние да бъдем
близо до Него, за да може да ни прегърне нежно, ласкаво, с любов да отговори
на нашето пълно детско доверие. Исусе, уповаваме се на Теб!

Бог ни приласкава, защото ни обича като Свои деца и иска ние да търсим
неговата прегръдка, да бъдем до Него, да Го обичаме и да изпълняваме волята
Му, която за нас представлява щастието ни тук, на земята, и на небето. Исусе,
уповаваме се на Теб!

Любовта на Бога за нас е Милосърдна любов. Той ни осинови в Своя Син, Исус, Който
страда и умря на Кръста за нас, грешниците. Нека да се молим Господ да ни дари с
благодатта по-дълбоко да осъзнаваме величието на Кръщението, чрез което се
очистихме, и ценността на Кръвта, чрез която сме изкупени.

Втората Пасхална неделя бе обявена за Неделя на Божието Милосърдие от покойния
папа Йоан-Павел ІІ. Този ден не е избран от Папата случайно. Със Своята смърт и
Възкресение Исус показа върха на Божието Милосърдие към човечеството: „Божията
Любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да
бъдем живи чрез Него” (1Ин. 4, 9). Неделята на Божието Милосърдие ни учи, че трябва
да осъзнаваме нашите грехове и вина. Но повече ни показва как Бог ни приема, когато
ние смирено и с искрени сърца и покаяние се приближаваме към Него и молим прошка
за греховете си. Колко пъти се повтаря мисълта за милосърдието Божие в Библията?
Най-известната фраза в Светото Писание е: „Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя
Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.
Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен
чрез Него.” (Ин. 3, 16-17) И ако се вгледаме внимателно в Образа на Милосърдието –
Исус Христос, можем да чуем Неговия зов: „Дойдете при мене всички отрудени и
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обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от мене,
понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото
Ми е благо, и бремето Ми леко.” (Мт. 11, 29-30)

Неделята на Милосърдието ни приканва да следваме Исус, Този, Който възлюби света
и предаде Себе Си на смърт. Това означава да Го следваме по пътя на светостта, дори
до Голгота.
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