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Църквата живее в нашите домове – 05.02.2012г. 
 

Твоето семейство, семейството на твоите приятели… 

Едновременно с това има много деца, които нямат свой дом, а 

има и разделени семейства. В семействата има толкова много 

проблеми и въпроси, като например разходите, работата, 

учението. Но има и много мигове на радост: един празник, 

приятели, които идват, едно Кръщение, ваканция…  

Християнските семейства имат едно дарование, което 

придружава родителите и децата в живота: това е обичта на 

татко и мама, която Господ е благословил в деня на сватбата. 

Бракосъчетанието е един голям знак, едно тайнство, което 

осъществява в семействата обичта на Бога Отца и Сина, и 

Светия Дух.  

В семейството много деца чуват за първи път името на Исус и 

слушат от родителите си, от баба и дядо за Неговия живот.  

От кого чухте за първи път името на Исус? Кой ви научи да Го 

молите? 

 

В семейството се научаваме да не искаме всичко за себе си, а да мислим и за доброто на 

другите. Заедно можем да се научим да обичаме Бога Отца и да почитаме като братя всички 

хора.  

 

Християнското семейство е Църквата на Исус, който живее в 

нашите домове.  

 

Да припомним тези думи, писани от Свети Павел на първите 

християни в Мала Азия:  

„Братя, имайте помежду си чувства на доброта и търпение. 
Понасяйте се един друг. Както Господ ви прости, така и вие взаимно 

си прощавайте. И мирът на Христос да царува между вас. Вие, деца, 

бъдете послушни във всичко на родителите си. Това е угодно на 
Господа! Вие, родители, не обезсърчавайте вашите деца, за да не 
губят смелост. Каквото и да вършите, вършете го със сърце, като за 

Господа.” (Колосяни, 3, 12-25) 

 

ДА СЕ МОЛИМ ЗАЕДНО!  

 

ГОСПОДИ БОЖЕ,  

Ти познаваш нашите домове.  

Ти живееш с нас и с всички семейства по света.  

Ти обичаш щастливите домове дори и те да са малки.  

Тези, в които приятели могат да дойдат. 
Тези, в които децата могат да играят. 
 

Ти обичаш домовете, в които кипи живот,  

където хората, общуват, пеят,  
се карат, но прощават 
или страдат, но си дават кураж.  

 

Господи Боже,  
аз съм много щастлив да живея в моя дом,  

сигурен съм, че Ти обичаш всички домове,  

сигурен съм, че Ти обичаш и моя дом.   

Благослови всички тези, които живеят в него.  


