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1. Той дойде между своите. 

Защо семейството трябва да избере свой начин на живот? Кои са 
новите житейски модели, свързани с работата и празниците на 
съвременните семейства? 

Два библейски откъса описват идването на Господ Исус сред нас 
(Йо 1:11-12) и живота му в обикновено човешко семейство. (Лк 2,40-
41.51-52) 

Първият откъс ни разкрива Исус, който живее сред своя народ: 
"Той дойде сред собствените си, но Неговите хора Го не приеха. На 
тези обаче, които Го приеха, Той даде право да станат Божии чеда" 

Вечното Слово, произлизащо от лоното на Отца, идва сред хората 
и става част от земно семейство. Божият народ, който би следвало да 

се превърне в „утроба”, приютила Словото, се оказва негостоприемна среда. Своите го не приеха, 
отказаха се от Него. Тайната на отхвърлянето на Исус от Назарет се корени в същността на идването 
му сред нас. На всички онези, които го приеха, обаче, "Той даде право да станат деца на Бога". 
Пред Разпятието Христово Апостол Йоан става свидетел на събитието, което описва в началото на 
Евангелието си. Исус, „виждайки майка си и до нея Апостола когото обичаше”, ги поверява един-
другиму. Евангелистът споделя: "И от оня час ученикът я прибра в дома си" (19:27). Това е „начинът 
на живот”, който Исус изисква, за да дойде сред нас, живот, отворен към приемането и създаването.  

Исус желае семейството да бъде място, което приветства и 
създава живот в пълнота – не само видим, физически, а и 
посредством обещанията и радостта. Семейството се научава 
да „приема”, когато съумее да запази личния си живот, 
семейните традиции, доверието в живота и надеждата в Бога. 
Семейството се научава да „създава”, когато съумее да 
почерпи с пълни шепи от получените дарове, когато съумее да 
внесе хармония между всекидневната работа и моментите на 
празнична взаимност, между обичта и милосърдието, между 
задълженията и доброволните намерения. Това е дарът, 
който получава всяко семейство – съхраняване и споделяне на 
живота между съпрузите и децата. 

Всяко семейство живее с определен ритъм, наподобяваш 
сърдечния. Семейството е място на отдих и активност, място, 
от което се отправяш на път и към което се завръщаш, място 
за покой и копнежи, на нежност и отговорност. Съпружеската 
двойка трябва да изгради подходяща среда преди идването 
на децата. Работата не бива да превърща къщата в пустош. 
Нужно е семейството да се научи да съчетава правилно 
времето на работа и почивка. Разбира се, ще се сблъска и с 
външен натиск, който може да се отрази върху идеалният избор, но Христовите последователи 
трябва да имат сила да посрещнат всяка житейска ситуация, извличайки съответната полза и поука. 
Трябва да знаят, че те овкусяват живота, защото са солта на света, дори и да не успеят да променят 
събитията. Важна е неделята като време за споделяне, свобода, диалог, почивка, взаимност. 
Неделята е време за среща между мъжа и жената. И най-вече, неделята е Ден Господен, време за 
молитва, за Словото Божие, за Евхаристия, за благоразположение към общността и милосърдието. 
Ако е живян по този начин, празничния ден ще освети всички останали през седмицата, за да бъдат 
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по-плодотворни, по-малко забързани, по-комуникативни, по-наситени с присъствие, 
отколкото с незначителни неща. Първата стъпка в тази посока е наблюдение върху 
живота, който водим в собствения си дом – какво правим в семейното огнище. Нека 
разберем какъв е домът ни и битието ни, какви са последиците от избора, който сме 
направили, какви са мечтите, които сме успели да съхраним, кои са проблемите, 
пред които сме изправени, борбите, които водим ежедневно, надеждите, които 
подхранваме. 

 

2. Тайната от Назарет. 

В това малко селце, Исус прекарва по-голямата част от живота си. Исус става човек – в течение на 
годините натрупва житейски опит, който е изключително ценен – той се превръща в един от нас, част 
е от земно семейство, трийсет години живее в пълно мълчание. Това е откровението на Тайната на 
смирението от Назарет. 

Откъсът в началото на това размишление подчертава 
„тайната от Назарет” – място за израстване в познанието 
и благодатта на Бога, необходими на всяко семейство, 
което приема и създава. "Детето растеше пълно с 
мъдрост и Благодатта Божия беше върху Него". 
Назаретската тайна ни разкрива по изключително 
семпъл начин Словото, което дойде от небето, Синът на 
Отца, който стана дете, прие човешка същност, съзря в 
семейство, потопен сред религиозни традиции и закони, 
води нормален живот със съответната работа и съботна 
почивка, почита празниците. „Синът на Всемогъщия”, 
облечен в бедност и крехкост, беше придружван от 

пастирите и хората, които са истинската надежда за Израел. В същото време, тайната от Назарет, 
изразява нещо много по-дълбоко, защото е тайна, удивила светци като Малката Св. Тереза и Шарл 
дю Фуко. 

Стихът, с който завършва този епизод, казва, че Исус "слезе с тях и дойде в Назарет, и им се 
покоряваше. А майка Му пазеше всички тези неща в сърцето си. Исус пък растеше в мъдрост, 
възраст (зрялост) и благодат пред Бога и хората".  

Ето я великата Назаретска тайна – Исус, Божието Слово от плът и кръв, се 
потопи в човечността за цели тридесет години. Срещите му с хората, 
семейните връзки, приятелствата, конфликтите, болестите и здравето, 
радостите и тъгата се превърнаха в своеобразен език, който Исус научи, 
за да разпространи Божието Слово. И от къде да дойдат всички тези 
неща, ако не от семейството и обстановката в родния град. Думите на 
Исус, представите му се базират на наблюденията му върху земята, 
сеячите, жената, която меси хляба, пастирът, който наглежда стадото си, 
бащата, който води двете си деца...Къде Исус се научи да разказва 
омайващо, да има живо въображение, да говори в притчи, да се моли? В 
Назарет, разбира се. Затова казваме, че Назарет е мястото на смирението 
и загадъчността. Словото се крие, семето покълва в земята и умира, за да 
принесе плод – дар на любовта от самия Бог, бащиното лице на Бога. Това 
е тайната от Назарет. 
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3. Семейните връзки. 

Исус живее в семейство, почитащо юдейската духовност и 
законите: "Родителите му всяка година отиваха до Йерусалим за 
празника Пасха. Когато Исус беше на 12 години, отново отидоха 
в Йерусалим според обичая". Семейството и законът са средата, в 
която Исус израства в мъдростта и благодатта. Еврейското 
семейство и юдейската религиозност, патриархалното семейство и 
практикуваната в дома вяра, с присъщите и моменти на празник, 
честване на съботния ден, молитва и всекидневна работа, 
подхранени от нежна и всеодайна съпружеска любов, 
затвърждават убеждението, че Исус е живял пълноценно в 
семейната среда. Ние също сме част от семейство, с което ни 
свързват здрави връзки и благодарение на което израстваме в 
живота и пред Бога. След това идва наш ред да дадем това, което 
сме получили. Тайната от Назарет е съвкупност от всички тези 

връзки – семейство и религия, корени и род, ежедневен живот и мечти за бъдещето. Начало на 
човешкия живот дават всички онези неща, които сме получили: живота, дома, обичта, езика, вярата. 
Основата на човешкото общество е семейството с неговите предимства и недостатъци, в богатство и 
бедност. 

 
Поучителната власт на Църквата казва: 
Семейният живот предопределя особен, нов и творчески начин на живот между съпрузите, който 

бива предаден и на децата, и в резултат, преобразява целия свят. Семейният живот според 
Евангелието въздейства не само на църковната среда,  а и отвъд нея, защото отразява блясъка на 
харизмите, извиращи от брака и от новата заповед на любовта към Бог и ближния. Ето защо, 
Familiaris Consortio n. 64 ни насърчава да преоткрием фамилиарния облик на Църквата, приемайки 
„по-човечните и братски взаимоотношения като начин на живот”. 

 
Евангелски модел за семеен живот: 
Одухотворено и окрилено от новата заповед на любовта, християнското семейство изживява 

приемането, уважанието, служението на човека, като носител на достойнство и Божие чедо.  
Всички тези неща трябва да са налице преди всичко в самото семейство, между съпрузите, чрез 

всекидневно упражняване на живот в истинско общение с хората, подхранено от любовта. Оттам, 
трябва да се разпростре в църковната общност, от която е част християнското семейство – 
благодарение на семейната любов и милосърдие. Църквата може и трябва да възприеме по-близък 
до хората облик – по-фамилиарен, посредством установяване на по-човечни и братски 
взаимоотношения. 

Милосърдието трябва да се разгърне отвъд братята по вяра, защото „всички хора са братя”. 
Милосърдието към хората и по-специално към бедните, слабите, страдащите, отхвърлените, ни 
помага да открием Божието лице и ближния, който трябва да обичаме и на когото трябва да служим. 

За да може службата, в полза на хората да бъде живяна според Евангелието, е нужно внимателно 
да се следват препоръките на Втория Ватикански Събор: „За да може милосърдието да бъде над 
всяко друго нещо и за да може да се изяви в пълнотата си, трябва да се открие подобието на Бога у 
всеки наш ближен по примера на Христос, който дари потребното на всекимо, според нуждата”. (АА 
8) 
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Въпроси за двойката и  за групов диалог 
 

Въпроси към съпружеската двойка: 

 

1. Можем ли да кажем , че  нашето семейство е  място, което приветства и създава живот в 
пълнота в различните му измерения - човешки и християнски? 
 

2.Какви възможности осигуряваме на семейството ни да расте в мъдростта и благодатта на Бога? 
 

3.Създаваме ли в нашето семейство подходящи условия за развитие на емоционални и 
религиозни връзки, които да стимулират растежа и развитието на двойката и на нашите деца? 
 

Въпроси за семейството и групите от Общността: 

 
1.Какви са съвременните начини за съчетаване на 

работата и семейството? 
 

2.До какви избори се свежда вашето ежедневие и от 
какво се ръководите при тях? 
 

3.С  какви социални и комуникационни трудности се 
сблъсквате в опита си да направите семейството си добро 
място за християнско и човешко развитие ? 

 
4.Какви затруднения от културен характер срещате при 

опита си да свидетелстватe за добър живот и силна вяра ? 
 
- Една задача за семейния и обществения живот 
- Спонтанна молитва. Отче наш 
- Финална песен. 

 


