
ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВООТТОО  ССЪЪЖЖИИВВЯЯВВАА  ООББЩЩЕЕССТТВВООТТОО  
  
„В онова време Исус каза на учениците си: Чули сте, че е 

било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си".  

Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се 

за тия, които ви гонят; за да бъдете чада на вашия Отец, 

Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да 

изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните 

и на неправедните. Защото, ако обичате само ония, които 

обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и 

бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво 

особено правите? Не правят ли това и езичниците?  И 

тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият 

небесен Отец… Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви 

виждат; инак нямате награда при Отца си, Който е на небесата. И тъй, когато правиш 

милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да 

бъдат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. А когато 

ти правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата ти;  за да става 

твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].” (Мт 
5:43-48; 6:1-4) 
 

1. Катехизис на Библията 

 
Чували сте, че бе казано… но аз ви казвам… Защо учим децата си на щедрост, гостоприемство, 

благодарност, помощ, солидарност, мир и всички социални добродетели, които са важни за 
човешкия живот? Какви предимства получават от това? Нима това ще помогне с нещо за тяхното 
богатство, престиж, безопасност? Само чрез утвърждаване на тези ценности ли зависи хората да 
имаме добро бъдеще на земята?  

Нашите деца израстват благодарение на постоянството на тези, като родителите, които ги учат 

на доброта. 

Като християни, ние сме насърчавани към нещо по-добро, по-красиво, по-рисковано, но и по-
обещаващо: към милосърдието в семейството. Благодарение на благодатта на Бога, която пребъдва 
в милосърдието, можем да възкресим обществото, в онези ценности, които сам Бог ни е завещал 
при създаването на света. Божията любов ни насърчава да търсим пътя, да обикнем неприятелите си, 
да сме всеотдайни към непознатите и да сме щедри, да даваме повече, отколкото дължим. 
Семейството споделя в Бога преизобилна щедрост, така че в нашата щедрост може да погледнем по-
далеч и с по-голяма радост, по-голяма надежда и повече кураж в доброволните ни избори. 

Много от думите на Исус, които четем в Евангелието осветляват тайната на семейния живот. Нещо 
повече, неговата мъдрост по отношение на човешкия живот нараснала благодарение на семейна 
атмосфера, в която той прекарал тридесет години от земния си живот. В семейството Исус срещна 
свят на разнообразни чувства, гостоприемство, нежност, прошка, щедрост и всеотдайност. В 
семейството си, Той не само забелязва, но и разбира, че е по-добре да даваш, отколкото да вземаш, 

да прощаваш, а не да отмъщаваш, да предложиш, да изживееш живота си без да го пропилееш. 
Исус говорейки за Царството Божие, използва и опита си от семейната атмосфера, в която е живял. 
Говори за обществото, като започва именно от семейството – отношенията между членовете и 
отношението на цялото семейство с обществото, осветлявайки ги с нова светлина и разширявайки ги 
извън пределите на Стария закон. Исус ни приканва да погледнем на връзките си в семейството и 
общество, не с егоистичен поглед, а да разширим тесният си кръг на привързаност, да излезем извън 



семейството, да се привържем и към обществото. Така ще станем квас на обществото за 
правосъдието в живота. 

Семейството е първото училище на любовта, люлката на човешкия живот. В това училище можем 
да се изправим срещу злото и да го преодолеем. Семейството е ценен ресурс на добро за 

обществото. Добротата е семето, от което ще растат и другите семейства, а всички заедно сме 
призвани да работим като едно цяло за подобряването на света. Може да се случи така, обаче, че 
семейните връзки останат далеч от връзките на обществото. Това най-често се получава, когато едно 

семейство се затваря в себе си, пази всичко за себе си и не оставя наследство за бъдещето, за 
развитието на обществото. 

Исус иска да освободи двойката или семейството от това, да се затвори в себе си. „Защото ако 

обичате само ония, които ви обичат и поздравявате само братята си… каква вам награда?”. С 
тези революционни думи, напомня на нас, неговите слушатели, за древните обичаи, които 
повелявали, че трябва да обичаш само Бог и ни приканва към една по-голяма, по-мъдра, всеобща 
любов: любов не само към Бога, а и към ближните. 

Исус удивява учениците си, когато ги поучава, че трябва да се оприличат на деца, които да 
следват Отца. Той се опитва да изкорени от нас желанието за мъст и егоизма, и ни учи да обичаме 
нашите неприятели и да се молим за тези, които ни нараняват. Той иска сърцата ни да се научат да 

прощават престъпленията на другите, иска да ни научи, че щедростта е повече от икономическо 
понятие за обмен. 
 

2. Бъдете деца на вашия небесен Отец.  

 

С въпросите, които задава за този уникален начин на живот, Исус не просто иска да ни провокира. 
Той ни показва, че хората сме създадени, за да следваме това велико звание. Той вярва, че работата 
със семействата, разкриването пред тях на това звание, ще им помогне с вяра и кураж, да поемат по 
пътя на Неговата любов. 
 В семейството, се научаваме да използваме думи като  "благодаря" и "моля", да бъдем щедри 
и да помагаме на хората около нас. Научаваме се да даваме нещата си на приятели, да обръщаме 
внимание на нуждите, емоциите, радостите и тревогите на другите. Да помагаме в трудности, на 
хората, които са близо до нас. В част от нещата, които върши във всекидневния си живот, детето се 
научава да установява добри отношения с другите и да споделя. Насърчаване на личните 
добродетели е първата стъпка към разбирането и приемането на социалните добродетели. В 
семейството, децата се научават да дават играчките си, да помагат на своите приятели в училище, 
когато искат нещо, да помолят учтиво за него. Да не обиждат и нападат по-слабите, да са щедри и 
винаги да са готови да помогнат. Поради тази причина, възрастните трябва да се стремят да дават 
най-добрия пример за внимание, всеотдайност, щедрост и помощ на другите. По този начин 
семейството се превръща в първото място, където човек учи истинския смисъл на справедливостта, 

солидарността, умереността, простотата, честността, истинността и правото. Всичко това трябва да 
става и с поглед към миналото, към историята на човека и обществото.  

Често родителите, както Йосиф и Мария, са изумени когато виждат,  че децата им се справят с 
лекота в света на възрастните. Много пъти децата се оказват учители на собствените си родители: 
„Подир три дни Го намериха в храма, седнал между учителите, че ги слуша и запитва. И всички, 

които Го слушаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му.” (Лк 2:46-47) 
Подобно на семейството от Назарет, всяко семейство дава на света, чрез своите деца, 

човешкото богатство, което е плод на живота. В богатството се корени и любовта към ближния, 
прошката, без да се търси отмъщение; възможността да се радваш в успеха на другите, да даваш 
повече от това, което се иска и пр. 



 В действителност, в семейството може да се появят разделения и конфликти, и понякога се 
случва съпрузи, родители, деца, братя или сестри да се превърнат във врагове. Въпреки това, в едно 
семейство винаги цари любов и членовете му се обичат, и искрено искат благото на другите. Те 
страдат когато някой е болен, дори ако той или тя, се е държал като техен доскорoшен "враг". Те се 
молят за тези, които са ги обидили и са готови да се откажат от собственото си щастие, за да направят 
другите щастливи. Те разбират, че животът е прекрасен, когато той е споделен. А в нашите семейства 

така ли ? 

 Семейството е "първата и основна клетка на обществото", защото именно в семейството, 
човек се научава как да подържа връзка с останалите. В семейството се усеща, че силата на любовта 
не може да се ограничи само с егоистичното "за нас", но е предназначена за по-широкия хоризонт на 
социалния живот. Когато чувствата са ”затворени” само в рамките на малката семейна единица, те се 
износват, и вместо семейството „да диша” свободно, то се задушава.  Това, което прави семейството 
жизненоважно е, че всяко семейство е отворено и за връзките с обществото и не бива да спира да 
разширява връзките си с обществото. В противен случай, това би довело до изолация на семейството 
в унижаващи „клетки”. 
 

3. Вашият Отец вижда в тайните. 
 

 Грижата за семейните връзки и привързаността към обществото, са гарантирани когато 
семействата са в добри и щедри отношения с други семейства, внимателни към техните рани и 
проблемите им с децата. Колкото и различни да са, това са лични проблеми. 
 Доброто отношение между родители и деца, между съпрузи, може да се увеличи до такава 
степен, че семейството да се отвори за проблемите на другите и заедно да търсят решения. Това е 
начинът, по който семейството придобива мотивация, за да изпълняват своята социална функция и се 
превръща в основа и основен ресурс на обществото. Придобитата способност да обичаме често 
надхвърля нуждите на собственото ни семейство. Двойката започва да помага в нуждите на другите 
семейства, да помага за образованието на други деца, освен на техните собствени. По този начин, 
родителите стават бащи и майки на мнозина. 
  „Така, че бъдете съвършени, както е съвършен и вашият небесен Отец”…  Съвършенството, 
което носи хората близо до небесния Отец, е като една „екстра”, която ни се предлага и извън 
семейната единица. То е знак на свръхизобилната любов, която Бог излива над нас. 
 Много семейства отварят вратите на домовете си, за да приютят, да помогнат на бедни и 
самотни в труден момент; или просто почукват на вратата на съседите си, да попитат ако се нуждаят 
от помощ, или просто, за да им предложат дрехи, които са в добро състояние, да поканят децата им 
да учат заедно с техните… или приемат в дома си деца, които нямат семейство и ги даряват със 
семейната топлина, топлината на дома, ако детето е останало само с един родител.  Семействата се 
сдружават, за да подкрепят други семейства в техните безбройни ежедневни проблеми, за да учат 
децата си на взаимна подкрепа към тези, които са различни по раса, език, култура или религия.  По 
този начин светът става по-красив и по-годен за живот за всички. 
 Не е случайно, че след като Исус ни поучаваше за съвършенството, Евангелският текст говори за 
милостинята. В миналото на милостиня са се радвали всички бедни, жертвите на социалната 
несправедливост. Исус ни увещава да не търсим одобрението и признанието, а като даряваме на 
другите и с помощта на бедните, да печелим хорските симпатии. Исус ни призовава да работим в 
тайна. „И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по 
синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече 
своята награда. А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата ти;” 
(Мт. 6:2-3) 
 



4. Какво казва Църквата (Magisterium) 

 
 Семейството има жизнено важни и органични връзки с обществото, тъй като семейството е 
основа на обществото и го подхранва постоянно чрез ролята си на обслужване на живота: в ръцете на 
семейството е поверено новороденото, то е отговорно за неговото образование и възпитаване на 
социалните добродетели в детето. По този начин семейството става част от развитието на 
обществото. По този начин, семейството далеч не е затворено в себе си, то е по природа и призвание 
отворено за други семейства и за обществото, и изпълнява отговорна роля в обществото. Самият опит 
за общуване и споделяне, които трябва да характеризират ежедневието на семейството, 
представляват първия и основен принос за обществото. Отношенията между членовете на 
семейството са вдъхновени и ръководени от закона на "свободното да." Зачитането и насърчаването 
на достойнството на всеки един като единствена основа за стойностен живот, се проявява под 
формата на приемане на решения, диалог, солидарност  пр.  
 

5. Въпроси за дискусия в двойката или в група 

 

• На какви ценности могат да се научат децата, вглеждайки се в нашия начин на живот? 

• Какво внимание отделя нашето внимание на обществения (социален) живот? 

• Каква помощ предлагаме на бедните и нуждаещите се? 

• Кои са най-спешните нужди на нашето общество? 

• Какво правим за хората в нужда? 

• На кои семейства може да помогнем? Как? 


