
ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ БОГА ЗА ПОМОЩ!

Понякога болката, разочарованието, различията и 
конфликтите изглеждат непреодолими. Но има ли на-
дежда? Да, спомнете си, че нашият Бог е Спасител. Исус 
Христос идва, за да спаси не само отделни личности, а и 
семейства! Той може да ни промени, да разчупи ледено-
то сърце и да възкреси любовта у нас. В Библията се каз-
ва: „Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш – ти 
и домът ти“ (Деяния на апостолите 16:31).

Извикайте към Бога за помощ. Може да се помолите 
още сега с тези думи: Господи Исусе, благодаря Ти, че си 
умрял за мене и за моето семейство. Прости ми, че не 
съм бил такъв, какъвто трябваше да бъда. Научи ме 
да обичам всеотдайно и да прощавам от сърце. Нау-
чи семейството ми да следва Твоите пътища и така 
да намира мир, радост и щастие. Благодаря ти, че ме 
чуваш. Амин.

Ако сте казали тази молитва искрено и с вяра, може 
би се питате какво да правите по-нататък. Насърчаваме 
Ви да започнете да четете Библията със семейството си. 
Така ще научите повече за Божията воля за Вас. Четете с 
децата си Детската Библия. Отделете време да прочетете 
заедно книгата „Петте езика на любовта“, която можем да 
Ви изпратим безплатно. Гледайте въздействащ филм като 
„Устойчив на огън“ или „Обет за вярност“. Намерете църк-
ва, където да ходите всяка неделя заедно със семейство-
то си и да слушате Божието слово. Така ще се запознаете 
с други семейства, които също като вас търсят щастието в 
Бога. И не на последно място, молете се на Бога всеки ден 
за брака и за семейството си! Помнете, че Той чува молит-
вите и Неговият отговор няма да закъснее!

Щ астливо семейство? Не се ли оказа това утопия, 
мисия невъзможна и красива мечта от нашето 

невинно детство? Дали думите: „и те живели дълго и 
щастливо“ в края на всяка приказка някога някъде са 
били реалност?

ПРОЩАВАЙТЕ СИ!

Няма семейство без конфликти. Няма съвършени 
съпрузи, нито родители, нито деца. Но конфликтите 
издигат стени в семейството и го правят нещастно. 
Единственият шанс да излезем от тази ситуация, е да 
съборим стената, като осъзнаем своята вина и поискаме 
прошка. Затова в Библията четем: „Бъдете един към друг 
благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и 
Бог в Христос е простил на вас“ (Ефесяни 4:32). 

Животът е твърде кратък, за да го прекараме във 
война. А семейството е отбор, който трябва да „играе“ 
заедно, това не са съперници, срещу които да се бо-
рим.

Възрастна двойка празнувала 50 години от своята 
сватба. Някой от гостите попитал как са успели да запа-
зят любовта си и да останат заедно. Отговорът им уди-
вил всички присъстващи: „По наше време, когато нещо 
се развалеше, се търсеше начин да се оправи, а не се 
хвърляше на боклука“. 

Какъв урок! Днес хората много бързо се отказват 
един от друг и търсят следващ партньор. А трябва 
просто да си простим и да възобновим взаимоотноше-
нията си. 
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Според Националния статистически институт през 
2020 г. сключените бракове са 22 172, а разводите –  
9015. Все повече се предпочита съжителството пред 
брака. Така през 2020 г. децата, родени в семейства с 
брак, са 23 850, докато извънбрачните деца са 35 236. 

Как стигнахме дотук? Младото поколение отчаяно 
страда от липса на модели. Децата на разведени роди-
тели обикновено са предразположени към развод или 
отказват да сключат брак, за да избегнат драмите на раз-
вода. Нещастните семейства раждат също нещастни се-
мейства. От друга страна, в обществото ни липсва пред-
брачна подготовка под каквато и да било форма. За да 
придобие специалност и професия, човек се подготвя и 
учи дълги години, а за да стане съпруг или съпруга, баща 
или майка, според обществото не му е нужно нищо. 

В Библията се казва, че в последното време „хора-
та ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви... без семейна 
обич“ (II Тимотей 3:2-3). Живеем във време, когато съз-
даването на семейство не се цени, още по-малко – уси-
лията за неговото запазване. Семейството днес е една 
от най-атакуваните институции. Забравихме, че създа-
тел на семейството е Бог и Той ни е дал всички необхо-
дими напътствия за щастлив семеен живот. Какви са те? 
Нека видим няколко от тях.

ПРОЯВЯВАЙТЕ ЛЮБОВТА СИ НА ДЕЛО!

В Свещеното Писание I Коринтяни 13 глава е посве-
тена на любовта. Вижте как я описва Бог: „Любовта дълго 
търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се 
превъзнася, не се гордее... а се радва заедно с истината, 
всичко премълчава...“ (I Кор. 13:4-8а).

Ако не бяха тези думи, трудно щяхме да осъзнаем, че 
истинската любов не се състои в думи, а в дела. Думата 
„любов“ навсякъде в тези стихове е свързана с действие. 
Да обичаш, означава да направиш нещо за този, когото 
обичаш. Помислете за любовта на Исус Христос към нас! 
Той не изразява с красиви думи любовта Си от небето, 
а дава Своя живот за нас, за да ни спаси от греха и ада. 
Любовта е решение и отдаденост. И това важи не само 
за съпружеските взаимоотношения, а и за отношенията 
между родители и деца. 

Учителка помолила учениците си да напишат какви 
искат да станат в живота. Едно от децата написало: „Аз 
искам да стана смартфон. Родителите ми са много при-
вързани към своя смартфон. Никога не излизат от къщи 
без него. Приберат ли се от работа, продължават да 
бъдат с него. Ако звънне, тичат да го намерят. А когато 
баща ми си почива, играе на смартфона си. Не мога да си 
спомня кога за последно е играл с мене“.

Ние полагаме усилия на работа и във фитнеса, но не 
и в брака и семейството. А брачните отношения изиск-
ват грижа, за да не ги застигнат рутината, ръждата и 
накрая – руината. Затова вземете решение още днес да 
покажете любовта си на дело!

ОСТАНЕТЕ ЗАЕДНО!

Бог е създал семейството, за да бъде единно: „Зато-
ва ще остави човек баща си и майка си и ще се привър-
же към жена си, и те ще бъдат една плът“ (Битие 2:24). 
Никой и нищо не бива да застава между мъжа и жената. 
И този съюз е за цял живот: „Онова, което Бог е съчетал, 
човек да не разлъчва“ (Матей 19:6).

Забелязали ли сте, че в удостоверението за сключен 
брак няма снимка? Ние трябва да се обичаме, незави-
симо от това, как изглеждаме във времето. Документът 
за брак няма и валидност. Срокът му не изтича, както на 
личната карта. 

Един мъж заемал поста ректор цели 22 години, но 
подал оставка, когато съпругата му започнала да стра-
да от болестта на Алцхаймер. Решението, което взел, 
било трудно и същевременно, в определен смисъл, 
просто. Той казал: „Всъщност го реших преди 42 годи-
ни, когато обещах да се грижа за жена си и в болест, 
и в здраве, докато смъртта ни раздели“. И добавил, че 
иска да бъде мъж, който държи на думата си... По-късно 
дори написал книга, озаглавена „Спазеното обещание“. 

Затова, каквото и да се случи в семейството Ви, не 
изоставяйте партньора си. Останете заедно!


