Дякон Андрей
Кураев в книгата
си „Дарове и анатеми”, част от която публикуваме в този брой, пише:
„Има някаква дълбока неправда в
начина, по който живеем. Работата
не е в това, че ние така или иначе
грешим. В самия начин на битието на човека и човечеството има
неправда. Първо, тя се проявява
в това, че ние сме потопени в свят
на грешки и илюзии. Главното е невидимо за нас, а второстепенното с
натрапчиви подробности прониква

в нашите чувства и ни разтопява и
раздробява в себе си.”
За поколения преди нас главното е било благословението – родителско, свещеническо, Божие. Прекрасните мигове, когато младите,
преди да сключат брак, се обръщат
към родителите си за благословение, са останали в старите романи.
Днешните младежи, когато решат
да се свържат, не само не търсят
родителско благословение, а и не

се женят, не се венчават, просто
съжителстват и така вместо благословение си навличат проклятие,
защото вършат грях. По тази причина семейството като институция
запада. Децата, които се раждат без
благословение, а докато растат, са
подложени на многобройни влияния от злите сили чрез баене, леене
на куршум и всякакви други действия, носещи проклятие, се различават от връстниците си преди стоти-

на години с недетска агресивност.
Дори по-важно от родителското
е благословението от Бога. То, както казва мъдрият Соломон, „обогатява и не принася със себе си тъга”
(Пр. 10:22, СИ). Не разтоварва от
труд, грижи, усилия, но осигурява
Божието съдействие и помощ във
всички житейски трудности и проблеми. Дава страхотно усещане за
сигурност - знание, че във всичко,
което вършиш по Божията воля, ще
успееш (Пс. 1:3).

За голямо съжаление сме оставили в миналото практиката да благославяме и нас да благославят, но
сме запазили друга – да проклинаме. Проклинащи и прокълнати, ходим по чужбина да търсим работа и
доходи, като изоставяме граденото
с години в родните си села и градове, трудим се, мъчим се, уж печелим и пак нямаме. Докато скитаме,
губим остатъка от семействата си
и живеем с тъжната песен: ”Ще се
върна!”

А това наистина е изход – да се
върнем. Да се върнем при Бога, в
Църквата, при родителите и децата
си. Да помолим за благословение и
да благословим. И благословението
ще дойде – трайно и сигурно ще се
настани в семействата ни, в обществото ни, в страната ни.
В този брой ще намерите материали за благословението и проклятието. От вас
зависи кое от тях
ще изберете.

