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РАЗГОВОР В ПИСМА

ПОКАЯНИЕ
Защо на мен - успешната, здрава, красива жена, ми е
необходимо покаяние? Аз нищо не съм откраднала, никого
не съм убила, живея като всички.
Инна П.
– Разбира се, вие спазвате заповедите: „Не убивай”,
„Не кради” и пр. И как иначе, след като те се охраняват
със закон и нарушаването им е престъпление?! Но има и
други заповеди, които Господ ни е дал: „Възлюби Господа,
твоя Бог...” и „Възлюби ближния си като себе си”. Тяхното спазване е дело на съвестта на всеки. Да вземем например втората от тези заповеди. Как се отнасяме към своите
близки – родители, съпруг, деца? Какво чувстваме към тях?
Нерядко ни обзема раздразнение и недоволство, и то по
най-дребни поводи, които се изливат в обиди и караници.
Но ако жената няма мир в душата си, тя няма да може да
изгради мир и в собственото си семейство. Как да въдворим душевен мир? Душевен мир дава Христос. Трябва да
се вгледаме дълбоко в душата си и да разберем колко сме
далече от Бога. И тогава да се покаем. На гръцки език думата „покаяние” (μετάνοια) означава „промяна на ума”. И тази
промяна започва с обръщането към Бога.
7

Помните ли библейския сюжет за блудния син? Или
поне според картината на Рембранд „Завръщането на блудния син”? На платното е изобразен син, който, стоейки на
колене, иска прошка от баща си. Някога той се отделил от
него, вземайки своя дял от наследството. След това пропилял цялото богатство в далечна страна, обеднял и бил
доволен да яде от коритото заедно със свинете, но никой не
му давал. Достигнал до такова състояние, той решил да се
върне при баща си и да поиска прошка. Като видял сълзите
на разкаяние, бащата простил на сина си. И заповядал да
му дадат най-хубавите дрехи, като устроил голямо тържество. В тази притча под бащата се разбира Бог, а блудният
син е каещият се човек.
Не се ли уподобяваме и ние на блудния син? Отдалечаваме се от Бога и се предаваме на своеволен живот. Погубваме с грехове душата си и всички Божии дарове: здраве, сила,
талант... А когато се вразумим и принасем на Бога искрено
покаяние, то Господ, като милосърден Баща, се радва и ни
прощава греховете.
Покаянието не е еднократно действие. То е начало на
духовния живот, някаква точка на самоотчет, която започва с
тайнството Изповед. Мнозина се страхуват от изповедта, защото при нея трябва да си припомним всички свои скверни
постъпки – грехове, и при това да ги разкажем на свещеника. Просто ужас! А греховете са тези, които ни отдалечават
от Бога и осакатяват душата ни. Грях е всичко онова, което
ни пречи да обичаме Бога и ближния. Грехът винаги е препятствие, което обикновено е труднопреодолимо, защото се е
превърнало в норма на нашия живот. Не е лесно да преодолеем това препятствие само със собствени усилия, затова трябва
да призоваваме Божията помощ.
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И още нещо за изповедта. Съществува едно такова понятие, свързано с нея, което се определя като „лъжлив срам”. Но
всъщност срамно е да грешим, да принасяме покаяние – не.
Господ да ви помага!

ПАРАДОКСИТЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК
Ние не живеем в граждански брак. Така проверяваме
своите отношения, преди да ги регистрираме официално.
Какво лошо има в това?
Марина Б.
– Забележително е, че вие проверявате своите чувства.
Но за какво е бракът в този случай? Ако вие не сте уверени,
че ще се ожените, то по-добре е да живеете отделно. Защото
проверката на отношенията съвсем не предполага съжителство. Нали когато Господ сътворил Адам, Той не е сътворил
няколко Еви и не е казал: „Избирай, Адаме, коя от всичките ще ти подхожда най-много”. Господ сътворил една жена и
благословил Адам и Ева за съпружество. Ако този принцип се
нарушава, хората губят Божието благословение.
Ако младият човек не е уверен, че обича девойката, значи той няма право да се възползва от нейната младост, привлекателност и красота. Господ не е създал хората, за да се
„развличат” без никакви задължения едни към други.
Трябва да разбираме, че съжителството извън законния
и увенчан брак е пагубно за душата и на жената, и на мъжа.
Ролята на съжителка поставя жената в противоестествено,
унизително положение: тя не е уверена в своето бъдеще, защото не е известно какъв ще бъде резултатът от тази „проверка”. Ще стане ли съпруга, или ще остане сама – с нара9
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