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Вяра, Надежда и Любов. Вече писах за
първите две богословски добродетели
(виж брой 43 и 45 на нашия бюлетин) и
сега да поговорим за тази, за която Свети Павел Апостол казва
че е “по-голяма от тях”: Любовта (1Кор 13,13). Ще ни води в
това размишление, Апостолът, който пише до Коринтяните и в
главата 13 ни остави този откъс, който ние познаваме като
“химна на Любовта”. “Да говоря всички езици човешки и дори
ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, или
кимвал, що звека. Да имам пророчески дар и да зная всички
тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна
вяра, че да мога и планини да преместям, - щом любов нямам,
нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото
си на изгаряне, - щом любов нямам, нищо ме не ползува.
Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не
завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинства,
не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не
радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва,
на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не
отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако
са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат. Защото до
нейде знаем и до нейде пророчествуваме; но, кога дойде
съвършеното знание, тогава това "до нейде" ще изчезне. Когато
бях младенец, като младенец говорех, като младенец мислех иул
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като младенец разсъждавах; а като станах мъж, оставих
младенческото. Сега виждаме смътно като през огледало, а
тогава - лице с лице; сега зная донейде, а тогава ще позная,
както и бидох познат. А сега остават тия три: вяра, надежда,
любов; но по-голяма от тях е любовта.”
Да не забравим: любовта, преди всичко, още преди да бъде
нашето действие, тя е дар от Бог, с който ние почваме да
отговаряме по същия начин. Любовта е богословска
добродетел, с която ние обичаме Бога над всичко, заради Него
Самия и ближния като себе си от любов към Бога. Любовта се
ражда от Любовта, която самият Бог е. Още преди Бог да
обича, Той е Любов, и това го показва от началния момент,
когато Той “чувстваше нужда” да сътвори цялата вселена със
същата любов, която Той “чувства” за всяка твар и особено за
всеки човек. Тази Любов намира най-великия връх в Кръста.
Христос умря от любов към нас тогава, когато ние бяхме още
врагове (Рим 5,10). Това е истинска Любов: Господ иска да
обичаме като Него и враговете си, да станем близки с най-
чуждите.
Упражняването на всички добродетели се движи и вдъхновява от
любовта. Тя е „връзка на съвършенството" (Кол З,14). Тя е
образецът на добродетелите; тя ги съгласува и подрежда помежду
им; тя е начало и край в тяхната християнска практика. Любовта
утвърждава и пречиства човешката ни способност да обичаме,
издигайки я до свръхестественото съвършенство на Божествената
любов.
Любовта е мярката за нашето “да бъдем Християни”. Да обичаме
само заради любов, без никакви други причини, полза, “печалби”.
Практикуването на моралния живот, одухотворен от любовта,
дарява християнина с духовната свобода на Божие чедо.
Християнинът не застава вече пред Бога като роб в робски
страх, нито като наемник, търсещ отплата, но като син, който
отговаря на любовта на Този, Който „по-напред ни
възлюби’ (1Йо 4,19): или се отвръщаме от злото, поради страх от
наказание и тогава сме в положението на роби, или целим да
получим награда и приличаме на наемници. Или се подчиняваме
единствено за самото добро и любовта на Онзи, Който заповядва
да Го слушаме и тогава ние сме в положението на синове.
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Само онзи, който обича, познава любовта. Само онзи, който
дарява любов, изживява любовта. Много е хубаво да бъдем
обичани, но само това не е върхът на любовта. В това има риск за
егоизма и егоцентризма, ако любовта няма и обратната връзка:
любовта към другия.
Как да се научим да обичаме? Обичайки! Откривайки в себе си
божията любов!
Човешката любов има една граница поставена с въпроса дали е
разумно да обичаме винаги, дори и когато не виждаме защо!
Истинската любов се движи, тръгвайки от принципа, че ние
сме създадени по божия образ и подобие, което означава, че
ние намираме пълно достойнство като човек, точно в същото
естество на Бога: любовта. Когато Бог създаде човека видя, че
това “беше твърде добре” (Битие 1,31). Тогава човекът по
своето естество, както Бог го създаде, е добър.
Обезобразяването на любовта се ражда за сметка на други
интереси, когато не отговаря на тези черти: “Любовта е
дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта
не се превъзнася, не се гордее, не безчинства, не дири своето,
не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на
истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява,
всичко претърпява.”
Можем да кажем с думите на свети Йоан да внимаваме да не се
обърнем само и преди всичко към материалните неща, които
ще преминат: “Не обичайте света, нито което е в света: ако
някой обича света, той няма любовта на Отца. Защото всичко,
що е в света - похотта на плътта, похотта на очите и гордостта
житейска, не е от Отца, а от тоя свят. И светът преминава, и
неговите похоти, а който изпълнява волята Божия, пребъдва
довека.” (1Йо 2,15-17).
Това, което казахме по-горе за Бог е валидно по няколко
начина за нас: още преди да бъде действие любовта в нас е
нашето естество: ние сме любовта.
Приключвам с думите на Свети Йоан Апостол: “Възлюбени,
нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой,
който люби, е роден от Бога и познава Бога; който не люби, той
не е познал Бога, защото Бог е любов” (1Йо 4,7-8)

Отец Валтер Горра
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Търсете такова съкровище, че да бъдете
вътрешно богати. Това, което има огромна
цена, се нарича скъпо - и правилно.
Обърнете внимание как се казва: това е по-скъпо от онова. А
има ли, братя мои, нещо по-скъпо от любовта? Каква е нейната
цена? Цената на житото са парите, на нивата - среброто, на
перлата - златото, а цената на любовта - самият ти. Ако искаш
да притежаваш ниви, скъпоценности, добитък, започваш да се
замисляш как да ги купиш, търсиш дали имаш пари. Ако
искаш да притежаваш любовта, търси самия себе си и ще
намериш себе си. Страх те е да отдадеш себе си, за да не се
пропилееш, ли? Именно, ако не отдадеш себе си, ще се
пропилееш. Любовта сама говори с устата на Мъдростта, затова
не се плаши от думите й: Дай самия себе си! Ако някой иска да
ти продаде нива, ти казва: дай ми златото си. Чуй какво казва
любовта с устата на Мъдростта: „Синко, дай си мен
сърцето” (Притчи 23,26).

* Смятам, отче, че думите ти се отнасят само за такава
любов, за която наистина си струва човек да се ангажира.

Любовта е сватбена премяна. Обаче не всяка любов. Често се
обичат помежду си хората с лоша воля, които са единни в
своите подлости и нечисти сделки, на които им харесва заедно
да се любуват на низки зрелища или пък се въодушевяват
взаимно от надбягвания или лов. Но в хората с лоша воля
няма „любов от чисто сърце, от добра съвест и нелицемерна
вяра” (1Тим. 1,5). А само такава любов е сватбена премяна.

* В евангелската притча сватбената премяна е условието
за участие в сватбата. Виждам, отче, че разговорът за
любовта започваш от най-високото ниво. Казваш., че тя е
условието за вечен живот.
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Ето какво е любовта: това, с което обичаме неизказаното
Благо, благотворното Благо, благия Творец на всички блага.
Нека твоя Радост бъде Този, от когото произлизат всички
твои радости. Не говоря за греха: единствено грехът не
произлиза от Него.

* Понякога хората имат съмнения дали не е едностранчиво,
говорейки за любовта, да говорим преди всичко за Бога. Така
също и Божията заповед казва, че Бога трябва да обичаме с
цялата си душа, с цялото си сърце, с всички сили и мисли, а
ближния - само като самия себе си. На мнозина им е трудно да
се примирят с такова степенуване.

Бога трябва да обичам с цялото си същество, а ближния - като
самия себе си. А как трябва да обичам себе си, как трябва да
обичам теб? Искаш ли да знаеш как? С това, че обичам Бога с
цялото си същество. Смяташ ли, че Бог има облага от това, че
Го обичаш? Че печели нещо от това, че Го обичаш? Че ако не Го
обичаше, щеше да е на загуба? Ако обичаш, то ти имаш облага
от това: ще се намериш там, където не ще погинеш. Може да
попиташ: а какво, самия себе си ли не трябва да обичам?
Изобщо не обичаш себе си, ако не обичаш Бога, който те е
сътворил. Себе си мразиш, смятайки, че се обичаш. „Който
обича беззаконието, душата си мрази”. (Пс 10,5)

* Отче, каза, че и любовта към ближния извира от любовта
към Бога…
Заповядано ти е най-напред да възлюбиш Бога, а след това
ближния. Но ти не виждаш Бога - с любовта към ближния
очистваш очите си, за да можеш да видиш Бога. „Който не люби
брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е
видял?” (1Йоан. 4,20). А за да не мислиш, че изобщо не
можеш да видиш Бога, е казано: „Бог е любов, и който
пребъдва в любовта, пребъдва в Бога” (1Йоан. 4,16). И така,
обичай ближния, а ще видиш в себе си причината, поради
която го обичаш - ще видиш Бога.

(от “Беседи със Свети Августин”)
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Еди монах бил седнал да размишлява на
брега на един ручей. Когато отворил очи,
видял един скорпион, който бил паднал
във водата и отчаяно се борел да се задържи на повърхността за
да оцелее.
Изпълнен със състрадание, монахът потопил ръката си във
водата, уловил скорпиона и го поставил невредим на брега.
Насекомото за награда се обърнало внезапно и го ужилило,
причинявайки му силна болка. Монахът се върнал да
размишлява, ала щом отворил отново очи видял, че скорпионът
бил още веднъж паднал във водата и се борил с всичките си
сили. За втори път го спасил и този път скорпионът също
ужилил своя избавител така, че да го накара да вика от болка.
Същото се случило и трети път. Монахът имал сълзи в очите
поради мъчението, причинено от жестоките убождания по
ръката. Един селянин, който присъствал на случката
възкликнал: „ За какво упорстваш да помагаш на онова жалко
създание, което вместо да ти се отблагодари ти причинява само
зло?”
„Защото и двамата следваме своята същност”- отговорил
монахът-„ Скорпионът е създаден, за да ужилва, а аз съм
направен да бъда милосърден.”
А, ти за какво си създаден?

Сестра Терезита

02 март 2007 Ангел Филипов Мирчев
04 март 2007 Кристина Вълк Шопова
03 април 2007 Мария Наталиева Габровска
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Особена атмосфера цареше по улиците на града
в святата възкресенска нощ, може би поради
факта, че всички християни тази година
чествахме Възкресение Христово в един и
същи ден.
За да се почувства величието на този ден трябва да присъстваш
на подготовката на празника на Велики Четвъртък. Да
изживееш разпъването и смъртта на Христос на Разпети Петък,
за да си готов за съботното пасхално бдение.
В 23.00ч. с.Йола покани множеството християни, изпълнили до
краен предел църквата, да излязат на двора, където вече гореше
пасхалния огън. След благославянето му отец Валтер запали
пасхалната свещ – символ на Христовата светлина, а от нея в
преддверието на храма всички запалихме своите свещички.
Гости на нашата енория бяха арменския свещеник отец Дирайр
и група младежи от арменската общност в града.
В полунощ камбаните на двете църкви „Св.Павел от Кръста” и
„Св.Николай” весело и продължително забиха, за да известят
великото събитие. Всички излязохме на улицата за да изживеем
заедно този тържествен момент. Там се срещнахме с
християните от храм „Св.Николай” предвождани от отец
Стефан.
В тази свята нощ, когато Христос победи смъртта, всеки от
свещениците ни поздрави за празника с думите, че
Възкресението на Исус Христос е събитие и основен обект на
нашата вяра. Не можем да бъдем християни, не можем да се
стремим към спасението, не можем да се надяваме на спасение,
ако отхвърляме тази основна евангелска истина: Възкресението
Христово !
„Христос възкръсна от мъртвите…” тази прекрасна песен,
изпълнена от хористите при храм „Св.Николай” огласи нощта и
всяко сърце се изпълни с любов, силата на любовта, която ни
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спасява от всичко.
След това отново влезнахме в църквата, за да продължим
литургията с евхаристичната й част.
С много вълнение преживяхме тайните и радостите от
Възкресение Христово до собственото ни възкресение.
Наистина няма по-велик ден от този.
В тази свята нощ всеки си тръгна от храма с пречистено сърце,
озарен от великата Божествена любов, изпълнен със светла
радост, защото след разпятието идва Възкресението, а то остава
за винаги.
Христос възкресе ! Наистина възкресе !

Пенка Сиромахова
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На 5 май, в Белене, цялата Църква и особено
нашата Епархия, ще се радва на
ръкоположение за свещеник на отец Стефан
Калапиш.
Това е за нас първото ръкоположение за
свещеник в нашата Епархия от нашия Епископ. Ще бъде
истински празник за душите, че Бог чу нашите молитви и ни
прати на нивата нови работници.
Да благодарим на Бога заедно за този дар и нашето
присъствие ще бъде подкрепа и за отец Стефан.
Нашето желание е да организираме един рейс за Белене на 5
май за да участваме на Тържествената Литургия.
Ще ви бъда благодарен, ако се обадите на време, но не по-
късно от неделя 29 април и ако успеем  да съберем 45
желаещи за ръкоположение - автобусът ще ни струва по 6
лева на човек.

“Свещенството е тайнство на Новия Завет, установено от
Исуса Христа, с Което се дава духовна власт и специална
благодат за извършване на тайнството Евхаристия и на всички
други тайнства и служби в Христовата Църква.
На Тайната Вечеря, след Като установи тайнството
Евхаристия, Христос каза на своите апостоли: Правете това
за Мой спомен!". С тези думи Той ги упълномощи да
извършват това. което Той Сам извърши на Тайната Вечеря и
да предават тази власт на техните наследници. С това е
създадено свещенството в Христовата църква.
В свещенството различаваме три степени: епископи.
свещеници и дякони.
Епископът е наследник на апостолите. Той притежава
пълнотата на свещеничеството и управлява част от
Христовата Църква. Такава част от Христовата Църква ние
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наричаме Епархия.
Свещеникът е помощник на епископа и има власт да
извършва Евхаристичното Жертвоприношение и другите
тайнства в Христовата Църква. В западния обред тайнството
Миропомазание се извършва само от епископа. Обикновеният
свещеник може да дава това тайнство само с разрешение на
епископа. В източния обред всеки свещеник може да дава това
тайнство. Част от епархията, начело на която стои назначен
от епископа свещеник. се нарича Енория.
Дяконът е помощник на свещеника в църковните служби. Той
няма право да извършва Евхаристично Жертвоприношение, нито
да изповядва. Има право да Кръщава и да благославя брака.
(Кардиналството не е степен в тайнството Свещенство.
Това е почетна титла в църковната йерархия. Която се дава от
Папата на заслужили духовници в Католическата Църква.
Днес Кардиналите представляват Висшия Съвет на Римския
епископ и му помагат в управлението на цялата Католическа
Църква. Когато един Папа почине. Кардиналите от цял свят се
събират на Конклав в Рим и според правилата на Църквата
избират нов Папа.)
Подготовката за свещенството трябва да бъде извънредно
сериозна. Преди всичко трябва да сме морално сигурни, че
Кандидатът за тайнството има призвание за свещеник и желае
доброволно и съзнателно да отговори на тази Божия благодат.
След това той трябва да бъде подготвен морално, духовно и
научно за този сан. Тази подготовка обикновено се извършва в
духовни училища. които ние наричаме семинарии.
Целта на свещенството е да продължи изкупителната мисия на
Христа, да проповяд-ва благовестието на Христа, да осветлява
думите и да води Божия народ Към Бога. Защото светът се
нуждае от свещеници. Които да дават светлина на очите,
когато звездите угаснат. Които откриват един извор.
Когато всички реки пресъхват. Които изричат думи, когато
всички слова на този свят са излишни.”

от отец Купен Михайлов,
“Кратък Католически Катехизис” – 1992г
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(от “Катихизис на Католическата Църква” -
№ 1548-1553; 1562-1568; 1581-1584)

При църковната служба на ръкоположен
служител Исус сам присъства в Своята Църква
в качеството на Глава на Своето Тяло, пастир на Своето стадо,
Първосвещеник на изкупителната жертва, Учител на Истината.
Точно това има предвид Църквата, като че свещеникът по
силата на тайнството Свещенство действа „in persona Christi
capite” - „от името на Главата Христос"
Това е същият свещеник, Исус Христос, чиято роля свещеникът
всъщност изпълнява. Така той наистина наподобява на
Върховния Първосвещеник поради свещеническото
посвещение, което е получил, и се ползва от властта да действа
със силата и в името на самия Христос (virtute ac persona ipsius
Christi).
„Христос е начало на всяко свещеничество: защото свещеникът
на Стария Закон беше образ на Христос, а свещеникът на
Новия Завет от името на Христос.” (Св. Тома Аквински)"
Чрез длъжностното свещенство и особено чрез епископите и
свещениците присъствието на Христос като Глава на
Църквата става видимо сред общността на верните. Според
прекрасния израз на св. Игнатий Антиохийски епископът е
“typos tou Patros” - образ на Бог-Отец.
Това присъствие на Христос в свещенослужителя не да
бъде разбирано в смисъл, че последният е предпазен от
всички човешки слабости като жажда за власт, грешки, дори
грехове. Силата на Светия Дух не гарантира по еднакъв
начин всички други дела на служителите. Докато в
тайнствата тази гаранция е дадена така, че дори и грехът на
служителя не може да попречи на плода на благодатта,
съществуват много други действия, в които човешките черти
на служителя оставят следи, които не винаги са знак на
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вярност към Евангелието и които следователно могат да
навредят на апостолската плодотворност на Църквата.
Свещеничеството е служение: Службата, поверена от Господа
на пастирите на Неговия народ, е истинско служение. То
изцяло се отнася към Христос и към хората. То зависи изцяло
от Христос и от Неговото единствено свещенство и бе
установено в полза на хората и на Църквата. Тайнството
Свещенство дава „свещена власт", която не е нищо друго освен
властта на Христос. Упражняването на тази власт трябва да се
измерва по образеца на Христос, Който от любов стана последен
и слуга на всички. “Господ каза ясно, че грижата за Неговото
стадо е доказателство за любовта ни към Него.” (Св. Йоан
Слатоустни).
Длъжностното свещеничество няма единствената задача да
представлява Христос - Глава на Църквата - пред събранието на
верните, но то действа още и от името на цялата Църква, когато
отправя към Бога молитвата на Църквата и особено когато принася
евхаристичното жертвоприношение
“От името на цялата Църква”. Това не означава, че свещениците са
избрани от общността. Молитвата и приношението на Църквата са
неделими от молитвата и жертвоприношението на Христос, неин
Глава. Богопоклонението на Христос е винаги във и чрез Неговата
Църква. Цялата Църква, Тяло на Христос, се моли и се принася на
Бога-Отца „чрез Него, и с Него, и в Него", в единството на Светия
Дух. Цялото Тяло - Глава и членове, “caput et membra”, се моли и се
принася. Затова именно тези, които в Тялото са специални негови
служители, се наричат служители не само на Христос, но и на
Църквата. Тъй като длъжностното свещеничество представлява
Христос, то може да представлява и Църквата.
...
Христос, Когото Отец бе осветил и изпратил на този свят, чрез
Апостолите Си направи Свои наследници, т.е. епископите, учас-
тници в Неговото освещение и Неговата мисия. На свой ред
епископите законно предадоха в различни степени и на различни
членове на Църквата задълженията на своята службата. Тяхната
служебна функция бе предадена на свещениците в подчинена
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степен: те са поставени презвитери, за да бъдат сътрудници на
епископите в изпълнението на апостолската мисия, поверена
им от Христос.
Тъй като е свързана с епископския сан, службата на
презвитерите има дял във властта, чрез която сам Христос
изгражда, освещава и управлява Своето Тяло. Ето защо
свещеничеството на свещениците, макар и да предполага
тайнствата на християнското посвещение, се дава в отделно
тайнство, което чрез помазването на Светия Дух поставя
върху тях специален знак и по този начин ги преобразява в
Христос — Свещеник, за да ги направи способни да действат
от името па Главата Христос.
Макар да нямат върховната степен па свещенството и да
зависят от епископи те при изпълнението на своята власт,
свещениците все пак са обединени с епископите в своето
свещеническо достойнство; по силата на тайнството
Свещенство, по подобие на Христос, върховен и вечен
Първосвещеник, те са посветени, за да проповядват
Евангелието, да бъдат пастири и да отслужват богослужения
като истински свещеници на Новия завет.
По силата па тайнството Свещенство свещениците вземат
участие в универсалните измерения на мисията, поверена от
Христос на Апостолите. Духовният дар, който са получили при
ръкополагането, ги подготвя не за една ограничена и тясна
мисия „но за мисия на спасение от универсална величина, “до
край-земя:” (Деян 1,8), за да бъдат, готови в дъното на душата си
да проповядват Евангелието навсякъде.
Те упражняват своето свещено задължение преди всичко в
Евхаристичното богопочитание или събрание, действайки в
лицето па Христос и провъзгласявайки Неговата тайна, те
присъединяват молбите на вярващите към
жертвоприношението на техния Глава, като правят
присъстващо и обединяват с жертвоприношението на месата,
докато Господ дойде, единственото жертвоприношение на
Новия Завет, това на Христос, принасящ себе си на Своя Отец
един път завинаги, като непорочна жертва. От тази единствена
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жертва цялото свещеническо служение черпи своята сила.
Мъдри сътрудници на епископския чин, на когото са помощ и
посредници, призовани да служат на Божия народ, презвитерите
заедно с техния епископ представляват единно презвитерство
(Свещенство) с различни функции. Навсякъде, където има
общност от 2179 верни, те осъществяват по особен начин
присъствието на своя епископ, с когото са свързани с доверие и
великодушно, като споделят неговите задължения и грижи и ги
изпълняват на дело в своята ежедневна подкрепа за верните."52

Свещениците могат да изпълняват своята служба само в
зависимост от епископа и в общение с него. Обетът за
послушание, който те дават на епископа в момента на ръко-
полагането си, и целувката на мира с епископа в края на
церемонията означават, че епископът ги смята за свои
сътрудници, синове, братя и приятели и в замяна на това те му
дължат любов и послушание.
Чрез факта на ръкополагането, с което влизат в презвитерския
чин, всички свещеници са интимно свързани помежду си чрез
сакараменталното братство; но поради обстоятелството, че са
назначени на служба в една епархия в помощ на своя епископ,
те формират специално на това ниво едно общо презвитерство.
Единството на презвитерството намира своя литургичен израз
в обичая, при който по време на ръкополагането свещениците на
свой ред също възлагат ръцете си след епископа.
...
По силата на особената благодат на Светия Дух това тайнство
преобразява свещеника в Христос, за да служи като инструмент
на Христос за Неговата Църква. Чрез ръкополагането се
получава правото да се действа като представител на Христос,
Глава на Църквата, в тройната му функция на свещеник, пророк
и цар.
Както в случаите на Кръщението и Миропомазването, това участие
във функциите на Христос се дава един път завинаги. Тайнството
Свещенство предава също така един незаличим духовен характер,
който не може да бъде повтарян, нито пък да се дава временно.
Безспорно, едно законно ръкоположено лице по сериозни причини
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може да бъде освободено от задължения и функции, свързани с
ръкополагането, или дори да му бъде забранено да ги упражнява,
но то повече не може да стане мирянин в тесния смисъл на думата,
защото отпечатаният характер при ръкополагането остава завинаги.
Званието и мисията, получени в деня на ръкополагането, го бележат
завинаги.
Тъй като Христос в крайна сметка е Този, Който докарва и
извършва спасението посредством ръкоположения служител, дори
той да е недостоен, това не може да попречи на Христос да
действа. Свети Августин го утвърждава достатъчно ясно:
“Ако някой служител се възгордее, той трябва да се постави на
равно с дявола. Но дарът на Христос не се осквернява от това;
всичко, което произтича чрез такъв свещеник, запазва своята
чистота; това, което преминава през него, остава бистро и
достига до плодородна почва... Силата на тайнството е подобна
на светлината: тези, които трябва да бъдат осветени, я
получават в нейната чистота, макар да преминава през
измърсено същество, тя не се осквернява.”

Дяконът Отец Стефан Калапиш, който ще бъде
ръкоположен за свещеник на 5 Май в Белене
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ЗАЩО ЛЪЖЕМ?
„...Напоследък все по-често хващам
единадесетгодишния си син в лъжа.
Излъга ме, че е изгубил едни пари, а се оказа, че си купил
пиратки; че по-големи ученици го заплашвали в двора и не
успял да влезе в час, а се оказа, че просто е избягал. Лъже,
че учи, докато съм на работа, оказва се, че се размотава и
играе. Майка му го наказва много строго за всяка лъжа, но
следва друга, значи наказанието няма ефект. Ни с добро, ни
с лошо успяваме да му въздействаме. Страхувам се да не се
превърне в негов навик."

Никой от нас не се е родил научен да лъже. За добро или зло,
ни учи животът, родителите, събитията, травмите, които
преживяваме. И животните лъжат, но за разлика от нас не
знаят, че лъжат. При тях явленията мимикрия и каталепсия
(при първото те сменят окраската си, при второто застиват
като умрели, за да заблудят противника) са израз на
инстинкта за оцеляване. Само ние - хората, лъжем съвсем
съзнателно. При това пак го преживяваме като стремеж към
самосъхранението.
Струва ми се, че това, което кара сина ти да лъже, е страхът
от наказание - най-честият мотив за лъжата и при големите.
Опитваме се да избегнем критика, да си спестим забележки,
изобщо да заобиколим неудоволствието. Но не винаги си
задаваме въпроса дали няма да последва по-голямо
неудоволствие, но отложено във времето, когато лъжата
излезе наяве или когато сами се поставяме в капана
на постоянната необходимост да я помним и поддържаме, както
и да продължим да лъжем, за да я отстояваме. Една лъжа води
друга след себе си.
Често първият учител по лъжа е родителят. Когато каже на
детето си: „Кажи, че ме няма!”, в отговор на телефонно
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обаждане, дава урок по лъжа. Когато крие истинските си
чувства, забравяйки, че децата имат страхотни радари, и казва:
„Добре съм!”, в мигове, в които душата му страда, пак дава
урок по лъжа. Да, учи го на сила, но не и че честното себе
разкриване понякога е по-голям критерий за сила. Когато
наказва изключително строго лъжата, също дава урок по лъжа,
защото никой не обича да бъде наказан по-строго от
заслуженото. Логично е детето да се опита следващия път да
си спести това пресилено наказание.
Затова, е много важно да накажеш провинението, но да
поощриш казването на истината. Синът ти не е малък, за да
успее да направи разлика между двете неща. Така ще го
научиш, че грешката е нещо човешко и подлежи на поправяне
много по-лесно от замазаната с лъжа грешка.
Понякога лъжем, без да го преживяваме като престъпно.
Възпитанието ни е виновно за това. Когато са ни учили, че
показването на слабостта е грешно, че отхвърлянето е
осъдително и не трябва да нараняваме другите. Тези морални
правила, които сме превърнали в ценност, са нездрави, защото
дори стимулират лъжата. Доверяването и отхвърлянето са най-
градивните начини да покажеш на другия, че държиш на него.
Та нали, ако той ти е безразличен, нито ще му се доверяваш,
нито ще те дразни, съответно няма и да имаш нужда да го
отхвърляш.
Понякога децата лъжат, защото просто подражават на
връстниците си. Виждат, че другите го правят, и по инерция
следват този модел. Но ако му обясниш, че последиците, които
като лавина се отприщват след една лъжа, са много повече и
по-неприятни от казването на неприятната истина, може и да
успееш да стопираш лавината. Разговаряй с детето си, преди
да наказваш. Поеми бащината мъжка роля спрямо него. Бащата
е по-често източникът на правилата. А поощрението и добрият
тон винаги са по-добрият възпитателен модел.
Има два вида лъжа - защитна и агресивна. В първия случай се
опитваме да се предпазим от загуба или конфликт, а във
втория - да накажем, да си върнем, да причиним дискомфорт
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на другия. Не винаги човек съзнава, че това са истинските
мотиви за лъжата. Помисли дали лъжата на сина ти не е
наказателна за вас. При децата се среща и т.нар. привидна или
псевдолъжа. Касае се за илюзии на паметта или за фантазии,
фабулни лъжи, при които преживяното се смесва с
въображаемото неволно или на игра, без адекватна обективна
преценка на последствията. При този тип лъжа измамата не е
съзнателна цел.
Понякога лъжата служи за себе утвърждаване. Така лъжат
хората с ниско самочувствие. Придават стойност на себе си и
пред другите, и в собствените си очи, опитват се да станат
интересни, забелязани, да бъдат център. Крайната проява на
последния тип лъжа се нарича „синдром на барон Мюнхаузен".
Могат да бъдат наречени още и истерични лъжци тези, чиито
лъжи са мотивирани от болезнена нужда за престиж. Така те
изнамират фантазен заместител на реалността, която не ги
удовлетворява.
Има и лъжци, които лъжат, защото не знаят, че казването на
истината е ценност. Но това обикновено са занемарените деца,
с пропуски във възпитанието. Случаят с твоя син не е такъв,
Много е писано за лъжата, но никой не е изнамерил досега
точната дефиниция на т.нар. благородна лъжа. Доброто винаги
е относително. В един случай спестяването на истината или
изкривяването й помага, в други - вреди. За един човек
казването на истината е разрушително, за друг - спасително. В
един момент - полезно, в друг - вредно. Зависи от човека, от
момента, от съдържанието и от формата на поднесената
информация. Всичко е въпрос на опит, познаване на човека
отсреща, на лична ценностна система. Да кажем така;
казването на истината прави живота на душата ни по-лесен.
Лъжата прави живота на Едного по-лесен. Моето лично кредо
застава на страната на истината. Това не значи, че никога не
съм лъгала. Но означава, че избирам да не лъжа вследствие на
личния си опит. За мен така е по-лесно, по-истински, по-
удовлетворително.
Ще ти разкажа една притча за финал. Един човек умрял и
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нетърпеливо чукал на вратата на Рая. Св. Петър излязъл и го
питал ядосан: „Ти защо така нахално тропаш? Чакай, тук аз
решавам дали ще те пусна!" Човекът отговорил: „Аз съм
сигурен, че съм за Рая, защото през целия си живот не съм
нарушил нито една Божа заповед!" Тогава св. Петър отговорил:
„Аа, значи не си за тук! Върни се обратно, излъжи поне веднъж
и пак ще говорим!" Недоумяващият човек се върнал на земята
и решил все пак да послуша св. Петър. Излъгал. Хванали го.
Почувствал се ужасно. Решил, че никога повече няма да го
прави. Умрял от срам. Когато пак кротко чакал пред вратата на
Рая, излязъл св. Петър и му казал: „Сега вече си за тук!
Заповядай!" Озадаченият човек попитал: „Как така сега съм за
тук? Та нали сега съм грешен - излъгах!" „А хареса ли ти? Ще
го повториш ли?" - попитал светецът. „За нищо на света!" -
отговорил човекът. Тогава св. Петър обяснил: „Сега наистина
си за тук. Преди си бил праведен от страх. А сега
праведността е твой избор и заслуга! Сега си заслужил да си в
Рая!"
Надявам се, че е ясно посланието на притчата. Хора сме. Тук
сме, за да се учим. Но няма да научим урока, ако не минем през
грешките. Мисля, че вече знаеш как да подходиш към сина си!
Успех!

От Мадлен Алгафари “Вяра имам”, 2006г


