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Доколко православни сме православните 

 

Дали ние, изповядващи с дух и истина вярата на нашите деди, принадлежащи 

към лоното на православието на държавно ниво още от 9 век, а всъщност обитавали 

земя на твърде ранна християнска проповед – дали ние сме православни в 

истинския смисъл на думата? 

Да, имаме православно кръщение от законно йерархическо лице. Да, идваме на 

Великден и със свещи в ръце обикаляме три пъти черквата, преди да идем на 

празничната трапеза. Да, знаем да се прекръстваме, макар че често сме забравили да 

научим деца и внуци на това най-отчетливо изповядване на вярата. Някои от нас са 

венчани и се надяваме, че ще бъдем опяти след кончината ни. 

Но дали принадлежим всъщност към Църквата, която е стълб и крепило на 

истината, на която, по обещанието на Спасителя, портите адови не ще надделеят? 

Преди всичко – защо не желаем да надникнем зад обредовата страна, да 

научим какво символизира паленето на свещта*, вареното жито на помена, пауните 

на църковните килими, та дори и самият кръстен знак? За нас е достатъчно да знаем 

кога се боядисват яйца и, че на Разпети петък се минава под масата. Защо не желаем 

да се докоснем до висините на божественото верую, на което принадлежим от мига 

на нашето кръщение? Защо сме толкова безчувствени, толкова повърхностни по 

отношение на най-важното нещо на света – спасението на нашите души? Нима не 

осъзнаваме, че този тънък обредов пласт, лишен от осъзнаване, превърнат в навик 

(като правене на козунак), този пласт изтънява, отвят от агресивните неистини на 

нашия свят. Как така с лекота се доверяваме на хороскопи, хиромантия, 

екстрасенсорика, на идеите за прераждане, на гадаене и баене, гледане на кафе, на 

занимания с йога и медитация, на четене на книги за Ванга и дъновизма, на 

всевъзможни окултни практики? Уж сме до извор жива вода, а пием жадно от калта 

на богохулства и лъжеучения, от мрачни езически заблуди. Смело може да се каже, 

че сега езическия мрак е подобен на мрака в раннохристиянско време, когато 

апостолите с дадената им свише благодат са проповядвали и покръстили цели 

градове. 

А днес ние сме християни, номинални християни, мнозина от нас не знаят 

дори „Отче наш“, но пък колко аргументирано спорим, че Църквата трябва да се 

реформира, че общата молитва с папата е нещо уникално добро, че нашият 



напредничав дух не се нуждае от догми, за да познава Силата свише, че Църквата 

проповядва остарели неща, а ние всъщност сме се вкопчили за старото, старо 

езичество. Ние мислим кукерските танци и всички тези реликти за наша 

идентичност, а сме готови да прегърнем и чуждото езичество като Хелоуин, и дори 

българското училище не остава встрани от него. 

Няма църковен празник, на който да не чуем от медиите обстоен обзор на 

паганистичните езически традиции, напълно неверни (като това, че свети Димитър 

и свети Георги са братя, свети Андрей е баща на свети Николай …) и само няколко 

думи за честваното събитие. Дори презентацията за Коледа на дете от първи клас 

включва един единствен слайд за Господ Иисус Христос и Неговата Майка. 

Наистина, доколко православни сме православните? И няма ли да бъдем 

осъдени не заради незнанието, защото има исторически причини за това незнание 

сред нашия народ, а за нежеланието ни да вникнем в безценната  съкровищница на 

Църквата. 

И кой носи отговорността, че цялото поколение на прехода – сегашните бащи 

и майки – израстнаха без учение за вярата, макар че отдавна не сме в атеистичния 

режим. 

Господ да се смили и да ни помилва. Защото да сме православни, значи да сме 

Христови. А да сме Христови – ще рече да познаваме и изповядваме вярата си с дух 

и истина, с разбиране и сърдечно преживяване, с думи и с дела. 

 

 

 

*палене на свещ – символ на нашата молитва 

варене на жито за помен –  житното зърно символизира възкресението 

пауните – символ на безсмъртието 

кръстният знак (прекръстването) – показва вярата ни в Света Троица и преклонението ни 

пред кръстната жертва на Иисус Христос 
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