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Родолюбие
За гледането на телевизия и за духовния живот
...Свети Йоан Богослов
в своето първо съборно
послание казва за трите
прости, но доста
изчерпателни
тълкувания на понятието
„свят” имайки предвид
това, на което се
основават мирските грижи: похотта на очите, похотта на
плътта и житейската гордост... болшинството от хората
предпочитат светския живот, отдалечават се от Бога и
от спазването на Неговите заповеди, които ни водят към
святост и обожение. Хората избират материята вместо
духа, преходните удоволствия на чувствата вместо
вечността и съединяването с Бога, които могат да бъдат
достигнати в земния живот...
По такъв начин, телевизията предоставя всичко, което
може да удовлетвори човешкото любопитство (похотта
на очите), което води към по- нататъшно телесно
разслабване (похотта на плътта), наслаждение,
сладострастие и телесни удоволствия. А те пък водят до
житейска гордост, самодоволство, високомерие, желания за
кражби и злоупотреби... Затова телевизията в поголямата си част от програмата показва сцени на
насилие, разврат, престъпление. Вследствие на това
човешкия разум ежедневно се пълни с недостойни и
неприлични неща, тъй като съвременният човек прекарва
много време пред телевизора, компютъра и интернет.
Постоянно наблюдавайки различните аморални неща,
човекът осквернява своя разум. И, когато се осквернява

разума, човек страда, тъй като осквернения ум го
отдалечава от Бога... Сега телевизията се намира във
властта на силните на този свят и на тъмните сили,
които желаят глобализация и се стремят към това,
хората да мислят еднакво. Те фактически промиват
мозъка на хората, заставяйки ги да виждат бялото черно, а
черното бяло, в зависимост от желанието на националния
център на властта, която има икономически контрол над
телевизионните канали... Освен това телевизията натрапва
в ценностните качества премахване на нравствеността,
дезориентира хората, отвращава ги от духовната култура
и националните идеали. Те искат хората да останат само
плът, и да не мислят за нищо духовно. Както вие можете
да забележите, че в днешно време болшинството филми и
телевизионни програми нямат нравствен подтекст, който да
способства развитието на добродетелите и етикета. Повечето
актьори са носители на мним морал. Филмите от всички
страни на света са сходни по своето съдържание. Това се
прави за да се обезличи човека. Човекът трябва да си
загуби лицето- ето такъв е повсеместно действащия
лозунг на тъмните сили... Съгрешава разума, гледайки
аморални филми. В наше време за човека не представлява
трудност да седи в своята стая и да гледа по телевизора
всякакви непристойности, които жадува неговия ум. Разумът
се разпалва и неизбежно се прилепя към греха... Както е
известно, нравствеността е необходима предпоставка за
духовен живот. Ако човек не обладава нравствена
чистота, то той няма да може да получи Божията
благодат... Човекът страда от потребност да гледа нещо.
И това е тежка зависимост. Непрестанно гледайки
множество различни програми, човекът представа да
вижда Бога... Преди всичко, ние трябва да помогнем на
хората да се приближат до Бога и да започнат духовен живот.
Тогава в тях ще се появи съзнание за това, кое е добро,

и кое е лошо... За голямо съжаление, съвременния човек
е отвикнал да се бори с греха и е забравил даровете на
Светия Дух- радост, любов, мир, кротост, добродетел,
дълготърпение. Той, като блудния син, се отправя в
„далечна страна” и се храни с плодовете на греха. И за
това нашата единствена Майка, Хранителница и
Спасителка се явява Църквата. Идвайки, ние можем да
се насладим на даровете на Светия Дух. В своята същност,
всеки човек се нуждае от това, въпреки че често тръгва по
лъжлив път. Всички ние търсим тази радост, но на не много се
отдава да я намерят, тъй като само единици стъпват на пътя
към Църквата и Христос. По този път са вървели всички
светии, показвайки ни пример на живот към който е призван
да тръгне всеки един от нас. Сега човекът възлага своите
надежди само на материалните блага и даже потъвайки
в тях не открива щастие и радост, тъй като се намира
далече от Бога. Ако в нашето сърце и в нашия дом няма Бог,
ние пребиваваме в външната тъмнина, в състояние на крайно
нещастие и неудовлетвореност в своя живот, в състояние на
постоянно желание да греши. Това се явява една от причините
за тероризма и желанието да се убива. Ако в сърцето на човека
живее Бога, нима той ще иска да убие ближния? Разбира се
не. Човекът се отдалечава от Бога. И затова нашата задача и
едновременно огромната отговорност като представители на
Православната Църква- със своя личен пример да убедим
хората да дойдат при Бога, който може да се намери само
в Православната Църква. Истината е една, не може да
има 50% тук 50% там, 30% някъде на друго място.
Истината е единна. Истината- Светото Откровение. Всичко
останало- прах в очите, небивалици.
Щастлив е този човек, който желае да живее с
истината като истински представител на Православната
Църква.
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