Защо е необходимо изучаването на Религия
(християнство – православие)?
В днешно време когато медийното пространство е пренаситено от
вести за убийства, грабежи и като цяло криминализиране сред наймладите, когато пред очите ни расте поколение, което не може дори да
изгради ценности, а какво остава да ги отстоява, сме изправени пред дълга
и отговорността да потърсим изхода, за да осигурим бъдеще.
Не е тайна, че традиционните нравствени ценности, чийто носител е
религията, винаги са се култивирали в семейната среда. Проблемът е, че
точно родителите принадлежат на онези поколения, които са лишени
от знанието за вярата – едни са формирани във времето отпреди
промяната през 1989 г., а други с нищо не са приобщени към
религиозното знание, при все че изминаха повече от три десетилетия след
тази промяна.
Все още няма повсеместно утвърдена форма за запознаване с
веровите истини на Православието в нашите училища. Но нали именно в
европейските училища има занятия с изучаване на религиозните ценности
на традиционното вероизповедание.
Да, в България има немалко области, където това обучение е вече
налично. Изучаването на Религия (християнство-православие) като
задължителен предмет ще даде шанс да се запълни вакуума на
религиозното невежество и да се премахне дефицита на нравственост сред
подрастващите.
Нека оставим това знание като отворена книга на училищния чин.
Нека детето да може да надникне в нея и да научи, че е добре да почита
майка си и баща си. Да научи пътя към храма, а не хлъзгавите пътеки на
гибелната сектантска псевдодуховност. Да научи, че освен материалното,
съществуват и други неща, много по-ценни.
Нека не лишаваме своите деца от исконно нужното знание, което
самите ние, техните родители, не можем да им дадем. Докато ние живяхме
в силова държава, където моралът беше строг, а институциите силни, то
днес децата нямат ориентир в един разпадащ се свят на алтернативи,
където насилието, бленуваното благоденствие в чужбина, виртуалните
игри и твърде реалните наркотици стават единствените им опорни точки.
Да се обърнем към родното ни верую, към религията на нашите
деди, която запази българщината във векове на най-страшен гнет, за да
внесем в детските умове и сърца светлината на познанието, съхранила
нашия народ.

