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Abstract: it is very important for both christian children and their parents to see the practical benefit of 
their religion. if faith makes the child better able to cope with the tasks and challenges of life, it is almost cer-
tain that it will choose to keep it when it becomes big enough to make its choices in life. Parents will also have 
much greater confidence when they teach their child’s religious lessons. Perhaps the greatest proof that faith 
works, is the coping of growing christians with the practical tasks and activities of everyday life. the present 
study deals with the establishment of the indicators according to which religion is perceived as practically use-
ful and hence desired by the children and their parents, as well as finding specific directions for the realization 
of useful christian education. 

Keywords: christian education, postmodernism, consumption, useful, growing up. 

увод
днес, в епохата на постмодернизма, обществото издига в култ потреблението и полезността от кон-

суматорска гледна точка. когато един продукт е полезен, той се купува, дори цената му да е висока. да 
се преценява християнството от гледна точка на неговата практическа полезност, може да изглежда неу-
местно за поколението зрели християни, свикнали да служат на Бога безкористно. но ако не бъде отче-
тен съвременният начин на мислене при преподаването на вярата, може да има отлив на юноши от нея. 
последното всъщност е факт и представлява проблем, с който възпитателите християни – родители, све-
щенослужители, учители и др. – усилено се опитват да се справят. 

търсенето на полза от вярата в Бога не е въпрос, стоял на дневен ред в миналото. освен за някои хо-
ра, които, както пише в Библията, „мислят, че благочестието служи за печалба“ (1 тим. 6:5), наградата на 
християнина винаги е била духовна и несамоцелна. това включва радостта от Божието присъствие, слу-
женето на Бога, облагородяването на характера, спасението и вечния живот. В хармония с това отноше-
ние досегашните ръководства по християнска педагогика изтъкват като ползи възпитанието на такива ка-
чества на характера като жизнерадост, послушание, добродетелност, себевладеене, дисциплина [1]. оч-
акването на родителите от обучението по религия също се свързва с „изграждането на децата им като до-
бри граждани и християни“ [2]. Всичко това безспорно са ползи, но настъпилата промяна в мисленето до-
нася промяна в отношението към ценностите и тяхното степенуване, което по необходимост води до пре-
осмисляне на възпитателния подход.

Важно е да се отбележи, че в Библията се обръща внимание на ползата от следването на Бога (напр.: 
ис. 48:17, Лука 9:25, иоан 6:63, евр. 4:2). Затова може да се направи заключението, че полезността е ха-
рактерна черта на християнската религия и не е пренебрегната в Божието слово, а по-скоро е оставала на 
втори план до настоящата постмодерна епоха. днес ситуацията на криза и отлив на юноши от вярата из-
исква промяна в подхода на християнско възпитание. една възможна и многообещаваща посока на тър-
сене на такава промяна е практическата полезност.

1. потребителската нагласа на постмодерното общество 
много добър анализ на нагласата на постмодерния човек за консумиране прави големият полски со-

циолог Зигмунт Бауман (1925-2017). според него постмодерността е основана върху принципа на потреб-
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лението и незабавното удоволствие. това е реакция от дълго отлаганото наслаждаване на благата на жи-
вота и вместо това – натрупване на капитал или строене на новия свят, характерно за епохата на модер-
низма. постмодернистичният възглед за живота е свързан с разочарование от миналото и несигурност 
относно бъдещето; остава само днешният ден. Разумната сдържаност и пресметливост е заменена с въз-
приемане на объркаността като нещо естествено, в което емоциите и желанията имат приоритет [3]. 

Бауман казва, че „нашето общество е потребителско“ в същия смисъл, в който предишното, модерно-
то общество, е „произвеждащо“ [4]. произвеждане и потребление винаги е имало, но огромната разлика 
е в акцента. За да има ново потребление, е нужно „потребителското удовлетворение“ да бъде възможно 
най-кратко – това е в интерес на продавачите на стоки. такова съкращаване на времето се постига най-
ефикасно, когато потребителите са в състояние на трескава възбуда и невъзможност да задържат внима-
нието си дълго върху един обект. не е нужно обектите на потребление да бъдат качествени и трайни, на-
против. не е нужно дори да има някаква нужда – „обещанието и надеждата за удовлетворение предше-
стват нуждата“. обещанието не се и нуждае да познава нуждата – едно ново и неподозирано преживя-
ване се оказва вълнуващо приключение, а „добрият потребител е любител на приключенията“. появило-
то се ново желание предизвиква мъчение и прави обещанието особено изкушаващо. по такъв начин не 
намирането на продукта, а неговото търсене всъщност съдържа блаженството. стремежът на постмодер-
ния потребител не е да трупа притежания, а усещания. да бъдат задоволени всичките му желания, това е 
„най-зловещият от ужасите“ както на потребителя, така и на търговеца. 

оттук следва, че потребителите никога не трябва да бъдат оставяни да си почиват, те следва да бъдат 
„постоянно изкушавани“ с нови обещания, изникващи желания и неподозирани нужди. но процесът е 
двустранен – за да може пазарът да съблазнява потребителите, е необходимо да има „потребители, кои-
то искат да бъдат съблазнявани“. За разлика от производителите от епохата на модернизма, „живели от 
едно затягане на дупките на колана до друго“, техните внуци живеят „от едното изкушение до другото“. 
и това състояние носи маската на свободата на избора и волята, дори потребителите може да смятат, че 
управляват, защото могат да отказват да изберат всяка от възможностите, които им се предоставят. то-
ва, което не могат да откажат обаче, е да изберат някоя възможност – което „вече не е избор и възмож-
ност“ [4].

това трескаво състояние на неспирни желания се постига чрез още едно средство – страха. според 
Бауман основният страх на човека е „страхът от несигурността“, който при модернизма е в одеждите на 
„страха от излизането извън нормите – страх от отклонението и последващото наказание“, а днес това е 
„постмодерният страх от неадекватност“. тази неадекватност представлява неуспехът на човек да постиг-
не формата, която сам си задава, „каквато и да е тази форма“. неуспехът да дирижира собствения си жи-
вот и същевременно да оформя сам себе си според своите възгледи. този страх тласка човека към купу-
ване на нужните модели и средства за само-моделиране – купуване не само на материални неща. след 
като отговорността да избираш и да изграждаш собствената си форма е прекалено тежка, „на предложе-
нията на потребителския пазар не може да се оказва съпротива… те ще бъдат свободно избрани“. пред-
ложенията на материалния и духовния пазар са извънредно привлекателни, обещаващи всичко. и най-
важното – те предлагат „свободата да не се мисли за отговорността“. така страхът от неадекватност може 
да се разглежда и като причина, и като следствие от потребителския ентусиазъм, или, с други думи, „стра-
хът от неадекватност и потребителската лудост се усилват взаимно“ [5] .

известният френски философ и социолог Жил Липовецки (род. 1944) добавя нови детайли в тази по-
сока, а именно изследва причините и същността на консуматорската нагласа. В книгата си „парадоксал-
ното щастие“ разглежда явлението хиперконсумиране. то включва не само многото покупки, а и заси-
лен стремеж към по-добри условия на живот, по-силни емоционални преживявания, по-висока степен на 
удовлетворяване на желанията. авторът нарича непрекъснатото подобряване на жизнените условия „но-
вата религия“, защото се е превърнало в страст, върховна цел и идеал на развитите общества. но тази но-
ва религия, парадоксално и показателно, прониква „до отношенията в семейството и религията“, т.е. по-
лучава се сливане на двете религии в нещо ново по съществото си. по такъв начин неизбежно се проме-
ня отношението към религията в общоприетия смисъл. тази промяна следва да се очаква в посока полез-
ност, благоденствие, комфорт, усещания [6]. 

Характерно за homo consumericus е силното желание не само за материални удобства, но и за психи-
чески комфорт, добро самочувствие, холистично благополучие. В съответствие с това изобилстват техни-
ки за щастие, личностно развитие, а източните мъдрости и новите духовности се възприемат повсемест-
но. материализмът от първата вълна на консумеризма вече не е модерен, на пиедестал е трансформа-
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цията на душата, вътрешното щастие, самозачитането. консумиращият човек не вижда смисъла на стра-
данието, което е една от основните християнски категории. За него то е несъвместимо с благоденствие-
то, неговата основна цел. така тази нова хибридна постмодерна религия се различава значително от тра-
диционната. 

но въпреки хипертърсенето на щастие тревожността, стресът и депресията нарастват в обезпокоител-
ни размери. днес повече от всякога родителите влагат сили и средства в задоволяване на желанията на 
своите деца, като в същото време проблемите в поведението и психичните разстройства обхващат „едно 
на всеки осем деца“. това е тревожен сигнал за осмисляне на процеса и търсене на решение. Въпреки че 
средният стандарт на живота се покачва, все повече хора стават все по-бедни. Въпреки непрекъснатото 
повишаване на качеството на медицинските услуги расте броят на хипохондриците. Въпреки очаквания-
та за постигане на желаното щастие то се изплъзва. Затова Жил Липовецки нарича обществото на хипер-
консумирането „цивилизация на парадоксалното щастие“ [6]. 

и все пак големият социолог не е песимист по отношение на бъдещето на обществото. напротив, хора-
та имат основания за съществуване в други неща, различни от материалните. „идеалите за любов, истина, 
справедливост, алтруизъм“ продължават да имат място в съзнанието, душата и действията на хората в наше 
време. това дава перспектива за ново бъдещо осмисляне както на консумирането, така и на щастието. Ве-
роятно след доста време ще дойде пренареждане на ценностите, ще дойдат други приоритети и представи. 

В превключването от вещ на вещ Липовецки съзира надеждата на консуматора „да превключи собст-
вения си живот“. остаряването на преживяването потиска, вроденото желание за вечна младост нами-
ра израз в усилване на преживяването в настоящето. интересен феномен се наблюдава при хората, кои-
то стават „изцяло отговорни за своя свят“ – тогава те започват да търсят начини „да се правят на деца“. 
това е свързано с „оттеглянето на боговете“ и стоварването на твърде тежка отговорност върху индиви-
да – да управлява своя живот, семейство и други хора. тази тежест го тласка към инфантилизъм, към за-
връщане в миналото, когато животът е бил пълен с игри. ако за модерния разум е характерно търсенето 
на смисъла, то за постмодерния човек е свойствено по-скоро бягството от смисъла и всекидневния жи-
вот, търсенето на „безотговорност, която изживяваме с удоволствие“. такава отмора и безгрижие се ре-
ализира в „развлекателни паркове, видеоигри, електронни преобличания на „аза“, телевизионна реал-
ност, trash-tv“ [6].

и така, може да се обобщи, че постмодерността е нов и принципно различен етап от живота на об-
ществото, в който консуматорството е една от основните характерни черти. Логично е да се очаква, че то-
ва ще рефлектира върху възприятията и начина на мислене на подрастващите от християнските семей-
ства и църкви и ще причинява в тях вътрешно напрежение между посланията на обществото и на роди-
телите, свещенослужителите и учителите християни, които ги възпитават. нужно е да се отиде по-нататък 
и да се разбере естеството на това напрежение, за да може да се създадат стратегии за адекватно хрис-
тиянско възпитание. 

2. приложения на анализа на постмодерното консуматорско общество в християнското възпита-
ние

от анализа на постмодерното общество биха могли да бъдат направени следните приложения в хрис-
тиянското възпитание: 

2.1. подрастващите се нуждаят от създаване на желания и вълнуващи преживявания, свързани с 
религията, за да я пожелаят

подрастващите в постмодерната епоха са получатели чрез медиите на послания, съдържащи новия 
код на обществото – потреблението. те са настоятелни в своите искания за задоволяване на желанията 
си за материални придобивки и за удоволствия. като оформящи се в глобализирания постмодерен свят, 
те са любители на приключения, търсачи на усещания. В такъв случай може да се очаква, че тази нагла-
са ще бъде приложена и към религията. последната може да бъде избрана само ако удовлетворява сил-
но желание. 

така се стига до необходимостта вярата да бъде представяна привлекателно пред подрастващите. не-
обходимо е тя да бъде почувствана от тях като доставяща най-хубавите неща на света, които не биха мог-
ли да бъдат намерени никъде другаде. това всъщност е самата истина, важното е подходът на преподава-
не в наше време да бъде целенасочено фокусиран върху привлекателността и превъзходството на хрис-
тиянската вяра. няма опасност тя да бъде надценена – в свещеното писание вярата е наречена „по-дра-
гоценна от… злато“ (1 петр. 1:7). 
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от друга страна, необходимо е преподаването на вярата да бъде вълнуващо приключение за подра-
стващите, при което всеки следващ ден да носи нови преживявания и познания. нужно е желанието да 
бъде ежедневно поддържано, обновявано, предефинирано. За родителите това означава много труд, 
старания и креативност, но усилията ще бъдат оправдани. Важно е всеки ден да се провежда семейно 
богослужение, което да бъде кратко (10-15 минути), интересно и динамично. да включва пеене, четене, 
споделяне и молитва. нужно е да се използва Библията, други духовни книги и сборници с песни. добре 
е децата активно да се включват в избирането на темите и в подготовката. ако кажат, че не им е било ин-
тересно, личното ангажиране в следващото богослужение ще поправи отношението им.

В пълна хармония с постмодерната наслада от търсенето на обекта на желание може да бъде пред-
ставено търсенето на господа: „ако го търсиш като сребро и го издирваш като съкровище... ще намериш 
познание за Бога.“ (притчи 2:4-5)

много е важно децата да бъдат приучени към лична молитва, която да бъде не само монолог, а да 
включва и търсене на Бога. това търсене може да ангажира вниманието и силите на подрастващите и да 
им предостави сигурно удовлетворение.

В църквата и в училище, където има събрани повече деца, е целесъобразно да се провеждат групови 
занятия с цел общи интересни и полезни преживявания. много добри тренинги за формиране на умения 
и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда предлага магдалена Легкоступ [7]. те могат да 
бъдат прилагани и адаптирани за различни детски групи. 

2.2. подрастващите биха избрали религията, ако разбират ползата от нея
не може да се очаква, че подрастващите ще обърнат гръб на постоянно предлаганите изкушения от 

медиите и средата. много вероятно е страхът от неадекватност да ги тласне към съобразяване с постмо-
дерната култура за сметка на съобразяването с вярата на техните родители. тази вяра е в позицията да 
се конкурира ежедневно с много други неща, материални и духовни. За повечето подрастващи религия-
та е един от продуктите на пазара на обществото. тя може да бъде избрана само ако те я намират за из-
ключително полезна. ако това не е така, би било естествено в детска възраст те да ходят на църква заед-
но с родителите си, но с настъпването на пубертета или малко по-късно да спрат за неопределено време.

кое придава усещането за полезност на вярата? какво можем да получим от иисус Христос? този въ-
прос може да звучи егоистично, но постмодерните хора искат да знаят именно това. и ако родителите и 
християнските възпитатели не знаят какво получават от него, няма да впечатлят подрастващите с мотиви-
те си, че го обичат и му служат. освен това въпросът вече е зададен в Библията от св. ап. петър: „ето, ние 
оставихме всичко и те последвахме; какво, прочее, ще стане с нас?: (мат. 19:27). За това питане иисус не 
упреква апостола в егоизъм, а му обяснява ползите от следването на Христос.

според свещеното писание на новия Завет някои от най-големите ползи са следните: 
- помощ (евр. 13:6)
помощта в решаването на всякакви проблеми е огромна полза. тук родителите следва да обясняват 

на децата си, че е много важно да постоянстват в молитва и че Бог невинаги отговаря, както ние искаме, 
а както е най-добре за нас. 

- Благословение (пс. 111:2-3)
това включва най-хубавите духовни и материални неща като добро здраве, благороден характер, до-

бре подреден живот, здраво семейство. но и тук е нужно родителите да разясняват, че поради греха стра-
данията съществуват и понякога не подминават и християните. с Божията помощ обаче можем да побе-
дим.

- приятелство
скъпоценна привилегия за всички Божии деца е приятелството с иисус Христос, за което самият той 

говори в евангелието: „Вие сте ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви аз заповядвам. не ви на-
ричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви ка-
зах всичко, що съм чул от отца си“ (иоан 15:14-15).

Важно е на подрастващите да се обяснява, че хората са по-скъпи от материалните неща и че най-скъ-
пото, което имаме на земята, са приятелите. За да помогнат на децата си да изградят приятелство с Бога, 
родителите е нужно сами да станат приятели с тях – това не е рушене на родителския авторитет. 

- спасение
За вярващия християнин спасението, т.е. вечният живот, е най-големият подарък, който получава ка-

то следствие от вярата си (1 петр. 1:9). но това събитие в края на живота изглежда твърде далечно за не-
опитните и неутвърдени подрастващи, затова не е сред техните първи критерии за оценка на ползата от 
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християнството. независимо от това то определено е полза, която никъде другаде не могат да получат и 
без която другите ползи нямат голям смисъл (1 кор. 15:19). 

2.3. подрастващите се нуждаят от култивиране на постоянство, за да останат с религията
Въпреки че е важно родители и възпитатели да се погрижат да предоставят на децата ежедневно 

вълнуващо религиозно преживяване и насочване на желанията към удовлетворяване чрез вярата в Бога, 
постмодерните желания са променливи и непостоянни. днешното общество предава послания за честа 
смяна на желанията и обектите за тяхното удовлетворяване. превключването между вещите и превъплъ-
щаването в различни роли чрез електронни игри и телевизия е част от живота на човека от обществото на 
хиперконсумиране. а това съвпада и с възрастта на подрастващите и настъпването на пубертета – експе-
риментиране в търсене на идентичност [8]. превъплъщаването в ролите на различни герои е в съответ-
ствие с пубертетната нагласа за търсене на самия себе си. и ако родителите правят същото, може да се оч-
аква, че ще се получи наслагване и резонанс в детето. нужно е да се предвиди какви биха били последи-
ците тогава. макар и родителите да не „превключват“ своята религия, докато превключват от вещ на вещ 
или от канал на канал, децата може да го направят. от друга страна, ако подрастващите виждат, че кога-
то са уморени или имат проблеми, родителите им намират сили в общуването с Бога чрез изучаване на 
Библията и молитва, вместо да седнат пред телевизора и да гледат безразборно, вероятно ще последват 
техния пример. Християнинът, за разлика от невярващия, не е принуден да носи непосилния товар сам да 
отговаря за живота си и за семейството си, от който да иска да се спаси чрез инфантилизъм или бягство от 
действителността, защото има Бога. изработването на лична жива вяра, която действа, предшества въз-
питаването на такава в децата. 

макар че е нужно съобразяване с характеристиките на постмодерната епоха, непостоянството е чер-
та, която следва да бъде конфронтирана (деян. 14:22).

полезно би било обаче да се даде отдушник на внушаваното от средата непостоянство, като то се за-
мени с разумно и приятно разнообразие. 

и така, постмодерната нагласа за консумиране и търсене на полза би могла да бъде успешно задово-
лена чрез християнската вяра. За целта е необходимо последната да бъде представена привлекателно, 
така че да бъде пожелана, но и да има за своя цена ежедневни усилия в търсенето на Бога. полезността 
на вярата в Бога се изразява в получаваните от него помощ, благословение, приятелство и спасение, кои-
то следва ежедневно да бъдат утвърждавани пред подрастващите. Важно е също те да бъдат възпитава-
ни в постоянство и вярност. 

заключение
това теоретическо изследване на постмодерната ситуация на консуматорство и преценка на нещата 

според тяхната практическа полезност изведе някои принципи, които може да се окажат много ефектив-
ни в християнското възпитание, но следва да бъдат проверени на практика. отчитането на потребител-
ската нагласа на сегашното общество и особено на младото поколение е задължително при определяне 
на възпитателния подход. не е сериозно обаче да се разчита само на тази корекция във възпитателната 
стратегия – необходимо е комплексно отчитане на характеристиките на времето и съответно изработване 
на цялостна програма за адекватно на днешния ден християнско възпитание. това обаче може да бъде 
постигнато в по-мащабно изследване от настоящото.
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