
БРЕМЕННА СЪМ

Преди твоята невръстна 
дъщеря да ти каже:

РОДИТЕЛИТЕ НЕ СА 
ДЛЪЖНИ ДА ИЗНАСЯТ 
ЛЕКЦИИ НА ДЕТЕТО 
СИ, ЧЕ НЕ БИВА ДА 
ВОДИ СЕКСУАЛЕН 
ЖИВОТ ПРЕДИ 
БРАКА. ДОСТАТЪЧНО 
ЩЕ БЪДЕ ТЯХНАТА 
ВЗАИМНА ЛЮБОВ И 
УВАЖЕНИЕ ДА ПОКАЗВА 
БРАЧНОТО ЛОЖЕ КАТО 
„СВЕТАЯ СВЕТИХ“ НА 
СЕМЕЙСТВОТО

Как би трябвало да постъпи един баща, когато невръстната му 

дъщеря заяви, че е бременна? Според мен би трябвало да се 

удари в гърдите и да каже:

„Мила дъще! Прости ми, че не можах да те обичам както подо-

бава! Прости ми, че не съумявах да ти покажа своята любов! 

Прости ми, че по моя вина си търсила любовта в леглото на този 

мъж.“ Защото най-често проблемът е банално прост – поради 

липсата на бащинска любов дъщерята е търсела доказателства за 

своята привлекателност другаде.

Предполагам, че повечето от роди-

телите ще се съгласят с мен, че най-

добре щеше да бъде, ако любимата 

дъщеря беше забременяла едва след 

сватбата. Но за съжаление те не винаги 

са съгласни, че предбрачната чистота 

е единствената гаранция за това. Тя 

е значително по-добра осигуровка 

срещу извънбрачна бременност и вене-

рически болести, отколкото презерва-

тивите. Ако обаче някой от родителите 

споделя моето мнение, би трябвало да 

зададем въпроса: „Какво могат и какво 

би трябвало да направят родителите, за 

да предпазят своето дете от прекалено 

ранна сексуална активност?“

Преди всичко родителите би трябвало 

да ревизират собствените си възгледи за 

брачната чистота. Би могло да се каже, че 

има две възможности: или да направят 

свято собственото си брачно съжител-

ство, подчинявайки го на изискванията 

на Божията любов, или да са готови 

тялото на собствената им дъщеря да бъде 

профанирано. Имам предвид възпита-

нието чрез личния пример, който може 

да възпре детето пред извършването на 

непоправима грешка. Родителите не са 

длъжни да изнасят лекции на детето 

си, че не бива да води сексуален живот 

преди брака. Достатъчно ще бъде тяхната 

взаимна любов и уважение да показва 

брачното ложе като „Светая Светих“ на 

семейството, където се извършва чудото 

на зачеването на живота, а не чифтосване 

на самец и самка, разпалвани от нагона. 

Очевидно е, че е необходимо най-напред 

да изработим подобно уважение към 

сексуалното съжителство у нас самите. 

Очевидно е също така и че много фак-

тори ни пречат в това.

Ще спомена само най-важните. 

Определено профаниране на свещената 

същност на съпружеското съжителство 

е използването на контрацептиви или 

живеенето с „контрацептивна нагласа“, 

произтичаща от отхвърлянето на Божи-

ята концепция за брака. Нали говорим 

за свещения акт на взаимопрониква-

нето на двама души, плод на което 

е новият живот? Защо тогава се прес-

труваме, че съпругът и съпругата се 

свързват в едно, когато между тях има 

презерватив или друго контрацептивно 

средство. Това не е никакво телесно-

духовно единение, а само лицемерие, 

задоволяване на собствения егоизъм. 

Когато използваме контрацептивни 

средства, ние по един или друг начин 

лишаваме от святост интимното брачно 

съжителство. Ако обаче искаме да 

направим свято нашето съжителство 

и да го издигнем до ранга, даден му от 

Бога – т.е. на знак на тайнството Брак, – 

да изпитваме взаимна любов в любовта 

на Христос, трябва веднъж завинаги да 

отхвърлим контрацептивите (за сред-

ствата, предизвикващи ранен аборт, 

мисля, че не е необходимо да споме-

навам). Най-важна обаче е грижата за 
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духовния живот – всекидневната обща 

молитва на съпрузите, пребъдването 

в освещаваща благодат и редовното 

пристъпване към тайнствата Покаяние 

и Евхаристия, които правят способен 

да обича всеки, който досега не е мо-

жел да обича, понеже се е намирал 

в състояние на тежък грях.

След това трябва да очистим нашите 

умове от разврата във всяка негова 

форма. Уви, много често някои популя-

ризират разврата - дори без да осъзнават 

това, - като гледат еротични и порно-

графски филми или снимки, разказват 

цинични вицове и нецензурни исто-

рийки и дори тогава, когато не реаги-

рат по подходящ начин на аморалните 

прояви в обществения живот. Нима 

не трябва да се противопоставяме на 

просташките реклами, натрапвани ни 

денонощно чрез телевизията, списани-

ята и вестниците, билбордовете и др. 

Вместо това се преструваме, че всеки 

има право да рекламира, каквото му 

хареса. Нека помним обаче, че тези 

реклами могат да накарат някой младеж 

да посегне към материали, които ще го 

насърчат да се възползва от тялото на 

вашата дъщеря… Тогава ще бъде вече 

прекалено късно да се оплакваме, че 

младежта е толкова разпусната – нали 

сами сме показали на младите хора, че 

на нас не ни пречи, когато открито се 

пропагандира разюздаността…

Поредната стъпка, която би трябвало 

да направим, е да насърчим нашите 

дъщери да не се обличат предизви-

кателно. Не става въпрос за забрана, 

а само да накараме девойката да осъз-

нае, че голият пъп или разголените 

гърди наистина могат да предизвикат 

възбуда у младежа. А когато един 

младеж е възбуден, му е много трудно 

да се владее. Тогава става глух за раз-

личните аргументи, струва му се, че 

всичко ще бъде наред, че нищо няма да 

се случи, а ако все пак девойката откаже 

интимно съжителство, ще се почувства 

обиден. Нима не е по-лесно просто да не 

въздействаме на въображението му?

И тук ролята на бащата е незаме-

нима. Девойката често се облича пре-

дизвикателно, защото иска да изглежда 

привлекателна. На нея й харесва, че 

младежите я заглеждат и закачат. По 

този начин девойката търси потвърж-

дение на своята привлекателност 

и женственост. За съжаление много 

често, търсейки подобно потвърж-

дение, тя влиза в леглото на първия 

срещнат младеж… И най-често това 

е следствие и от факта, че баща й не 

забелязва нейните женски качества 

или не показва, че ги е забелязал.

Да, скъпи бащи! Ние сме мъжете, 

които би трябвало най-напред да оценят 

красотата на своите дъщери. От нас те 

трябва да чуят за пръв път, че започват 

да приличат на жени, че са стройни 

и красиви, че роклята им отива. Всеки 

от нас би трябвало да бъде мъжът, при-

ласкал невръстната си дъщеря в момент 

на емоционална криза. Ние би трябвало 

да бъдем за нея подкрепа и източник на 

чувство за сигурност.

За съжаление много бащи се стра-

хуват да покажат на подрастващата си 

дъщеря своите чувства, да й направят 

комплимент, да я прегърнат. Защо? 

Понеже в тяхното съзнание възникват 

веднага неприлични асоциации, подси-

лени от медийния шум около случаите 

на педофилия. Обаче пред лицето на 

факта, че девойката наистина се нуждае 

от бащинската любов, мъжът трябва да 

очисти съзнанието си от всичко, което 

би могло да обърка неговата бащинска 

връзка с дъщеря му, и да отвори за нея 

обятията си. И ето че отново се връщаме 

към необходимостта от ревизиране 

и очистване на собствените нагласи.

Някога трябва да започнем. Първите 

стъпки могат да бъдат наистина трудни 

– в зависимост от това доколко дълбоко 

сме затънали в порнографията и кон-

трацептивите. Ала нека не се колебаем 

и нека направим тази първа крачка към 

освещаването на собственото брачно 

ложе и към спасяването на своите 

дъщери от разврата. Струва си да поло-

жим усилието изцяло да поверим себе 

си на Бога чрез всекидневната молитва 

и чрез привдигането след всеки грях, за 

да осигурим Божия благослов на своята 

дъщеря, на бъдещия й съпруг и на тех-

ните деца. Не бива да отлагаме!

Мирослав Руцки 
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