В Русия вече няма да кръщават и венчават всеки, изявил желание за това, без предварителна подго
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Москва. Синодалният Отдел за религиозно образование и катехизация е разработил
проект "За религиозно-образователно и катехизическо служение в Руската
Православна Църква." Документът бе публикуван на портала "Патриаршия.ру".
"В оглашение трябва да преминат всички възрастни и деца над 12-годишна възраст,
които желаят да приемат Кръщението. Недопустимо е да се извърши това тайнство над
хора, които не желаят да се подготвят за него.", се казва в документа.
Необходимите условия за тайнството на Кръщението е Православна вяра и покаяние.

Тайнството Кръщение не може да се извърши над хора, които отричат основните
истини на Православната християнска вяра и морал. Тайнството на Кръщението не
може да бъде разрешено на хората, които искат да бъдат кръстени от суеверни
причини, това за съжаление е масов случай и у нас. Препоръчително е да се отложи
извършването на тайнството Кръщение до момента на осъзнаване от човека на
истинското значение на това тайнство.

Крайната цел на оглашението се явява вцърковлението на хората, които трябва
осъзнато да влязат в Църквата, като Тяло Христово и свят народ.
Във всеки случай, продължителността и обхвата на оглашението, трябва да се
определи от един свещеник или мирянин-катехизатор, с любов и проницателност.
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В случай на кръщаване на хората, които са болни или в смъртна опасност,
вцърковяването трябва да се извърши след Кръщението възможно най-скоро.
Поради невцърковеността на мнозинство от хората, желаещи да се венчаят е
необходимо преди тайнството на брака задължително да се проведат подготвителни
беседи, по време на които един свещеник или катехизатор-мирянин, трябва да обясни
важността и отговорността на християнското разбиране за любовта между един мъж и
една жена, да обясни смисъла и значението на семейния живот в светлината на
Писанието и Православното учение за Спасението.
Както у нас, така и в Русия има огромна разлика между тези, които наричат себе си
православни и тези, които действително са такива. Според различни анкети - от 60 до
80% от населението се самоопределят, като православни, без да са вцърковени, а
делът на вцърковените, редовно участващи в църковния живот - от 10 до 30%.
От Руската Патриаршия се надяват с тези предварителни беседи да се намали тази
разлика.
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