ивеем в постмодерния свят, където
идеологиите са отстъпили място на
прагматизма, традициите постепенно отмират,
хората се отчуждават и се изолират. Основните
ориентири на днешния човек са просперитет, богатство, власт (повече за постмодерното общество ще прочетете в статията на Тодор Велчев
"Постмодерната ситуация").

ни, да ходатайстваме, да стоим в пролома пред
Бога за тези, които не умеят или не искат да го
правят (как да постигнем това, ще прочетете в
статията на Светлана Еропкина "Да застанеш в
пролома").

Като християни сме граждани на идващото
Божие царство, но и на този свят. И като граждани на този свят не можем да не се интересуваме
от положението му, защото сме отговорни за съдбата на света, в който Господ ни е поставил. Наш
дълг е да се молим за спасението на обществото

За да чуят нашето благовестие хората, за които се молим, е нужно да се съобразим с техните
търсения. Водещо за постмодерния човек е търсенето на неговата идентичност. По-подробно тази
актуална тема във връзка и с присъединяването ни
към Европейския съюз е разкрита в материала "Бъл-

гаринът на прага на Европа или да се завърнеш в бащината къща" от Калина Сотирова.
В периода преди модерния човек няма индивидуално самосъзнание. Той се отъждествява с обществото, в което живее. Индивидуалното самосъзнание
се поражда в периода на Реформацията, когато се
набляга на личното спасение. Подхваната от хуманистите, идеята преминава в превъзвисяване на човека, който обаче все още остава вграден в обществото. По времето на постмодернизма човекът се откъсва от обществото, индивидуализмът
го води дотам, че започва да се самообожествява,
издига си сам идоли, на които се покланя. На този
проблем е посветена статията на Калин Михайлов

"Култът към Ваал и нашата съвременност". Той избира отделни групи, с които се отъждествява. Нека
да му помогнем да осъзнае, че без да се идентифицира с Христос, е невъзможно да осъществи
всичко, вложено в него, той ще се
самозалъгва и ще затъва в разочарование от поредните преходни
идентификации, в които търси
спасение.

