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"Отвори ми дверите на
покаянието, Животодателю,

защото духът ми подранява към
Твоя свят храм, като нося

телесния храм цял осквернен. Но
като щедър очисти ме с

добросърдечната Си милост.!"
(стихира гл.8)

   Стенопис от параклис „Св. Николай“ - Св. Влас.
                   Автор – Елена Карагеоргиева

Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний за началото на
Великия пост

Отново сме на прага на един благодатен период за нашето духовно израстване.
Отново е време да направим равносметка на нашия живот. Отново светата Църква ни
зове  да  отворим душите  си  за  Спасителя,  като  ги  очистим  първо  от  всеки  грях  и
нечистота.  Отново  Бог  ни  удостоява  със  спасителния  период  на  Светата
Четеридесятница. Отново е времето на Великия пост! 

Сам Господ Иисус Христос освети поста с личния Си пример и го посочи на
човека като източник на духовни и морални сили: „Тогава Иисус биде отведен от Духа
в  пустинята,  за  да  бъде  изкушен  от  дявола;  и  като  пости  четиридесет  дни  и
четиридесет нощи, най-после огладня.“(Мат. 4:1-2) Безгрешният Иисус, абсолютната
чистота, пости не за Себе Си, а за нас, за да ни даде пример как да се подготвим за
борба  със  злото  и  изкушенията  на  дявола.  От нас  се  иска  да  Му подражаваме,  да
постим и така да постигнем нравствено съвършенство.  Ето че тук можем да дадем
прост отговор на това що е постът. Той е въздържание от някои телесни храни, които
понякога вредят на човека и го насочват към греховни страсти. Заедно с това постът е
въздържание от злото, от всичко изобщо, което петни човека. „Аз зная - говори св. Ап.
Павел от  името  на  обикновените  човеци,  -  че  в  мен,  сиреч  в  плътта  ми,  не  живее
доброто;  защото  желание  за  добро  има  у  мене,  но  да  го  върша  не  намирам  сили.
Защото, не доброто, което искам, правя, а злото, което не искам, него върша.“ (Рим.
§:18-19) Още древногръцкият философ Платон е казал, че въздържанието е юзда за
обуздаване на страстите. 
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Светите  Отци  на  църквата  считат  поста  за  регулатор  на  телесния  живот:
„Въздържанието от храна ослабя силата на плътта и усилва духа“- говори св. Йоан
Златоуст.  „Истинският пост е  отдалечаване от зли работи,  той е духовен възход за
всички“- твърди св. Василий Велики. „Постът е предпазване за душата и съжител за
тялото‘- напомня св. Ефрем Сирин. „Ако ви питат,  защо постите и се мъчите - учи
блажени Августин – отговорете: буйния кон, който не може да бъде обуздан от юзда,
по необходимост усмиряват с  глад и жажда“. Постът е  необходим за укрепване на
слабата ни воля и нравствените ни сили!

Нужно е каляване и упражняване на волята в постоянство към доброто и едно
от средствата за това е именно постът. Волята на този, който живее по плътските си
похоти,  не  може да постоянства  в  доброто.  „Ние всички -  говори св.  ап.  Павел на
ефесяни - живеехме някога според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на
плътта и на помислите, и по естество бяхме, както и другите, чада на гнева.“ (Еф.2:3)
От тук  виждаме,  че постът е  особено необходим и неразделен спътник по пътя на
покаянието.  Както е невъзможно огънят да гори във вода,  така  е  и невъзможно да
съществува  покаяние сред море от развилнели се лоши страсти.  Постът е  време за
самоизпитание,  за  разкаяние  и  въздържание  от  греха,  а  без  такова  въздържание
покаянието се явява безплодно. Ако постът бъде механически, то той също се явява
безплоден, защото каква полза за човека, ако той пости и в същото време мисли за
гнусни дела; ако тялото му се отказва от любима храна, а душата му тъне в грехове;
ако не яде месо, а безчести ближния, клевети, подиграва се и ругае; ако не пие вино, а
се опиянява от жаждата за отмъщение?!

Както видяхте, постът е важна необходимост за нашето спасение, затова нека
постим  истински  и  достойно!  Да  се  въздържаме  не  само  от  някои  храни,  но  и  от
лошите помисли, отбягвайки съблазните!  Да се молим често,  горещо и искрено,  да
бъдем милосърдни! Само такъв пост ще ни принесе духовна полза, а той е необходим
за нашето лично благо, за нравственото ни усъвършенстване и душевното ни спасение!
Нека останем верни, с послушание към всички постановления, установени от светата
ни Църква, нека бъдем не само слушатели, а и творци! 

Психология на обидата

Св.Йоан Шанхайски и Сан-Франциски

Наричан  „апостол  на  последните  времена“,  св.  Йоан  Максимович  (1896-1966),
архиепископ Шанхайски и Сан Франциски, е бил почитан като светец още приживе
заради праведния, сурово аскетичен живот, и многобройните си чудеса като лечител
безсребреник и утешител на хората. Архиерей на Руската задгранична църква, той е
служил  в  Азия,  Европа  и  Америка,  като  е  обгрижвал  паството  си  с  пълна
всеотдайност, любов и морален авторитет. Канонизиран е през 1994 г. Нетленните
му мощи се намират в Сиатъл, САЩ, където е завършил земния си живот.        

Несъвършенството на човешката душа се проявява в това, че забравя важното и
помни суетното; че забравя това, което би трябвало да помни, и помни оновa, което би
трябвало да забрави. Поради това можем да запитаме всеки: "Кажи ми какво забравяш
и какво помниш, и аз ще ти кажа кой си".

Всички знаем какво значи обида, защото са ни обиждали и сме се обиждали.
Без  да  съзнава,  всеки,  който  обижда,  и  всеки,  който  се  обижда,  наранява  себе  си,
защото се лишава сам от слънцето на любовта. Обиждащият наранява не само душата,
но  и  тялото  си:  злите  чувства  пораждат  болезнено  телесно  напрежение,  което  се
отразява на цялостното физическо състояние и дори на обмяната на веществата. Но и
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обиждащият се не постъпва разумно, като се наранява сам. Би трябвало да се закрием
със светлия щит на правдата от обидите и да не им обръщаме внимание.

Обидата бива понякога несъзнавана. Нанасянето на обида произтича от самата
гордост,  от желанието да унизиш, от отмъстителността и злобата,  от славолюбието,
завистта и егоизма или просто от душевна нечувствителност и нравствено безчувствие.
Обикновено  най-безочливо  обижда  хората  работодателят  (индивидуален  или
колективен:  организация,  институция,  държава),  експлоатирайки  ги  не  само
икономически, но и нравствено. Експлоатацията може и да не е свързана с някакви
чувства на неприязън, тя може да бъде просто нравствено безчувствие, приемане на
другия като средство. Такъв подход понякога се оправдава с най-възвишени мотиви.
Например, съвременните бездушни социални планирания, които въобще не забелязват
живия  човек,  се  кичат  с  хуманни  фрази.  Смъртно  обиден  за  човека  е  и  самият
утилитарен  материалистически  подход  към  безсмъртната  човешка  душа  (както
свързваната  със  самоцелни  наслади  представа  за  щастие  е  обидна  за  човешката
свобода). Откритие на съвременността са и опитите да се обижда и самия Бог и вярата
(като се изписва святото име с малка буква или годината на рождението Му се обявява
за анонимно начало на "нова ера",  започваща неизвестно от какво).  Но Бога,  приел
цялото човешко естество, без да приеме греха, човек може да обиди още по-малко,
отколкото съзвездието Орион или Лебед. Бог страда като човек, но не се обижда като
човек. Хулителите нанасят обида само на живота си.

Чувство за справедливост и състрадание обаче може да има и материалистът,
въпреки  неговите  материалистически  теории.  Като  човек,  невярващият  може  да
притежава  изострено  нравствено  чувство.  А  се  случва  и  обратното:  сърцето  на
вярващия в Бога да се изпълни (срещу духа на тази вяра) с алчност и безсърдечие.  

Както "неверието" на невярващия може да се окаже само на върха на езика му,
така и "вярата в Бога" се оказва понякога на върха на езика на вярващия. Вярата в Бога
не е теоретическа декларация. Човек обижда човека със своята зла (или не достатъчно
добра) воля. И всички тези безчислени "молекулярни" обиди, цялото наше лично и
обществено зло, пораждат в света онези буреносни облаци на конфликтите, войните и
душевни осакатявания, от които се гърчи цялото човечество и поради които може би,
ще бъде изтребено.

В  предишни  времена  в  името  на  вярата  в  Бога  царе  и  народни  водачи  са
обиждали невярващите (или вярващи не като тях самите). Сега в много страни на света
невярващите  обиждат  вярващите.  На  човека  обаче  е  казано:  Знаеш заповедите:  не
прелюбодействай,  не  убивай,  на  кради;  не  лъжесвидетелствай;  не  обиждай…  (срв.
Марк 10: 19). Но ако злото е станало и обидата е пусната на свобода - трябва да ѝ се
противопоставят търпение и внимание - "необидчивост". В преодоляването на злото
влиза и преодоляването на обидчивостта.

Ние, хората, твърде лесно се обиждаме един друг. И още по-лесно се обиждаме.
Обиждаме  се  дори  ако  никой  не  ни  обижда.  Понякога  просто  ни  се  иска  да  се
почувстваме обидени и в това се проявява порочната човешка инфантилност и нашето
участие  в това зло.  Детето  понякога  иска  да се  разплаче не защото майка му го е
обидила, а просто защото внезапно сладко му се е приискало да се почувства (и най-
вече да  се  покаже)  обидено.  Това е  просто душевна  незрялост.  Ако се  поддава на
такива желания, човек може да остане такъв през целия си живот.

Активният  егоист  обижда,  пасивният  -  се  обижда.  Обидите  на  активните  и
обидчивостта  на  пасивните  егоисти  много  объркват  живота  ни.  Изходът  от  тези
състояния е само един - към духовната свобода: да не обиждаме никого и да не се
обиждаме никому.

 Превод: Михаил Шиндаров
Публикувано в „Двери на православието“
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ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Храмът е отворен от 9:00 ч. всеки неделен ден и в посочените празнични дни.
Утринното богослужение започва от 9:30/10:00, а св. литургия - от 10:30.

Възможност за изповед: до началото на литургията. 

Март 201  8

04.03. – 2 Неделя на Великия пост – Св. Григорий Палама. Василиева литургия. 
Неделно училище за деца.

07.03. – Сряда – 19,00 ч. – Преждеосвещена литургия.

10.03.- Cъбота – 15,30 ч. – Десети юбилеен концерт на Асоциацията за изследване на
ранното християнство (EECHO) с участие на нашия хор – Eglise Saint-Eugène Sainte-
Cécile – 4 rue du Conservatoire Paris 9e

11.03. – 3 Неделя на Великия пост – Кръстопоклонна. Василиева литургия.

18.03.-  4  Неделя  на  Великия  пост  –  Преп.  Йоан  Лествичник. Василиева  литургия.
Катехизис за възрастни.

23.03. – Петък – 19,00 ч. – Малко повечерие с целия Богородичен акатист.

25.03.  –  5  Неделя  на  Великия  пост  :  на  преп.  Мария  Египетска.  Благовещение.
Златоустова  литургия. Неделно  училище. 18h00.  –  Велик  Маслосвет  –  Храм
“Знамение на св. Богородица“ – 87, boulevard Exelmans – 16e Paris.

31.03. – Лазарова събота – 10:00 - Архиерейска св. литургия в новата руска катедрала
„Света Троица“ – срещу Българското посолство.

Април 201  8

01.04. – 6 Неделя на Великия пост – Връбница – Цветница. 09,00 ч. – Утреня, 10,30 ч. –
Архиерейска Златоустова света литургия. Празнична трапеза.

05.04. – Велики четвъртък. 10,30 ч. – св. Василиева Литургия. 19,00 ч. – Последование
на 12-те евангелия.  

06.04. – Велики  петък. 19,00  ч.  –  Вечерня  с  изнасяне  на  св.  Плащeница.  Опело
Христово.

07.04. – Велика  събота – Възкресение  Христово.  20:00  ч.  -  Пасхална  утреня  и  св.
Литургия.

08.04.  –  Неделя – Възкресение Христово – Пасха. 11,00 ч.  – Празнична пасхална
вечерня с четене на светото Eвангелие на различни езици.

15.04. – 2 Неделя след Пасха – Томина. Св. Литургия. Празнична Великденска трапеза.

22.05. – 3 Неделя след Пасха – на св. Мироносици. 10,00 ч. – св. Литургия. 15,00 ч. –
Православен  молебен  пред  мощите  на  Света  Мария  Магдалина  в  едноименната
катедрала: 14, rue Surène (75008), Métro: Madeleine.

29.05. – 4 Неделя след Пасха – на Разслабения. св. Литургия. Катехизис за възрастни.

Адрес: 1, rue de la Croix Moreau, 18ème  Paris M°12 (Porte de la Chapelle) Контакти: Архим.
Емилиян Боцановски: тел. – 06 68 83 44 40; Свещ. Иван Карагеогиев: тел.- 06 51 15 49 70,
karageorgievich@gmail.com; Мариус Устабашиев (председател): тел – 06 30 56 58 67,

ustabashiev@hotmail.fr; Юлия Талева (редактор): тел. 06 29 45 60 92, julia.taleva@gmail.com
Интернет страница: http:// http://www.paroissebg.fr; Фейсбук: Paroisse Orthodoxe Bulgare
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