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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Чудя се и аз,  как не се свършва, как не
намалява  въздухът,  след  като  толкова
хора  и  толкова  безсловесни  същества
непрестанно  дишат,  толкова  слънчеви
лъчи  и  така  горещи  преминават  през
него,  а  при  това  луната  и  звездите
правят същото. Но чудо на чудесата! Но
аз ще кажа и това, че не е чудно това
чудо, и ако Бог направи нещо, то нам не
подобава да се чудим, а повече да хвалим
и славим всичко,  защото той  може да
направи  каквото  си  поиска.  В  тези
творения  той  вложи  толкова  сила,
колкото  сметна  за  необходимо,  за  да
просъществуват.  Затова  и  земята  е
такава,  каквато  в  началото  бе
сътворена; и морето не намалява, нито
се  увеличава;  и  въздухът,  каквото
естество прие в началото, него пази и до
днес;  и  слънцето  не  може  да  разтопи

небесната твърд; и твърдта не се разля, макар преди да беше водна, а си остава
твърд, защото така е отредил творецът. 

Йоан Екзарх – из „Шестоднев“

Духът в безкрайността

св. Лука Войно-Ясенецки

Св.  Лука,  архиепископ  Кримски  и  Симферополски  (1877-1961),  „хирургът в  расо“,
както е наричан, е бил ярък учен и подвижник на православието в тежките времена
на  съветския  режим.  Със  светско  име  Валентин,  на  младини  той  се  готви  за
художник, но се посвещава на медицината, за да помага на страдащите хора. По-
късно приема духовен сан и монашеското име Лука - на апостол и евангелист Лука,
също с дарбите на лекар, писател и художник. С расото и кръста архиеп. Лука не
спира да върши подвизи на лекарското поприще и духовната нива: с хиляди операции,
възвърнали здравето на хората, с изумителната дарба на диагностик и още приживе
– на чудотворен  изцелител.  Като професор  по медицина той е  оставил трудове,
служили на поколения студенти. Атеистичната власт го подлага на сурови репресии,
клевети  и  заточение,  на  които  подвижникът  стоически  издържа,  без  никога  да
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изостави призванието си на лечител на телата и душите. Мощите му почиват в
Симферопол,  хиляди  са  свидетелствата  за  чудотворните  му  изцеления  след
блажената му кончина. Откъсът, който предлагаме, е от неговата книга „Дух, душа
и тяло“. 

Целият свят на живите твари, дори цялата природа е проявление на великия закон за
постепенното и безкрайно усъвършенстване на формите. Не можем да допуснем, че
висшето съвършенство, достигнато в земната природа, човешката духовност, няма по-
нататъшно  развитие  отвъд  пределите  на  земния  свят.  Не  можем  да  приемем,  че
всичките безбройни звездни светове са само грандиозни маси от мъртва материя, че
светът на живите създания завършва с човека, тази първа степен на духовно развитие.
Какво ни пречи да допуснем, че небесните тела служат за обиталища на безбройни
живи разумни същества, на висши форми на интелигентност?

Срещу това обикновено възразяват, че никакъв органичен живот не е възможен при
физическите условия, съществуващи на звездите и планетите (с изключение може би
на Марс). Ала нима безплътните духове се нуждаят от някакви физически условия на
живот,  подобно  на  биологичните  същества?  И  най-сетне,  нима  не  могат  да
съществуват телесни форми коренно различни от земните, приспособени към съвсем
други физически условия?

Дори  горящите  разтопени  маси  на  гигантските  звезди  могат  да  бъдат  населени  с
пламтящи  серафимии  и  херувими („Ти  правиш  ветровете  Свои  Ангели,  огнените
пламъци – Свои служители“– Пс. 103, 4).

Ако е толкова ясен законът за развитие и усъвършенстване в земната природа, тогава
нямаме никакво основание да мислим, че той се прекъсва зад пределите на нашата
планета,  че духът, за първи път проявен в човека, макар и да се забелязва и в най-
простите същества в начална форма, няма по-нататъшно развитие във вселената.

Светът е заченат в Божията любов и ако на хората е даден законът „Бъдете съвършени,
както  е  съвършен  вашият  Отец  небесен“,  то  естествено  трябва  да  е  дадена  и
възможност  за  осъществяване  на  тази  заповед,  възможност  за  безкрайно
усъвършенстване на духа. А за това е необходимо вечно, безсмъртно съществуване на
духа и безкрайност в поредицата от форми на неговото съвършенство.  Не може да
бъде законът за безкрайното усъвършенстване на духа и приближаване до Бога да е
даден  само  на  хората,  а  не  на  цялото  мироздание,  не  на  целия  свят  от  духовни
същества,  понеже  и  те  са  сътворени  в  различна  степен  на  съвършенство,  далеч
превъзхождащи мъничкия напредък на човешкия дух.

Ако  материята  и  енергията  в  техните  физически  форми  са  съвършени  (и
неунищожими), тогава естествено на този закон трябва да се подчинява и духовната
енергия  или  иначе  казано,  духът  на  човека  и  на  всичко  живо.  Следователно
безсмъртието представлява необходим принцип на нашия ум.   

Нов морал, продиктуван от нови задължения

Отец доктор Жан Бобок 

Отец Жан Бобок е свещеник в румънската катедрала „Свети Архангели“ в Париж.
Той е доктор на медицинските науки, специалист по фармакология  u  токсикология.
Ръководил е фармацевтични фирми в САЩ и Канада и е добре запознат с етичните
проблеми на медицинските изследвания. Богословските му трудове са в областта на
православната  антропология.  Предлагаме  откъс  от  обемистия  му  труд
„Дешифрираният  трансхуманизъм“  (Le  Transhumanisme  décrypté,  Apopsix  2017),  в
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който  изчерпателно  осветлява  историята,  двигателите,  предизвикателствата  и
опасностите на биотехнологичната революция.

Вече се  запознахме  с  двигателите  на систематичното  преобръщане на  ценностите.
Общият  знаменател  на  неговите  поддържници  е  евгениката. Моралът  следва
биотехнологичните новости и се нагажда към тях, а не обратното. Появяват се нови
задължения и се оказва натиск те да бъдат приети. В областта на евгениката това е
очевидно. Елиминирането на ембриони и зародиши с потенциални увреждания вече се
представя  като морален дълг.  Отказът да се възползваме от възможните и налични
подобрения  в  един  момент  ще  се  възприема  като  антисоциална  поза.  И  днес
достъпността  до  здраве  изглежда  морално  задължение  пред  обществото.  „Има  ли
морален дълг да дариш органите си или направо да задължиш другия да го направи?“ -
пита М. Ж. Тиел, отхвърляйки безусловната подкрепа към превръщането в норма на
такова поведение. 

Позицията  на  онези,  за  които  „перфектното  дете“  е  станало  морален  дълг  на
родителите,  превръща  първото  тримесечие  на  бременността  в  тревожен  период  за
майката, която преживява връзката си с детето с мисълта за възможен аборт, вместо да
се привърже изцяло към него. Задължителното изследване за увреждания е в ход и то
не само за тризомия 21. Евгениката задължава.

Други опити за преобръщане на смисъла на думите и манипулации със съдържанието
им,  за  да  се  внася  повече  объркване,  откриваме  във  въпросите  около
характеризирането  като  „личност“  на  „не-човешките“  единици.  Нали  японският
кибернетик  Масаиро  Мори  се  е  занимавал  с  емоционалните  реакции  на  „не-
човешките“  единици,  когато светът все още упорито отказва  статута  на личност за
човешкия  ембрион?  Други,  на  кръстопътя  между  антропологията  и  роботиката,  се
питат за начините да се отреди личностен статут на „не-хората“. Трети пък искат да
внесат законодателство за гражданската отговорност на роботите, включвайки колкото
тази на собствениците им, толкова и тази на самия робот и освобождавайки по този
начин  потребителя,  а  и  създателя  му.  Според  един  работен  документ,  указващ,  че
„продажбата на роботи в ЕС е нараснала с 29% през 2014 г., отбелязвайки най-високия
напредък,  отчетен  досега“,  Комисията  по  съдебните  и  социалните  въпроси  на
европейската  институция  се  е  надвесила  над  въпроса  дали  да  определи  рамка  за
легален  статут,  регламентиращ  живота  и  работата  на  роботите.  Така  роботите  и
хуманоидните  домашни  помощници  могат  в  един  момент  да  станат  „електронни
личности“.  Един  доклад,  предлагащ  дори  да  се  даде  правен  личностен  статут  на
роботите,  е предложен за гласуване в пленарна комисия в Страсбург през февруари
2017 г. Появяването на сексроботи с външен вид съвсем като човешкия отваря нова
страница  с  перспективата  да  се  признае  техния  статут.  Тази  стъпка  е  откровено
трансхуманна.

По отношение на менталното и психическо здраве в постмодерната психиатрия също
се  намираме  пред  часа  на  „най-широкото  възможно  изследване  на  аномалиите  в
поведението.  Повече  няма  да  е  необходимо  да  се  занимаваме  с  трагичните
обстоятелства  на  битието,  с  тревожните  състояния,  вината,  срама  или  грешката;
достатъчно е да сведем нещата до поведението на индивидите и да се опитаме да ги
приспособим, ако трябва“ - споделя Ролан Гори в „Монд“.

Ако действително прословутият Прозак1 е можел да бъде определен като продукт на
психофармацевтичната  козметика,  невроподобрението  може  да  бъде  сравнено  с
някакъв вид естетическа хирургия. В действителност и в двата случая става дума за
подобрения при хора с добро здраве и отговарящи на основните социални норми, за да
се приспособят към каноните на модата и конкуренцията.     

1 Вид антидепресант (б.пр.)
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Традиционният пикник за 24 май

25-ият пореден български  пикник в Моренвилие  за деня на светите равноапостолни
братя Кирил и Методий и на Българската писменост и култура ще се състои в неделя,
20-и  май,  на  поляната  пред  кметството  на  Моренвилие  (при  лошо  време  ще  се
подслоним  в  залата).  Актрисата  Анна  Танчева  ще  води  програмата  с  рецитали  на
българските училища в Париж, музика и танци с ансамблите „Зора“ и „Балкансамбъл“,
детски  игри  и  неизменната томбола.  Кетъринг „Писанов“ ще  предложи  българска
скара, напитки и традиционни продукти.

Предлагаме превоз с автомобили, които ще потеглят в 10,00 ч. пред българския храм в
Париж (1, Rue de la Croix Moreau, 75018 Paris). Умоляваме нуждаещите се от превоз да
заявят желаните места своевременно (по възможност най-късно до 15 май) на телефон:
06 95 87 23 55 или на имейл адрес: karageorgievich@gmail.com. Ще бъдем благодарни
на онези,  които помогнат за покриването на разходите за превоз,  препоръчителната
цена  е 10  евро за  отиване  и  връщане.  Ако  имате  възможност  да  се  включите  с
автомобила си в споделеното пътуване, можете да се обадите на горепосочения номер,
за  да  съобщите  с  колко  места  разполагате.  Информацията  за  огранизацията  на
празника може да следите на енорийския сайт и фейсбук страницата ни. 

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 ч. , а св. Литургия - от 10:30 ч.

Възможност за изповед: до началото на литургията. 

Май 201  8
06.05. – 5 Неделя след Пасха – на Самарянката. Гергьовден. Неделно училище.
13.05. – 6 Неделя след Пасха – на Слепия. 10,00 ч. – Часове. В този ден няма да бъде
отслужена св. Литургия поради участието на духовниците ни в годишната епархийска
свещеническа конференция в Будапеща.
17.05. – Четвъртък – Възнесение Господне.
20.05. –  5 Неделя след Пасха – на  св.  Отци от Първия вселенски събор.  08,00 ч.  –
Часове, 08,30 ч. – св. Литургия. 10,00 ч. - Потегляне за празника в Моренвилие.
26.05. – Събота – Задушница. 11,00 ч. – Панихида.  
27.05.  –  8  Неделя  след  Пасха  –  Петдесетница.  След  литургията  -   вечерня  с
коленопреклонни молитви. 

Юни 2018   
03.06. – 1 Неделя след Петдесетница – на Всички светии. Неделно училище.
10.06. – 2 Неделя след Петдесетница – на Всички български светии. Kатехизис за 
възрастни.
17.06. – 3 Неделя след Петдесетница.
24.06. – 4 Неделя след Петдесетница.
29.06. – Четвъртък – Св. първовърховни апостоли Петър и Павел (Петровден). 

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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