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ВРАТИТЕ НА ПОКАЯНИЕТО

Отвори ми дверите на покаянието,

Животодателю, защото рано

сутринта духът ми бърза към Твоя

свят храм и носи храма на тялото ми,

целия осквернен, но като

състрадателен очисти ме с Твоята

добросърдечна милост. 

„Покаяние,  отверзи  ми двери“  (Отвори  ми  дверите  на  покаянието)  е  едно  от  най-
важните и дълбоко съдържателни песнопения от Великопостния период. Слушаме го
от Неделята на Митаря и Фарисея до Петата неделя на Великия пост. Отредено му е
най-тържествено място: след утринния възкресен евангелски текст – преживяване на
срещата  на  Апостолите  с  възкръсналия  Спасител,  за  да  помним,  че  греховното
състояние на душите ни е в разрив с Пасхалната  радост,  че не можем да влезем в
радостта на Божието спасение без покаяние, сиреч признание на греховете или, ако
следваме гръцкото  значение  на  думата,  метаноя  (μετάνοια),  „изменение  на  ума  или
целта“.  Покаянието е дълъг път,  затова в началото прозвучава молба да се открият
дверите към него,  подобно на Давидовия ключ,  споменат  от  пророк Исайя,  „който
отваря, и никой не ще затвори - затваря, и никой не ще отвори“ (Откр. 3:7). „Защото
рано сутринта духът ми бърза към Твоя свят храм“ означава, че духът ни е устремен
към Бога преди всичко останало. В следващия стих песнопевецът се кае за срамните
грехове, с които е „окалял“ душата си и в леност е пропилял живота си, подобно на
Блудния син, и за „множеството ужасни постъпки“. „Разтреперан“ пред страшния ден
на  съда,  той  не  изпада  в  отчаяние,  а  непрестанно  се  надява  на  милосърдието  на
Небесния Отец, защото, по думиге на св. Иисак Сирин “страхът ни въвежда на кораба
на покаянието, пренася ни през зловонното море на живота и ни води към божествения
пристан, който е любов“. С такъв зов за Божията милост завършва песнопението.     

Едно  от  най-хубавите  известни  изпълнения  на  „Покаяния  отверзи  ми  двери“  на
източен напев е на българския патриарх Неофит. 

По материали от Pravoslavie.ru
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ДА НЕ ОСТАНЕМ ТЕЗИ, КОИТО СМЕ, ДА СТАНЕМ ОНЕЗИ, КОИТО СМЕ БИЛИ

Дякон Франсоа Еспере

Франсоа  Еспере  е  френски  писател  и  поет.  Започнал  професионалния  си  път във
френската жандармерия, той става съветник в кметството на Париж, а по-късно
се  отдава  на  творческа  дейност  и  работи  като  литературен  директор  в
издателство „Фаяр“. Ревностен католик, той открива и приема православието и
става четец в Руската православна семинария в  Епине су Сенар,  а  през  2018 г.  е
ръкоположен за дякон от Херсонски архиепископ Нестор. Публикуваните откъси са
от интервюто му за радио  France culture, в което представя последната си книга,
„Да  не  останем тези,  които сме“  (Ne  restons  pas  ce  que  nous  sommes,  éd.  Robert
Laffont,  2020),  в  която е събрал проповедите си върху  Посланията на св.  апостол
Павел. 

„Да не останем тези, които сме, да се превърнем в онези, които сме били“ - тази ярка
фраза от съчиненията на св. Григорий Богослов носи тайнствен смисъл, който и досега
не съм прозрял напълно, но означава да не оставаме в плен на това, което си мислим,
че сме:  произход от дадено човешко родословие, характер,  професионална кариера,
дори семейство. Да станем отново онези, които сме били в самото начало на битието,
да се завърнем към Словото, както ни приканва св. Максим Изповедник, сиреч към
нашата Божествена същност. А за да преоткрием тази Божествена същност, трябва да
надхвърлим чисто човешката идентичност, в която често се затваряме.

Истинската християнска аскетика не се състои в отхвърляне или омраза към плътта. Тя
трябва да  води всеки до съзнанието  за  тялото като създание на Отца,  творение на
Словото и храм на Духа. Тя не е мрачна дисциплина, която подчинява тялото, за да
позволи на душата, летяща, етерна, неуловима, да се обожестви невидимо.... Именно
като  част  от  Божията  святост  плътта  трябва  да  се  освободи от  страстите,  които  я
владеят.  Според  наставленията  на  светите  отци  и  повечето  монашески  правила
аскезата  се  състои  в  обучение  на  плътта,  както  се  учи  дете:  като  отказваме  да
угаждаме на капризите му, ала знаейки как да му дадем желаното.  

Аскетиката е основен въпрос, в който, струва ми се, християните често залитат в две
крайности. Едната е в пълното пренебрежение на въздържанието, понеже се чувстваме
толкова избрани и възлюбени от Бога, сякаш сме освободени от задължението да се
отърсваме от лошите привързаности. Вторият риск е да превърнем аскезата в самоцел,
а не в посвещение на Бог, на нашето освобождаване и обожение, да я подчиняваме на
буквата, както правят дори някои ревностни духовници. Често, когато се устремим към
поста,  отвърнати  от  фалшивия  комфорт  на  живота  без  въздържание,  се  случва  да
изпаднем във фарисейщина, като гледаме на аскетичните практики като на графи за
отмятане,  които  всъщност  не  носят  святост.  Изкушението  на  аскетиката  е  да  се
превърне за някои в бягство от живота.  Ако чрез поста бягаме от живота,  няма да
срещнем Бога на живите. Въздържанието трябва да усилва, а не да потушава живота,
да  ни  помага  да  преоткрием  силата  на  истинския  живот,  погребан  в  нас  чрез
чревоугодието, изобилието от храни и хилядите вкусове, за да открием един същински,
основен вкус. Затова и постът е най-добрият спътник по пътя ни към благата вест на
Възкресението.  Ако  той  ни  откъсва  от  живота,  вестта  за  Възкресението  ще  буди
съмнения у нас, тогава няма да вярваме, че Христосе е възкръснал от мъртвите. Ала
ако  аскезата  ни  улови  за  ръка  и  ни  поведе  към  глъбините  на  истинския  живот,
освобождавайки ни от лошите навици и пороци, тогава Възкресението ще ни се струва
очевидно. И ще повярваме в него, както са повярвали жените мироносици. 
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ХРИСТИЯНСТВО И БУДИЗЪМ: ОТВЪД ПРИВИДНИТЕ СХОДСТВА
Галина Кънева

Дългогодишен  член  на  нашата  енория,  Галина  Кънева  е  завършила  молекулярна
биология  и  мениджмънт,  преди  да  се  насочи  към  богословието.  Автор  е  на
материали  на  различни  богословски  теми,  често  с  акцент  върху  днешните
предизвикателства пред християните.   

Отвъд  будистката  поетика  и  мистика  интересни са  въпросите  за  крайната  цел  на
будизма и доколко просветлението и постигането на нирвана и състояние на пасивност
е сходно с динамичното придобиване на святост и душевен мир при християните. Дали
християнството  е  заимствало елементи  от будизма,  както  се твърди, или  будизмът,
попил местни езически вярвания, е приобщил християнски идеи? 

В  будизма „страданието  е  постоянен  спътник  на  човека  в  този  илюзорен  свят".
В  християнството  произход  на  страданието  са  алчността  и  пристрастяването,
предизвикващи неутолима жажда, която  прераства в отчаяние.  Усилията са насочени
към борба  със страстите,  изброени  в  писанията  на  светите  отци.  Съзнанието  за
страданието  и  неговата  причина  логично  води  до  стремеж то  да  се  прекрати.  В
християнството говорим за борба  за очистване от  страстите, при будизма  -  за пълно
заличаване на страстите и достигане на безразличие към всеки тип страдание.

Пътят  към  просветлението  напомня  този  на християнството,  с придобиването на
молитвата в ума и сърцето. Заповедта за правилно поведение – истинност, миролюбие
и особено популярната в съвремието идея за “позитивно мислене" и толерантност - на
пръв поглед е сходна с християнството,  но  разглежда любовта и състраданието към
ближния по пасивен начин, тъй като всеки отговаря за преработване на собствената си
карма. Така Аз-ът заема централно място, като оставя отворена врата за безразличието,
граничеща с жестокост.  Аскезата  в  будизма  също  е различна  от християнската,  тъй
като цели заличаване на желанията, без разграничаване на добро и зло, оттук и липсата
на идеята за свободния избор на човека, присъща на християнството. Както твърди св.
Софроний  (Сахаров): „Будизмът предлага  освобождаване  на  духа  от  всякакви
визуални и интелектуални форми, за да се освободим от всяко страдание чрез тотална
празнота,  различна от  пълнотата  в Христос,...  търпението  е  необходимо  и  в  двата
случая,… но онзи,  който рационално се опита да се отърве от  „преходното",  за  да
намери вечното начало, не извършва нито аскеза, нито се упражнява в нещо добро,
както препоръчва апостол Павел (1 Тим. 4:7-10)".  Медитацията  може на пръв поглед
да  напомня християнската молитва, но  резултатът от нейните техники е различен –
самовглъбяване и пасивност, а не вопъл към Бога за действена помощ: „Но искам или
не  искам,  Христе  Спасителю,  спаси  ме;  скоро  побързай,  загивам!",  нито  зов за
единение с Бога: „Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата".

При будизма пътят е самодостатъчен,  докато  за християните спасението става само
чрез  Божията благодат.  Клаус  Кенет  твърди:  „При будизма е възможно  човекът да
бъде  издигнат  до  по-висше  състояние,  в  един  вид  необяснима  вибрация  и  да  се
почувства във вътрешен мир, извън съществуването на видимия свят. Всъщност той
преживява собствената си красота…съзерцава сам себе си,  възприемайки се за бог,
вижда мираж в  пустинята на своя  живот,  …последицата  е  буквално  ожадняване  и
изсушаване, един саморазпад на личността".  „В будизма имаме  безличностна аскеза,
докато в Христос Абсолютът е личност – Троица”.

Стремежът към толерантност, мир, безусловна любов са заложени в човека и изразени
във  всички  религии.  Специфичният характер  на  будизма  го поставя  близо  до
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пантеизма поради вярата в природни закони и естествен ред, който не включва Бог.
Вероятността  будизмът да  е  заимствал  елементи от християнството,  въпреки че се е
появил  по-рано,  изглежда  по-приемлива,  отколкото  обратното.  Човешкото  сърце
намира ритъма на абсолютното щастие само чрез връзката си с Бога.

  

ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Храмът е отворен от 9:00 ч. всеки неделен ден и в посочените празнични дни.
Утренята започва от 9:30 ч., а св. Литургия - от 10:30 ч. Възможност за изповед:

до началото на литургията. 

По време на карантината службите се извършват на отворени врати при спазване на
санитарните мерки.  Според  държавната  разпоредба  идване  в  храма  е  допустимо  за
живеещите в Париж и съседните департаменти с попълнена декларация,  графа “culte”.

 https://media.interieur.gouv.fr/attestation-deplacement-derogatoire-covid-19/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35249

Април 2021

04.04. – 3 Неделя на Великия пост : Кръстопоклонна. Василиева литургия.
09.04. – Петък – 15,00 ч. – Преждеосвещена света литургия.
11.04. – 4 Неделя на Великия пост : на преп. Йоан Лествичник. Василиева литургия. 
Катехизис за деца: Вход Господен в Йерусалим.
16.04. – Петък – 15,00 ч. – Малко повечерие с целия Богородичен акатист.
18.04. – 5 Неделя на Великия пост : на преп. Мария Египетска. Василиева литургия.  
19,30 ч.  – Онлайн катехизис за възрастни: „Нашият живот:  кръст и/или 
Възкресение“:  https://meet.jit.si/svetlinatavmrakasveti 
25.04. – 6 Неделя на Великия пост – Връбница – Цветница. Златоустова литургия. 15 
години от влизането в храма ни. 
29.04. – Велики четвъртък. 10,00 ч. – Часове, 10,30 ч. – Василиева Литургия. 13,00 ч. 
– Последование на 12-те евангелия.
30.04. – Велики петък. 15,00 ч. – Вечерня с изнасяне на св. Плащeница. Опело 
Христово.  

НЕЗАБРАВИМИ  МИГОВЕ

          С Татяна Лолова в Българския културен център – 2017 г. Светла ѝ памет!

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, Интернет: http:// http://www.paroissebg.fr; Фейсбук: Paroisse Orthodoxe Bulgare
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