
“На Светата Троица ви оставям – сега и навеки”
                                                  св. Патриарх Евтимий

ЕВТИМИЕВЕНОРИЙСКИЛИСТ
 

ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА ОБЩИНА “СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ”   
        Юли-август 2019 г.                                                                                                                                 ПАРИЖ

550 години от връщането на мощите на св. Иван Рилски в
светата му обител

С всенощно  бдение  и  тържествена  света  Литургия  на  1  юли  т.г.  Рилският
манастир отпразнува годишнината от възвръщането на мощите на своя първи
игумен  и  закрилник  на  народа  ни,  св.  Иван  Рилски  Чудотворец.  В
богослужението,  оглавено от Неврокопския митрополит Серафим,  участваха
духовници от цялата страна, а към псалтите на клира се присъединиха и гости
от Румъния. 

В Енорийския лист вече сме посвещавали материали на историческата роля
на  това  събитие  за  възраждането  на  манастирския  и  духовен  живот  като
светлина за народа ни в трудните години на османското владичество. Спирали
сме се и на изследванията на маршрута на литийното шествие през 1469 г.,
описано от книжовника Владислав Граматик в „Рилска повест“. Разказвали сме
и за  поклонническия поход,  който вече десет  години поема по стъпките на
литията от старопрестолния град Търново до Рилската обител. По случай 550-
ата годишнина от събитието организаторите на похода „Светият път“  са се
потрудили  с  няколкогодишни  проучвания  на  историческите  сведения,  за  да
поемат по възможно най-близкия маршрут до автентичния. Походът започна
на 1 юли след света Литургия в катедралния храм „“Рождество Богородично“
във  Велико  Търново,  преминавайки  през  крепостта  „Царевец“  и
средновековната църква „Св. Йоан Рилски“, за да продължи през целия месец
юли на пет етапа - през Никопол, Плевен, старите старопланински манастири,
ротондата  „Св.  Георги“  в  София,  Дупница,  метоха  „Орлица“  до  крайната
дестинация - Рилския манастир. Всеки според времето и силите си може да се
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включи  в  различен  етап  от  похода,  като  се  свърже  с  организаторите  на
контактите,  посочени  на  официалната  страница  на  начинанието:
https://holypath.eu/ 

  ХРАНАТА НА ПУСТИННОЖИТЕЛИТЕ

Пренеразумно  ще  бъде,  прочее,  щото  ние  винаги  да  промишляваме  за
веществената  и  преходна  телесна  храна,  сякаш  тя  направлява  най-
силното ни старание; все повече и свръхмярка да я приемаме, съблазнили се
към  храната,  а  за  нетленната  и  непресъхващата,  и  душеполезната  и
вечнопребъдващата [храна]  поне  малко  да  нямаме грижа,  пренебрегвайки
своята душа, топяща се от божествен глад. 

Св.Патриарх Евтимий, из Пространното житие на св. Иван Рилски

Храната на св. Иван Рилски според книжовните източници. 
По изследването на Пенка Ковачева (ВТУ „Св. Кирил и Методий“)

Авторите на повечето жития,  служби  и  канони на св.  Иван Рилски  описват
подробно неговата храна. „Но какво прави оня, който прави всичко да бъде за
полза?  Както  някога  в  пустинята  направи  да  завали  манна  за  хората  и
благодат  изпълни  гладуващите,  по  същия  начин  прави  и  тук.  Защото  той
заповяда на земята да народи  сланутък  за прехрана на светеца“ - четем в
житието, съставено от св Патриарх Евтимий.  В речниците и изследванията,
включващи материали от житията,  службите и каноните на светеца,  думата
сланутък  се коментира различно: „дърво, от чиито плодове се е хранел св.
Иван Рилски“, „боб“, „зелени растения“, „вид диво растение“, „някакъв сурогат
на нахута, вероятно дивият грах, разпространен навсякъде из страната, в това
число и из тези части на Рила“, „нахут“. Архим. д-р Пулос допуска, че „авторът
на Безименното житие разказва именно за  сланутъка,  когато говори,  че по
това време ангел донесъл на пустинника хляб „под вид на шипков плод“. От
житието на св. Патриарх Евтимий се разбира, че плодовете на сланутъка са
зърна,  разположени  в  шушулка.  В  своя  предишна  монография  от  1974  г.
авторката Пенка Ковачева установява, че именно растението  Cicer arienitum,
'култивиран  нахут'  е  известно  със  старобългарското  название  сланутък в
народните  говори  от  Западна  България.  Тя  изследва  и  етимологията  на
наименованието  сланутък като  растение,  отделящо  възсолени  сокове,
Коренът на думата е прилагателното сланъ, 'солен'. Това според нея изключва
възможността под наименованието  сланутък да се крие някой от видовете
грах,  защото  това  растение  не  отделя  солени  сокове.  За  Ю.  Трифонов
растението  сланутък е  без  съмнение  култивиран  нахут,  което  според  него
насочва,  че  светецът  се  е  подвизавал  в  по-ниската  част  на  Рила.  Според
българските ботаници в диво състояние нахутът  се е срещал единствено в
светлите дъбови гори на Странджа.  Това позволява да се заключи,  че във
високите  заснежени  части  на  Рила,  където  отшелникът  се  е  подвизавал,
природните  условия  не  са  били  подходящи  за  виреене  не  това  растение.
Прави  впечатление,  че  думата  сланутък се  среща  в  ограничен  кръг
старобългарски  творби  –  жития,  служби,  канони  за  живота  на  християнски
подвижници, което може да се обясни с влиянието на византийската житийна и
светоотеческа литература. В тези извори  сланутък е названието на нахут –
една от предпочитаните храни за изтощените от пост и денонощни молитви
пустинници, тъй като е високо калорична, в препечен и смлян вид замества
напълно  хляба  и  запазва  качествата  си  няколко  години.  Според  авторката
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сланутък е понятие, вмъкнато от авторите на житията, повлияни от нормите
на византийската житийна книжнина. При всички случаи книжовните извори за
първия български светец-отшелник споменават, че неговата „земна“ храна има
растителен състав  - горски треви и плодове.   

А тоя Иоан носеше облекло от камилска козина, и кожен пояс около
кръста си; а храната му беше акриди и див мед. (Мат.3:4) 

Акридите, с които според евангелския разказ се е хранил св. Йоан Кръстител,
са вид пустинни скакалци. Извънредно богати на протеини, скакалците, както и
други видове насекоми, са обичайна храна и до днес за много народи на Изток.
При лабораторния анализ на предполагаемите мощи на св. Йоан Кръстител,
открити през 2010 г.  на остров „Св. Иван“ край Созопол, учени от Оксфорд
установиха, че те действително принадлежат на мъж, живял в Близкия Изток в
началото на I в. сл. Хр., който се е хранил с богата на белтъчини храна. Това е
едно  от  доказателствата  в  подкрепа  на  тезата,  че  тези  мощи,  открити  в
автентична археологическа среда, са действително на св. Йоан Предтеча.
 

ИЗ „БИБЛИЯТА ЗА ПЧЕЛИТЕ И МЕДА“, архим. проф. Павел Стефанов

Не е известно дали древните евреи са отглеждали пчели, въпреки че това е
много вероятно. Ханаан (Палестина) често се нарича „земя, в която тече мляко
и  мед”.  Тъй  като  мляко  може  да  се  добива  само  от  питомни  животни,
споменаването  и  на  мед  в  този  израз  сигурно  загатва  за  култивирано
пчеларство.  Селските  кошери,  използвани  днес,  не  са  се  променили  през
последните 2000 години.  Понякога те са голяма керамична делва.  По-често
представляват  цилиндрични  тръвни,  изплетени  от  черничеви  клонки,  с
дължина около 1 м и диаметър около 20 см. Поставят се хоризонтално под
сянка, за да се избегнат палещите лъчи на слънцето.

Медът (на eврейски debash, на гръцки meli) се споменава 54 пъти в Библията,
а пчелната пита – девет пъти. Медът се разглежда в различни функции като
полезна  храна,  целебно  лекарство,  съставна  част  на  приятни  напитки,
подходящ дар и ценно притежание. Свързването на Ханаан с мед и мляко се
среща 21 пъти в Библията. Св. Йоан Кръстител, чиито мощи бяха намерени в
Созопол, според Евангелието яде скакалци и див мед в пустинята (Марк 1:6;
Матей 3:4). Когато умрелият Христос възкръсва, Той се явява на учениците си
и иска да яде, за да ги увери, че не е призрак. Те му дават да вкуси печена
риба и пита с мед (Лука 24:42).

Евреите обичат много  мед,  защото тогава няма други  подсладители.  Той е
приятен  и  сладък  за  гърлото  (Притчи  24:13).  Но  като  всичко  на  този  свят
трябва  да  консумира  с  мярка,  за  да  се  избегне  пресищане  и  повръщане
(Притчи  25:16).  Човек,  който  е  преситен  и  свръхзадоволен,  отхвърля  дори
ценност като пчелния мед (Притчи 27:7). Цар Саул заклева народа да не яде,
докато той не победи филистимците. Но хората влизат в гората и попадат на
такова  изобилие  от  мед,  че  питите  са  пръснати  по  земята.  Царският  син
Йонатан  дръзва  да  наруши  обета  и  да  яде  от  тях,  при  което  „очите  му
светнаха”  (1  Царства  14:27).  Пчелите  запълват  и  пукнатините  на  скалите
(Псалом 80:17). Мечтата на хората е да попаднат на „реки от мед и мляко” (Йов
20:17).  Пророк  Исайя  предсказва,  че  в  месианското  бъдеще  неговите
сънародници ще се хранят с „масло и мед” (7:22).
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И  досега  се  спори  какво  всъщност  представлява  маната,  която  евреите
събират при 40-годишното си скитане из пустините. На вкус тя е „като медена
питка”  (Изход 16:31).  В  по-късния Талмуд се уточнява,  че  „медът е 1/60 от
маната”. Древните евреи търгуват с мед. Според пророк Йезекиил (27:17) те
продават мед в Тир, а вероятно и в други финикийски градове. Установен е
обичай да се събират запаси от мед в полето (Йеремия 41:8).
Медът  е  особено  ценен  като  подарък.  Когато  Яков  изпраща синовете  си  в
Египет за провизии, те вземат като дар на фараонския сановник Йосиф „малко
мед” (Битие 43:11). Между храните на Давидовата войска се отбелязва и мед
(2 Царства 17:29). Мъдрецът Иисус син Сирахов подчертава меда като една от
главните „потребности за живота на човека” (39:32).
В  Библията  медът  често  се  споменава  в  символичен  смисъл,  при  което  е
алюзия  за  нещо,  подобно  на  неговите  качества.  Псалмопевецът  нарича
съдбите  Господни  „по-сладки  от  мед  и  капки  от  вощен  мед”  (18:11).
Премъдрият Соломон сравнява приятната реч с мед. Тя е „за душата сладка и
за костите лековита” (16:24).  Същият цар, който има богат опит в любовта,
предупреждава срещу изневярата:  „Мед тече от устата на чужда жена..,  но
сетнините от нея са горчиви като пелин” (Притчи 5:3-4). Два пъти в Библията
евреи изяждат фигуративно свитък на Библията, който на вкус им се струва
сладък като мед (Йезекиил 3:3; Апокалипсис 10:9-10).

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. 

Юли 2019

07.07. – 3 Неделя след Петдесетница.
14.07. –  4 Неделя след Петдесетница на св. Отци от 6-те Вселенски събори.
21.07. – 5 Неделя след Петдесетница. В тази неделя ще отпразнуваме паметта
на св. пророк Илия (20.07).
28.07. – 6 Неделя след Петдесетница.

Август 2019

04.08. – 7 Неделя след Петдесетница.
06.08. – вторник – Преображение Господне.
11.08. – 8 Неделя след Петдесетница. Неделя след Преображение.
15.08. – четвъртък – Успение на Пресвета Богородица
18.08. – 9 Неделя след Петдесетница. Неделя след Успение Богородично.
25.08. – 10 Неделя след Петдесетница.

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): julia.taleva@gmail.com

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