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

ЕВТИМИЕВЕНОРИЙСКИЛИСТ
 

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

1 септември – начало на църковната Нова година
и ден на молитва за опазването на Творението

Ти прати извори в долините: между планини текат води, поят всички полски зверове;
дивите  осли  утоляват  жаждата  си.  При  тях
обитават птици небесни,  изсред клоните издават
глас.  Ти  поиш  планините  от  Своите  височини,  с
плодовете  на  Твоите  дела  се  насища  земята.  Ти
правиш да расте трева за добитъка и злак за полза
на човека (...) А това велико и пространно море! Там
има безброй влечуги, малки и големи животни, там
плават кораби, там е оня левиатан, който си създал
да  играе  в  него.  Всички  те  от Тебе  чакат  да  им
дадеш  храната  овреме.  Даваш  им  –  приемат,
отваряш ръката Си – насищат се с благо; скриваш
лицето Си - объркват се, отнимаш духа им – умират
и в пръстта се връщат; пратиш духа Си – създават
се  и  Ти  подновяваш  лицето  на  земята.  Да  бъде
Господу слава навека; да се весели Господ за делата
си!  

Псалом 103

ЕКОЛОГИЧНА И ЧОВЕШКА КРИЗА

Още преди три десетилетия Цариградската патриаршия е определила 1 септември  за
ден за молитва за опазване на Божието творение. През 2015 г. Католическата църква се
присъедини  към  начинанието.  Московската  патриаршия  също  е  определила  първата
неделя на септември за молитва за Земята. Вече няма равнодушни пред екологичната
криза.  В  паника  пред  апокалиптичните  картини  на  горящата  Амазонска  джунгла,
прелелите от боклуци океани, непредсказуемия климат и загиващите пчелички, човеците
отчаяно търсят спасение и спасители, често залитайки в една или друга крайност. Като
че  ли  по-слаба  е  общата  чувствителност  към  срива  в  човешките  взаимоотношения,
поляризацията на света, изстиващата любов у мнозина. Между разточителните срещи на
световните водачи и мъчителните им опити за съгласие, поклонничеството към новите
екомесии  (понякога  на  младенческа  възраст),  войнстващото  веганство  и  зле
прикриваните апетити на еколобизма сякаш покълва нова религия,  зад чиито на вид
благородни  намерения  прозират  опасни  тенденции.  По  отношение  на  екологията
православието  има  стари  и  дълбоки  традиции,  които  избрахме  да  осветлим  чрез
мненията на няколко съвременни богослови. 
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Схиархимандрит Плакида (Дезей) (1926-2018), основател на френската „Света гора“
- манастира „Св. Антоний Велики“ и женския манастир „Покров Богородичен“ в
Солан, чиито обитателки отдавна се занимават активно с биоземеделие (проповед
в деня за съхранение на творението - 2004 г. )
 
Екологичният проблем, който толкова остро изпъква пред нашето съвремие, не е просто
законодателен проблем, нито въпрос на държавни разпоредби, не се свежда дори само
до лична или колективна дисциплина. В същината си това е духовен проблем.  Още в
първите редове на книга Битие, в самото начало на Библията четем, че Бог е сътворил
вселената за човека. Създал е човека „по Свой образ и подобие“, за да го направи един
вид Свой наместник на земята. Ала не за да остави човека да използва земята по своите
прищевки,  за  свое  удоволствие.  Човекът  е  призван  от  Бога  да  бъде  свещеник  на
творението.  Призван  е  да  признае  за  израз  на  Божието  слово  всяка  жива  твар,  за
възхвала на Божествената  слава  и  величие.  И  ако  човекът  може  да  използва  някои
плодове на творението, за да се храни и облича, за да засити насъщните си нужди, това
трябва  да става  умерено,  с  признателност  за  Божия промисъл и  милост.  За  жалост
човекът не се е вписал в пълнота в този Божествен рисунък. Св. Ириней Лионски, един
от най-големите духовни мислители на Християнската църква през II в. учи, че човешката
природа е съставена от душа и тяло, ала за истинската пълнота има и трета съставка –
благодатта  на  Светия  Дух.  Тази  благодат,  този  Божествен  дар  придава  смисъл  на
живота  според  Божия  промисъл,  живот  направляван  не  от  егото,  а  осмислен  в
себераздаването за другите, което придава вкуса и влечението към даровете на света. 

Затова и ключът към решението на екологичния проблем е в това човекът да престане
да  угажда  на  страстите  си,  да  не  остава  подвластен  на  егоизма,  на  жаждата  си  за
удоволствия, надмощие и господство, а да води в най-дълбоката си същност духовната
борба,  споменавана  от  светите  отци,  срещу  егоистичните  си  постъпки,  но  и  срещу
всякакви  мисли,  които  ни  изправят  срещу  Бога  или  другите  хора  и  ни  подтикват  да
разполагаме с тях като с предмети за наша угода.

Жан-Клод Ларше, православен богослов, автор на книгата „Духовните основи на
екологичната криза“ ( Syrtes, 2018), в интервю за електронното издание „Алетия“ 

До  края  на  Средновековието  в  традиционното  западно  общество  е  преобладавала
представата  за  сакралност  на  природата.  Човекът,  усещал  в  нея  Божественото
присъствие и действие, е хранил уважение към нея. С Ренесанса, възхваляващ човека,
това чувство на връзка между Твореца и природата започва да се губи и тя става в
човешките  очи  предмет,  ресурс,  използваем  за  човешки  цели.  По-нататък  се  ражда
идеята на Декарт за призванието на човека да се превърне в господар и собственик на
природата. Това отношение се утвърждава особено през  XIX и  XX в. с промишлената
революция  и  развитието  на  интензивното  земеделие,  движено  от  капитализма.
Вдъхновена от рационализма на Просветлението, науката е заместила интуитивното и
съзерцателно отношение към природата с хладен и рационален подход, а технологиите
са преобразили употребата  в насилствена и разрушителна експлоатация на нейнитеѝ
ресурси със стихиен растеж, наричан „прогрес“. В разбирането за прогреса са настъпили
значителни  изменения.  По-рано  в  западното  общество,  както  и  във  всички  т.нар.
традиционни  общества,  прогресът  е  бил разбиран  в  духовен смисъл,  като  вътрешно
развитие. От Ренесанса нататък той е станал външен, като се е изразявал предимно в
натрупването на материални блага. Стигнало се е до видоизменение, до обезценяване
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на  това  понятие,  стремежът  към  прогрес  на  съществото  е  отстъпил  пред  този  на
притежанието.  Капитализмът  е  наложил  тази  твърде  буржоазна  идея,  че
благосъстоянието се изразява в натрупване на материални блага и във възползването
от все нови и нови предмети за консумация. Тази логика на неограничен растеж, с която
живеем, не е предпоставка за спасение от екологичната криза.  Нужно е да обуздаем
материалния растеж и да се върнем към духовната представа за благосъстояние, към
истинските ценности.

Протойерей Живко Панев, свещеник на храм „Св. Богородица Державная“ в Шавил
и  редактор  на  портала  „Ортодокси“,  в  статията  „Православната  църква  и
екологията“

Църквата  вижда  своята  роля  преди  всичко  във  възпитанието  на  своето  паство  в
поведение на екологична аскеза, при което материалният свят е възприеман в рамките
на  връзката  с  Бога.  Требникът  на  Православната  църква  съдържа  молитви  за
благословение на водите, на къщите, полята и градините, посевите, първите кълнове на
реколтата,  стадата,  гроздовете,  плодовете и пчелите.  Православното богослужение е
възприемано  чрез  всички  сетива:  обонянието  за  тамяна,  слухът  за  песнопенията,
зрението  за  иконите  и  стенописите.  А  постът  е  възпитателен  процес,  чрез  който  се
научаваме  да  не  гледаме  на  света  като  на  безкраен  източник  за  насищане  на
индивидуалните ни желания. Така е и с милостинята, гостоприемството и т.н. Ако хората
усвоят тези ценности, ще знаят как да решават и екологичните си проблеми.    

Жан-Франсоа Колосимо, православен богослов, в интервю – отговор на „Зелен
въпрос към духовността“

Православната мисъл е изключително развита по отношение на екологията, тя се опира
на  наследството  на  отците  на  Църквата  и  монашеството.  Монасите  имат  аскетичен
подход  към  света,  противоположен  на  потребителството  и  изобилието,  подход  на
въздържание и отговорност, подхранван от идеята, че човекът не е господар на света, а
пазител на творението, представено като градина, Едемската градина. Затова и цялата
православна  духовност  се  развива  около  идеята  за  помирение  с  космоса.  Монасите
живеят  в  отшелничество  и  оскъдица,  някои  не  консумират  месо,  пестят  физическа
енергия,  за  да  пазят  красотата  на  творението.  Тази  чувствителност  се  корени  в
представата, че човекът е призван не за хищничество, а за въздържание от страсти и
апетити, за отговорност към всичко съществуващо и оттам за очовечаване на света – не
като господство,  а чрез намиране на точното място на човека като свещенодействащ
посредник, освещаващ с мисълта и действията си околния свят.

НОВА ИЗЛОЖБА НА ПРАВОСЛАВНИ ИКОНИ

От 21 ноември т.г. в Българския културен институт в Париж предстои десетата поредна
иконографска  изложба,  организирана  от  общината  ни,  с  участието  на български  и
румънски зографи. Освен свои творби те ще представят на живо на специално ателие
процеса на създаване на иконата. Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний
ще присъства на откриването. Повече информация  очаквайте на енорийския сайт и в
следващия брой. 
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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 ч., а св. Литургия - от 10:30 ч. Възможност за изповед:

до началото на литургията. 

Септември 2019
 
01.09. – 14 Неделя след Петдесетница. 
Катехизис за деца: „Защо ходим на Църква“. 
08.09. – Неделя пред Въздвижение. Рождество 
на Пресвета Богородица.
14.09. – Събота – Въздвижение на Св. Кръст 
Господен (Кръстовден).
15.09. – Неделя след Въздвижение.
22.09. – 1 Неделя след Нед. подир 
Въздвижение. Катехизис за възрастни: 
Старецът Тадей Витовнишки „Мир и Радост в 
Светия Дух“.
29.09. – 2 Неделя след Нед. подир 
Въздвижение. Катехизис за възрастни: „Как да 
се държим в църква“.

Октомври 2019

06.10. – 3 Неделя след Нед. подир 
Въздвижение.
13.10. – 4 Неделя след Нед. подир Въздвижение
– на св. Отци от VII Вселeнски събор. Катехизис 
за деца: Тайнство Кръщение.
19.10. – събота – Св. Йоан Рилски Чудотворец.
20.10. – 6 Неделя след Нед. подир 
Въздвижение.
27.10. - 7 Неделя след Нед. подир 
Въздвижение. В този ден ще отпразнуваме 
паметта на Св. вмчк Димитър Мироточиви 
(26.10). Катехизис за възрастни : Блажени 
бедните духом, защото тяхно е царството 
небесно“.

Добре дошъл на света на малкия Емилиян – първа рожба на нашите енориаши, ипод.
Васил и съпругата му Добринка. Да е жив и здрав и като тях да обича пътешествията из
планетата и да се радва на нейните богатства и красота!

Езерото и ледникът Виедма, Аржентина. Снимка: Васил и Добринка Грамови

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

4


	“На Светата Троица ви оставям – сега и навеки”
	св. Патриарх Евтимий
	ЕВТИМИЕВЕНОРИЙСКИЛИСТ
	
	ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА ОБЩИНА “СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ”
	Септември-октомври 2019 г. ПАРИЖ
	
	ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ


