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

ЕВТИМИЕВЕНОРИЙСКИЛИСТ
 

ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА ОБЩИНА “СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ”   
           Март - април 2020 г.                                                                                                                                 ПАРИЖ

 Воеводо в духовната бран, радосте и веселие на
Твоите раби, дето си Ти, там всяка печал изчезва;
дето Те няма, там всяка радост е празна!

Погледни на мене окаяния, защото  погивам в тази
беда, и ме посети с Твоето спасение, понеже зова:

Господи мой, Господи, радосте моя, дарувай ми да
се зарадвам на Твоята милост!

Кондак 1 от Акатист към Всемогъщия Бог (когато
ни сполети печал) от св. Тихон Задонски

Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний: „Да превърнем домовете
си в храмове“  

В дните  на Великия  пост  сме изправени  пред големи изпитания,  предизвикани  от
пандемията от COVID-19. В този момент всички сме призовани да усилим доверието
си  в  Божието  милосърдие,  да  приемем  и  преминем  предстоящите  трудности,
изпълнени с християнска любов! Не напразно светите отци ни съветват да превърнем
чуждата  болка в  своя,  защото:  „…кога  страда  един член,  страдат  с него и  всички
членове…”( 1Кор. 12:26). 

Добре е да осъзнаем, че спирайки своите обичайни дела, ние имаме възможност да
израснем  вътрешно  –  духовно  и  така,  подкрепяйки  се  един  другиго,  да  преминем
предстоящите трудности. Нека не забравяме, че светата Църква е била и ще бъде
тяло  Христово.  Общуването  ни с  Всеблагия  Бог  е  личен  акт  и  той  може да бъде
осъществен на всяко място и по всяко време. Светото Причастие е Тайнството, което
ни съединява с Христос, но то не е магическа храна и ако не бъде предшествано от
нужната духовна подготовка, по думите на св. ап. Павел, би било за наше осъждане.
Нека  си  спомним  житието  на  преподобна  Мария  Египетска,  на  която  е  посветена
петата  неделя на  Великия  пост,  и  Църквата  ни  дава  за  пример.  Тя  приела свето
причастие няколко пъти в живота си,  но с молитва,  смирение и покаяние напълно
променила живота си и угодила на Бога. Затова е време да превърнем своите домове
в храмове, като усилим молитвата си и нашата вяра. Убеден съм, че това изпитание,
което ни изпраща Всеблагият Бог, има своето промислитено значение за нас. 

Уверявам  всички  вас,  че  всекидневно  ще  отправям  гореща  молитва  към
Всемилостивия  Създател,  Който  да  ни  помилва  със  Своята  всемилваща десница.
Призовавам ви всички – клир и миряни – всяка вечер в 21:00 ч българско време (20:00
ч CET), да отправяме общо молитвено правило,  (приложено на интернет страницата
на общината ни,  бел.ред.),  а  също така  в  частните  си молитви  да четем усърдно
акатиста на Всемогъщия Бог, творение на св. Тихон Задонски, за „когато ни сполетят
беди и злощастия”.
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Енорийските ни свещеници: „Оставаме молитвено заедно!“

В тези дни на изпитания Ви призоваваме да не губите надежда в Онзи, Който е Винаги
с нас!  Хиляди са починалите,  десетки  хиляди са заразенитие от коронавируса  във
Франция,  броят  им  драматично  расте.  Очакваме  Възкресението  Христово,  както
никога досега, дори и за първи път да бъдем далеч едни от други.

С  благословението  на  нашия  митрополит  Антоний  от  началото  на  карантината  в
неделните и празничните дни светата литургия е извършвана за цялата ни общност в
дома на отец Иван Карагеоргиев в присъствието на неговото семейство, за да бъдем
едно пред Божието лице чрез светата евхаристия. На службата са поменавани всички
имена, които сте оставили за здраве. За жалост нямаме техническа възможност да я
заснемаме директно. Много храмове в България, Франция и епархията ни излъчват в
реално време богослуженията, които може да следите. Благодарим на всички, които
ни изпращат информация и съвети в кризата. 

Нощта, в която вървим, изглежда бездънна, нека такава бъде и вярата ни! Повече от
всякога  отекват  в  сърцата  ни  думите  на  небесния  ни  покровител  св.  Патриарх
Евтимий  Търновски:  „На Cветата  Троица  Ви  оставям  от  сега  и  во  веки“! Въпреки
всичко и всички, този благослов е действен и до днес!

Оставаме на Ваше разположение в тези трудни дни и се молим ежедневно за Вашето
здраве и това на Вашите близки.

Ваши в Христа,

Архим. Емилиян Боцановски и прот. Иван Карагеоргиев

Преживяваме библейско изпитание* 

Молитвата, която отправяме днес, е в дни на изпитание по Божие допущение, като
описваните в Библията.  Преживяването,  което ни е дадено,  е библейска ситуация.
Ние сме народ Божий и получаваме от Него отеческо послание: големите беди, чести
явления в световната история, са допуснати от Бога и носят послания за нас. Ала
„несмислен човек не знае и невежа няма да разбере това“ (Пс. 91:7). Във времето на
Ной Бог е допуснал бедствието на потопа. И днес ние се затваряме като в Ноевия
ковчег,  за  да оцелеем.  „Иди,  народе мой,  влез  в  покоите  си и  затвори  след себе
вратите си, скрий се за миг, доде премине“ (Ис. 26:20). 

Молим Господа да съхрани семействата ни, народа ни, децата ни и дори враговете
ни.  Във  всички  наши  общности,  от  Света  Гора  до  скромните  ни  енории  усилни
молитви  се  издигат  към  Господа,  молим  го  „с  милостивата  Си  десница“  да  спре
бедата, сполетяла народите.  

Ала  също  и  благодарим  на  Господа.  Разбираме,  че  Той  присъства,  че  има
промислителен план за нас, за Църквата и гражданското общество. Да благодарим на
Бога в момент на пандемия означава да изповядаме с вяра Неговото присъствие и да
се опитаме да разберем посланието, което ни отправя: „Слушай, Израиле!“ Господ ни
праща  истински  пост,  понеже  всички  виждат  промислителното  съвпадение  между
литургичното време и времето на бедствието. Сякаш всичко ни е отнето, свързано с
властта:  църковната  институция,  икономическата  сила,  царството  на  идолите  на
парите  и  комфорта.  И  Бог  ни  предлага  път  на  разум,  на  помирение  с  Него,  с
Творението и със самите себе си.

*От страницата на френската православна енория „Св. Герман и св. Клодоалд“ - Лувсиен
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Бертран Вержели: из „От коронавируса до отците пустинножители“

Когато четем отците пустинножители, навсякъде откриваме една препоръка: „Прибери
се  в  килията  си“.  За  да  проумеем  тези  думи,  трябва  да  мислим за  килията  (или
клетката)  в широк  смисъл. Ако клетка означава затвор в смисъл на затворническа
килия,   тя  е  и  онзи основен  елемент за  живота:  живата  клетка.  Между затвора  и
живота  монашеската  килия  е  онова  място  на  оттегляне,  на  оставяне  на  всичко
настрани, което позволява да се освободим от затвора, за да вървим към живота. И
когато светите отци са съветвали човека да се прибере в килията си, това послание е
означавало: „За да се освободиш от всякакъв затвор, върви към живота и затова се
прибери в килията си“.  

Днес  искат  от  нас  да  се  изолираме.  Има  сякаш  някакво  тайнство  в  това  искане.
Външният контакт е източник на треска и за да запази живота си, човечеството трябва
да се предпазва от всякакво съприкосновение на едно човешко същество с друго. 

През 17 в. Паскал, един от най-добрите познавачи на наследството на светите отци,
пише: „Всички злини на човека идват от това, че не е в състояние да остане двайсет и
четири часа насаме със себе си в стаята си“. 

На  човечеството  е  отредено  голямо  бъдеще.  Противно  на  това,  което  вещаят
пророците на гибелта, човешката история съвсем не е приключила. Затова към него е
отправена молитва:  да потърси скритите си вътрешни сили,  да влезе в ядрото на
живота: своята килия. И ето че наблюдаваме изненадващо явление: тъй непокорното
човечество  започва  да  се  покорява.  От  десетилетия  се  питаме  кога  човекът  ще
проумее и ще се обърне към себе си. И сякаш това очакване се сбъдва. В нас има две
същества:  външният човек,  който се покварява и вътрешният,  който укрепва,  както
напомня св. ап. Павел. Непознаващото тази истина човечество е на път да я открие. 

От цяла вечност Бог зове човека да стане вътрешен човек. И сякаш с призива да се
прибере  в  себе  си  човечеството  прави  крачка  напред  към  този  вътрешен  човек.
Човекът, призван да бъде увенчан (коронясан), не трябва нито да бъде враг на венеца
(короната),  нито да има короната  за  свой враг.  В борбата  си срещу коронавируса
дълбоко в  себе си човечеството  върви към своя венец като приятел,  отхвърляйки
короната като враг. Когато животът поеме отново своя нормален ход,  отначало не
всичко  ще  бъде  идеално.  Ала  вътре  в  нас  следите  от  това  послание  няма  да
избледнеят бързо.  

Целият текст в оригинал е публикуван в Orthodoxie.com

Пастирски подвизи в световните епидемии

 «Много от нашите братя, по силата на любовта оставиха грижата за своя живот, но се
грижат един за друг и без да се страхуват посещават болните, постоянно им служат и
ги лекуват в Христа. Те доброволно се излагат на опасност от смърт заедно с тях и
понасят върху себе си страданията им; те сякаш взимат на себе си тяхната болка и с
радост лекуват раните им. Мнозина от онези, които така се грижеха за болните и им
възвърнаха  здравето,  сами  умряха...  Но  тази  смърт  заради  благочестието  и
твърдостта  във  вярата  никак  не  стои  по-ниско  от  мъченичество.  Те  взимаха  със
своите  ръце  и  поставяха  на  коленете  си  телата  на  светиите,  носеха  ги  на  гръб,
умиваха  ги,  обличаха  ги  и  се  грижеха  за  тях.»  (Така  св.  Дионисий,  епископ
Александрийски,  (III  в.)  свидетелства  за  християнската  любов  в  смъртоносна
епидемия в Александрия, в която сам полага всеотдайни грижи за страдащите).

“Иди вън от града и виж новия град, това хранилище на благочестието... Няма вече
пред нашите погледи тежко и жалко зрелище; няма вече пред нас люде, умрели още
преди смъртта и умъртвили по-голямата част от своите членове, гонени от градовете,
от домовете, от пазарищата, от водите, от людете, от близките, най- вече узнавани
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само  по  имената,  а  не  по  телесните  части.  (Така  св.  Григорий  Богослов  описва
Василиадата – първият по рода си болничен и благотворителен комплекс, създаден
от св. Василий Велики (IV  в). В него имало специални отделения и за прокажените,
които светителят и сам обгрижвал.) 

„Ала като излязох аз из епархията, божием попущением, тое лято удари една чума
напразно и запали ся вся епархия, и касабите, и селата, не остана чисто едно село
грях ради наших.  И от тоя смертний страх седях на Арбанаси четири месеци….По
месец октомврия приидоша плевняни да ме уземат и рекоша: „Има чума още, ала
повече по турците, а по християните са мало пресече.“ И аз поидох сас них на Плевен.
Прииде един поп да ми целува рука. Гледам го, лицето му като огън запален. И като
хочеше от мене да си пойде, чуям, другий поп му дума: „Защо целуна на деспоти рука,
не видиш ли себе си како тя фатила чумата?“ Ала наистина беше тако, почто тая нощ
умре…  Намислих  да  служа  литургия,  да  ся  пречащя  светих  таин,  а  че  какво  Бог
подари. И ходихме после из Плевен и по селата светихме вода повсюду,  и Бог мя
сохрани. (Св. Софроний Врачански: из „Житие и страдание грешнаго Софрония).

„Това е най-лошият период на кризата. Надявам се до няколко седмици епидемията
да намалее,  но в  момента сме в  най-лошия пик  на бурята.  Сестрите  и  докторите
избягаха от болниците. Има много малко клиники, в които човек може да отиде, и да
намери каквото и да е медицинско лечение,  освен ако няма много пари.  Всеки се
страхува от всекиго. Ако някой се оплаче, че го боли глава или има треска... край с
тях.  Съвършено ги  изолират  и  избягват.  А ние,  оставащите,  вършим най-доброто,
което можем, за да овладеем ситуацията.“  (Разказ на отец Темистокъл Адамопулос,
водач на православната мисия в Сиера Леоне по време на смъртоносната епидемия
от ебола през 2014 г., от която той и паството му по чудо оцеляват).  

Из Молебен канон на св. Харалампий за дни на епидемии  

Из песен 3.

Свети свещеномъчениче Харалампие, моли Бога за нас! 

Светителю, с животворното си дихание, което излиза от твоите молитви, разпръсни
заразителния въздух, та ония, които дишат и живеят по земята, да не се заразят.

Както  острият  сърп жъне класовете,  така и  заразителната  болест покосява всички
люде, но ти, мъчениче Харалампие, пресечи това изтребление и избави от смърт тия,
които прибягват при теб.

Тежко  ни  е,  защото  погубителният мор  ни  разпръсна.  Срещите  и  събранията  си
спряхме, но ти, Светителю, премахни го из средата ни и с молитвите си пак ни събери.

Седален: С много злини сме заобиколени окаяните: оттук сме застрашени и обхванати
от смъртната болест; оттам сме ограничени и лишени от нужните потребности. Молим
ти се, страдалче, смили се над нас, които страдаме.

Кондак:  Светителю Христов и законен служителю,  утвърждение на пострадалите и
доблестен  мъчениче,  свети  Харалампие,  моли  Христа  Бога  да  прекрати  тежките
болести и изпитания, които ни изнуряват, защото с мъчителните си страдания, които
за Него радостно си претърпял, много можеш да Го умолиш. 

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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