АРХИЕРЕЙСКО БОГОСЛУЖЕНИЕ ПО
СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА СВ. ПРОР.
ИЛИЯ В ХРАМ "СВ. ПРОР. ИЛИЯ"
На храмовия празник на храм „Св. прор. Илия”, 20 юли 2018
г., с благословението на Негово светейшество Софийския
митрополит и Български патриарх Неофит, Негово
Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп –
викариен епископ на Софийския митрополит, възглави
архиерейска света Литургия в чест на нашия небесен
покровител – славния пророк Илия.

В съслужение с него бяха председателят на храма – протойерей Емилиян Костадинов,
протойерей Йоан Чикалов, йеродякон Вертоломей Фердов, дякон Костадин Тренев,
иподякон Веселин Цанков.
Песнопенията бяха изпълнявани от клиросните певци Диан Иванов, Елка
Караколева, Димитър Стефанов и Тодор Костов.
В края на Великото славословие Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп
пострига Илия Илиев за иподякон в Българската Православна Църква.
В края на светата Литургия еп. Поликарп се обърна с празнично слово към християните,
преизпълнили храма, като припомни дивното и величествено житие, делата, чудесата и
възнесението на небето жив на славния пророк Илия. Той припомни и за словото на Господа
Иисуса Христа, че Илия трябва да дойде, за да уреди всичко, да утвърди хората в доброто и
полезното, да разобличи онези, които не са с Господа – при второто Негово пришествие, когато
ще настане съд на човешкия род. Той говори за това, че паметта на свети пророк Илия се
чества близо 3 000 години от целия християнски род, без да секва: „Няма пророк, който да е
така силно почитан от християните. Народът пази и ще предаде за идните поколения
благодатта, която е почивала над светия пророк Илия, неговата молитвена подкрепа и
вдъхновение. Ще запази и ще предаде това духовно богатство и наследство нашият
христолюбив народ – за силната му вяра, която той имаше към Бога, към Всеподателя. И в
много от случаите той се превръщаше като един Предтеча на Иисуса Христа, подготвяйки
човеците за срещата със Спасителя в множеството месиански случаи, които говореха
именно за Онзи, Който ще спаси човеците от греха и ще им даде възможност отново да
станат наследници на Рая, на Царството небесно – с покаяние, с изповед, с вяра и любов.
Христовата Църква пази и ще предаде и онова, което има като очакване за светия пророк

Илия, за да може чрез всичко това Църквата да пребъде, да бъде твърда и силна в своята
вероизповед, да държи правилно кормилото на вярата и да бъде ръководен корабът на
спасението към тихите благодатни води и към онзи пристан, който е осенен от Бога и
там, където Бог присъства, обитава и очаква своите верни люде.
Нека по молитвите на светия пророк Илия, крепост Божия, Бог да ни огради със своята
любов, със своята благодат и сила. Да дава на всеки един от нас силна вяра в Бога –
непокътната, чиста и свята. Да ни дава твърдост да изпълняваме според силите си и
възможностите си Неговите заповеди, които не са тежки, а са леки. Да ни утвърди да
бъдем крепост Божия и ние в нашия живот, та както чрез пророк Илия, така и чрез нас да
се прославя името на Бога, като бъдем добър пример за самите нас, за Църквата и за тези,
които са около нас. Защото е речено: Тъй да светне пред човеците светлината ви, та
да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец (Мат. 5:16). Да ни
огради Бог с послушанието и смирението, което имаше свети пророк Илия. И както той се
покоряваше на Божията воля, на Божия глас – да отиде, и въпреки, че животът му биваше
многократно застрашен – проповядваше, утвърждаваше и в смирение и послушание
изпълняваше Божията заповед и правда.
И ние днес имаме нужда именно от това – да се вдъхновим от този пример на светия
пророк, и ние да бъдем послушни на Божията воля и да бъдем смирени в изпълнението ѝ,
защото иначе няма да имаме никаква полза от нашите духовни трудове, от нашето духовно
съзерцаване и стремеж – да изкачим стълбицата към Царството небесно. Това е и
примерът, който ни завеща и Господ Иисус Христос: Бъдете свети, понеже Аз съм
свет. (1Петр. 1:16) Бъдете смирени, защото и аз съм смирен. Защото игото Ми е благо
и бремето Ми е леко (виж Мат. 11:29-30).
Нека отново и отново, утвърдени в тези добродетелни слова, да живеем чисто, свято и
съкровено, да се радваме във вярата, да почитаме светостта и в такъв духовен блян – да
израстваме и ние пред Бога, освещавайки себе си, почитайки светиите и ползвайки ги като
един благодатен пример за това как да живеем, как за се спасяваме и как да се единим с
Бога.”
Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп поздрави отец-предстоятеля на
храма Емилиян Костадинов, свещенството, църковните настоятели, благочестивите християни,
отците, които съслужиха в тази богослужба, църковните певци, които с голямо усърдие и
сладкопение ни озариха и вдъхновиха, за да бъде молитвата ни пълна. Той преподаде
всесърдечно поздравление на всички от Негово Светейшество Софийския митрополит
Български Патриарх Неофит. От негово име, от свое име и от името на Софийската света
митрополия той изказа благопожелания: „Бог по Своята велика милост, по млитвеното
застъпничество на св. прор. Илия, да ни дава всичко онова, което е полезно за нашето
спасение и вечен живот. Да живеем със словата: „Господи, аз не знам какво ми е потребно,
не знам какво искам от Тебе, затова Ти ми дай това, което ми е необходимо”. Да се
утвърждаваме в доброто и полезното и да бъдем достойни православни християни.”
Еп. Поликарп изрази благодарност за организацията на този прекрасен празник и за поканата,
отправена от о. Емилиян, свещенството и църковното настоятелство. „Нека Бог въздава на
всички им, според тяхното усърдие, за да бъдат срещите ни в добри и благодатни моменти

и мигове, в радост и утеха”. Негово Преосвещенство завърши словото си с благодарност към
всички онези, които са се потрудили за обновлението на храма. Той изрази радост от
обновения му вид, по неговите думи: „Благолепието на храма е важен момент от духовния
живот на енорията. Храмовете показват какви са сърцата и на свещениците, а и на
народа, който влиза тук. Тук има добри сърца, които радеят за чистотата и благолепието
на Божия храм, които радеят за чистотата и благолепието на личния храм, на всеки един
от вярващите християни. Нека това пребъде во веки веков, за пример и утвърждаване на
всички! На многая и благая лета! Божието благословение и Неговата велика милост, по
молитвите на свети пророк Илия! Амин.”
Отец Емилиян изказа синовна благодарност от името на църковното настоятелство и на всички
присъстващи към еп. Поликарп за посещението в нашия храм и оглавяването на светата
Литургия и изрази надежда да имаме неговите напътствия и водачество по пътя на
спасението, да ни дава сили и кураж; да бъде винаги опора, от която всички имаме нужда. Той
преподаде на Негово Светейшество Патриарх Неофит нашата синовната благодарност за
грижите за нас и изрази надежда да бъдем винаги в неговите молитви.
Отец Емилиян поднесе в дар на еп. Поликарп икона с образа на св. прор. Илия от името на
църковното настоятелство, с надежда да присъстваме в молитвите му.
В края на своето слово той изрази признателност и радост за енорията към всички, които се
трудиха за обновлението на храма и подготовката на празника. Той специално благодари на
иконописеца Данаил, който е реставрирал много наши икони и е зографисал иконата на св.
прор. Илия, която беше поднесена днес като дар.
Празничната светата Литургия завърши с многолетствие.
Негово Преосвещенство еп. Поликарп отслужи водосвет, поръси всеки за здраве и спасение и
освети празничния корбан.

