Неделно училище
Неделното училище към храм “Св. пророк Илия” (гр. София, кв. “Дружба” 2) започва своята
просветна дейност през 2002 -2003 учебна година с лектор г-н Желязко Тенев, след което има
прекъсване и отваря отново през октомври 2008 г. През учебната 2008-2009 година при
предстоятелят на храма отец Емилян Костадинов лектор е богослова Неделина Александрова,
а от 2009 г. до днес лектор е Даниела Рачева.
Занятията са след края на неделната Св. Литургия в сградата срещу храм „Св. Пророк Илия“.
Към момента има група за възрастни, като при достатъчно желаещи, може да се сформира и за
деца.
За записване и информация може да се свържете с Даниела Рачева на моб. 0895 445 352.

Неделно училище към храм „св. пророк Илия”
(гр. София, „Дружба” 2)
Тематично разпределение за учебната 2014/2015 година
I Изучаване на кратки сведения за книгите на Св. Писание:
1. Практически задачи и самостоятелни разработки по книгата 100 удивителни факта от
Библията (10 уч. часа)
2. Кръстът Христов в проповедта на св. ап. Павел (по: Значението на кръстът Христов в
посланието на св. ап. Павел до Галатяни, свещ. Т. Стойчев)
3. За степените на познанието (по: Подвижнически слова на св. Исаак Сирин – 26, 27, 28)
4. За изкушенията и Божия промисъл (по: Подвижнически слова на св. Исаак Сирин)
5. Отношението на Иисус Христос към Стария Завет (по: Тълкуване на старозаветни текстове в
Новия завет, Е. Трайчев)
6. Св. ап. Павел – ръководството и завършекът на Закона (по: Тълкуване на старозаветни
текстове в Новия завет, Е. Трайчев)
II. Християнска етика:
А) Записки по Православна християнска етика, свещ. Йоан Карамихалев
1. Естествен нравствен Закон и Богооткровен нравствен Закон. Ветхозаветен нравствен Закон
2. Новозаветен или Евангелски Закон
3. Христос – вечен нравствен идеал, следване на Христос
4. Божията благодат и човешката свобода
5. Обръщане на Христос и нравствено възраждане
6. Нравствено съдържание и нравствена ценност на светостта
7. Разнообразни прояви на свят живот
8. Ближнният и неговата нравтсвена ценност
9. Християнска справедливост
Б) поучителни слова на св. Никодим Светогорец (по: Стремеж към съвършенство):
1. Как да управляваме езика си
2. Да не осъждаме строго ближните и как да преодолеем тази склонност
3. Не трябва прекалено силно да желаем освобождаване от скърбите

4. Не трябва да избягваме случаите, при които да вършим добро
5. За благодарността към Бога
6. Всички изкушения са за наше добро
7. За кратките молитвени въздишки към Бога
8. Как да побеждаваме нехайството
9. За прекомерната скръб
10. За ненадяване на себе си и пълна надежда у Бога
11. За добродетелността
В) поучителни слова на стареца Ефрем Светогорец (по: Отечески съвети):
1. За болестите, скърбите и страданията
2. За мълчанието, празнословието и осъждането
3. Беседа за смирението
4. За вярата надеждата и търпението
5. За Божествената литургия и Божественото Причастие
6. За починалите
III. Християнско семейство:
1. За духовната връзка между родители и деца (свещ. Илия Шугаев)
2. Православното възпитание на децата в съвременния свят
3. Християнско семейство (по: Записки по Православна християнска етика, свещ. Йоан
Карамихалев)
IV Учението на св. отци:
1. Авторитет и език на св. отци
2. Учението и творчеството на представители на Александрийска школа и египтяни (св.
Атанасий Велики, св. Макарий Египетски)
3. Учението и творчеството на представители на Кападокийска школа (св. Василий Велики, св.
Григорий Богослов, св. Григорий Нисийски)
4. Учението и творчеството на представители на Антиохийска школа (св. Йоан Златоуст)
5. Учението и творчеството на представители на Сирийска школа (св. Ефрем Сириец)
V. Български светци и български просветни центрове и школи
Занятията в православното църковно училище имат практическа насоченост. Темите заложени
в учебния план са предимно етични. Те са най-тясно свързани с Християнската етика и
Нравственото богословие. Въпреки това, както и в предните планове главно място в учебния
материал заемат основни догматични истини за Бога, светиите, Църквата, тайнствата и
богослужението. Целта на този учебен план е надграждане на знанията свързани с основните
истини на вярата. Периодично в съответните часове се припомнят стари знания, които
подпомагат начинаещите в групата.
В плана са заложени лекции, беседи, филми, самостоятелни разработки на курсистите и
практически упражнения (ролеви игри и пр.) по време на занятията. Чрез тяхната активност
се цели изграждането на съответните умения:
1) за слушане
2) за изказване на становище
3)да уважават личността на другите
4) да не накърняват достойството и личността на събеседника

5)да уважават правото на друго мнение
Всички тези умения изграждат толерантност, съпричастност, търпимост и доброжелателство.

