РЕПОРТАЖ ОТ ТРЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД
ПЕТДЕСЕТНИЦА В ХРАМ „СВ. ПРОР.
ИЛИЯ”
Днес, 10.07.2016 г., Неделното училище на децата беше на тема “Сътворението на света” (вижте Битие
1:1-31), по материали от „Православно вероучение за деца” на монахиня Валентина Друмева.
Ние не разбираме как е станало сътворението на света така, както малките деца не разбират как родителите
им осигуряват всичко необходимо за живота на семейството. На този въпрос отговаря Светата Библия. От нея
разбираме, че Бог сътворил света от нищо. Трудно ни е да си представим как света е сътворен от нищо, след
като ние можем да творим само като използваме някакви материали. За Бог не е така, затова Той твори,
сътворява, а ние можем само да претворяваме.
Децата вече знаят за колко дни е сътворен света и че това не са нашите човешки дни.
Защо всяко творческо дело на Бога е описано така: “И рече Бог: да бъде…”? Какво разбираме от това?
Разбираме, че Бог е творил с думата си (със Своето Слово). Кое лице на Светата Троица наричаме Бог Слово и
участвал ли е Той в сътворението? Този въпрос все още е труден за децата.
Как е завършвало всяко творческо дело на Бога? С думите “И видя Бог, че това е добро.” Това ни разкрива, че
Бог благославя творението си и също защо Бог е създал света. От любов. Например, когато направим пясъчен
замък и ни харесва, ние не искаме да го разваляме, а да му се порадваме по-дълго време. Децата правилно
отбелязаха, че все ще се намери някой да го разруши… Или по-точен пример е – защо родителите ни са ни
родили. Децата казаха, че ги е донесъл щъркелът, но все пак, родителите не са ги върнали на щъркела, а са
ги обикнали безкрайно.
Така нашите възпитаници вече знаят от Кого е бил сътворен света; за колко дни; това, че те не са били
обикновени дни и съвсем слабо си представихме за Божията любов към нас
В Социалната кухня дежурство дадоха Иво, Марк и Ирина. Дежурните бяха подпомогнати в организацията
от Илияна С., Катя, Мира и Мишо. Благодарение на помощта на още 13 доброволеца с международно участие
успяха да приготвят курбан-чорба. Раздадоха 360 порции храна – топла и пакетирана, и още 60 допълнителни
порции. Бяха обработени големи количества зеленчуци. Раздадени бяха и дарения от дрехи.
Дежурният екип благодари на всички, които се включиха в процеса по приготвяне и раздаване на храната на
нуждаещите се хора.

