РЕПОРТАЖ ОТ СЕДМА НЕДЕЛЯ СЛЕД
ПЕТДЕСЕТНИЦА
Репортаж от неделното
училище
за
деца
и
Доброволческата
неделна
кухня за нуждаещи се към
православен храм „Св. пророк
Илия”, от седма неделя след
Петдесетница

На 7 август 2016 г. неделният урок по вероучение на децата беше за „Грехопадението
на Адам и Ева”, поредната тема от „Православно вероучение за деца” на монахиня Валентина
(Друмева).
Децата учиха защо животът на хората сега не е такъв, какъвто е бил в началото на
Сътворението в райската градина. От къде се е появило злото в света, защо има болести,
грижи, нещастия, след като Бог създал само прекрасни и добри творения?
За да разберат това, трябваше да обясним как най-красивият и могъщ ангел се превърнал във
враг на Бога и на човека, като най-любимо творение на Създателя. Как този ангел се възгордял
и поискал да стане равен на Създателя си и по-славен от Него и вместо да се грижи за човека,
каквото е било неговото предназначение, той се стараел да го погуби.
Учихме каква е била първата заповед на Бога към Адам и Ева и защо е било необходимо те да
имат свободен избор. Можем ли да обичаме истински, ако това е единственият ни избор и го
правим по задължение?
Разбрахме как със съмнението си към думите на Бога и с това, че са забравили Неговите
всеотдайни грижи и любов, първите хора са направили най-голямата грешка – те яли от плода
на дървото, за което били предупредени. Не само това, а упорствали, обвинявали се един друг,
дори с Бога се оправдавали.
Така започнали всички беди за хората и цялото творение, които продължават и до днес, но Бог
не би могъл да спре да обича хората. Той обещал на Адам и Ева Спасител, роден от жена,
Който ще покаже как хората могат да си върнат изубеното блаженство в райската градина с
труд и усилия.
Децата получиха материали за рисуване и пластелин от помощниците в кухнята от фирма
Alvogen и проведохме занимание по творчество с чудесни резултати по темата на днешния
урок. С тях нарисуваха дървото на живота, цветя от райската градина и правиха змия от
пластелин.

В Доброволческата неделна кухня за нуждаещи се към храма днес дежурни бяха Илияна
С., Илияна Н., Михаил и Евгени. С помощта на 19 доброволци – група от фирма Alvogen и
Мила, Иво, Мира и Мони сготвихме вкусна топла гозба и обработихме дарените зеленчуци.
Беше раздадена храна на 384 човека.
Дежурният екип благодари на всички, които се включиха в процеса по приготвяне и раздаване
на храната на нуждаещите се хора.

