СЕДЕМНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД
ПЕТДЕСЕТНИЦА – НЕДЕЛЯ НА
ХАНАНЕЙКАТА, ХРАМ „СВ. ПРОР.
ИЛИЯ”
На 10 януари 2019 г. в
храма света Литургия
отслужи иконом Емилиян
Костадинов.

На днешната празнична възкресна служба отбелязахме Неделята на хананейката и почетохме
паметта на светия свещеномъченик Харалампий и света мъченица Валентина.
В неделното свето литургийно Евангелие чухме евангелското събитие за излекуването на
дъщерята на хананейката (Мт 15:21-28). В своето поучение отец Емилиян предаде картината
на събитията от това време – как Господ Иисус Христос проповядвал, обикаляйки по земите
Израелски, Тирски, Сидонски и много хора се стичали при Него, за да се излекуват от
недъзите, които носели през цeлия си живот. Тогава Господ Иисус Христос отговаря на
настойчивите молби на една жена от Ханаан и изцерява дъщеря ѝ.
По думите на о. Емилиян, въпреки че много хора вървели след Господ Иисус Христос, те били и
много различни – едни били убедени, че Той е Син Божий, други Го следвали от любопитство;
някои от тях решили да опитат и при Господа, след като никъде не намерили помощ за себе си
и за своите близки. Господ Иисус Христос искал да покаже на всички вярата именно на тази
жена, а също така да ни остави наследство за това, че колкото сме по-борбени и непримирими
и колкото сме по-силни във вярата си, рано или късно ще получим това, към което се стремим,
ако наистина това, което търсим от Бога е стойностно за нас. Той каза: „Нека не мислим, че
Бог ни е забравил или страни от нас… Понякога Той се забавя или за да изпита вярата ни,
или за да намери най-точното време да ни въздаде. Никога да не губим упованието си в Бога,
да се съмняваме, да се гневим Богу (Не дай, Боже…!), защото всичко това е само и
единствено за наше добро.”
Отец Емилиян се спря и на моменти от житието на св. свщмчк Харалампий, живял във II-ри век
– времето на най-жестоките гонения на Църквата; за мъченията, на които бил подложен, за
чудното му изцеляване и обръщането на мъчителите му към Христа.
Завършихме светата Литургия с пастирско благословение и благопожелания за здраве и успех,
по молитвите на св. Харалампий, св. мца Валентина и на всички светии.

Според традицията на празника о. Емилиян освети пчелен мед за здраве, по молитвите на св.
Харампий и благослови хляба и приношенията в храма. Той разясни традицията да се освещава
мед на празника на светията с това, че народът се е спасявал от болести и напасти през
вековете, по молитвите на мъченика и така светецът се е явявал закрилник на болните. Медът
от древно време е бил един от най употребяваните продукти за лечение и до днешно време е
останала традицията да се освещава на днешния ден, за да имаме в дома си еликсир, който
може да излекува всичко.

