Храм „Св. пророк Илия”, Неделя 17 след
Неделя подир Въздвижение – на
блудния син
На 28.02.2016 г., в Неделята на блудния син – 17 Неделя подир Въздвижение, св.
Литургия отслужи протойерей Емилиян Костадинов. Отец. Емилиян произнесе проповед върху
неделното литургийно Евангелие (Лк 15:11-32 ). Той подчетра, че с напредването на времето
към Великденските пости са ни представени евангелски притчи, които да ни дадат куража и
силата да посрещнем постите с достойнство и с отворени сърца и души. Днешната притча ни
напомня, че това, че посещаваме храма, не ни дава право да съдим. Да внимаваме дали са
чисти сърцата ни в това, което правим и да не прикриваме злобата си с вярата, защото
човешкият съд е жесток съд, а Божият съд е праведен. Ние трябва да ставаме наистина посмирени. Припомни ни, че ние като християни, като хора, които обичаме Бога – обичаме ли
Бога, трябва да обичаме и ближния си. Не трябва да мразим грешника, а да мразим греха.
В Неделното училище за пораснали продължихме тържеството от благодарствената служба
– Евхаристия, която извършихме в църквата. В израз на това си честитихме прославянето на
новия Софийски светец – Свети Серфим Соболев, което стана преди два дни, на 26 – ти
февруари. Беседата, която проведохме, за “Общението със Светия Дух ” от Лимасолския
(Кипър) Митрополит Атанасий ни даде повод да си припомним и за други истински
изповедници на Православието по нашите земи, а именно приснопаметния отец Георги Пейчев
от село Жегларци, Северна Добруджа. Учениците разказаха и за посещението си при отец
Антим от Кричим. Така, образно казано, извървяхме обратния път към дома и към родното,
както блудния син, който падна в обятията на своя баща след години раздяла, по Евангелския
разказ за тази неделя.

Урокът на децата в Неделното училище с г-жа Снежка Плачкова беше свързан с това да
открият поуката в приказката “Най-скъпоценният плод”. Те трябвше преди да са изслушали
края на приказката да си изберат картина – на грозде, южни плодове или книга,
символизираща знанието и да я оцветят. След като оцветиха, най-големият от групата обясни,
че е избрал да оцвети книга, защото това е най-скъпоценният плод и бащата естествено ще
възнагради най-малкия син от приказката с половината от наследството. От малчовците,
естествено имаше избрали и грозде и южни плодове… Помощниците от Клуба по филантропия
от 105 СОУ се справиха чудесно с драматизацията на приказката, което се оказа попривлекателен подход от разказването!

В социалната кухня днес дежурство дадоха Ирина, Марк и Мони. С помощта на група от 20тина доброволци успяха да приготвят вкусна топла супа и да раздадат много допълнителни
продукти на хората – хляб, натурални сокове, сандвичи, чабати, сухи пасти, ябълки и бонбони –
общо 412 порции. Отделно се раздаде храна и на 32 дечица от неделното детско училище.
Дежурният екип благодари на всички, които се включиха в процеса по приготвяне и раздаване
на храната на нуждаещите се хора.

