БОГОСЛУЖЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ
ПРАЗНИКА НА СВ. ПРОР. ИЛИЯ В
ХРАМ "СВ. ПРОР. ИЛИЯ"
На празника в чест
на
небесния
покровител
на
нашата енория –
свети пророк Илия,
20 юли 2019 г., беше
отслужена
празнична
св.
Литургия от Негово
Високопреподобие
архимандрит
Никанор – игумен на
Църногорския
манастир „Св. св.
Козма и Дамян“, в съслужение с предстоятеля на храма иконом Емилиян Костадинов, иконом
Йоан Чикалов от столичния храм “Света Параскева”, свещеник Тома Попов – нашият
дългогодишен клиросен певец, йеродякон Захарий от Църногорската света обител.
Песнопенията бяха изпълнени от клиросните
певци Диан Иванов, Елка Караколева,
Димитър Стефанов и Тодор Костов.

В края на св. богослужение чухме празнични слова и много нужни отечески наставления за
укрепване на духовните ни сили, за насочване на нашите стремежи и утвърждаване на вярата
и ревността ни по Бога.
Отец Тома се обърна със слово към християните, изпълнили храма, с което ни накара да
преживеем дивния подвиг и чудесата на великия проповедник и изповедник на Истинския Бог
– св. прор. Илия – човек с пламенна и огнена вяра, който единствен е бил възнесен с тяло на
небето.
Отец Тома отбеляза, че в съвремието св. прор. Илия ни е толкова нужен… „Хората по всякакъв
начин показваме, че не обичаме Христа, че Христос не ни е нужен. Обявили сме сомн от
лъжливи богове: културата, цивилизацията, философията, политическите партии и
материалните блага… Изопачихме истината за Бога, направихме я такава, каквато на нас
ни е удобна.

А какво трябва да направим като православни християни, за да предотвратим това? Нас
винаги трябва да ни води онази пламенна и огнена ревност на Илия и подобно на него да
изповядваме вярата си. Защото той показа на жреците на Ваала и на народа Кой е
Истинският Бог.”
Отец Тома призова: „Спомняйки си житието на св. прор. Илия, виждайки неговата ревност
– и ние да пламнем в тая ревност по Бога, да се покажем достойни свидетели на
Христовите чудеса и на всичко, което е правил пророка. Да пожелаем и кажем: „Добре ми е
тук, в храма – живеейки до светиите, които ни оставиха в наследство своя живот и
своето учение и ни доведоха, и ни дадоха истинския възможен път – пътят, който води до
нашето спасение.” Амин!”
Негово Високопреподобие архимандрит Никанор се обърна към преизпълнения храм, като го
сравни с пещерата, в която св. прор. Илия се е криел, бягайки от гнева на нечестивите от
неговото време. На първо място той изрази благодарност на предстоятеля на храма о. Емилиян
за поканата заедно да въздадем слава на Божия ревнител св. прор. Илия, а след това изказа
насърчителни слова: „Винаги да се молим и да прибягваме към светия пророк да ни помага да
запазваме в себе си ревността към вярата; да не позволяваме суетите, модите,
ежедневните грижи и всичко друго, което сега е връхлетяло върху нас като ураган – това,
което оплита умовете ни – всички вече сме станали част от така наречената мрежа… –
всичко това да не ни откъсва от мисълта за най-главното, а то е – да търсим Бога, да
търсим единение с Бога, да се доближаваме до Бога и да се стремим да станем наследници
на Небесното Царство. Защото само Бог знае времето и часът…, но наистина идва вече
покровителят на вашия храм и покровител на всеки един от вас като енориаши на този
храм – отново да слезе тук и за жалост – пак с изобличителни слова. Нека се молим на Бога
да се явим достойни за ревността на св. прор. Илия и тези изобличения, по Божията
милост – да не са насочени към нас, а ние, макар и грешни, да изповядваме от сърце и душа с
делата на своя живот вярата си в Христа. Защото, повярвайте – живеем във време на
много думи и слова, във време на образи и внушения; и за християните, колкото и в
миналото да е било необходимост – дваж по-голяма е необходимостта да проповядват с
делата на живота си. Думите в днешно време наистина стават излишни, но тогава,
когато ние постъпваме съгласно Евангелието – в дома си, в работата си и с близките –
вярвайте, че тогава ще бъдем Божии раби и тогава ще вършим работата, която е вършил и
светия пророк Илия. Било е време на пророци и на проповедници, сега настана време ние с
делата си да покажем верността си към Христа, в което нека всички ние да имаме светия
пророк за наш наставник в Господа. Бъдете благословени! Бог да ви дава всяко земно благо и
всичко нужно за душеспасението на вас и на вашите семейства!”
Отец Емилиян изказа благодарност на архим. Никанор от името на боголюбивите християни от
енорията, служителите на храма, служащите и от свое име – за посещението в нашия храм и
отслужената празничната света Божествена Литургия; за това, че отново чухме тези нужни за
нас слова. Отец Емилиян особено благодари на архим. Никанор за това, че той е личен пример
за нас – как с вяра и безрезервна любов към Бога човек може да постигне много (като
възстановяването на много църкви и манастири в района на Пернишко, Радомирско и Трънско).
„Това ни дава сили да напредваме с нашия храм „Св. Благовещение” – увери о. Емилиян.

Празникът продължи с водосвет, отслужен от архим. Никанор, който поръси всеки за здраве и
спасение. На множеството присъстващи беше раздаден осветен празничен корбан.

