РЕПОРТАЖ ОТ 27.03.2016 Г. ОТ ХРАМ
„СВ. ПР. ИЛИЯ”
В Неделния ден на Втората седмица от Великия пост честваме паметта на Светителя Григорий
Палама, Солунски Чудотворец, известен като поборник за Православието. Ето защо предмет на
заниманията с участниците в класа на Неделно училище за пораснали стана темата за
“Широкото сърце на Православието”, поредната беседа от цикъла с проповеди на
Лимасолски митрополит Атанасий.
Как да гледаме на друговерните хора, с които съжителстваме на земята? Какво означава
толерантност и какво отстояване във вярата? Как на практика да общуваме пълноценно с
представителите на което и да е, различно от Православието, изповедание и същевременно да
отстояваме нашата вяра в днешния свят? Кой е моят ближен сред друговерците? Коя е
златната среда в общуването с хора от различни на нашите – етнос, традиции и убеждения?
Позволено ли ми е да заклеймявам хората на “адски” и “райски” жители? На тези и други
подобни въпроси, участниците в класа реагираха с изказвания за примери от собствения си
житейски опит. Получи се оживена дискусия, понеже темата е на дневен ред и в обществения
живот в България и света, заради явлението на нашето съвремие: бежанската криза.
Единодушно се поучихме от думите на беседата и от примерите, че омразата и ненавистта
между хората не са оправдани с нищо, още по-малко пък с различия във вероизповеданието;
убедихме се, че да се отстоява Православието е необходимо и спасително във всяко време и на
всяко място, като най-хубавата му проповед е в личния пример на незлобие, любов към
враговете и прислужване в немощите на цялото човечество.

Неделният ден в Социалната кухня измина с приятни емоции, малко дъжд, слънце и
усмивки. Бяха подменени старите, избелели кутии за храна с нови, дарени от VIVACOM.
Получилите ги бяха много, много доволни и радостни.
В кухнята отново се разнесе ухание на вкусно приготвена храна на огън, дело на Иво. Екипът
доброволци от VIVACOM беше много щедър на усмивки, настроение и дори на снимки. Боби
отново беше на фронта с хората от опашката при списъците за храна и както винаги се справи
прекрасно. Не случайно хората я обичат. Както обичайно Стефан беше на всички фронтове, с
желание и всеотдайност.
Дежурните Иво, Стефан и Бойка благодарят за споделения почивен ден на доброволците и
специално на Илияна, Марк, Велина, Веси, Мира и Краси.
И получилите вкусна топла гозба 381 нуждаещи се хора споделяха с нас благодарността си
към готвачите в днешния ден.

