ТРЕТА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ –
КРЪСТОПОКЛОННА В ХРАМ „СВ.
ПРОРОК ИЛИЯ”
Днес, 3-ти април 2016 г., в Неделя Кръстопоклонна, в храма Божествена света
Литургия отслужи протойерей Димитър Москов. Поклонихме се на живоносния Господен
Кръст, в средата на Великия пост, по думите на о. Димитър, „като победа над смърта и като
радост в живота ни”. Ще можем отново да изразим поклон пред Кръста Господен през
Страстната седмица, когато ще се поклоним на Христовите кръстни страдания.

В Неделното училище за пораснали си зададохме въпроса „като се поклонихме на Честния
Кръст в храма, съразпнахме ли се с Христа?”. Овехтелият човек в нас предстои да бъде обновен
чрез покаянието. Беседата ни с участниците в Неделното училище беше за покайната молитва
на свети Ефрем Сирин:
“Господи и Владико на моя живот,
не ми давай дух на безделие, униние, властолюбие и празнословие. (земен
поклон )
Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов дарувай на мене, Твоя
раб. (земен поклон)
Ей, Господи, Царю! дарувай ми да виждам моите прегрешения
и да не осъждам моя брат, защото си благословен во веки веков.
Амин. (земен поклон) “.
Ето път на съразпване с Христа, в който като вземем повод от нашите страсти и като се
отречем от тях, можем да оживим себе си с живот безсмъртен. Този живот е Христос! Ето защо
като участваме в страданията Му, имаме участие и във възкресението Му. Да се упражняваме
върху нашия овехтял човек (човекът на страстта вътре в нас), като го приковаваме на кръста на
покаянието и любовта към враговете, е лечение от нашата смърт (духовна и душевна). Това
упражнение (аскеза), труд, е скъсване с леността, оправдано безпокойство, събуждане от
греховен сън, отричане от сатаната и всичката му гордост; встъпване в пътя на подвига на
себеотречението и кръстоносен ход. Да нарамиш кръста си, като уязвиш себе си със смъртта
на собственото си себелюбие (да се отречеш от себе си)! Молитвата на свети Ефрем Сирин с
нейните плодове е опитът от такова действие, които всеки от нас е имал. Молитвата,

покайният път, е място за среща. Срещнахме се едни други с настроението на съкрушеното
сърце. Среща сърдечна в средата на Великия пост.
В Социалната кухня при храма беше един слънчев и не безгрижен ден и за доброволците, и
за тези, които чакаха поредната прясно сготвена храна.
Имахме специално гостуване на 5-6 доброволеца от фирма Gamebooker, които с голямо
желание се трудиха от началото до края на дежурството. В кухнята, на опашката за храна и на
останалите постове помагаха и много от редовните всеотдайни доброволци.
Раздадени бяха допълнително кутии за храна, дарени от ВИВАКОМ – необходим и високо
оценен подарък . Бяха раздададени и дарения от дрехи.
Днес имахме много щастлив момент за Биляна – момичето, което получи подарък за своя
абитуриентски бал. Тя вече има две абитуриентски рокли и обувки, дарени от Татяна и
Мариана – две, предполагаме, прекрасни дами. Биляна можехме да разпознаем отдалеч по
грейналото лице сред помощниците в кухнята.
Отговорниците за деня, дежурните Евгени, Катя и Ния съобщиха, че 379 човека са получили
храна днес.

Благодарим на всички участници и дарители за грижата за ближния и себеотречението на
дело! Слава на Бога!

