ХРАМ „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ”, 8 НЕДЕЛЯ
СЛЕД ПАСХА - ПЕТДЕСЕТНИЦА
Неделно училище
На рождения ден на Църквата, в Неделя Петдесетница, в Училището по вероучение се
запознахме с живота на един съвременен апостол на Църквата. Наричат го вселенския
Чудотворец на последите времена. Той е Свети Йоан Максимович (Шанхайски и Сан
Франциски Митрополит). В неделния ден се навършиха 50 години от неговото успение († 19
Юни / 2 Юли 1966 г.)
Прочетохме негова проповед “Слово за Второто Христово Пришествие” (част от нея виж подолу ) и отправихме кратка молитва към него за укрепване във вярата. Чудесно съвпадение се
оказа реликвата от Сан Франциско : памуче, допряно до мощите на светеца, което една от
ученичките ни притежава и се намери в нея, като всички се допряхме до него, в израз на
почит към светеца.
Учениците участваха активно в часа, като разказаха житията на трима светци: Свети Йоан
Рилски, Света Петка Търновска, Свети Георги Софийски Най-Нови. Така сред тази “говорилня”
духовно отпразнувахме раждането на Църквата и слизането на Светия Дух във вид на огнени
езици над апостолите.
***
Свети Йоан Шанхайски
(1966 г.)
(Въплътеният и царуващ) Антихрист ще даде възможност за живот на църквата – ще ѝ
разрешава богослужения, построяване на прекрасни храмове, но при условие да се признае
неговата върховна същност и да му се покланят. В него ще има лична ненавист към Христос.
Той ще живее с тази ненавист и ще се радва как хората ще се отдалечават от Христа и
Църквата. Ще има масово отстъпление от вярата, при което на вярата ще изменят и много
епископи, а за свое оправдание ще посочват блестящото положение на „Църквата“ (която
реално ще е на Антихриста).
Търсенето на компромиси ще е характерното настроение сред хората. Правотата на
изповеданието ще изчезне. Хората старателно ще оправдават своето падение, а ласкавото зло
ще поддържа това общо настроение. И по този начин в хората ще стане навик да отстъпват от
истината, за да търсят компромиса и греха.

Социална кухня

Днес, 19.06 дежурство дадоха Велина, Мира и Цецо. С помощта на група от 15 доброволци
успяха да приготвят вкусен ориз със зеленчуци и да раздадат много допълнителни продукти на
хората – хляб, сандвичи, чабати, сухи пасти – общо 359 порции. Дежурният екип благодари на
всички, които се включиха в процеса по приготвяне и раздаване на храната на нуждаещите се
хора.

