Храм „Св. ап. Андрей Първозваний“

29 май:

Свети Лука Архиепископ Кримски и Симферополски

Свети Архиепископ Лука, в живота Валентин Войно-Ясенецки лекар – хирург, е канонизиран
от Руската Православна Църква в 1995 г. и паметта му се чества
на 29 май. Свети Лука е роден на 27 април 1877 г. Завършва
гимназия и „рисувално училище”, а в 1903 г. медицински
факултет. Защитава докторска дисертация, работи като блестящ
хирург в Ташкент и преподава медицина в
медицинския
факултет. Оглавява катедра по оперативна хирургия и
топографическа
анатомия
в
Държавния
Туркестански
университет. Ръкоположен за йерей и две години по-късно
приема монашеско подстрижение и името на свети апостол Лука.
Приема Архиепископски сан в най-тежките за Руската
Православна Църква времена, в епохата на жестоки репресии и
гонения. Подобно на апостол Лука и той е лекар, художник и
писател, написал и оставил книги на медицинска и духовна
тематика. Особено интересна е книгата му „Дух, душа и тяло”.
Неведнъж е бил в затвор и заточение, но и там продължавал
открито да изповядва Христа, безстрашно да проповядва Словото
Божие и никога не преставал безвъзмездно, като светците
безсребреници, да лекува хората. Бялата престилка на лекаря,
по свидетелството на колегите му, по време на операциите и
приемането на болните била облечена върху архиерейското му
облачение. Стотици, а може би и хиляди човешки живота е
спасил светител Лука. Изключителен по своите способности
лекар-хирург, учен, автор на знаменития труд “Очерк по гнойна хирургия”, по който и досега се
обучават студентите по медицина. Представил се в господа през 1961 г.
През ноември 1995 г. Архиепископ Лука Кримски и Симферополски (Войно-Ясенецкий) бил
прославен от Руската Православна Църква в Украйна. На търсещите го с вяра и молитва Архиепископ
Лука продължава да подава изцеление и помощ от светите си мощи, които се покоят в СветоТроицкия катедрален събор в град Симферопол.
Разказва се за едно чудно свидетелство. В руския храм Света Троица в Атина – Гърция от
неотдавна има икона на светителя Лука (Войно-Ясенецки) с вградена частица от неговите мощи.
Необичайното в случая е, че мощите в иконата са частица от неговото сърце. Този факт е трудно
разбираем, тъй като у всеки човек три дни след смъртта му започва разпад на тъканите на сърцето и
главния мозък, а у този велик Божий угодник сърцето е останало нетленно. От тази неголяма икона
вече са получили изцеление от тежки болести няколко човека.
Този чудотворен образ в руския храм в Атина се оказал там по чудесен начин. Свети Лука,
Войно Ясенецки се явил в съновидение на предстоятеля на храма о. Георги с архиерейското си
облачение и с бяла престилка върху него, както му е било обичайно да лекува. В лявата си ръка
държал ножица с тампон, а в дясната – скалпел. Светителят се обърнал към о.Георги с думите: „Ти
помагаш на моите земляци в Атина, и Бог ме призова да ти помогна. Но първо трябва да се обърнеш с
гръб към мен, за да оперирам гърба ти.” Отец Георги усетил ръката на светителя върху гърба си.
Йерей Георги от години страдал от междупрешлена дископатия и по думите му, не можел да
служи, защото ръката му висяла като изсъхнала. Свети Лука доста бързо му направил операция,
после го зашил и му казал, че всичко е наред и след три дни ще дойде при него.
След това о.Георги се събудил. Това станало на 9 декември 2002 г. Веднага се почувствал
много по-добре от обикновено. Погледнал гърба си в огледалото и видял капчици кръв на това
място, където на сън го оперирал светител Лука. Опитал да вдигне ръката си, която въобще не можел
да повдигне до тогава и веднага успял.
После отишъл при хирурга, който го наблюдавал, направили и рентген, но на снимките вече
нямало и следа от патология, което лекарят не можел да повярва. След разказа на о.Георги лекарят
споделил, че е чувал за Д-р Войно-Ясенецки, но не е знаел, че е светец. Като се убедил напълно в
изцелението на о.Георги, лекарят повярвал в Бога.
А след три дни донесли иконата с частицата от сърцето на светителя в храма. Пратил я
Симферополският и Кримски митрополит Лазар, на когото свети Лука се явил също в съновидение и
му казал да нарисува три негови икони, като едната от тях да изпрати на о. Георги в Атина.
Всичко това свидетелства за истината, че ако човек е действетелно вярващ, тогава животът му
ще бъде изпълнен с чудеса. Но всичко зависи от вярата ни. Ние трябва да възложим цялото си
упование на Бога, да отсечем волята си и да говорим като светител Лука: Господи, да бъде Твоята
воля!
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