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Вяра
Ново допълнение към статията "Юдеите против
християнството"
„Веднъж на преподобния станало
известно, че император Теодосий
Младши върнал на иудеите
молитвения дом, който бил
даден на християните. Той
веднага изпратил писмо до царя
и, без да се бои от царското
лице, го заплашвал с Божия
гняв. Като прочел писмото, царят
се изплашил и отново заповядал да
се даде молитвеният дом на
християните, а градоначалника,
който дал съвет да се върне
църквата на иудеите, свалил от
длъжност и изпратил моление до преподобния...
Носейки такива трудове, той не преставал да се грижи за
църковния мир, като разрушавал езическото безбожие,
опровергавал иудейските хули, изкоренявал
еретическите учения; царете, князете и всички управници
със своите писма насочвал към страх Божий, към милосърдие
и любов, подтиквал ги към опазване на Църквата Божия.“
14.09 по еретическия, †01 септември по църковния
календар - Св. преподобни Симеон Стълпник и майка му
преп. Марта

„... народът го нападал и искал
да го убие заради
проповядването на Словото
Божие и заради свидетелството
за Иисуса Христа. За това
споменава свети Лука в “Деяния
на светите Апостоли”, казвайки:
“невярващите иудеи
възбудиха и озлобиха сърцата
на езичниците против
братята”. “А народът в града
се раздели: едни бяха с
иудеите, а други - с
апостолите.
Когато езичниците и иудеите със своите началници,
възбудени, се готвеха да ги охулят и с камъни убият, те,
като узнаха, прибягнаха в ликаонските градове Листра и
Дервия” и оттам - в Антиохия. Отначало те прекарали
няколко дни недалеч от град Икония, в една пещера край пътя
за Дафна като желаели да узнаят, какво ще стане с Текла; там
те пребивавали в пост и усърдно се молели за нея, да я укрепи
Господ и да прояви милостта Си върху нея, както това
наистина и станало.“
07.10 по еретическия, †24 септември по
православния календар - Св. първомъченица и
равноапостолна Текла

„Веднъж

той намерил лежащ
край пътя болен човек, който
силно страдал от треска и го
изцелил с кръстно
знамение. Един иудеин на
име Филон, който се
препирал с апостола за
Писанието, като видял това,
го поканил в дома си. А
жена му била болна от
проказа; тя се приближила
към апостола и в същия миг
оздравяла от проказата, и
повярвала в Христа. Тогава
повярвал и самият Филон и приел светото Кръщение с целия
си дом.“

09.10 по еретическия, †26 септември по
православния календар - Успение на св. апостол и
евангелист Иоан Богослов

В град Берит, близо до

"

еврейската синагога живеел
един християнин, който
притежавал икона на нашия
Господ Иисус Христос. След
известно време той си купил
друга къща и се преселил в
нея, като пренесъл от
предишния си дом всичко,
освен иконата на Господа,
която оставил там по особен
Божий промисъл. След
християнина в къщата се
заселил един евреин и
заживял, без да забелязва светата икона.
Веднъж той поканил на обяд един свой приятел, също
евреин. По време на трапезата гостът погледнал стената,
забелязал иконата и казал на стопанина:
- Как ти, евреинът, държиш в дома си тази икона?
Стопанинът взел да се кълне, че дотогава не я забелязвал. А
гостът, като си отишъл, наклеветил приятеля си в синагогата.
- Този човек - казал той - макар че е евреин, държи в дома си
икона на Иисус Назорей.
Тогава всички присъстващи страшно се възмутили, но не
предприели нищо в същия ден, защото вече настъпвала
вечерта. На сутринта еврейските свещеници и стареи се
събрали и отишли в дома, в който се намирала светата икона.
Те шумно влезли в къщата, взели иконата и я изнесли
навън. Застанали около нея и решили да я поругаят така,
както бащите им поругали Изобразения на нея. Те

започнали да плюят върху иконата и да удрят
изобразеното Лице на Иисус Христос, а после казали:
- Чували сме, че бащите ни са Го разпнали на дърво.
Да направим и ние същото с тази икона.
Те взели гвоздеи и приковали иконата към едно дърво
там, където били изобразени ръцете и нозете. После
надянали на една пръчка гъба, напоена с оцет, и я
допрели до устата на Господа, а накрая донесли копие и
заповядали на един от тях да прониже ребрата на
Господа. И щом той пронизал иконата с копието, от нея
веднага потекла кръв и вода. Като видели това чудо,
присъстващите били обхванати от голям страх. Те
събрали кръвта и водата в съдове и решили да доведат
слепи, хроми и бесновати, за да ги помажат с тази кръв.
- Ако получат изцеление - казали те, - ние ще повярваме в
Разпнатия.
Тогава донесли един хром по рождение и след като го
помазали с кръвта, изтекла от светата икона, той
веднага оздравял. После довели слепци и много
бесновати, които се освободили от недъга си, след като
били помазани с тази кръв.
Като чули за това, жителите на града побързали да видят
чудото. Те взели със себе си всички болни, разслабени,
прокажени, които също получили изцеление. Тогава всички
евреи повярвали в нашия Господ Иисус Христос. Те
паднали пред образа на Господнята икона и със
съкрушение казвали:
- Слава на Тебе, Христе, Сине Божий, Който вършиш
такива чудеса! Слава на Тебе Христе, Когото нашите
отци разпнаха, но в Когото ние вярваме сега!

После всички евреи от този град - мъже, жени и деца,
отишли при епископа и започнали да го молят да ги
просвети със свето кръщение. Те му показали иконата,
от която изтекла кръв и вода, и разказали за
поругаването. Епископът видял искреното им покаяние
и ги кръстил заедно с жените и децата им, а синагогата
превърнал в църква на нашия Господ Иисус Христос. И
всички жители на града се възрадвали, не само защото
много болни получили изцеление, но и затова, че
неверните евреи се кръстили и признали светата вяра
заради чудото, станало с иконата на Господа.
Затова всеки трябва с вяра и любов да се покланя пред
светите икони и особено пред иконата в чест и слава на
Божественото Лице, станало Богочовека и нашия Господ
Иисус Христос, на Когото с Бог Отец и Светия Дух трябва да
въздаваме поклонение вовеки веков. Амин."
24.10 по еретическия, †11 октомври по православния
календар - Възпоминание за чудото от иконата на
Господ Иисус Христос
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