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(12-16)  Когато Иисус беше в един град, дойде един човек,  цял в проказа, и, като видя

Иисуса, падна ничком, па Го молеше и казваше: Господи, ако искаш можеш ме очисти.

Иисус протегна ръка, докосна се до него и рече: искам, очисти се! И веднага проказата се

махна   от  него.  И  заповяда  му  да  не  обажда  никому,  а  иди,  каза,  и  се  покажи  на

свещеника и принеси за очистването си, както е заповядал Моисей, тям за свидетелство.

Но още повече се разнасяше мълвата за Него, и голямо множество народ се стичаше да

Го слуша и да се цери при Него от болестите си. А Той отиваше в самотни места  и се

молеше. Този прокажен заслужава удивление, защото има мисъл за Господа, достойна за

Бога, и казва: ако искаш, можеш ме очисти. Това показва, че той мисли за Христос като за

Бог.

Защото  той  дошъл  не  като  при  лекар  (тъй  като  проказата  е  нелечима  от  ръцете  на

лекарите), но като при Бог; защото Той единствен може да изцелява такъв род болести.

Господ се докосва до него не без причина. Но тъй като, според закона, докосващият се до

прокажен  се  смятал  за  нечист,  то,  искайки  да  покаже,  че  Той  няма  нужда  да  спазва

подобни дребни предписания на закона, но Сам е Господар на закона, и че чистият ни най-

малко не се осквернява от изглеждащия нечист, но именно душевната проказа осквернява -

с тази цел се докосва, а също и за да покаже, че Неговата свята плът има Божествена сила -

да очиства и животвори, като истинска плът на Бог-Слово. Заповядва на прокажения да не

казва на никого за Него, за да ни научи да не търсим похвали от тези, на които правим

добро; но казва: иди, покажи се на свещеника и принеси дар за тяхно свидетелство. Защото

законът  бил  такъв,  че  свещеникът  преглеждал  прокажения  и  определял  дали  той  се  е

очистил, и ако прокаженият се е очистил за седем дни, той оставал вътре в града, а ако не

се  е  очистил,  бил  изгонван  (Лев.  гл.  13).  Затова  и  Господ  казал:  иди,  покажи  се  на

свещеника и принеси дар. Какъв бил този дар? Две птици.(Лев. гл. 14). Какво значи тям за

свидетелство? Значи  -  за  тяхно  изобличение  и  осъждане,  та  ако  Ме  обвинят  като

престъпник на закона, да се убедят,  че не го престъпвам от това, че съм ти наредил да

принесеш дара, заповядан от Моисей. Впрочем трябва да кажем и за това,  как тези две

птици се принасяли на Бога. Едната птица заколвали и събирали кръвта и в нов глинен

съд; след това потопявали в нея двете крила на другата птица и я пускали жива.  Това

изобразявало  предстоящото да  се  сбъдне на  Христа.  Двете  крила са  двете  природи  на
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Христа,  Божествената  и  човешката,  едната  от  които  била  заклана,  тоест  човешката,  а

другата останала жива. Защото Божествената природа останала безстрастна, помазвайки се

с  кръвта  на  пострадалата  природа  и  приемайки  страданието  върху себе  си.  Кръвта  на

Господа приел новият глинен съд, тоест новият народ от езичниците, способен да приеме

новия завет. Виж: когато някой се очисти от проказата, тогава бива достоен да принесе

този дар, тоест да заколи Христа и да свещенодейства. Защото прокаженият и нечистият

по душа не може да бъде удостоен да принася такива дарове, тоест да принася тялото и

кръвта на Господа, съединени с Божествената природа. Вникни и в това какво неизказано

преимущество  има  Господ пред  Моисей  .  Моисей,  когато  сестра  му била  поразена  от

проказа, не могъл да я излекува, въпреки че много се молил (Числ. 12: 10-15), а Господ

очистил прокажения с  една дума.  Забележи и смирението на Господа,  как Той,  когато

народът искал да се докосне до Него, с особено желание прекарвал времето Си в пустинята

и се молел. Така Той ни дава пример във всичко -да се молим в уединение и да избягваме

славата.
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