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(45-48) И рече Иисус: кой се допря до Мене? И когато всички се отричаха, рече Петър и

ония, които бяха с Него: Наставниче, народът Те обкръжава и притиска, а питаш: кой се

допря до Мене? Но Иисус рече: допря се някой до Мене, понеже усетих, че излезе сила от

Мене. Жената, като видя, че не можа да се укрие, разтреперена се приближи и, като падна

пред Него,  изяви  Му пред целия народ,  защо се  бе  допряла до  Него,  и  как веднага се е

излекувала. А Той и рече: дерзай, дъще,  твоята вяра те спаси;  иди си смиром! Господ,

желаейки да покаже на всички вярата на жената, за да й подражават, и да  даде на Иаир

добра надежда за дъщеря му, разкрива това, което било направено тайно. Именно Той

пита кой  се  докоснал до Него,  но Петър,  бидейки смел,  Го упреква  за  такъв въпрос и

казва: толкова народ Те притиска, а Ти казваш: кой се допря до Мене? И сам не разбирал

защо Господ пита. Защото Иисус попитал: кой се докосна до Мене с вяра, а не  просто

така. Защото, както всеки има уши, за да слуша, но някой, имайки уши, не слуша, така и

в този случай някой се докосва с вяра, а друг, макар и да се приближава, но сърцето му

стои далече. И така, Господ, макар и да познавал жената, пита за това, както казах, за да

прослави вярата й и още повече да обнадежди началника на синагогата, и така извежда

жената  от  другите.  Аз  усетих,  че  излезе  сила  от  Мене.  Справедливо  казва.  Защото

пророците  нямали  сили,  излизащи  от  тях:  те  вършели  чудеса  с  Божията  благодат.  А

Иисус,  бидейки източник на  всяко  благо  и всяка  сила,  има и  сили,  излизащи от  Него.

Христос лекува жената двойно: първо, изцелил болестта й, а след това усмирил и страха

в душата й, като казал: дерзай, дъще.

(49-56) Докато още говореше,  дойде някой от дома на началника па синагогата,

и  .му  рече:  дъщеря  ти  умря;  не  прави  труд  на  Учителя.  Но  Иисус,  като  чу  това,

отговори му и рече: не бой се, само вярвай, и спасена ще бъде. А когато стигна в дома, не

позволи никому да влезе,  освен на Петра, Йоана  и Иакова, и на бащата и майката на

момичето. Всички плачеха и ридаеха за нея. Но Той рече: не плачете; тя не е умряла, а

спи. М смееха Му се, защото знаеха, че тя е умряла. А Той, като отпрати всички навън

и я хвана за ръка, извика:  момиче, стани! И възвърна се духът й; тя веднага стана; и

Той заповяда да й дадат да яде. И се почудиха родителите й.  А Той им заповяда да не

казват  никому  за  станалото. Иисус,  като  чул,  че  някой  казал  на  началника  на

синагогата:  не  безпокой  Учителя,  тоест  не  Му  прави  труд,не  Го  моли  да  дойде,  не

позволил на началника на синагогата да Му каже нищо, но го изпреварил, за да не каже:

нямам  нужда  от  Тебе,  нещастието  вече  стана;  тази,  която  се  надявахме,  че  Ти  ще

изцелиш,  умря.  И  така,  за  да  не  каже  той  нещо  такова  (защото  той  бил  невярващ

иудеин),  Христос  го  изпреварил  и  казал:  не  бой  се,  само  вярвай;  погледни,  казва,

1



От „Тълкувание на Евангелието“ - Евангелие от Лука, гл. 8 Храм Св. ап. Андрей Първозваний

кръвоточивата;  подражавай  й,  и  няма  да  се  излъжеш.  -  Господ  позволил  да  влязат  с

Него само на Петър, Йоан и Иаков, като най-избрани от Неговите ученици, и можещи

да  замълчат  за  чудото,  защото  Той  не  искал  то  преждевременно  да  бъде  открито  на

много  хора.  Той  скривал  голяма  част  от  делата  Си,  може  би  поради  завистта  на

иудеите,  та  те,  разпалвани  от  завист,  да  не  бъдат  виновни за  осъждане.  По подобен

начин трябва да  постъпваме и ние: ако някой ни завижда, ние не трябва да  откриваме

нашите съвършенства пред него, та поразявайки го с тях, да не възбудим у него още по-

голяма завист и да го въведем в грях, но трябва, доколкото е възможно, да се стремим да

ги скриваме от  него. -  Когато Господ казал,  че девицата не е умряла, а спи, и нарекъл

смъртта сън (тъй като Той  щял да възкреси мъртвата,  и като че да я събуди от сън),  то

слушащите това Му се надсмели, което Той допуснал, за да бъде чудото още по-голямо - за

да  не  могат  впоследствие  да  кажат,  че  девицата  не  е  умирала,  но  е  спяла,  затова  Той

устроил така, че първо да Му се надсмеят за думите:  Не е умряла, а спи,  и така да затвори

устата на желаещите да клеветят. Защото смъртта на девицата била толкова явна, че Му се

надсмели, когато казал, че тя не е умряла. Господ отпратил навън всички, може би за да ни

научи да не обичаме славата и да не вършим нищо на показ, а може би и за да ни внуши, че

имащият да извърши чудо не трябва да бъде сред много хора, но да се намира в уединение и

да бъде свободен от всякакво безпокойство от страна на другите.  И духът  на девицата  се

възвърнал. Защото Господ не внесъл нова душа, но заповядал да се върне на същата, която

била  отлетяла  от  тялото.  Заповядал  да  й  дадат  да  яде  -  за  още  по-голямо  уверение  и

доказателство,  че  тя  наистина  е  възкръснала.  -  Това  може  да  се  разбира  и  така.

Кръвоточива е всяка душа, в която кипи и извира кървавият и убийствен грях. Защото всеки

грях е убиец и заколител на душата. Ако душата се докосне до Иисусовата дреха, тоест до

Неговото въплъщение, и повярва, че Син  Божий се е въплътил, то ще получи здраве. Ако

някой е дори началник на синагогата, тоест ум, издигащ се над богатството, въздържащ се от

сребролюбие, но неговата дъщеря, тоест  помисълът, се разболее, то нека призове Иисуса и

повярва в Него, и - ще бъде спасен.
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