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ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ

Събота по еврейски се нарича
сабат. Това е ден, в който нито
един евреин не работи. И ето,
веднъж в сабат Иисус заедно със
Своите ученици дошъл в
иерусалимския храм. Когато
излизал от храма, видял пред входа
му седящ човек с подвити под себе
си крака. Този човек протягал
мълчаливо ръка по посока на
минаващите край него хора. Той
бил сляп. Не можел да работи и
всеки ден идвал пред вратите на
храма, седял на това място и
просел милостиня от минувачите.
Хората пускали в ръката му дребни
монети. Този човек се родил сляп и
не бил виждал нито майка си, нито
баща си. Той не бил виждал нито
слънцето, нито небето, нито
звездите.

Иисусовите ученици също
забелязали слепия. „Господи попитали те своя Учител, - защо
този човек е сляп? Кой е
съгрешил - той или неговите
родители? За какво е наказан
този човек?" „Не - отговорил
Иисус, - нито той, нито неговите
родители са виновни за нещо.
Този човек се е родил сляп, за да
може Бог да го излекува. И аз ще
ви покажа, че само Бог може да
му помогне.“
Иисус приближил към слепия,
наклонил се над него и плюл на
земята. Направил калчица от
плюнката, с нея намазал очите на
слепия и му казал:"Иди да се
измиеш в банята!"

За баня в Йерусалим служело
голямо езеро, намиращо се в
другия край на града. Никога порано слепият не се осмелявал да
отиде толкова далеч - за него било
трудно и опасно да се движи по
многолюдните улици на
Йерусалим. Но той вярвал на
Иисуса и като станал, бавно и
много внимателно тръгнал към
банята.
След известно време слепият
стигнал най-после до езерото. Той
потопил ръцете си във водата,
загребал с шепи и измил очите си.
И в същия миг видял всичко
наоколо: синьото небе, цветята,
които растели край езерото,
хората, дошли в банята.

Щастлив, той се спуснал да бяга, за да
отиде по-бързо при майка си и баща
си. Сега вече не се страхувал от
многолюдните улици на Йерусалим,
вече виждал всичко, което го
заобикаляло. Хората по улиците го
гледали как тича и започнали да си
говорят един на друг: „Вижте, та това
е нашият слепец!" „Да, това съм аз" отговарял им той. „Странно - учудвали
се хората, - след толкова години
слепота, изведнъж да прогледне."
„Човек на име Иисус приближи до мен,
наведе се, плю на земята, направи
калчица и с нея ми намаза очите, а
сетне ми заповяда да отида в банята и
да се измия. Аз го послушах и сега
виждам" - разказвал оздравелият
слепец на ония, които го спирали.

Тогава хората го хванали и го
завели при фарисеите. Като чули
разказа му, фарисеите много се
разсърдили на Иисуса: „Нима
може да се прави нещо в сабат?
Сабат е ден, в който евреите не
трябва нищо да правят! Защо
Иисус не спазва правилото?" След
това фарисеите започнали да
разпитват останалите хора:
„Наистина ли този човек е бил
сляп по-рано? Може би той сам е
измислил всичко? Трябва да се
попитат родителите му."
Фарисеите отишли в дома, където
живеел прогледналият, и
попитали родителите му: „Това
вашият син ли е?" „Да" отговорили родителите.

„Той беше ли сляп?" продължавали да питат
фарисеите. „Да, той се роди сляп"
- отговорила майка му. „Как
стана така, че той изведнъж
оздравя?" „Ние не знаем - казал
бащата. - Попитайте него самия!"
И фарисеите пак започнали да
разпитват излекувания отначало
и за всичко. И той повторил своя
разказ. „Аз не зная съгрешил ли е
Иисус, като ме е излекувал в
сабат, зная само едно - по-рано
бях сляп, а сега виждам" - казал
той накрая. Фарисеите много се
разсърдили на този човек и го
прогонили.

Като видял прогледналия, идващ
по пътя, Иисус се приближил към
него и попитал: „Вярваш ли ти на
Сина Божи?" „А кой е Той,
Господи, че да повярвам в Него?"
- рекъл човекът. Иисус казал:"
Това съм Аз." Щастливият човек
паднал пред Иисуса на колене и
произнесъл: „Вярвам, Господи!"
Така този човек станал много
щастлив. Той не само видял света
около себе си, но и познал, и
обикнал Иисуса. Сега за него
нямало значение, че фарисеите
му се сърдят. По-важното било, че
с него бил Иисус, Божият Син.
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