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ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА ДЕСЕТТЕ 

ПРОКАЖЕНИ



„Господи, помилвай ни! Помогни 

ни!" - раздали се гласове, когато 

Иисус влязъл в едно село. „Чувате 

ли? - питали се Иисусовите 

ученици един друг. - Кой вика?" И 

всички се загледали в посоката, 

откъдето идвали гласовете. 

Учениците видели група хора. 

Всички те били болни, имали 

проказа. Проказата е много 

страшна болест. Хората, които са 

болни от проказа, не могат да 

живеят редом със здравите. Иначе 

здравите също ще се разболеят. 

Затова болните от проказа винаги 

живеят отделно. Те напускат 

домовете си, завинаги се разделят 

със семействата си, със своите 

жени и деца.



Иисус също видял прокажените и 

чул как Го молели: „Помогни ни!" 

Иисус знаел, че никой не може да 

ги излекува. Единствено Той, 

Синът Божи, бил способен да им 

помогне.

Иисус отишъл при прокажените. 

Те били десет души. Не можели да 

ходят бързо, тъй като целите им 

тела, ръцете, краката били 

покрити с ужасни рани. 

Помагайки си един на друг, те 

бавно тръгнали срещу Иисуса. Той 

не се страхувал, че ще се зарази: 

никаква болест не била опасна за 

Иисуса - Сина Божи, и за неговите 

ученици.



„Идете да ви види свещеникът!" -

казал Иисус на прокажените. 

Знаеш ли защо Иисус казал така? 

Работата е там, че ако болен от 

проказа оздравеел, той бил 

длъжен, преди да се завърне в 

дома си, да отиде при свещеника. 

Само свещеникът можел да му 

разреши това. Ето защо Иисус 

изпратил десетте болни при 

свещеника.

И макар десетимата да знаели, че 

все още са много болни, тръгнали 

бавно към свещеника. Те вярвали 

в Иисуса и щом Иисус им казал да 

отидат при свещеника, 

следователно трябвало да го 

направят. И изведнъж станало 

чудо! 



Докато вървели, прокажените 

започнали да оздравяват, язвите 

по ръцете и краката им се 

затваряли и след няколко минути 

съвсем изчезнали. „По-бързо при 

свещеника!" - завикали 

щастливите хора и хукнали да 

бягат. Само един не побягнал 

заедно с тях. Той бил самарянин, 

дошъл от друга страна. И сега, 

когато оздравял, трябвало да 

отиде в своята страна, при своя 

свещеник. Но той не направил 

това, а тръгнал към Иисус. 

Самарянинът знаел, че Иисус го е 

спасил от страшната болест. 



Той приближил към Него, 

паднал на колене и започнал 

да Му благодари за 

изцелението.

Иисус казал на Своите 

ученици: „Нима не оздравяха 

всичките десет души? А къде 

са останалите? Защо 

единствено самарянинът дойде 

да благодари на Господа за 

своето изцеление?" А на 

самарянина Иисус казал: 

„Стани и си върви вкъщи! 

Твоята вяра те спаси."



Самарянинът си тръгнал 

щастлив: той не само оздравял, 

но и обикнал Иисуса и 

повярвал в Него. Другите 

деветима, макар да оздравели, 

не можели да бъдат толкова 

щастливи, колкото 

самарянинът, защото не 

повярвали в Иисуса - нашия 

Спасител, и не Го обикнали.
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