
Смертельна загроза - проказа 

Вступ: 
Ви коли небудь бачили когось, хто забруднився, але не знав про це?  

Вам би хотілося, щоб ця особа була вашим сімейним лікарем?  

Як би ви відреагували, коли б прийшли до лікаря, а його руки 
забруднені кров’ю?  

Ще 150 років тому лікарі не знали, що інфекція передається через 
забруднені руки.  

Найкращі лікарні втрачали одну з шести жінок після пологів. Бо лікарі 
не мили рук, таким чином передавали інфекцію від одного хворого до 
іншого. 

Угорський лікар Ігнац Семмелвейс був першим лікарем в історії, який 
проводив дезінфекцію рук та медичних інструментів. Від його 
лікувальної методики смертність зменшилася в 10 разів. Але 
незважаючи на його успіх, ніхто з лікарів не повірив, що справа у 
чистоті. 

Мільйони грішників духовно спустошенні, роками вимазуються у 
бруді гріхів, але не помічають потреби в очищенні. 

Щодня розум наповнений гордістю, похітливістю, жадібністю, гнівом, 
ненавистю, помстою, невдячністю та безліччю інших гріхів. 

Їхні вуста розповсюджують шкідливі плітки, вони викривлюють 
правду, якщо це буде вигідно. Їхня мова переповнена лайливими 
словами. 

 

Лікарі, які не вірили у зв'язок між своїми немитими руками і 
зараженням їхніх пацієнтів, мали потребу у мікроскопі, щоб побачити 
бактерії, які викликали інфекцію. 

Грішник, який не бачить потреби в очищенні потребує просвітлення 
розуму, щоб Бог відкрив очі, побачити свою велику проблему. 

Текст, який я пропоную для роздумів відкриває рецепт, що робити, 
щоб прозріти і побачити себе у істинному світлі. І що робити, коли усе 
зрозумів. 

Луки 5:12-16 
12 І сталося так, що коли Він був в одному з міст, то ось чоловік, весь 
у проказі, побачивши Ісуса, упав долілиць і благав Його, кажучи: 
Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити! 

13 Простягнувши руку, Він доторкнувся до нього й промовив: Хочу, 
стань чистим! І враз проказа зійшла з нього. 

14 І велів йому нікому про це не казати. 

— Але йди, — промовив Він, — покажися священикові, принеси за 
своє очищення так, як наказав Мойсей, — для свідчення їм! 

15 Однак чутка про Нього розійшлася далеко, і сходилося багато 
людей, щоби послухати й оздоровитися [в Нього] від своїх недуг. 

16 А Він відходив у пустинні місця і молився. 

 

 

 

 



Лука розповідає про прокаженого, який прийшов до Ісуса, щоб 
очиститися.  

У Біблії проказа – це жахлива хвороба, яке є ілюстрацією гріха. 

Ми читаємо, що цей чоловік просить не зцілення,  а очищення.  

Проказа робила людину занечищеною, навіть, якби він став здоровим, 
то йому все одно потрібно було постати перед священиком і пройти 
обряд очищення, перш ніж можна буде його приймати в спільноту. 

Проказа 
Ця жахлива хвороба має дві форми. Обидві починаються з білого, або 
рожевого кольору шкіри. Доброякісна форма обмежується зміною кольору 
шкіри у різних місцях, і навіть невиліковні форми загоюються від одного до 
трьох років. 

Злоякісна форма прокази починається з маленьких вузликів, які 
перетворюються у виразки. У цій формі випадає волосся, випадають брови, 
втрачається зір, вражаються голосові зв’язки, голос стає хриплим, а дихання 
з хрипами.  

Руки вкриваються виразками. Тривалість такої форми хвороби 9 років і як 
наслідок завершується психічними розладами, комою і зрештою смертю. 

Проказа може спричинити втрату кінцівок. Уражені нервові закінчення, 
спричиняють втрату чутливості і людина не відчуває ран на тілі.  

Тривалість такої прокази від двадцяти до тридцяти років. Це жахлива 
прогресуюча смерть, людина помирає частинами. 

 

 

 

Соціальні наслідки 
Окрім того, що хвороба буда жахливою, то мала ще жахливі соціальні 
наслідки. 

Закон Мойсея передбачав, що людина відокремлювалася від суспільства, і 
навіть від своєї сім’ї. 

Людина мала носити розірваний одяг, непокриту голову, але закрите обличчя 
і кричати «Нечистий! Нечистий!».  

Вимагалося тримати дистанцію, і тому вони постійно кричали, що нечисті. 

Лука за професією лікар, розповідає нам, що цей чоловік був весь у проказі. 

Його хвороба була в розпалі, але він робить відчайдушні зусилля, щоб 
наблизитися до Ісуса, опинившись перед Ним він впав долілиць і почав 
благати. 

Уявіть собі відчуття учнів, які різко розбіглися, уявіть їхній шок, коли Ісус 
простягає руку і торкається прокаженого, і той враз стає чистим. 

Це чудо нам показує те, що Ісус може очистити не лише від хвороби прокази, 
але і від гріха. Духовні уроки – це чудова новина. 

І ця добра новина полягає у тому що: 

• Ісус очищає кожну людину, яка відчуває свою потребу в звертається 
до Нього 

І тут здавалося б, що б усі мали бігти до Ісуса, щоб очиститися. Але 
проблема у тому, що грішники сліпнуть до сприйняття самого себе. Люди не 
бачать потреби іти до Ісуса.  

Першим кроком у цьому процесі є те, що… 

 

 



Грішники мають визнати свою безвихідь 

Цей прокажений знав, що знаходився у поганому стані, і якщо Ісус не 
допоможе йому, то у нього не було надії 

Він напевно чув про численні чудеса та зцілення Христа. Він дуже 
ризикував, коли відчайдушно наблизився до людей. Але його відчай 
був спричинений проказою. І саме це показує руйнівну силу гріха. 

Що таке гріх 

В Біблії слово гріх – буквально означає промахнутися. Іншими 
словами вцілити мимо цілі у виконання волі Божої. 

Гріх – це відчайдушна відмова шукати спілкування з Богом і служити 
Йому. Гріх – це прагнення стати самим собою, без Бога… 

Грішити у Біблійному розумінні – це не просто робити погані вчинки, 
але і роблення добрих діл в якості кінцевої мети. 

Багато хто плутає гріх і його наслідки. Гріх – це не те, що ми робимо. 
Гріх – це наша природа. 

Гріх – це не симптом, це хвороба, яка супроводжується симптомами.  

Обман, крадіжка, злість, жадібність, заздрість, гордість – це прояви 
гріха, а н сам гріх. 

 

 

 

Гріх відділяє і принижує грішника 
Така само як прокажені були ритуально нечистими, та відділеним від 
людей, так само грішники відділенні і нечисті перед Богом. 

Грішники ніколи не можуть бути з Богом, який живе у неприступному 
світлі і в абсолютній чистоті і святості. 

Проказа не лише руйнує зовнішність людини, але руйнує внутрішні 
органи , тому гріх поширюється не лише на тіло, але і на душу. 

Гріх руйнує стосунки і віддаляє 
Прокажений жив окремо від своєї сім’ї та друзів. Він ніколи не міг 
відчути теплий і дбайливий дотик своєї дружини. Він не міг обіймати 
своїх дітей, чи внуків. Він не міг турбуватися про свою сім’ю, він не 
міг бути разом, не міг ділити радість. 

Така ізоляція приводила до руйнування стосунків тих що були раніше 
близькими.  

Так само гріх викликає напругу і повний розрив стосунків. Чоловіки і 
дружини, які були закоханими стають запеклими ворогами, тягають 
один одного по судах і готові навіть вбити.  

Цього тижня до мене зателефонували з соціальної служби і 
попросили допомоги на пальне, для того, щоб відвести відібраних у 
батьків дітей у дитячий будинок в Тернопіль. 

Батьки залишили своїх дітей на добу самих у хаті. Голодні, при 
увімкнених електричних приборах брудні, заплакані. Таку картину 
побачили працівники.  

Що є зараз. Є купа нещасних людей. Батьки, вони втратили дітей. 
Діти, тепер знаходяться далеко від батьків від рідних. 

Гріх руйнує відносини.  



Гріх веде до самотності 
Ви навіть не можете уявити всієї гами почуттів, що довелося пережити 
прокаженому. Відчуття самотності, залишенності, приреченості.  

Як тільки гріх увійшов до людського роду, перша пара, яка 
насолоджувалася один одним, після гріха помітили що голі і нещасні у 
присутності один одного. Вони почали звинувачувати один одного.  

Гріх ізолює нас один від одного і від Бога, це все призводить до 
самотності. 

Грішники часто схожі до двох дикобразів, які від холоду хочуть 
притулитися один до одного, але коли вони зближуються, то вони 
колють один одного. 

Гріх веде до погіршення і смерті 
Проказа постійно погіршувала стан людини, аж поки не настане смерть. 

Якщо людина не зустрілася за Ісусом, то вона зустрінеться з другою смертю 
– вічним відокремленням від Бога у Озері Огненному. 

Кожна людина на землі потребує очищення. Кожному потрібен Ісус. 

Гріх не виліковний 
Ця проказа не мала жодних шансів на лікування. Да призначалися різні 
мазі, але це лише для заспокоєння хворих.  

Хтось шукав народні методи, хтось змінював дієте, але це нічого не 
змінювало. 

Жодне бажання жити по-іншому, жодне позитивне мислення, жодна 
сила волі, жодна релігійність не зможуть допомогти.  

Гріх не має людського лікування. 

Те6 що відібрали дітей у батьків направду не вирішує проблем. Мені 
так видається, що тільки їх помножує.  

Ви можете клястися у тому, що будете іншими, ви можете піти на 
сповідь. 

Да ви можете навіть кинути пити чи палити, але це не зможе вас 
примирити з Богом, закони якого ви порушили. 

Ви можете не визнавати своєї провини, але це нічого не змінює. Бо 
людина немає способу вилікуватися від гріха. Це змушує нас бігти до 
Ісуса.  

Цей прокажений показує нам як проблему гріха потрібно вирішувати.  

Грішники мають потребу в очищенні 
Прокажений, який порушував закони про відділення і наближався до 
людей загрожували 39 ударів.  

Цей чоловік вирішив, що йому втрачати нічого. Якщо вони його 
поб’ють, то він помре, але це не буде гіршим, ніж його смерть від 
прокази. 

У той момент, у своїй вірі, він був переконаний, що Ісус може його 
очистити. 

За фразою, «Якщо Ти хочеш» ховалася повна покора суверенітету 
Божому. Він не ставить ультиматум, він не вимагає зцілення, але 
сподівався на милість. 

Цей прокажений є прикладом того, що усі прокажені гріхом мають 
звернутися до Ісуса, щоб той очистив  їх від гріхів. Ми маємо вірити у 
те, що Він може звільнити нас від гріха.  



Це усвідомлення супроводжується з повним упокоренням і людина не 
вимагає чогось від Бога, а просить. 

Що відбувається з людиною, коли вона приходить до Ісуса: 

Ісус очищає, але велить бути слухняним Його слову. 
Ми бачимо глибоке співчуття Господа до цієї жалюгідної людини. 
Мене особисто вражають не лише слова Ісуса, але і його дія. Він 
торкається до хворого. 

Ісус міг зцілити цього хворого без дотиків. По єврейським законам, 
Ісус ставав ритуально нечистим, але будучи Богом, він миттєво 
очищує нечистість. Ця ситуація показує: 

1. Ісус повністю очищує кожну людину, яка звертається 
до Нього 

Цей чоловік не намагався приховати свою проблему. Він не ховав 
своїх виразок. Він прийшов до Ісуса таким як був і попросив, щоб Ісус 
очистив, і Ісус це зробив негайно і повністю звільнив його від усіх 
слідів і наслідків хвороби. 

Багато людей думають, що вони можуть іти до Бога, коли очистять 
себе від найбільш поганих гріхів. Хтось намагається приховати свій 
реальний стан, щоб виглядати не так погано як є насправді. 

Не робіть цього, ідіть до Бога з відкритим і щирим серцем. Не ховайте 
своєї прокази за своєю релігійністю. 

Коли ми приходимо до Бога такими, як є ми зможемо відчути як 
зцілюємося. Він зцілює, звільняє нас від гріхів і покарання за них, 
опираючись на свою любов і благодать, а не на кількість наших гріхів, 
чи їхню тяжкість. 

Очищення, яке робить Господь, це не просто косметичний засіб. Він 
очищає повністю і нашу внутрішню натуру. Так само, як цей 
прокажений був негайно зцілений, так само грішник, який приходить 
до Ісуса з проханням простити гріхи, стає негайно вільним – і 
примирним з Богом. 

Будь-хто хто навчає, що ми можемо якимись діями заслужити 
прощення гріхів – є брехуном і шахраєм. 

Якщо хтось каже, що паломництво, чи певна кількість молитов, або 
якісь добрі діла – то це неправда. 

Такі дії тримають людей у їхніх гріхах, не дають справжнього 
звільнення. Така людина ніколи не може знати чи зробила вона 
достатньо дій щоб заслужити Божу милість. 

Подібні речі – це прояв тотальної невіри у силу очищаючої здібності 
крові Христа.  

Євангеліє вчить, що якщо я звернуся до Ісуса і попрошу прощення у 
своїх гріхах, і буду вірити у Нього, то Він простить і очистить. 

Бог нас виправдовує, тобто прощає не основуючись на наших діях, а 
на своїй любові, яка ніколи не змінюється.  

 

 

 

 



2. Ісус вимагає послуху від кожного грішника, який 
звертається до Нього. 

Ісус відразу цьому очищеному дає повеління, нікому не казати, а іти 
показатися священикові і принести жертву очищення, за Законом. 

Лука не повідомляє що зробив цей чоловік, але розповідає про результат, що 
чутки про Ісуса, поширюються неймовірним чином, і натовпи шукали Його. 

Ісус напевно не просто хотів, щоб той не розповідав, а хотів, щоб виконалося 
Писання.  

Ісус хотів, щоб священики бачили чітке свідчення того, що він прийшов 
виконати Закон. Що Він є Месією, який має силу очищати не лише 
прокажених, але і грішників.  

• Якщо ми будемо діяти на основі почуттів, то можемо 
ослухатися Божого Слова 

Цей чоловік не зрозумів, чому він має мовчати. Це було б дивно, мовчати про 
подібне. Але Ісус. 

Але Ісус знав, що поширення інформації про це чудо приведе до того, що 
більшість людей будуть іти до Нього, щоб отримати зцілення, а не реально 
бути готовим слухати і виконувати Слово Боже. 

Чоловік діяв під впливом своїх почуттів на не на бажанні коритися Богу 

Ми живемо в культурі, яка орієнтована на почуття. Багато людей, коли 
приймають рішення вони основують своїх рішення на своїх відчуттях. 

Часто християни теж орієнтуються на свої почуття о сьогодні мене дуже 
торкнулося, я прямо піднявся до небес у своїх відчуттях. Хтось інший може 
казати навпаки, що я тут не відчуваю чогось божественного. 

 

 

Лєна цього тижня лежала в Тернополі. І хтось з її колег, запропонував іншій 
жінці сходити на службу Божу в Катедру.  

Через деякий час вони повернулися. Лєна запитала, які враження. 

Почула щось схоже на це: 

- Було дуже гарно, така гарна служба.  
- Всього 45 хвилини, а у нас трохи довго. 

Лєна знову запитує, а священик про що говорив? – Ну щось там читав з 
Євангелії, а що саме? Ну я була далеко не чула… Але все було так гарно… 

Це все почуття, і жодного знання Божого Слова і повна відсутність 
послуху.  

Якщо ви думаєте, що християнське життя, це почуття, то ви 
будете ігнорувати Боже Слово, і будете проявляти непослух. 

• Послух буде повним, якщо ми будемо діяти на основі 
Божого Слова 

Ісусове повеління цьому чоловіку, основувалося на тому, що Господь 
сказав Мойсею.  

Існував складний процес очищення, через який мав пройти 
прокажений. Якби він пішов би, він би багато чого дізнався б про 
святість Божу, про Боже прощення. 

Іноді ми не розуміємо, чому маємо поступати так чи інакше. Але 
якщо так пише Боже Слово, то ми маємо коритися.  

Ісус на своєму прикладі показує що потрібно робити, щоб коритися 
Богу у житті.  

16 А Він відходив у пустинні місця і молився. 

Ісус встигав усе. Часто Йому потрібно було робити зовсім не те, що хотілося 
людям. Але як знати як чинити правильно? 



Ісус проводить час з Богом. Він молиться, перебуває в Писанні. 

Якщо ти хочеш бути слухняним, тобі потрібно вділяти час для Бога, 
незважаючи на свою зайнятість, і втому. 

Якщо ви знаєте Господа, то Він закликає вас до життя у послуху. Він простив 
ваші гріхи,  Він закликає до життя вільного від гріха і зла. А це життя 
послуху. 

 

 

 

Висновок 
За своїм характером деякі люди є акуратними, а інші брудними. 

Для когось трохи безладу і трохи пилу і павуків абсолютно не проблема. 

У нас є друзі Саша з Дімою – вони стерильні, це більше ніж люблять чистоту. 

Вони завжди, чи ідуть, чи розмовляють, дивляться, яку пилинку можна 
звідки зняти.  

Знаєте, це не трагедія, як у вас у хаті буває не дуже чисто. Але якщо ваше 
серце забруднене гріхами, це серйозна проблема. 

Ніхто з нас немає бути толерантним до бруду у своїй душі.  

Гріх – це проказа, яка нищить нашу душу.  

Ми не можемо самі вилікуватися, або перестати грішити без Ісуса. 

Нам усім потрібен Ісус 

 

Ми не можемо відповідати цьому стандарту! Богу потрібен, щоб 
здолати наш гріх. Йому потрібен був спосіб, повністю усунути його, 
щоб можна було відповідати стандарту. 

Це і є причина чому прийшов Ісус. Він не був просто добрим 
чоловіком. Який ходив, навчав і зціляв бідних і хворих людей. 

Він не був просто людиною, яку замучили на хресті. Він набагато 
більший – Він жертва за мій і твій гріх.  

Він переміг сатану і забрав у нього владу над тобою і мною. Він 
звільнив нас від наслідку гріха – вічної смерті – аду. 

Він приніс виправдання. Це так ніби ми ніколи не грішили. 

Він приніс звільнення від відповідальності. Нам більше не потрібно 
нести провину за свої гріхи. Нам не потрібно постійно просити Бога 
про прощення, Він уже зробив це 2000 років тому. 

Чому Ісус? 

Ось чому!  

Ви хочете бути вільними і очищеними від ваших гріхів? Ви хочете 
відчувати спокій в серці і жити вільно від гріха? 

Ісусе, я грішник. Я порушував Твоє Слово, і жив всупереч Твоїх 
стандартів. Я хочу мати відносини з Тобою. Прости мої гріхи, 

очисти мене. Забери відчуття провини і страху. Будь моїм Богом. 
Амінь. 

Послух 

1. Почніть читати Біблію. 
2. Моліться, будуйте стосунки з Богом 
3. Приєднуйтеся до церкви 
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