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Воскресіння доньки Яіра
(Мт.9:18-26; Мр.5:22-43; Лк. 8:41-56)

“А Ісус, як прибув до господи старшого, і вздрів дударів та юрбу голосільників,
то сказав: Відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить. І насміхалися з Нього.
А коли народ випроваджено, Він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала!
І вістка про це розійшлася по всій тій країні.”
(Матвія 9:23-26)
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На північному березі мальовничого Галілейського моря знаходилось місто Капернаум.
Ісус дуже любив його і бував тут багато разів. На одній з вулиць міста жив чоловік на ім’я Яір.
Він, як один з керівників синагоги і міський урядник, був шанованим серед городян міста. Яір з
дружиною мали 12 річну доньку, котру дуже любили. Якось одного дня батьки дуже
занепокоїлись, тому що донька раптом тяжко захворіла. Вона майже увесь час лежала в ліжку, а
батьки як тільки могли опікувалися нею. Вони наймали найкращих лікарів і не шкодували ні
сил ні грошей щоб вилікувати доньку. Але їй ставало дедалі гірше. Батьки налякалися, що
улюблена дитина може померти і дуже сумували. Яір втішав свою дружину, кажучи: “Ми
повинні десь знайти поміч!” Дружина з благанням дивилася на чоловіка і сказала: “Чому б тобі
не піти до Ісуса і не попросити Його про допомогу?” “Так! я піду до Нього”, - відповів Яір. В
його серці жевріла надія. “Я піду до Ісуса. Хіба Він не здоровив стільки хворих, глухих, сліпих?
Адже Він може так само вздоровити і мою дорогу доньку!”
Тож Яір негайно вирушив на пошуки Ісуса Христа. Якоїсь миті він побачив великий
натовп людей. “Десь тут повинен бути Ісус” – подумав він про себе. Побачивши Ісуса, Яір впав
перед ним на коліна і почав благати: “Дочка моя хвилі цієї померла. Та прийди, поклади Свою
руку на неї, і вона оживе”. Ісус Христос лагідно підвів чоловіка з колін і сказав: “Гаразд.
Ходімо до твого дому. Покажи дорогу”. Почувши ці слова, Яір зрадів невимовно! Поруч з
Ісусом він йшов до свого дому, сповнений надії. За ними йшло багато людей. Дорогою до
Яірового дому Христос вздоровив жінку, яка багато років страждала на кровотечу. Раптом крізь
натовп до Яіра наблизився один з його слуг і сказав: “Не потрібно турбувати Вчителя, - твоя
донька померла...”. Бідний Яір! Ця звістка розбила йому серце! В той час, як інші отримали
допомогу, його донечка померла! Слова слуги почув Ісус. Але замість того, щоб зосереджувати
увагу Яіра на сумній звістці, Він лагідно поклав йому руку на плече і втішав: “Не бійся, тільки
вір, і з твоєю донькою буде все гаразд”. Коли вони підійшли до дому Яіра, їх зустріли люди, які
вже оплакували бідну дитину, що померла. Ісус залишив натовп і разом з трьома учнями –
Петром, Яковом та Іваном увійшов всередину дому. Не зважаючи на плач людей за дитиною,
Христос промовив: “Не плачте, не вмерла вона, але спить!”. Дехто почав насміхатися з Нього,
бо всі знали, що вона дійсно померла.
“А Він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи: Дівчатко, вставай! І вернувся їй дух, і
хвилі тієї вона ожила... І звелів дати їй їсти. І здивувались батьки її. А Він наказав їм нікому не
розповідати, що сталось”. (Луки 8:54-56) Однак новина про це чудо швидко розійшлася містом
і всі дізналися, що Ісус воскресив дитину з мертвих.
Ісус є Тим, Хто має владу над життям і смертю. Так само, як Він воскресив доньку
Яіра, Він, коли прийде вдруге, воскресить всіх померлих. Кожен, хто вірує в Нього, хоч вмре –
житиме вічно, – Ісус воскресить його для вічного життя у Царстві небеснім.
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Пам’ятна скарбничка
Матвія 5:16
Отак ваше світло нехай світить перед
людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та
прославляли Отця вашого, що на небі.

Дорогий небесний Отче! Ти є моїм найкращим Лікарем і
Цілителем. Дай, щоб я і в хвилину турботи і в хвилину
радості міг звертатися до Тебе з молитвою про поміч і
покладатися на Твою любов до мене.
Амінь.

Божі діти завжди на ділі показують свою любов і доброту до ближніх і діляться з
ними тими благословеннями, які дає їм Бог. З ким би ти міг би поділитися їжею, котру
дав тобі Бог сьогодні?
На цій картинці намалюй страви і додаткові тарілки на столі для членів своєї
родини або тих, з ким би ти хотів поділитися своєю їжею. Напиши імена тих, з кого
би ти хотів запросити бути гостем біля твого столу.
Які щасливі є Божі діти, виявляючи свою любов до інших.
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Прочитай уважно кожне речення. Якщо в ньому говориться про ситуацію, коли ти
потребуєш від Ісуса Христа тілесного вздоровлення – замалюй клітинку червоним
кольором, а якщо духовного – зеленим.

Притиснув
дверима палець
Скористався
шпаргалкою під
час контрольної
роботи в школі
Захворів на грип
Не вибачив
другові, коли той
попросив
пробачення

Без поважної
причини не був у
церкві в неділю

Впав з
велосипеда і
сильно пошкодив
руку

Посварився зі
Вже три дні не
своїм найкращим молився
другом
Тебе спокушає
Болить голова
диявол і ти
піддаєшся йому
Сумуєш, що не
Сказав неправду
послухався мами і
зробив по своєму

