
ІСУС ВОСКРЕШАЄ ДОНЬКУ ЯІРА 
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На північному березі мальовничого Галілейського моря, що у Палестині, знаходиться 

місто Капернаум – одне з тих міст, які відвідував Ісус під час Свого земного 

служіння. Він дуже любив це місто.  Тут мешкав чоловік на ім’я Яір. Він був одним із 

керівників синагоги і міським урядником, шанованим серед городян міста. Яір з 

дружиною мали 12 річну доньку, котру дуже любили. Якось донька захворіла і батьки 



дуже занепокоїлись. Дитина  була прикута до ліжка, а батьки, як могли, опікувалися 

нею. Вони наймали найкращих лікарів і не шкодували ані сил, ані грошей, щоб 

вилікувати доньку. Однак їй ставало дедалі гірше. Батьки налякалися, що їхня 

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 уздоровив багатьох хворих, глухих, сліпих? Він може вздоровити також і мою 

дорогу доньку!” Тож Яір негайно вирушив на пошуки Ісуса Христа. Він побачив 

великий натовп людей. “Десь тут повинен бути Ісус” – подумав він. І справді, Ісус був 

серед людей! 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 

підвів чоловіка з колін і сказав: “Гаразд. Ходімо до твого дому. Покажи дорогу”. 

Почувши ці слова, Яір дуже втішився! Поруч з Ісусом він йшов до свого дому, 

сповнений надії. За ними йшло багато людей. Дорогою до Ісус уздоровив жінку, яка 

багато років страждала на кровотечу. Крізь натовп до Яіра наблизився один зі 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 

віруй, 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, Він 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 невдовзі всі мешканці дізналися, що Ісус воскресив дитину. 

Дорогі діти, 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 і вмре – житиме вічно, – Ісус воскресить його для вічного 

життя у Царстві небеснім. Для Ісуса немає неможливої жодної речі. Він Сам воскрес і 

смертю смерть здолав,  і нам життя дарував!  

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

 

1. Як звалося місто, про котре йдеться у цьому тексті? 

2. Де воно знаходиться? 

3. Як звався чоловік, донька якого захворіла? 

4. Про що Яір благав Ісуса? 

5. Що відповів йому Ісус? 

6. Як ці слова стосуються нас нині? 

7. Що ще зробив Ісус дорогою до дому Яіра? 

8. Чи вірили люди, що мертва донька Яіра може ожити? 

9. Як дехто реагував на слова Ісуса, що вона спить? 

10. В чиїх руках перебуває наше життя і все, що в нас є? 

11. Як ми сповідуємо віру в вічне життя у Символі віри? 

12. Що Ісус обіцяє кожному, хто вірить в Нього? 


