ІСУС ЗЦІЛЮЄ ДЕСЯТЬОХ ПРОКАЖЕНИХ
Уривок з Писання: Євангеліє від Луки 17:11-19
Мета: Ми повинні дякувати Ісусові за все те, що Він для нас робить щодня.

Біблія навчає, що наш Спаситель Ісус Христос є люблячим, милосердним,
співчутливим. Коли Він бачив хворих, немічних людей, то змилосерджувався над

ними, уздоровлював їх, але, найголовніше – прощав їм їхні гріхи. Ісус казав:” Я
прийшов, щоб ви мали життя”.
Щойно Ісус приходив до якогось міста чи села, як до Нього звідусіль йшли
люди і благали Його, аби Він зцілив їхні недуги. Ісус міг вилікувати будь-яку, навіть
найскладнішу хворобу, адже Він був Сином Божим. Про це свідчили чуда, які Він
робив, в тому числі зцілення людей від хвороб.
Одного разу, коли Ісус наближався до Єрусалиму, щоб там навчати і
проповідувати, кілька чоловіків, побачивши Його, почали благати Його:”Ісусе,
змилуйся над нами!” Помітивши їх, Ісус зупинився. Ці десятеро цуралися інших
людей і трималися осторонь. Вони страждали від важкої хвороби – прокази. Через цю
хворобу їм було суворо заборонено спілкуватися з іншими людьми, навіть стояти
поблизу них. Вони також не могли жити разом зі своїми родинами вдома. Вони
повинні були мешкати окремо або в спеціальних місцях, разом з іншими людьми,
хворими на проказу. Прокажені втрачали відчуття болю і не відчували пальців на
ногах та руках, м’язів обличчя. Їхнє тіло було вкрите поразами. Дуже часто ці нещасні
не мали їжі і були голодними.
Ісус знав, як важко страждають прокажені і співчував їм. Тож коли десять
хворих благали Його, щоб Він змилувався над ними, Він озвався до них і сказав:
”Підіть, покажіться священикам!”
Почувши слова Ісуса, люди дивувались: “Для чого їм слід показуватись
священникам? В ті часи, коли хворий ставав здоровим він мусів показатися
священику, щоб той засвідчив , що людина одужала і дав дозвіл повернутись до своєї
родини. Люди думали: “Дуже дивно, що Ісус сказав прокаженим ці слова. Адже
порази з їхні тіл ще нікуди не зникли?». Але прокажені покірно виконали наказ Ісуса.
Вони вірили Йому і покладалися на Нього. Отож вони хутко пішли до священників.
Вони знали, що Ісус їм допоможе. І Ісус дійсно зробив це! Дорогою вони повністю
зцілилися! Втім, лише один зцілений повернувся подякувати Ісусові.
Ісус є найкращим Лікарем і Цілителем наших тіл, але насамперед душ. Він
могутній і сильний, нема жодної речі, яку б Він не міг зробити. Отож ми можемо
цілковито довіритись Йому і почуватися з Ним у безпеці. Він піклується про нас, Він
завжди поруч нас, коли ми здорові і хворіємо. Він любить нас. Подякуймо Йому за
Його турботу, прощення гріхів, життя і спасіння! Будьмо вдячні Йому за все!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. До якого міста прямував Ісус?
2. Як Ісус змилосерджувався над людьми?
3. Про що благали Ісуса прокажені?
4. Яких страждань зазнавали прокажені і де вони мали жити?
5. Що наказав Ісус прокаженим?
6. Що думали люди про слова Ісуса?
7. Що сталося з прокаженими в дорозі?
8. Як ми називаємо Ісуса, що лікує наші тіла і душі?
9. Що ще робить для нас Ісус, окрім того, що помагає нам одужати?
10. Як ми повинні вшановувати Ісуса за Його турботу про нас?
11. Чи всі зцілені подякували Ісусові?
12. За що ми повинні дякувати Спасителеві?

