ЗЦІЛЕННЯ СОТНИКОВОГО РАБА
Євангеліє від Луки 7:1-10

Дорогі діти! Напевно кожен із вас може пригадати випадок, коли ви були дуже втомлені, але
батьки чи друзі просили вас їм допомогти. Ви мріяли про відпочинок, розваги, аж тут
доводиться виконати ще одну справу. Подібна ситуація не дуже приємна, чи не так? Адже
завжди радісніше насолоджуватися відпочинком, ніж виконувати якусь роботу без
відпочинку. Відпочинок потрібен всім, без нього ми не можемо відновити свої сили, щоб
працювати далі. Однак інколи в житті стається так, що відпочинок доводиться відкласти,

щоб допомогти ближньому. Саме це дуже часто робив наш Господь Ісус Христос. Майже
кожен Його день був сповнений багатьох справ і турбот. Він навчав людей, проповідував,
зцілював хворих і немічних, давав поради, долав пішки великі відстані разом зі Своїми
учнями. Він часто відчував втому і потребував відпочинку. Втім, відпочивати не завжди
вдавалося Ісусові. Щойно Він з’являвся в якомусь місті чи селі, як чутка про Нього швидко
ширилася серед мешканців і вони прямували до Нього зі своїми турботами та проханнями.
Ісус нікому не відмовляв у допомозі. Він завжди виявляв до людей терпіння, милосердя і
любов. Так само слід робити і нам.
Якось Ісус прийшов до міста, що звалося Капернаум. Воно розташоване на березі дуже
великого за розмірами Галилейського озера. Основним заняттям людей, які мешкали біля
цього озера, було рибальство і торгівля. Йдучи до Капернаума, Ісус думав про відпочинок,
адже щойно Він закінчив навчати людей на горі і дуже втомився. Аж раптом Його перестріла
група людей. То були старійшини юдейської синагоги. Наблизившись до Ісуса, вони почали
просити Його вислухати прохання римського сотника. Очевидно і цього разу часу на
відпочинок в Ісуса не було – раб сотника був важко хворий і потребував термінової
допомоги, інакше він міг померти. Ісус вислухав посланців і пішов до сотникового дому.
Коли Він наближався до дому, Його перестріла ще одна група людей, яких послав сотник.
Цього разу це були друзі сотника. Вони передали Ісусові слова приятеля, який зі щирим
каяттям казав, що він грішний і негідний прийняти в своєму домі святого Сина Божого.
Сотник також просив друзів сказати Ісусові, що він вірить, що Ісус може навіть Своїм
словом зцілити його хворого раба. Ці слова дуже вразили Ісуса. Вони дуже важливі. Чому?
Тому що вони переконливо свідчили про палку віру сотника в Сина Божого, для якого немає
неможливої жодної речі. Він Своїм Словом може зцілити хворого і робити дива, адже цим
самим Словом Він створив весь світ і все, що у ньому! Ісус похвалив віру сотника, і всі
присутні чули про це. Своїм Словом Він зцілив сотникового раба. Коли посланці сотника
повернулись до його дому, то раб вже повністю одужав! Ось яким могутнім є Слово Боже!
Дорогі діти, Ісус вчить нас мати живу і палку віру, покладатися на Нього без жодного
сумніву, молитися до Нього і завжди мати на Нього надію. Він вислуховує наші молитви і
благання і відповідає на них. Він вчить нас бути терплячими і виявляти любов та милосердя
до ближніх. Ісус завжди радо допомагає нам. Робімо так само і ми нашим ближнім!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Як звалося місто, до якого прийшов Ісус?
2. Як звалося озеро, на березі якого знаходиться це місто?
3. Чи завжди Ісусові випадала нагода відпочити?
4. Чому так мало часу Ісус мав на відпочинок?
5. Як ставився Ісус до людей та їхніх потреб?
6. Про що благали Ісуса посланці від римського сотника?
7. Як Ісус відреагував на прохання сотника?
8. За що Ісус похвалив сотника?
9. Яку віру і риси Ісус хоче бачити в нас?
10. Якими ми повинні бути щодо наших ближніх і їхніх потреб?
11. Хто вислуховує наші молитви і прохання, і відповідає на них?

