БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС
ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ
ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА

От Матея свето Евангелие,
глава 15
РАЗКАЗ ЗА ЖЕНАТА, КОЯТО
ИМАЛА ГОЛЯМА ВЯРА

Веднъж, заедно със Своите
ученици, Иисус дошъл в страна,
където никой не Го познавал. Той не
бил ходил по-рано там и сега можел
малко да си почине. Но една
сутрин, когато Иисус излязъл от
къщата и спокойно тръгнал по пътя,
някаква непозната жена Го
последвала. Отначало тя вървяла
мълчаливо и Той дори не я
забелязал. Но след известно време
жената повикала Иисуса. „Господи!
Сине Давидов! Смили се над мен!
Моята дъщеря е тежко болна.
Лекарите не знаят как да я лекуват
и само Ти можеш да й помогнеш."
Учениците на Иисуса, които
вървели редом с Него, много се
учудили: „Откъде тази жена знае за
Иисуса?

Може би някога е била в Израил и
там Го е виждала?" Иисус, без
нищо да каже, вървял напред, а
жената непрестанно Го молела да
й помогне. Нейните думи се
чували по цялата улица и това
огорчавало Иисусовите ученици.
Предишния ден те можели
спокойно да се движат, тихо да
разговарят помежду си, а сега,
като чували думите на жената,
жителите на града започнали да
се стичат от всички страни, за да
видят кой е дошъл. „Защо Иисус
не й помогне? Тогава тя би си
отишла и ние спокойно бихме
продължили пътя си" - питали се
учениците.

Учениците отново забравили, че
Иисус винаги искал първо да се
убеди доколко силна е вярата в
Него на онзи, който Го моли. И
този път Му било нужно да
разбере жената наистина ли
вярва, че Той може да спаси
дъщеря й, или просто търси
някаква помощ.
Иисус внезапно спрял. Жената
веднага паднала пред Него на
колене и казала: „Господи,
помогни ми!" „Аз не мога да ти
помогна - отговорил Иисус. - Та
ти не си еврейка. Аз съм дошъл,
за да помагам на евреите. Не е
хубаво да се взема хляба от
децата и да се хвърля на
кучетата."

Жената разбрала какво иска да
каже Иисус. Разбрала, че евреите,
на които помага, Той наричал
още деца. А говорейки за
кучетата, Иисус си представял
всички останали, т.е.
невярващите в Бога. Но жената
вярвала в Него и затова му
казала: „Господи, но и кучетата
ядат трохите, които падат от
масата на стопаните." Жената
била права: кучетата винаги
получават парче хляб, когато и
стопаните ядат. Затова Иисус
казал: „Жено! Велика е твоята
вяра. Нека се сбъдне онова, за
което Ме молиш. Върви си вкъщи,
дъщеря ти е здрава."

Жената побързала за вкъщи. А
когато се втурнала в дома си,
видяла, че дъщеря й е съвсем
здрава. Това станало, защото
жената вярвала в Иисуса и
вярвайки, Го молела за помощ.
КРАЙ

ИЗГОТВЕНО ОТ БИБЛИОТЕКА
”ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ”

