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 Лука свето Евангелие,
глава 7
ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА СЛУГАТА
НА РИМСКИЯ ВОЕНАЧАЛНИК

Всички хора видели как
Иисус възкресил юношата и
тръгнали след Него за град
Капернаум. По това време в
Капернаум живеел един
римски военачалник. Той бил
стотник в римската армия.
Този военачалник имал слуга,
когото много обичал. Но
изведнъж слугата се разболял
и военачалникът много се
страхувал, че може да умре.
Щом научил, че Иисус е
дошъл в Капернаум,
римлянинът отишъл при
своите еврейски приятели и
ги помолил: „Не бихте ли
довели Иисуса при мен, за да
излекува слугата ми?"

Евреите много обичали и
уважавали този римлянин,
защото построил в града им
нова синагога - така
евреите наричат своите
църкви. Затова веднага
отишли при Иисуса и
започнали да Го молят:
„Излекувай, молим Ти се,
слугата на римския
военачалник. Той е достоен
човек, обича нашия народ
и ни построи синагога."

Иисус се съгласил и тръгнал с
хората към дома на
римлянина. Но недалеч от
дома срещнал хора на
военачалника. Те казали на
Иисуса: „Нашият господар ни
изпрати да Ти кажем: „Не се
труди, Господи! Не съм
достоен да влезеш в моя дом,
не съм достоен и да дойда
при Теб. Но кажи само една
дума и моят слуга ще
оздравее!" Иисус се удивил,
като чул това. Римският
военачалник вярвал в Него.
Той вярвал, че Иисус е Син
Божи. Иисус казал на
заобиколилите Го хора:
„Такава силна вяра не съм
срещал в Израил."

Когато изпратените от
военачалника хора се
завърнали, те видели, че
любимият слуга на римлянина
е съвсем здрав - Иисус го
излекувал. И Той направил
това, защото римлянинът
вярвал в Него, вярвал, че
Иисус е Син Божи.
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