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ІСУС ЗЦІЛЮЄ ПАРАЛІЗОВАНОГО
(Матвія 9:2-8)

І, як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину! Прощаються тобі гріхи твої!.
Матвія 9:2
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ІСУС ПРОЩАЄ ГРІХИ ГРІШНИКАМ
Під час Свого земного служіння Ісус постійно подорожував. Він разом зі Своїми
учнями ходив від міста до міста, від села до села і навчав. Послухати Його навчання хотіли дуже багато людей. Вони дізнавались, де був Ісус і йшли туди. Вони хотіли бачити
Його і чути. Ісус говорив людям, що Він є Сином Божим і прийшов на землю, щоб спасти їх від гріха, диявола і смерті. Він також закликав грішників каятись у гріхах і не грішити, а робити те, що добре в Божих очах і приносить Богові радість і втіху. На доказ
того, що Він справді є Сином Божим, Ісус зцілював хворих і немічних, яким жоден лікар
не міг би допомогти. Багато людей хворіли від народження на невиліковні хвороби. Інші
внаслідок хвороби втрачали слух та зір, не могли ходити. Ісус бачив, як люди мучаться
від хвороб і зцілював їх. Він є милостивим і співчутливим. Немочі і хвороби людей є
результатом того, що після гріхопадіння Адама і Єви вся земля і те, що на ній зіпсулося.
Врятувати нас може тільки Син Божий. Кожному, хто вірує в Нього, Він дає вічне життя
і спасіння.
Якось Ісус прийшов до міста, що звалося Капернаум. Хворі і немічні йшли до Нього, щоб Він їх зцілив. Він був для них останньою надією. Серед інших хворих був один
чоловік, якого принесли до Ісуса друзі на ношах. Він був паралізований і не міг ходити.
Друзі чоловіка і він сам дуже вірили, що Ісус може йому допомогти. Ісус знав про це.
Він бачив їхню віру. Ісус все бачить і знає, що є в нашому серці. Він змилосердився над
паралізованим чоловіком і уздоровив його. Підійшовши до хворого, Він промовив:
«Уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім!». Після цих слів чоловік сам встав на ноги і почав ходити! Багато людей раділи і славили Бога за це чудо! Однак були такі, яким
це не подобалось і вони затаїли зло на Ісуса. Окрім того, що Ісус уздоровив паралізованого чоловіка, Він сказав йому: «Прощаються тобі твої гріхи!». Це також не сподобалося ворогам Ісуса. Але ми знаємо, що Ісус є нашим Господом і Спасителем. Він один має
владу прощати грішникам їхні гріхи. Ось чому ми хочемо приходити до Нього, молитися і просити Його, щоб Він милостиво простив нам наші гріхи. І Він це робить! Він любить нас! У Таїнстві Хрищення і Господній вечері Він дарує нам прощення гріхів, вічне
життя і спасіння. Він заступається за нас перед небесним Отцем.
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Івана 6:29
Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, Кого Він послав.
Дорогий Господи Ісусе, ти милосердний і люблячий до грішників.
Ти приймаєш нас такими, як ми є. Ти пробачаєш нам наші провини і хочеш, щоб ми вірили в Тебе, як Свого єдиного Спасителя. Дай
нам твердої віри і покладання на Тебе. Амінь.

Прочитай питання і дай на них
відповідь:

1. Де подорожував Ісус під час Свого земного служіння?
2. Чому люди приходили до Ісуса?
3. Як Ісус допомагав людям?
4. Як називалося місто, до котрого прийшов Ісус?
5. Хто приніс до Ісуса паралізованого чоловіка?
6. У що вірили чоловік і його друзі?
7. Що сказав Ісус хворому чоловіку?
8. Хто має владу прощати грішникам гріхи?
9. Що ми, як грішники, хочемо чути від Ісуса?
10.

Як ще ми називаємо Ісуса?
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