
УЗДОРОВЛЕННЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО 
ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 2:1-12, ЛУКИ 5:17-26 

 

Для вивчення напам’ять: ”Хто може прощати гріхи, окрім Бога Самого?” Марка 2:7 

Мета уроку: Ісус є Спасителем для всіх людей. Використовуймо всі шляхи для поширення 

Євангелія, будьмо кмітливі, винахідливі і наполегливі.  

 
 

 

 

 

 



Якось Ісус прийшов до міста, що звалося Капернаум і був там деякий час. Щойно люди 

дізнались про Нього, як до Його помешкання почали сходитись хворі і немічні, благаючи про 

допомогу.  Тут  жив чоловік, який був паралізований. Він не міг ходити, але дуже хотів бути 

здоровим. Його друзі  дуже співчували йому і щиро прагнули  допомогти йому.  Як гарно 

мати таких друзів!  Одного дня, коли хворий лежав вдома у своєму ліжку, четверо його 

друзів прийшли до нього і сказали: “Учитель Ісус знову в Капернаумі.  За Ним йде натовп 

людей і Він уже зцілив багатьох”.  “Якби я лиш міг зустрітись з Ним, - зітхнув паралізований 

чоловік, - можливо, Він зцілив би і мене. Але, здається, немає жодної надії, що Ісус мене 

побачить і навряд чи Він прийде до мого дому”. Тоді один із друзів промовив: ”Чому б нам 

не віднести тебе до Ісуса? Ми могли б нести тебе на твоєму ложі...” Так вони й зробили. 

Друзі  довідались, в якому будинку знаходився Ісус за великим натовпом людей біля 

одного з них. Наблизившись до будинку, вони почали благати людей: “Будь-ласка, дозвольте 

нам пройти всередину”, цього чоловіка необхідно зцілити”. Але ніхто не хотів їх пропустити. 

Проте  друзі паралізованого так легко не хотіли здаватись. Вони були впевнені в тому, що 

Ісус допоможе їхньому приятелеві щойно вони зможуть до Нього дістатись.  

У тій місцині будинки мають пласкі дахи.  Тож друзі вирішили зробити таким чином: 

по драбині дістатись на дах, потім зробити у ньому отвір, через котрий опустити свого 

хворого приятеля  до кімнати, де був Ісус. Це була нелегка справа, але завдяки своїй 

наполегливості та винахідливості вони досягли свого. Отож вони важко працювали і таки 

зробили в даху отвір, достатній для того, щоб опустити паралізованого чоловіка в кімнату 

прямісінько до ніг Ісуса. Коли люди, що були в кімнаті, побачили, як руйнується стеля, вони 

налякались і не знали що коїться. Щойно Ісус поглянув на бідного хворого чоловіка,  як Він 

змилосердився над ним і його вірними друзями.  Присутнім було цікаво, що станеться далі, 

чи Ісус бува не випровадить їх. Але Ісус зробив те, що здивувало всіх присутніх. Він не 

промовив хворому: “Вставай і ходи”, а натомість сказав: “Відпускаються, друже, гріхи тобі!” 

Він назвав чоловіка “приятелем” і пробачив йому його гріхи. Він мав владу це робити, як 

Син Божий і Господь.  Хворий за мить стояв на ногах, а його радості не було меж! Він був 

безмежно щасливий і дуже любив Ісуса! Він підняв своє ложе і пішов до дверей.  Усі 

присутні були  дуже здивовані. Вони казали: “Ми ніколи не бачили нічого подібного!”  

Якщо ми щиро каємось у гріхах і просимо Бога простити нам, Він це робить з радістю. 

Ісус є нашим Другом. Він любить нас. Він є Спасителем усіх людей.  Розповідаймо про Ісуса 

всім людям, нашим приятелям та друзям. Усім кажімо, яким чудовим, люблячим і 

милостивим є наш Господь! Допомагаймо іншим, як це робили друзі хворого чоловіка.  

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Як звалося місто, до якого прийшов Ісус? 

2. Чому люди почали сходитись до дому Ісуса? 

3. Про що мріяв паралізований чоловік? 

4. Як його друзі вирішили допомогти йому? 

5. Яким чином друзі допровадили хворого до Ісуса? 

6. Що Ісус вчинив паралізованому? 

7. Чому Ісус має право проголошувати прощення гріхів? 

8. Ким є Ісус для нас і всіх людей? 

9. Про які риси Ісуса розповідають євангелісти в цій оповіді? 

10. Що нам слід робити зі своїми гріхами? 

11. Як нам найкраще допомогти іншим людям? (розповісти їм про Ісуса) 

12. Які чином ми можемо доносити до людей звістку про Ісуса? 

13. Допомагаймо тим, що в потребі довкола нас.  


