
Ο Χριστός συγχωρεί τις αμαρτίες και σώζει
Μια μέρα στην Καπερναούμ, που ο Ιησούς δίδασκε, κοντά Του κάθονταν Φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου. 

Είχαν έρθει από κάθε χωριό της Ιουδαίας και της Γαλιλαίας, καθώς και από την Ιερουσαλήμ. Ο Ιησούς, ως Θεός, 
είχε τη δύναμη να θεραπεύει τους αρρώστους.

Την ώρα εκείνη που δίδασκε ο Ιησούς, κάποιοι άντρες έφεραν, πάνω σε ένα κρεβάτι, έναν παράλυτο και 
προσπαθούσαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι και να τον αποθέσουν μπροστά Του. Επειδή δε βρήκαν τρόπο να 
τον περάσουν μέσα, εξαιτίας του μεγάλου πλήθους, ανέβηκαν στη στέγη και ανάμεσα από τα κεραμίδια τον 
κατέβασαν μαζί με το κρεβάτι στη μέση του χώρου, μπροστά στον Ιησού. Εκείνος, όταν είδε την πίστη τους, του 
είπε: « Άνθρωπε, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου».

Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι άρχισαν να λένε από μέσα τους: «Ποιος είναι αυτός, που με τα λόγια του 
προσβάλλει τον Θεό; Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες εκτός από τον Θεό;». Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις 
τους και τους αποκρίθηκε: «Τι σκέφτεστε μέσα σας; Τι είναι ευκολότερο να πω “σου έχουν συγχωρηθεί οι 
αμαρτίες” ή να πω, “σήκω και περπάτα”; Για να μάθετε, λοιπόν, ότι ο Υιός του Ανθρώπου έχει την εξουσία να 
συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη»,  γύρισε στον παράλυτο και του είπε: «Σ' εσένα το λέω: σήκω, πάρε το κρεβάτι 
σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Αμέσως, ο παράλυτος σηκώθηκε μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι, στο οποίο ήταν 
καθηλωμένος και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας τον Θεό. 

Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν τον Θεό. Γεμάτοι δέος έλεγαν: «Σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα!».
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Αιτία του κακού, της αρρώστιας και του πόνου είναι η αμαρτία. Ο Χριστός 
συγχωρεί τους αμαρτωλούς και σώζει.

Νόμος: Οι εντολές που είχε παραλάβει ο Μωυσής από τον Θεό και κάποια άλλα βιβλία, που είχαν γραφτεί και 
εξηγούσαν τις εντολές αυτές, το θέλημα του Θεού δηλαδή.

«Άνθρωπε, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου»: Ο Χριστός μέσα από τα λόγια του φανέρωνε στους 
ανθρώπους ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος μπορούσε να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ήθελε να 
καταλάβει ο κόσμος ποιος είναι και ότι έχει την εξουσία, από τον Πατέρα Του, να συγχωρεί.  Όπως ξέρουμε, μόνον 
ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Θέλει, όμως, να δείξει πως ο παράλυτος βρίσκεται σ΄ αυτήν την κατάσταση εξαιτίας 
της αμαρτίας του.

«Τι είναι ευκολότερο να πω ... πάνω στη γη»: Ο Χριστός δε θέλει να δείξει πως είναι απλώς κάποιος που 
μπορεί και κάνει θαύματα, αλλά ο ίδιος ο Υιός του Θεού. Η αρρώστια του παράλυτου δεν είναι αποτέλεσμα μόνο 
μιας δοκιμασίας που έρχεται καθώς περνούν τα χρόνια και η φύση του ανθρώπου υφίσταται τη φθορά. Είναι 
αποτέλεσμα της αμαρτίας, δηλαδή της έλλειψης σχέσης του με τον Θεό, που οδηγεί τον άνθρωπο να εργάζεται 
εναντίον του θελήματος του Θεού και των εντολών Του.

Ο Υιός του Ανθρώπου: Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ονομάζει έτσι τον εαυτό Του για να δηλώσει ότι δεν είναι μόνο 
Θεός, αλλά και άνθρωπος, γεννημένος από την Παναγία.

«Σ' εσένα το λέω: σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου»: Ο παράλυτος, δεν ήταν 
ανάγκη να σηκώσει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του. Θα μπορούσε κάποιος άλλος να μαζέψει το κρεβάτι. 
Δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Ο Χριστός όμως, το τονίζει αυτό, γιατί θέλει να του δώσει να καταλάβει, πως από εδώ και 
στο εξής, δε θα τα περιμένει όλα πια από τους άλλους, όπως και πριν, αλλά είναι ανάγκη να εργαστεί και εκείνος 
για να ζήσει χαρούμενος και χωρίς να αμαρτάνει. Ο Χριστός με το θαύμα Του θέλει να τον βοηθήσει, γιατί έχει 
μετανοήσει και να τον σώσει. Όμως χρειάζεται και από την πλευρά του παράλυτου θέληση και προσπάθεια, να 
αγαπά και να μην αμαρτάνει. Σηκώνοντας το κρεβάτι ο παράλυτος φανέρωσε ότι με το θαύμα θεραπεύτηκε 
άμεσα και εντελώς.

Ο παράλυτος πήγε σπίτι του δοξάζοντας τον Θεό: Αυτό που έφερε αλλαγή στη ζωή του παράλυτου ήταν η 
γνωριμία του με τον ίδιο τον Θεό! Η θεραπεία του παράλυτου δεν συνεπάγεται ότι για όλες τις αρρώστιες ο Θεός 
δίνει την υγεία. Αν όμως αποκτήσουμε την πνευματική υγεία, δηλαδή έχουμε σχέση με τον Θεό, τότε αυτό είναι το 
πιο σημαντικό. Άλλωστε, ο τελικός σκοπός της ζωής μας είναι να σωθούμε, να είμαστε δηλαδή με το Χριστό για 
πάντα.
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Βρείτε τις δέκα λέξεις που βρίσκονται μέσα στο κουτί.

Ζωγραφίστε τον Χριστό να θεραπεύει τον παράλυτο.

Θέλει να παίξει με τος φίλους του... Βοήθησέ  τον!!!
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