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(17-26)  Един ден,  когато Той поучаваше,  и  седяха  там фарисеи и законоучители,

надошли  от всички  села  на  Галилея  и  Иудея,  а  от Йерусалим,  и  Той имаше сила

Господня да ги  изцерява,  -  ето,  някои донесоха на постелка един човек,  който бе

разслабен,  и се опитваха да го внесат и сложат пред  Него; и  като не намериха,

отде да го внесат, поради навалицата, качиха се навръх къщата и през покрива го

спуснаха с  постелката насред пред Иисуса.  И Той, като видя вярата им,  рече му:

човече,  прощават  ти  се  греховете.  Книжниците  и  фарисеите  почнаха  да

размишляват  и  казваха:  кой  е  Тоя,  Който  богохулствува?  Кой  може  де  прощава

грехове,  освен  един  Бог?  Иисус,  като  разбра  помислите  им,  отговори  им  и  рече:

какво  размишлявате  в  сърцата  си?  Кое  е  по-лесно?  Да  кажа:  прощават  ти  се

греховете ли; или да кажа: стани и ходи? Но, за да знаете, че Син Човеческий има

власт на земята да прощава грехове  (казва на разслабения);  тебе казвам: стани,

вземи си постелката и върви у дома си. И той стана веднага пред тях, взе това, на

което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога. И ужас обвзе всички, и славеха

Бога;  и  като  бяха  изпълнени  със  страх,  казваха:  чудни  работи видяхме  днес.  Пред

събранието  на  враговете  Господ  трябвало  да  извърши  някакво  ново  знамение.

Затова Той изцелява човек, страдащ от неизлечима болест, та чрез изцеляването от

тази  болест  да  излекува  и  неизлечимото  безумие  на  фарисеите.  Той  най-напред

лекува болестта на душата, като казва: прощават ти се греховете - за да знаем и ние,

че  много  болести  се  пораждат  от  греховете;  след  това  изцелява  и  немощта  на

тялото, виждайки вярата на донеслите го. Защото Той често по вярата на едни спасява

други.  А фарисеите казват:  Кой е Тоя,  Който богохулства?  Кой може да  прощава

грехове, освен един Бог? Те казват това, осъждайки Го на смърт. Защото законът

заповядвал да се наказва със смърт този, който хули Бога (Лев. 24:16).  Господ, за да

им покаже,  че  Той  е  истинен  Бог  и  не  се  представя  за  Бог  поради  тщеславие,  ги

убеждава с друго  знамение.  Той сам узнава  какво  са  помислили в себе  си.  Оттук

става  напълно ясно, че Той е Бог, защото да познава сърцата е присъщо на Бога (1

Парал.  28:9;  2  Парал.  6:30).  И така,  Той  казва:  кое  мислите,  че  е  по-лесно  -  да

простя  греховете  му  или  да  дам  здраве  на  тялото  му?  Разбира  се,  според  вас,

прощаването  на  греховете  изглежда  по-лесно,  като  нещо  невидимо  и  скрито,

въпреки че то е по-трудно -  а  оздравяването на тялото изглежда по-трудно,  като

нещо видимо, въпреки че то  всъщност е по-лесно. Но Аз ще направя и едното, и

другото, и чрез изцелението на тялото, което ви изглежда по-трудно, ще ви уверя и

в излекуването на душата, което, макар и да е  трудно но, като невидимо, изглежда
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по-лесно. Виж: греховете се  прощават  на земята.  Защото,  докато се  намираме на

земята, ние можем да загладим нашите грехове, а след като се преселим от нея, вече не

можем сами да загладим греховете  си с изповед: защото вратата е затворена. Но за

това сме говорили по-подробно в обясняването на другите евангелисти (вж. Мат. гл. 9;

Марк. гл. 2).
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