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Líf Jesú – Læra að Jesús er Guð og fyrirgefur syndir okkar enn í dag. 
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Jesús læknar lama mann 
Dag nokkurn var Jesús að kenna. Þar sátu farísear og 
lögmálskennendur, komnir úr hverju þorpi í Galíleu og 
Júdeu og frá Jerúsalem, og kraftur Drottins var með 
honum til að lækna. Komu þá menn með lama mann í 
rekkju og reyndu að bera hann inn og leggja hann fyrir 
framan Jesú. En vegna mannfjöldans sáu þeir engin 
ráð til að komast inn með hann og fóru því upp á þak 
og létu hann síga í rekkjunni niður um helluþekjuna 
beint fram fyrir Jesú. Og er Jesús sá trú þeirra sagði 
hann: „Maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar.“ 

Þá tóku fræðimennirnir og farísearnir að hugsa með 
sér: „Hver er sá er fer með slíka guðlöstun? Hver getur 
fyrirgefið syndir nema Guð einn?“ 

En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við 
þá: „Hvað hugsið þið í hjörtum ykkar? Hvort er 
auðveldara að segja: Syndir þínar eru þér fyrirgefnar, 
eða segja: Statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að 
Mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa 
syndir, þá segi ég þér,“ – og nú talar hann við lama 
manninn: „Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín.“ 

Jafnskjótt stóð maðurinn upp frammi fyrir þeim, tók 
það sem hann hafði legið á, fór heim til sín og lofaði 
Guð. En allir voru furðu lostnir og lofuðu Guð. Og þeir 
urðu óttaslegnir og sögðu: „Óskiljanlegt er það sem við 
höfum séð í dag.“ 

 
 
 
 
 
 
 



Jesús var að kenna… og þar var svo margt fólk að það var ekki hægt að komast inn í 
húsið. En þessir menn elskuðu vin sinn svo mikið að þeir ákváðu að gera allt sem þeir 
gátu til að koma honum nær Jesú. Þannig að þeir skoðuðu húsið og athuguðu hver væri 
besta leiðin. Þeir sáu að það var bara ein leið… að gera gat á þakið og láta hann síga niður 
til Jesú. 
 
Og þeir gjörðu svo…Kannski kvartaði einhver…en…þeir vildu hjálpa vini sínum.  
 
Þegar Jesús sá trú þeirra, var það fyrsta sem hann gerði að fyrirgefa syndirnar, sem er það 
versta sem til er.  Og þetta er stærsta gjöfin sem Jesús gefur okkur, af því að þannig 
verðum við vinir hans og systkini hans. Svona gefur okkur rétt til þess að fara til himna.  
 
En þar voru farísearnir, sem voru að læra um lögmálið, sem hugsuðu með sér… hvernig 
getur þessi maður fyrirgefið syndir? Það er aðeins Guð sem getur gert það!  
 
En það var ekki rétt hugsun… vegna þess að Jesús er Guð! 
 
Jesús staðfesti að hann hefur vald til að fyrirgefa syndir með því að gera kraftaverk og 
lækna manninn. 
 
Jesús er Guð. Hann fyrirgefur syndir. Hann fyrirgefur okkur líka fyrir milligöngu 
prestanna. 
 



Litið og raðið myndunum af sögunni í rétta röð:

 
 
 
 
 
 
 
 



 


