
Нед iля
Розслабленого

В четверту неділю після Воскресіння Христа ми згадуємо 
зцілення розслабленого.

Про цю подію говорить нам тільки євангелист Іван, який опи-
сує кожен прихід Господа в Єрусалим на празники. В цьому випад-
ку нам не відомо, на який саме празник прийшов Ісус в Єрусалим. 
Проте можемо догадуватися, що це була або Пасха, або П’ятиде-
сятниця. Тільки в цьому випадку виходить, що суспільне служіння 
Господа продовжувалося три з половиною роки, як здавна прий-
мала це свята Церква, керуючись саме хронологією четвертого 
Євангелія. Так біля півроку минуло від хрещення Господнього до 
першої Пасхи, яку описує глава 2, потім рік – до другої Пасхи, про 
що ми читаємо в главі 5, ще один рік – до третьої Пасхи, про яку 
говориться в главі 6, і ще один третій рік – до четвертої Пасхи, тієї, 
перед якою постраждав Христос.

Біля Овечих воріт, котрі розташовані на північно-східній сто-
роні міської стіни, знаходилася купальня (тобто басейн), яка носи-
ла назву Витезда, що означає «дім милосердя» або милосердя Боже: 
вода в цю купальню збиралася із цілющого джерела. За свідченням 
Євсевія, ще в V столітті після Різдва Христового існували п’ять ви-
токів цієї купальні. Цілюще джерело привертало до себе багатьох 
хворих на різноманітні хвороби. Свою цілющу силу це джерело 
показувало тільки часами, коли в нього входив Господній Ангел, 
збурюючи воду, і тоді міг зцілитися тільки той, хто першим, відразу 
після збурення води, увійде в купальню.

Тут, біля купальні, знаходився розслаблений, який терпів уже 
38 років. Він уже майже втратив надію та віру, що зможе коли-не-



будь зцілитися. Тим більше, що біля нього не було нікого, хто б 
допоміг йому. Він сам був не в змозі використати силу цього чу-
десного джерела. Змилосердившись, Господь відразу, одним тіль-
ки Своїм словом, зцілює цю нещасну людину: «Устань, візьми 
ложе твоє і ходи!» (Ів. 5:8). Цим Христос показав перевагу Своєї 
спасаючої благодаті перед засобами Старого Завіту.

Була ж тоді субота, тому юдеї (євангелист Іван розуміє, заз-
вичай, фарисеїв, садукеїв та юдейських старшин, які вороже від-
носилися до Христа), замість того, щоби порадіти за нещасного 
чоловіка, який терпів скільки років, або здивуватися чуду, обури-
лися тим, що колишній хворий посмів порушити заповідь про су-
ботній спокій, носячи свою постіль, зробивши йому зауваження. 
Зцілений почав оправдуватися, що він тільки виконує повеління 
Того, Хто зцілив його, і Хто в його очах мав достатньо влади виз-
волити його від дотримання дріб’язкових постанов про суботу. З 
великою зневагою юдеї запитують зціленого, Ким є Той Чоловік, 
Котрий насмілився дозволити йому порушити загальні правила.     

 


