
Уроки зцілення сліпого 

Вступ: 
Вам коли небудь вимикали світло у самий непідходящий момент? 
Пам’ятаю одного разу, щось робив за комп’ютером, і вимкнулось 
світло. Усе що робив, пропало. Кілька годин роботи, за один викл. 
Кілька тижнів користуюся автомобілем. Коли взяв його, то у нього не 
працювала ліва фара. Їдеш вночі під час дощу. Все блистить, а дороги 
не видно, особливо коли автівка їде на зустріч.  

Текст: Івана 9:1-12 
1 А коли Він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження. 
2 І спитали Його учні Його, говорячи: Учителю, хто згрішив: чи він сам, чи 
батьки його, що сліпим він родився? 
3 Ісус відповів: Не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились 
на ньому. 
4 Ми мусимо виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж поки є день. 
Надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. 
5 Доки Я в світі, Я Світло для світу. 
6 Промовивши це, Він сплюнув на землю, і з слини грязиво зробив, і очі 
сліпому помазав грязивом, 
7 і до нього промовив: Піди, умийся в ставку Сілоам визначає це Посланий. 
Тож пішов той і вмився, і вернувся видющим... 
8 А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили: Чи ж не 
той це, що сидів та просив? 
9 Говорили одні, що це він, а інші казали: Ні, подібний до нього. А він 
відказав: Це я! 
10 І питали його: Як же очі відкрились тобі? 
11 А той оповідав: Чоловік, що Його звуть Ісусом, грязиво зробив, і очі 
помазав мені, і до мене сказав: Піди в Сілоам та й умийся. Я ж пішов та й 
умився, і став бачити. 
12 І сказали до нього: Де Він? Відказує той: Я не знаю. 

 
Сліпа людина викликає відчуття жалю, своєю безпомічністю, 
залежністю від людей, ранимістю. В суцільній темряві людина 
постійно відчуває дискомфорт. Її почуттям не вистачає зорових 
вражень. Її активність у засвоєнні життєвого простору обмежена. Всі 
події мають негативну оцінку. Так людину легко обманути, така 
людина часто сумна, роздратована, її не хочеться нічого робити.  

Наскільки жахливо не бачити… Ти не бачиш кольорів, ти не знаєш як 
виглядає захід сонця, ти не знаєш як виглядають твої найближчі 
родичі. Ти живеш у постійній темноті, у своєму вузькому, не завжди 
об’єктивному світі. 

Що ця історія може розповісти нам зрячим? 

I. Зцілення сліпого відкриває що людина є безпомічною 
(1) 
У ті часи бути незрячим, це автоматично бути приреченим на бідність, 
на зневагу, на незахищеність. У той час не давали пенсій по 
інвалідності, таким людям потрібно було самим про себе дбати. Єдине 
на що вони були спроможні, це просити милостиню. 

Мрії, бажання цієї людини розбивалися в одне – я не бачу, я нічого не 
можу, я безпомічний, я потребую допомоги. Більше того, він навіть не 
знав у кого можна просити допомоги, хто міг йому допомогти. 

Чому Ісус звернув увагу на цього чоловіка? Що хотів учням 
показати Вчитель? 

Що мав зрозуміти сліпий, що мали зрозуміти оточуючі? Що ми 
можемо взяти для себе з цієї історії? 



Весь восьмий розділ, Ісус спілкується з начальниками Юдейськими, 
які бачучи чіткі докази того що Ісус Месія, продовжували опиратися і 
не вірити.  

Як можна назвати особу, яка бачить очевидного. Так людина має зір, 
але не бачить.  

Як жахливо мати зір і не бачити. Ти бачиш все довкола, але не бачиш, 
Хто за цим усім стоїть. Ти не можеш зрозуміти змісту життя, ти не 
знаєш реальності у якій живеш, - це духовна сліпота! 

Людина, яка не розбирається в духовних питаннях, або людина, 
яку духовне не цікавить, перебуває в дуже складному становищі і 
цього не підозрює. 

 

 

Розповідають, що тіло земноводних дуже адаптується під 
зовнішнє середовище. Роблячи досліди над жабами, пробували їх 
кинути у кип’яток, жаба різко вистрибувала з ємності, але коли 
холодну воду ставили на вогонь і підігрівали, жаба адаптуючись 
до середовища не розуміла своєї небезпеки…. 

Духовна сліпота – це плід не бажання пізнавати Бога. 

Людина яка не бачить сприймає світ лише на дотик, так і «сліпий» 
духовно задовольняється лише зовнішніми атрибутами релігії, 
правилами, традиціями. Людині здається що в цьому суть всього 
християнства. 

Мислення людини, яка не має духовного зору зайняте другорядними 
речами, частіше всього дуже тимчасовими цінностями. Пошук 
задоволення в тому, що приносить тільки розчарування. 

Людина, шукаючи задоволення починає вживати алкоголь, наркотики, 
думаючи, що тримає те чого шукає, але насправді вона втрачає і те 
що має, бо шукає не там і не того. 

Шукаючи щастя, думаємо, що щастя це заможне життя. І заради 
щастя людина переступає через людей, через Божі принципи, так і 
ніколи щасливою не стає. 

Духовна сліпота робить думки, погляди на життя, реакції 
необ’єктивними. 

Духовно сліпа людина не знає, як бути зрячою, не знає де можна 
знайти зір, і не шукає цього. 

Зцілення сліпого, відкриває нам безпомічність духовної сліпоти. 

II. Зцілення сліпого відкриває ціль життя людини (2-3) 
Коли Ісус звернув увагу на сліпого, учні теж його помітили і відразу 
задали кілька запитань, які нам відкривають те у що вони вірили. 

Учні вірили що гріх - це причина страждань людей на землі. Вони 
були праві? 

Вони вірили, що між стражданнями і гріхом існує причинно 
наслідковий зв'язок. 

Але ж ви скажете, і що, ми також так вважаємо. 

Потрапивши у якусь складну ситуацію, чи серйозні проблеми зі 
здоров’ям, чи ще щось трапилось, ми ставимо подібне запитання як 
учні: «А хто винен?», «Невже я такого заслуговую?», «Це не 
справедливо по відношенню до мене». 

Відповідь Ісуса стала неочікуваною для учнів. 



Відповідь Ісуса суперечить нашим уявленням про життя. Ми думаємо 
що життя для того, щоб досягнути особистого щастя. 

Коли ми так мислимо, що трапляється, коли у наше життя приходять 
проблеми? 

Так тоді всі проблеми і труднощі стають нашими ворогами, і ми 
починаємо з ними боротися, як з чимось несправедливим і 
неприпустимим. 

Але якщо ми дивимося на життя, так як пропонує Ісус, що наше 
життя для того, щоб виявилися діла Божі, тоді ми можемо 
сприймати життя, як благословення незважаючи на те що 
трапилося. 

Зверніть увагу Ісус не сказав, чому сліпий народився незрячим, Він 
вказує на ціль життя сліпого – прославити Бога! 

У кожного з нас бувають хвилини, що нам здається, що Бог 
відвернувся від нас. Ми дивимось в обличчя проблем, опускаємо руки, 
впадаємо у відчай. 

Ісус каже: я не поясню тобі чому в тебе такі проблеми, чому тебе 
таке спіткало, але Я можу тобі підказати як жити далі – Живи так, 
щоб проявилися діла Божі, не дивлячись на проблему, а можливо 
завдяки їй. 

Проблеми нас штовхають в двері, які відкриваються в один бік, і 
одного разу пройшовши крізь них, ми ніколи не зможемо 
вернутися до того стану життя, який був до того. 
Ми не можемо повернутися назад, однак ми можемо 
продовжувати жити без гіркоти і відчаю. Прославити Бога, 
вкласти свою руку в руку Того, Хто тримає на орбіті сонце, 
Місяць, зорі і повірити в те, що у Нього є Свій план на ваше 
життя, і він найкращий. 

Бог допустив хворобу цього чоловіка, щоб у відповідний момент 
Ісус зробив його зрячим. 
Зцілення сліпого відкриває нам справжню ціль життя. Живи так, 
щоб явилися Божі діла! 

III. Зцілення сліпого відкриває нам Хто Ісус Христос 

Я світло 
Ісус Христос – Творець життя, і Його життя несе світло людству. У 
Його світлі ми бачимо себе такими як є насправді: грішниками, тими, 
хто має потребу в спасінні. 

Ісус проповідував у тій частині храму, яка називалась скарбницею. 
Там постійно горів вогонь, символізуючи стовп полумя, який вів 
Ізраїль через пустелю. Саме тут Ісус називає Себе світлом для світу. 

Ісус приносить у світ божу присутність, захист водійство. Чи став він 
світлом для Тебе?  

Я джерело життя, і здоров’я! Я Той, що даю зір! Я Світло!  

Він приніс світу духовне світло, яке не було відомим до Його приходу. 
Він приніс світло при якому було видно, що ті що вважали себе 
видючими насправді не бачили. 

Христос – Творець 
Як відбулося чудо? Він плюнув на землю… 

Ви в цьому побачили, щось не звичне? Чому Ісус робить чудо таким 
способом? 

Як Бог творив людину? З нічого, з землі, з пороху земного. Це вказує 
на те що Ісус, як Творець з нічого з землі міг дати людині очі. 



Христос вище релігії 
Зцілення відбулося в суботу. Чому в суботу? Якою була реакція? 

Ісус робив це тому щоб продемонструвати всім, що людина і її 
спасіння важливіше за дотримання якихось релігійних правил, чи 
традицій. 

Хто для вас є Ісус? 

Висновок 
Ця історія нам дає кілька уроків 

1. Зцілення відкриває нам правду про людину. Що вона може бути 
духовно сліпою і безпомічною. 

2. Зцілення відкриває нам справжню ціль життя. Живи, щоб люди 
бачили Божі діла. 

3. Зцілення відкриває нам Ісуса як Бога, який має те що потрібно для 
вас. 
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