6. НЕДЕЉА ПО ПАСХИ - НЕДЕЉА СЛЕПОГ
У шесту недељу по Пасхи, Православна Црква прославља успомену на сусрет Христа и слепога човека.
На основу приче из Еванђеља по Јовану, неки човек је био слеп од рођења и у једном моменту свог
живота сусреће Христа, Који му исцељује вид.
У Еванђељу по Јовану стоји да Исус, док излази из Храма1 , види слепог човека. Пре него што је учинио
чудо, Христос иде у сусрет ученицима који Га питају да ли је човек слеп због његових грехова или због
грехова његових родитеља. Исус одговара:’’Не сагреши он нити родитељи његови, него да се јаве дела
Божија на њему’’. Након тога, Христос је исцелио слепога, иако слично чудо није учинио другима, где
би само казао реч, и човек би оздравио. Насупрот, Христос је пљунуо на земљу, направио блато са
којим је намазао слепоме очи. Затим је рекао слепоме да иде у Силоамску бању2 и да се умије. Слепи је
послушао Христову заповест, отишао до бање и умио се. Чудо се догодило, слепи је прогледао.
У наставку, док слушамо причу, и сами можемо да видимо да се фарисеји3 чуде овом што се догодило.
Они изражавају сумњу да је Христос послат од Бога због тога што је у суботу4 исцелио слепог човека.
Међутим, ова прича се не тиче само њиховог неверовања. Првенствено се ради о вери и послушности
која се види код слепог човека. Није Силоамска бања имала моћ да му исцели (и поврати) вид, већ
његова послушност на препоруку Христову да сиђе у ту бању. Слепи није доводио у питање Христове
заповести. Одабрао је да верује да ће се чудо догодити уколико Господу буде био послушан. Он, значи,
показује веру и послушност према Христу изговарајући пред фарисејима следеће:’’А знамо да Бог не
слуша грјешнике; него ако ко Бога поштује и вољу његову твори, тога слуша. Откако је вијека није се
чуло да ико отвори очи рођеноме слијепцу. Кад он не би био од Бога, не би могао ништа чинити.’’ (Јован
9:31).

Храм - религиони центар древног Израиља
Силоамска бања - базен усечен у стени у јужном делу Давидовог Града, првобитно седиште Јерусалим
3
Фарисеји - покрет и школа мишљења у Светој Земљу (Израиљу)
4
Субота - дан религиозног поштовања и уздржања од посла. Јевреји су поштовали то правило од
петка увече до суботе увече
1
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Дела Апостолска (16: 16-34)
Догоди се пак кад иђасмо на молитву да нас срете једна
робиња која имаше дух погађачки и гатајући доношаше
велики добитак својим господарима. Ова пође за Павлом
и за нама, и викаше говорећи: Ови су људи слуге Бога
Вишњега, који нам јављају пут спасења. И овако чињаше
много дана. А када се Павлу досади, окрену се и рече духу:
Заповиједам ти именом Господа Исуса Христа, изиђи из ње!
И изиђе у тај час. А када видјеше њезини господари да изиђе
нада њиховог добитка, узеше Павла и Силу и одвукоше их
на трг пред поглаваре. И кад их доведоше војводама, рекоше:
Ови људи узбуњују наш град, а Јевреји су, И проповиједају
обичаје које нама не приличи примати ни творити, јер смо
Римљани. И слеже се народ на њих, и војводе им раздријеше
хаљине, и заповједише да их шибају. И пошто им ударише
много батина, бацише их у тамницу, и заповједише
тамничару да их добро чува. Примивши такву заповијест,
он их баци у најдоњу тамницу и ноге им метну у кладе. А око
поноћи Павле и Сила мољаху се и слављаху Бога; а сужњи
их слушаху. Одједном пак настаде велики земљотрес, тако да се потресоше темељи тамнице; и одмах
се отворише сва врата и свима спадоше окови. А кад се пробуди тамничар и видје отворена врата
тамничка, извади нож и хтједе да се убије, мислећи да су сужњи побјегли. А Павле повика јаким гласом
говорећи: Не чини себи зла никаква, јер смо сви овдје! А он заискавши свјетиљку улетје и дрхтећи
паде пред Павла и Силу; И извевши их напоље рече: Господо, шта ми треба чинити да се спасем? А они
рекоше: Вјеруј у Господа Исуса Христа и спашћеш се ти и сав дом твој. И говораху му ријеч Господњу,
и свима у дому његову. И узевши их у онај час ноћи опра им ране; и одмах се крсти он и сви његови.
И уведе их у свој дом и постави трпезу, и радоваше се са свим домом својим што је повјеровао у Бога.
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Еванђеље по Јовану (9: 1-38)
И пролазећи видје човјека слијепа од рођења. И запиташе
га ученици његови говорећи: Рави, ко сагријеши, овај или
родитељи његови, те се роди слијеп? Исус одговори: Не
сагријеши ни он ни родитељи његови, него да се јаве дјела
Божија на њему. Мени ваља чинити дјела Онога који ме
посла, док је дан. Долази ноћ кад нико не може радити. Док
сам у свијету, свјетлост сам свијету. Рекавши ово, пљуну
на земљу и начини блато од пљувачке, и помаза блатом
очи слијепоме. И рече му: Иди умиј се у бањи Силоамској,
што преведено значи: послан. Он оде, дакле, и уми се, и
дође гледајући. А сусједи и они који га бијаху видјели прије
да бјеше слијеп говораху: Није ли ово онај што је сједио и
просио? Једни говораху да је он, а други да је налик на њега.
Он говораше: Ја сам. Тада му говораху: Како ти се отворише
очи? Он одговори и рече: Човјек који се зове Исус начини
блато, и помаза очи моје, и рече ми: иди у бању Силоамску и
умиј се. И кад отидох и умих се, прогледах. Тада му рекоше:
Гдје је он? Рече: Не знам. Онда њега, некадашњега слијепца,
одведоше фарисејима. А бјеше субота кад Исус начини блато и отвори му очи. А фарисеји га тада опет
питаху како прогледа. А он им рече: Блато ми метну на очи, и умих се и видим. Тада говораху неки од
фарисеја: Није овај човјек од Бога, јер не светкује суботу. Други говораху: Како може човјек грјешан
таква знамења чинити? И наста раздор мећу њима. Опет рекоше слијепцу: Шта ти велиш за онога што
отвори очи твоје? А он рече: Пророк је. Тада Јудејци не вјероваше за њега да је био слијеп и прогледао,
док не дозваше родитеље тога што је прогледао, И запиташе их говорећи: Је ли ово син ваш за кога
ви кажете да се роди слијеп? Како, дакле, сада види? А родитељи његови одговорише им и рекоше:
Знамо да је ово син наш, и да се роди слијеп; А како сада види не знамо, или ко му отвори очи ми не
знамо: сам је већ одрастао, питајте њега, нека сам каже за себе. Ово рекоше родитељи његови јер се
бојаху Јудејаца; јер се Јудејци већ бијаху договорили да буде одлучен од синагоге ко год њега призна за
Христа. Зато рекоше родитељи његови: Одрастао је, њега питајте. Тада по други пут дозваше човјека
који је био слијеп, и рекоше му: Подај славу Богу, ми знамо да је онај човјек грјешан. А он одговори и
рече: Је ли грјешан, не знам; једно знам - да ја бијах слијеп, и сада видим. Тада му опет рекоше: Шта ти
учини? Како отвори очи твоје? Одговори им: Већ вам казах и не слушасте. Шта опет хоћете да чујете?
Да нећете и ви да постанете ученици његови? Они га изгрдише и рекоше: Ти си ученик његов, а ми смо
ученици Мојсејеви. Ми знамо да је Мојсеју говорио Бог; а овога не знамо откуда је. Одговори човјек и
рече им: У томе и јесте чудо што ви не знате откуда је, а он отвори очи моје. А знамо да Бог не слуша
грјешнике; него ако ко Бога поштује и вољу његову твори, тога слуша. Откако је вијека није се чуло да
ико отвори очи рођеноме слијепцу. Кад он не би био од Бога, не би могао ништа чинити. Одговорише
и рекоше му: Ти си се родио сав у гријесима, па ти нас да учиш? И истјераше га напоље. Чу Исус да га
истјераше напоље, па нашавши га рече му: Вјерујеш ли ти у Сина Божијега? Он одговори и рече: А ко
је он, Господе, да у њега вјерујем?А Исус му рече: И видио си га и онај који говори с тобом, тај је. А он
рече: Вјерујем, Господе! И поклони му се.
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ИКОНА СЛЕПОГ ЧОВЕКА
Од њених почетака живот Цркве је место чудесних догађаја. Свештено писмо, са Старим и Новим
заветом, садржи разна сведочанства о чудима која су се десила у одређеном тренутку историје.
Ово се особито односи на Исусов живот на земљи. Свако чудо, било да се догодило појединцу или
заједници, представља Божје откривење целом створеном свету. Истовремено, оно је јачање вере
оних који су били објекти Божјег деловања. Ово је могуће применити и на тумачење иконе са
слепим човеком.
У претходним документима, ако се подсетите, напоменули смо
неке од техника (мимесис, хијератички, наратив), којима се
служимо да појаснимо историју иконе. У овом моменту дозволите
да их искористимо у тумачењу иконе на којој се приказује
вера слепога човека. Икона описује догађај из Еванђеља како
Христос исцељује неког човека, који је био слеп од рођења.
Најпре, уочавамо да су најмање три радње описане на икони:
1. Христос ставља блато на очи слепог човека;
2. Ученици разговарају међу собом о томе који је узрок болести
(његови греси или греси његових родитеља);
3. У горњем десном углу, слепи пере своје очи у Силоамској бањи.
Све три радње указују да је свака особа на икони део наратива
или учествује у некој радњи.
На овој икони Христос се нагиње према слепоме и полаже Своју десну руку на његове очи. Он у Својој
левој руци држи нешто налик на парче папира (свитак 5 ), о чему нисмо чули док смо читали причу.
Описани свитак представља Христову реченицу да је Он светлост света (Јован 9:5), и да је дошао у
свет да врати слепоме вид. Са друге стране, видимо слепога који је према Христу испружио десну руку.
Овај моменат указује на веру и спремност слепога да буде исцељен Христовом руком. Отуда, ово чудо
није било само излечење његовог физичког вида, већ и отварање његових духовних очију. Слепи је био
слеп од свог рођења и вероватно се надао да ће доћи час када ће моћи да види. Тога ради, Христос јача
његову веру у Бога исцељењем његових очију, допуштајући му, притом, да прослави Бога пред другим
људима.

Свитак - папир који се савија и служи за писање или сликање

4

ЛИТУРГИЈСКЕ ХИМНЕ
Васкршњи Тропар - Глас 5
Сабеспочетнога Оцу и Духу Логоса, Који се од Дјеве родио за наше
спасење, опевајмо верни, и поклонимо Му се; јер је благоволео да телом
узиђе на Крст и смрт да претрпи, и васкрсне (све) умрле, славним
васкрсењем Својим.

https://youtu.be/92QGbZfcZOk
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ДУХОВНО ГЛЕДАЊЕ
слепог човека

Пре пет недеља прославили смо Пасху Господњу, Васкрсење Господа
нашег, Исуса Христа. Ова радост се наставља и данас, у недељу слепога.
Још увек се поздрављамо речима: “Христос васкрсе!”;”Ваистину
васкрсе!”
Зашто је Христово Васкрсење толико битан догађај за нас? Зато
што верујемо да је догађај Васкрсења потврда да ће током Другог
Христовог доласка доћи до свеопштег васкрсења. Преподобни
Јустин Ћелијски нас подсећа да Бог прво жели да васкрсне и
излечи наше душе од греха, а затим да нас припреми за своје
Небеско Царство. Свакако разумемо да је изазов схватити на који
начин Бог жели да васкрсне наше душе. Покушајмо да објаснимо
ово духовно васкрсење тумачењем приче о слепом човеку.
Ако се подсетите детаља са претходних страница, прича почиње разговором између апостола и Исуса
Христа о томе кога треба кривити за слепило овог човека. Апостоли мисле да су родитељи слепога
грешили или да је он учинио нешто погрешно, па је сада слеп. Међутим, Христос не прихвата ниједан од
два одговора. Уместо тога, Он каже да је овај човек претрпео да би Бог могао да се прослави од мноштва
народа, који ће поверовати након овог чуда. Управо се то и догодило будући да и данас слушамо причу
о овом чуду, које само може да оснажи нашу веру у Бога.
Свакако, кључно је знати да је Христос ове речи изговорио пред
слепим како би их он могао чути. Зашто? Наш Господ је првенствено
желео да отвори духовне очи слепог човека, јер је то било важније
од излечења (само) његових физичких очију. Отварање његових
духовних очију, према Светом владици Николају Велимировићу,
догађа се у три фазе.
Прво, слепи показује послушност тако што слуша Христа и одлази у
Силоамску бању да испере очи. Друго, након што се чудо догодило,
слепи се суочава са искушењима кроз разговор са фарисејима, који
су његово поштовање према Христу искушавали испитивањем
догођеног чуда. Коначно, трећа фаза долази са Христовим питањем:
„Да ли верујете у Сина Божјега?“ (Јован 9:35). Када слепи сазна да
је Христос Син Божји, он се клања Христу и с радошћу одговара
да верује у Њега. И својим речима и својим делима (клањајући се
Христу) слепи пролази кроз трећу фазу где показује своју веру у Христа. У овој фази се отварају његове
духовне очи, са којима је испред себе видео Христа као Божјег Сина. Духовним очима је видео Онога
Који је узео земаљско тело да спаси човечанство.
Отварање његових духовних очију управо је то духовно васкрсење с којим смо започели дијалог.
Духовно васкрсење је способност да се види присуство Бога у Цркви и свету. Како је могуће
приметити Његово присуство? Кроз снажну веру у нашег Господа и добра дела према људима око
нас. Нека нас овај Еванђелски догађај опомиње да увек држимо духовне очи отворене како би и
нас Господ препознао као своју децу.
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ПРОНАЂИ РЕЧ
СВИТАК
СЛЕПИ
ФАРИСЕЈ
ЈУСТИН
СИЛОАМ
ИКОНА
ХРИСТОС

ДОПУНИ РЕЧИМА КОЈЕ НЕДОСТАЈУ У ЦРКВЕНОЈ ХИМНИ
Сабеспочетнога _______ и Духу Логоса, Који се од _______ родио за наше спасење, опевајмо верни, и
поклонимо Му се; јер је благоволео да телом узиђе на ______ и смрт да претрпи, и васкрсне (све) умрле,
славним васкрсењем Својим.
Ослепљен духовним очима, прилазим Ти Господе______, као слепи од рођења, и у покајању ти
кличем: Ти си онима у тами Пресветла _______!

:

И
ОДГОВОР

Е, КРСТ
ОЦУ, ДЈЕВ
ЕТЛОСТ
В
С
,
Е
Т
С
ХРИ
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ТЕСТИРАЈ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
1. У који дан је Христос исцелио слепог човека?
А) Четвртак
B) Субота
C) Недеља

2. Како се звала бања у којој је Слепи опрао своје очи?
А) Силоамска
B) Витезда
C) Јордан

3. Зашто је овај човек ослепео?
А) Због грехова његових родитеља
B) Због својих грехова
C) Да би се кроз њега открила славна дела Господња

4. Ко није веровао да се чудо догодило?
А) Ученици Христови
B) Фарисеји
C) Родитељи слепог

5. Шта држи Христос у Својој левој руци на икони слепог?
А) Парче папира
В) Икона
С) Ништа

6. Отварање духовних очију слепог иде кроз три фазе. Које врлине је показао слепи?
А) Послушност
В) Вера
С) И једно и друго

ОДГОВОРИ: 1. B; 2. A; 3. C; 4. B; 5. A; 6. C.
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