
4. НЕДЕЉА ПО ПАСХИ - РАСЛАБЉЕНОГ

Четврта недеља по Пасхи је у Православној 
Цркви позната као недеља раслабљеног. У
ствари, на овај дан Црква се молитвено сећа 

једног од  многих  Христових чуда, којим је Христос
исцелио човека који је био болестан тридесет и 
осам година. Овај нарочити догађај описан је код
еванђелиста Јована (5, 1-15).

У Еванђељу по Јовану читамо да је код Овчијих 
Врата*, у Јерусалиму, био базен (бања) звани
Витезда. Поред базена било је много болесника, 
који су чекали да се вода заталаса, а затим, ко би
први ушао у базен, био би излечен од своје 
болести. Раслабљени о коме данас говоримо био је
парализован пуних тридесет осам година. Свих 
тих година није успео да буде први да се спусти у
базен, када би се, силаском анђела, вода заталасала. 
У овој Еванђелској причи чујемо како Христос 
прилази овом човеку и пита га: „Хоћеш ли здрав 
да будеш?” (Јован 5:6). Раслабљени одговара тако 
што каже да нема човека да га спусти у базен. 
Исус, међутим, није ту да би помогао раслабљеном 
да се спусти у базен. Уместо тога, Он чини чудо 
казујући: „Устани, узми одар (кревет) свој и 
ходи!”; (Јован 5:8). Раслабљени је истога трена био 
исцељен. Био је у стању да стоји и узме свој одар. 
Исус му је рекао да иде и да више не греши.

Зашто мислите да се наша Црква сећа и 
прославља причу о раслабљеном у пасхалном делу
црквене године**? Пре ове недеље прослављена 
је Томина Недеља и Недеља Мироносица. Могуће

је лако схватити да су ова два догађаја повезана 
са Пасхом, јер су се оба догодила после Христовог
Васкрсења. Међутим, откуд недеља раслабљеног у 
овом периоду?

Да бисмо могли исправно да разумемо ову тему, 
треба да знамо више о догађају Пасхе и ономе
што се обично дешавало тог величанственог 
дана у раној Цркви. У то време, некрштени су се
припремали за Свету Тајну Крштења и били 
управо крштени на хришћански празник Пасху.
Дакле, крштење је било снажно повезано са 
Васкрсом. Ово може да нам објасни зашто сва
недељна Eванђеља у пасхалном периоду, а 
која слушамо у нашој Цркви, после Недеље
Мироносица, имају везу са водом. Ово 
тумачење се, стога, може применити на причу о
раслабљеном, јер он са Христом води разговор 
поред воде. Вода се може разумети као ехо
крштења, у којем је силазак анђела у базен најава 
духовне и преображајне силе хришћанског
крштења.

*Овчија Врата - капија кроз коју су се доносиле 
жртве у Храм.
**Период Пасхе - литургијски део црквене 
године који је усредсређен на прославу празника
Христовог Васкрсења.



И догоди се да Петар обилазећи све, сиђе и светима који живљаху у
Лиди. И нађе тамо једнога човјека по имену Енеја, који већ осам
година лежаше на одру, јер бјеше узет. И рече му Петар: Енеје,
исцјељује те Исус Христос; устани и простри сам себи! И одмах
устаде. И видјеше га сви који живљаху у Лиди и Сарону, и
обратише се Господу. А у Јопи бјеше једна ученица, по имену
Тавита, што преведено значи Срна, и она бјеше пуна добрих дјела и
милостиња које чињаше. И догоди се у те дане да се она разбоље и
умрије; онда је окупаше и положише у горњу собу. И будући да је
Лида близу Јопе, ученици чувши да је Петар у њој, послаше два
човјека молећи га да без оклијевања дође до њих. А Петар уставши
отиде с њима; и кад дође, уведоше га у горњу собу и скупише се око
њега све удовице плачући и показујући кошуље и хаљине што је
радила Срна док је била с њима. А Петар изгнавши све напоље, 
клече на кољена и помоли се Богу, и окренувши се тијелу рече: 
Тавито, устани! А она отвори очи своје, и видјевши Петра 
придигну се и сједе. Он пак давши јој руку подиже је; и дозвавши 
свете и удовице показа је живу. И ово се разгласи по свој Јопи, и 
многи вјероваше у Господа.

Потом бјеше празник јудејски, и изиђе Исус у Јерусалим. А у
Јерусалиму код Овчијих врата постоји бања, која се јеврејски зове
Витезда, и има пет тријемова. У њима лежаше велико мноштво
болесника, слијепих, хромих, сухих, који чекаху да се вода
заталаса. Јер анђео Господњи повремено силажаше и узбуркаваше
воду: и који би први ушао пошто се узбурка вода, оздравио би, ма
од какве болести боловао. А ондје бијаше неки човјек који
тридесет и осам година бјеше болестан. Кад видје Исус овога гдје
лежи, и разумје да је већ много година болестан, рече му: Хоћеш
ли здрав да будеш? Одговори му болесник: Господе, човјека
немам, да ме спусти у бању када се узбурка вода; а док ја дођем,
други сиђе прије мене. Рече му Исус: Устани, узми одар свој и
ходи! И одмах оздрави човјек, и узе одар свој и хођаше. А тај дан
бјеше субота. Тада говораху Јудејци исцијељеном: Субота је, није
ти допуштено да носиш одар. Он им одговори: Који ме учини 
здравим он ми рече: Узми одар свој и ходи. А они га запиташе: 
Ко је тај човјек који ти рече: Узми одар свој и ходи? А излијечени 
не знађаше ко је; јер се Исус бјеше удаљио због многог народа на 
ономе мјесту. Потом га нађе Исус у храму и рече му: Ето постао 
си здрав, више не гријеши, да ти се што горе не догоди. Човјек 
отиде и јави Јудејцима да је Исус тај који га учини здравим.

ЕВАНЂЕЉЕ ПО ЈОВАНУ (5:1-15)

ДЕЛА АПОСТОЛСКА (9:32 -42)
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ИКОНА РАСЛАБЉЕНОГ
У нашем најновијем чланку о иконама говорили смо о техници коју 
користимо да бисмо појаснили икону на којој се могу видети Жене 
Мироносице. Да ли се сећате како се зове та техника? Назвали смо је 
„мимесис“, и користимо је како бисмо препознали личности, предмете или 
радње које се описују на икони, будући да смо их већ видели у свом животу. 
У овом есеју ћемо описати две нове технике које могу пратити Мимесис 
у бољем разумевању иконе. Ови елементи се називају „хијератички“ и 
„наративни“. Пре него што почнемо са применом ова два нова елемента, 
требало би да разговарамо о томе шта представљају ’’хијератички’’ 
и ’’наративни’’ приступ. Оба ова елемента карактеристике су светих 
насликаних на икони. У хијератичком приступу особа је обично у центру 
иконе. Штавише, увек се чини да из ’’хијератичког’’ угла, особа на икони 
гледа директно на вас када приђете икони. Можете замислити Христову 

икону или икону Дјеве Богородице, који увек гледају право у вас. С друге стране, ’’наративни’’ приступ 
описује гестове или покрете који се чине према другој особи или предмету на икони.

У овом моменту можемо видети како да применимо ове две технике у тумачењу иконе на којој је 
осликан раслабљени (болесник). На икони где је приказан раслабљени приметићемо народ. Служећи 
се мимесисом, можемо да препознамо Христа, јер Он Својом десном руком прави знак (символ) крста. 
То нас подсећа на епископа који, током свете Литургије, такође благосиља верни народ са својом 
десном руком. Осим тога, приметићемо да су и Христос и раслабљени (болесни) човек, приказани у 
форми наратива. Уочићемо ово зато што чине одређене покрете (гестове) један ка другом. Христос 
благосиља болесника, док се болесник клања Христу, носећи свој одар (кревет). Њихова кретања, 
дакле, подржавају идеју да су обојица део наратива.

На основу горе наведених информација, можемо закључити да ова икона препричава причу о Христу 
Који исцељује болесника (раслабљеног). У позадини видимо базен са пет накривених тремова (веранди). 
С преда је Христос Који, пратећи Своје ученике, благосиља болесника, који бива исцељен и способан 
да стоји и да придржава свој кревет (одар). Раслабљени се клања Христу како би показао поштовање 
и захвалност за учињено чудо. На тај начин, прича о раслабљеном приближава причу о овом догађају 
како нама тако и свим верним хришћанима.
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ЛИТУРГИЈСКЕ ХИМНЕ 

Да се веселе бића небеска, и да се радују бића земаљска, јер Господ 
показа моћ мишицом Својом; смрћу уништи смрт, поставши 
Прворођени из мртвих; из утробе адове избави нас, и свету дарова 
велику милост.

ТРОПАР ВАСКРСНИ - ГЛАС 3

https://youtu.be/mV_E4NkRCA0
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КОНДАК ПАСХЕ - ГЛАС 8
Иако си у гроб сишао Бесмртни, уништио си Адову моћ и Васкрсао 
си као Победитељ, Христе Боже. Женама мироносицама си рекао: 
Радујте се! Твојим Апостолима дарујући мир, а палима дарујући 
васкрсење.

https://youtu.be/4rzSWsyWYsI
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ХРИСТОС И РАСЛАБЉЕНИ 
КАО ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ПРИМЕР ХРИШЋАНСТВА

Описујући болесника, који је стрпљиво и са вером носио
болест 38 година, по тумачењу Светог Владике Николаја,
Еванђеље по Јовану открива две тајне. Прва тајна је да је
болесни човек, дубоко у себи, препознао где је узрок његове
болести (немоћи). Прави разлог је био њен лични грех, што
знамо јер му је Христос рекао да иде и да не греши више.
Друга тајна је откривена кроз Христове речи ’’Устани, узми
одар (кревет) свој и ходи.’’ (Јован 5:8). Ова посебна тајна
односи се на Христа и на Његову небеску љубав према
човечанству. Зашто су ове две тајне, сада откривене, у
толикој мери битне за данашње хришћане?
Описујући болесника, који је стрпљиво и са вером трпео 
болест 38 година, по тумачењу Светог Владике Николаја, 
Еванђеље по Јовану открива две тајне. Прва тајна је да 
је болесни човек, у себи, препознао где је узрок његове 
болести (немоћи). Прави разлог је био њен лични грех, што 
знамо јер му је Христос рекао да иде и да не греши више. 
Друга тајна је откривена кроз Христове речи ’’Устани, узми 
одар (кревет) Свој и ходи.’’ (Јован 5:8). Ова посебна тајна 
односи се на Христа и на Његову небеску љубав према 
човечанству. Зашто су ове две тајне, сада откривене, у 
толикој мери битне за нас данашње хришћане?

С друге стране, Христос нас учи понизности и Његовој 
љубави према целоме свету. Он се удаљава од људи како 
би нам показао драгоцену поуку: добра дела треба чинити 
из чисте љубави према нашим ближњима, а не у нашу 
славу и ради дивљења гледалаца. На тај начин, изграђујемо 
у себи понизност и поступамо као прави хришћани.
Да ли можемо сада извести закључак зашто су нам толико 
важне тајне у вези болесника и Христа? То је због тога, 
што ми хришћани, треба да препознамо у себи следеће 
особине. Дешава се да смо једнако болесни (раслабљени), 
када је у питању наше стрпљење и вера у Бога.  Свако 
од нас у неком тренутку има проблем у школи или код 
куће, вероватно мањи од потешкоћа с којима се суочавао 
раслабљени човек, али треба да верујемо да је Бог с нама и 
да ће нам Он помоћи да пребродимо проблеме. С оваквом 
врстом вере долази стрпљење. С друге стране, Христова 
љубав према нама би требало да буде нешто што осећамо 
према родитељима, ближњима и пријатељима. Чак и када 
они чине нешто што нам се не допада, треба да смо слични 
Христу и опростимо им, јер и они могу у будућности да 
препознају своје грешке, покају се и покажу љубав према 
нама- баш као и болесник раслабљени.
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ДОПУНИ РЕЧИМА КОЈЕ НЕДОСТАЈУ У ЦРКВЕНОЈ ХИМНИ

Да се веселе бића небеска, и да се радују бића земаљска, јер Господ показа моћ мишицом Својом;
смрћу уништи смрт, поставши ________ из мртвих; из утробе адове избави нас, и свету дарова 
велику милост.

Душу моју, ________, у гресима многим, и безумним делима жестоко раслабљену, подигни Твојим
божанским заступништвом. Као што си некада раслабљеног подигао, да Ти спашен кличем: Слава
Милостиви _________ сили Твојој!

Иако си у гроб сишао Бесмртни, уништио си Адову силу. И васкрсао си као Победитељ, Христе Боже. 
___________ си рекао: Радујте се! Твојим Апостолима дарујући мир, а палима дарујући___________.

НАРАТИВ

ЈОВАН

РАСЛАБЉЕНИ

ХРИСТОС

ПАСХА

СУБОТА

АНЂЕО

ОДГОВОРИ:
Прворођени, Господе, Христе,

Мироносицама, Васкрсење

УКРШТЕНИЦА 
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ТЕСТИРАЈ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

1. КОЈА НЕДЕЉА СЕ ЗОВЕ 
НЕДЕЉА РАСЛАБЉЕНОГ?

А) ТРЕЋА
Б) ЧЕТВРТА
Ц) ШЕСТА

5. KОЈА СВЕТА ТАЈНА ЈЕ СНАЖНО
ПОВЕЗАНА СА ДОГАЂАЈЕМ ПАСХЕ?

A. СВЕШТЕНСТВО
Б. ЈЕЛЕОСВЕЂЕЊЕ
Ц. КРШТЕЊЕ

6. КОЈА ОД СПOМЕНУТИХ ТЕХНИКА СУ 
СПОМЕНУТЕ О СЕКЦИЈИ О ИКОНАМА 
(ПОСTОЈИ ВИШЕ ТАЧНИХ ОДГОВОРА)?

A. ХИЈЕРАТИЧКА
Б. ЗОНА
Ц. НАРАТИВНА
Д. РЕЦЕНЗИЈА
Е. МИМЕСИС

2. КОЛИКО ГОДИНА ЈЕ РАСЛАБЉЕНИ 
ПАТИО ОД БОЛЕСТИ?

А. ДВЕДЕСЕТ ШЕСТ
Б. ТРИДЕСЕТ ОСАМ
Ц. ЧЕТИРИ

3. КАКО СЕ ЗВАЛА БАЊА У 
ЈЕРУСАЛИМУ?

A. ЈОРДАН
В. СИЛОАМ
Ц. ВИТЕЗДА

4. ШТА ЈЕ БОЛЕСНИК ПОНЕО СА 
СОБОМ КАДА ЈЕ УСТАО?

A. КРЕВЕТ
Б. ЦИПЕЛЕ
Ц. АЈ ПЕД

ОДГОВОРИ: 
1. A
2. Б
3. Ц
4. A
5. Ц
6. A+Ц. 
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