
Дом као црква 
Радни листићи за Четврту Недељу по Пасхи- Водич за Учење 

This study guide is intended to organize information about the event of Christ’s Resur-
rection so that you can demonstrate your knowledge about the Orthodox faith. The 
study guide insists on biblical events as salvific (that saves us).


Resources are intended for youths ages 6-14. The given material as an adjunct can 
stimulate thought and deepen insight. Resources should inspire dialogue with youth. 


The study questions are related to the event of Christ’s Resurrection as the core of our 
Church life, and therefore for clearer comprehension of our Orthodox faith. 


Questions and comments can be directed to the publisher at edu@easterndiocese.org


Преглед 
Васкрсењем Христовим је испуњен Стари завет. Догађај Васкрсења је пораз 
смрти и мрачних сила. Свети Апостол Павле у својим посланицама истиче да се 
силом Христовог Васкрсења човек обнавља и облачи у ново, непропадљиво 
одело.  

У припремљеном образовном материјалу за недељу Раслабљеног истиче се 
сажаљење Христово према болеснику. Овај догађај је записан у Јовановом 
Еванђељу. У време пандемије вируса, где је цели свет суочен са здравственим 
изазовима, вест о Христу Лекару је одличан подсетник за православне хришћане 
да свој живот управе према Еванђељу. Треба се чувати греха, лоших мисли, лоше 
проведеног времена.. 

Болест треба гледати и физичким и духовним очима. У разговору са 
раслабљеним, дакле напаћеним човеком, Христос показује божанску доброту. 
Чини добро дело. Болесник показује веру, препознаје узрок болести и бива 
исцељен. Он је захвалан Богу!

Подсећањем на овај библијски детаљ наглашава се сила покајања. Догађај 
исцељења болесника истиче човекољубље Христово и силу божанске природе 
Његове. Радни листићи за ову недељу, дакле, истичу васпитни карактер 
Христових чуда.


Страница 1: 
Четврта Недеља по Пасхи- Недеља Раслабљеног описује сусрет раслабљеног 
човека са Христом. Место сусрета је Бања Витезда у Јерусалиму. На ово место 
су долазили разни болесни, јер је бања имала лековито дејство. Раслабљени је 
већ дуго година болестан и нема никог да му помогне да га спусти у воду, када 
се заталаса, како би оздравио. Вода има дубоко значење за хришћане. Крштење 
бива водом и Духом. Кроз Свету Тајну крштења постајемо чланови Цркве 
Христове. Крштењем се рађамо за искуство живота у Царству небеском, које се 
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потврђује нашим пуним учешћем на Светој Литургији. Исцељење раслабљеног је 
сцена коју је могуће видети на многим иконама и фрескама широм Православља.


Страница 2: 
На овој страници се налазе читања за Апостол и Еванђеље у четврту недељу по 
Пасхи- Недељу раслабљеног. У Еванђељу је детаљно описан сусрет болесника 
са Христом. Описује се немоћ његовог стања у које је упао због греха. Дијалог 
између Христа и раслабљеног подстиче на размишљање о греху као стању 
губљења везе са Богом као Смислом живота. Још више нас учи о личном односу 
са Богом, о преображају бића људског, који се догоди када човек смирено 
отвори своје биће за божанску љубав.

Ово је сјајна прилика да се прочита Еванђеље породично и да се продискутује о 
овом догађају. Значајно је истаћи стање болести као стање патње и страха. 
Међутим, треба увидети и силу трпљења, коју је имао овај човек. Ово је сјајна 
лекција за сваког! У праву је Свети Владика Николај Велимировић када овог 
човека описује као храброг, јер није пао у очај. Читање Светог писма је корисна 
лекција да се држимо Еванђеља као животног начела. 

Поведите дискусију о болести и исцељењу. Постоји ли нешто корисно када смо у 
стању болести и како се хришћански изборити са страхом, нормалном људском 
реакцијом? 


Страница 3: 
Ова страница наставља појашњење догађаја исцељења раслабљеног кроз 
технику наратива. Да би се разумела икона, претходно је потребно прочитати 
догађај из Светог писма. Кроз покрете, гестикулацију тела, икона (фреска) 
преноси много. Препознаје се благодарност болесног човека Господу Исусу 
Христу што га је исцелио. Благодарност је дивна и понекад заборављена 
хришћанска врлина. Покушајте да опишете догађај на икони својим речима. 
Будите активни учесник догађаја и поделите ову дивну причу са онима које 
волите. Нека и они науче како су величанствена дела Господња!


Страница 4-5: 
И ове недеље настављамо са црквеним појањем. Химне су посвећене Христовом 
Васкрсењу. Том догађају се радују и небо и земља, како пише у песмама. И 
анђели на небу и људи и сва друга бића на земљи. Напеви који се користе су 
српске литургијске традиције и постављени су на црквенословенском и 
енглеском језику на YouTube каналу. Поново понављамо да је јако битно да 
текстове прочитате са пажњом. Један велики православни теолог је рекао да се 
учење Цркве најбоље и најлакше учи кроз појање! Што више пута слушате, 
задатак ће пре да буде савладан! Желим добар напредак и у случају неких 
додатних питања или жеља, можете да ми пишете на мејл. :)




Страница 6: 
Ова страница истиче личност Христову и личност раслабљеног као 
величанствени пример хришћанства. Свети Владика Николај Велимировић је био 
од велике користи у овој дефиницији. Он је најбоље уочио њен дубљи смисао и 
конкретну примену у нашем личном животу. Црквени живот није само сећање на 
догађаје из библијске прошлости. Он је живо, свакодневно и непрестано 
испитивање Христових речи за сваког члана Цркве. На крају, оно представља 
примењивање тих речи у односу према Богу, себи и заједници. 


Страница 7-8: 
Учење кроз игру је увек корисно. Тестирајте ваше знање кроз ове симпатичне 
игре. Баве се догађајем из Еванђеља али и изложеним темама које се обрађене 
на овим страницама. Уколико имате неки леп текст, песму, молитву или цртеж 
молио бих вас да је пошаљете! Охрабрујем све да се одазову овом позиву, а 
послате прилоге ћемо објавити првом приликом!


За црквено појање кориштена су два нотна зборника:

1. Нотни зборник Ненада Барачког

2. Nikola Resanovich, Anthology of Serbian Chant: Volume II



