
У име Оца и Сина и Светога Духа. 

Христос воскресе браћо и сестре! Заиста Господ је васкрсао, и 
показао својим Васкрсењем да је Он заиста Бог и Син Божији, који је 
дошао на земљу, постао човек, ради нас људи и ради нашега 
спасења. Родио се у пећини Витлејемској, одрастао у Назарету, 
крштен у Јордану, пострадао на Голготи, али и васкрсао у трећи дан. 
Тиме је Господ засведочио, уствари потврдио све своје речи, сва 
своја дела, које је за свога живота овде на земљи учинио, јер све што 
је чинио и говорио, чинио је и радио као Син Божији, као спаситељ 
рода људскога.  

И данашње Свето Јеванђеље браћо и сестре говори нам један диван 
догађај из живота Господа Христа, а то је исцељење раслабљенога у 
бањи Витезди. Једном када је био празник велики у Јерусалиму, 
Господ је са својим ученицима изашао на тај празник, а у 
Јерусалиму крај овчијих врата каже има једна бања која се звала 
Витезда. И у њој је лежало много болесника од разних болести, и 
чекали су шта? Чекали су да се деси чудо, јер каже Свето Јеванђеље 
да је Анђео Господњи повремено силазио у бању, узмућивао воду, и 
ко би први ушао после узбуркавања воде, он би оздравио ма од 
какве болести да је боловао.  

Пролазећи кроз народ, кроз те павиљоне где су били болесници 
смештени, Он је наишао на једнога човека који је тридесетосам 
година лежао ту болестан на одру, парализован, непокретан, 
чекајући своју прилику да оздрави. Сазнавши, а Господ је знао и пре 
него што су му рекли, да је толико дуго ту болестан, прилази му 
Господ и поставља му једно интересантно питање: „Хоћеш ли да 
будеш здрав“? Па како такво питање кад он тридесет и осам година 
чека да буде здрав, сад одједном такво питање. Али Господ је 
тражио од њега да се сам изјасни, да покаже своју веру. Он је рекао: 
„Да Господе, хоћу“. А онда му Господ каже: „Устани, узми одар свој и 
иди дому своме“. И гле, човек који је толико дуго година био 
парализован, немоћан, слаб, непокретан, устаје здрав и читав, 



узима своју постељу и креће да иде.  

То чудо које је Господ учинио, такође једно од многих чуда, који су 
показали да је у Господу Христу била Божанска сила, која је 
деловала у свим Његовим делима, и била изражена у свим 
Његовим речима и у свим догађајима из Његовог живота. У 
Јеврејско време у Јерусалиму је била та једна бања Витезда, а Господ 
је дошао да исцели не тога једнога болесника, него да исцели цео 
род људски, и Он је створио једну другу бању Витезду која је 
распростата по целоме свету, и у свакој од тих бања људи, али сви 
болесници добијају своја исцељења. Та бања Витезда нова коју је 
Господ установио јесте Света Црква Божија. Једна Света, Саборна и 
Апостолска Црква, распростата од краја до краја васељене, и она 
лечи све болеснике од њихових болести.  

А шта је главна болест човека? И данас, и увек и до краја векова то 
су греси наши браћо и сестре. Од греха лечи ова нова бања Витезда. 
Али Господ свакоме од нас приступа и поставља то исто питање као 
и ономе болеснику: „Хоћеш ли да будеш здрав“? Господ никога неће 
на силу да спасава, неће никога на силу у Рај да уводи, него тражи 
наш слободан пристанак. И онај који каже: „Да Господе, хоћу“, а то 
чиме говори, да ли само речима? Не... Пре свега, показавши веру 
своју, и дела вере своје. Покајање, молитву, уздржање, смирење, 
трпљење. Све су то одговори нашем Господу на Његово питање, да 
хоћемо да будемо здрави. И Господ даје здравље, чисти душе наше 
од свих грехова наших.  

И још нешто. Та бања Витезда која је остала у Цркви Божијој, 
понавља се на свакоме крштењу, када свако дете и човек који се 
крштава, тада се најпре освећује вода, света водица. Као што је 
Анђео некада узбуркавао воду у бањи Витезди, тако сада на 
освећењу воде, крстом Господњим и босиљком се умућује та вода, и 
она постаје нова бања Витезда у којој крштавани бива исцељен од 
свих својих грехова, које је у животу учинио, ако је одрастао човек, 
али и од првороднога греха у коме смо сви рођени, од греха 



прародитеља Адама и Еве, који се преносе природним путем 
рађања на све људе, на сво њихово потомство.  

Али има још бања Витезда браћо и сестре, које је Господ оставио за 
утеху људима, не само од душевних болести од греха, смрти и 
ђавола, него чак и од телесних болести. Коме од вас није познат 
манастир Острог, Свети Јоаникије Девички, Свети Наум Охридски, 
Свети Петар Коришки, Јоаникије Девички и многи други наши 
манастири и светиње у којима почивају мошти Светитеља Божијих, 
који такође као некада бања Витезда, онима који са вером 
приступају дарују исцељења и од телесних болести. И свака Црква, и 
сваки храм Божији тамо где свештеник прима вернике на исповест, 
то је такође једна бања Витезда у којој се ми лечимо од наше главне 
болести, од болести греха.  

А последица греха јесте смрт, а узрок греха јесте ђаво. Дакле кроз 
исцељење од греха, ми се ослобађамо и од власти ђавола, и од 
власти смрти и постајемо бесмртни, и доживљавамо своје 
васкрсење онако као што је Господ Васкрсао у трећи дан из гроба. 
Тако је обећао свима који у Њега верују, да ће и они васкрснути 
када дође последњи дан, када дође поново Господ Христос на земљу, 
не више као Учитељ, као Проповедник и страдалник него као 
Судија. Да свакоме даде по делима његовим. Тада ће се показати 
свачија дела, да ли су била по вољи Божијој, по заповестима 
Божијим, или су била супротна томе.  

И они који су живели овде на земљи по тој вери Господњој, коју нам 
је Он оставио преко Светих Апостола, и Светих Отаца, а који је нама 
пренео и оставио наш Свети Сава, ето по тој вери судиће се тада 
свим народима на земљи. Без обзира којега племена, кога језика, и 
које народности били. Вера је та која опредељује наш живот овде на 
земљи, али и нашу будућност у вечноме животу. Јер сви људи су 
створени по вољи Божијој, свима људима је дато Васкрсење из 
мртвих и добрима и злима. Али неће сви после Васкрсења имати 
исто стање, јер једни ће бити у блаженом стању, у Царству 



небескоме, у вечноме блаженству, а други који нису веру показали, 
нису се трудили, и нису се борили са својим гресима, они ће отићи 
као што каже Јеванђеље у огањ вечни, у муку вечну, тамо где је 
плач и шкргут зуба.  

Ето то је браћо и сестре порука и поука данашњег Светог Јеванђеља, 
ове треће недеље по Васкрсењу Христовоме, недеља која се зове о 
„раслабљеноме“. По ономе човеку који је био исцељен у бањи 
Витезди.  

Нека би Господ даровао свима нама овде сабранима, и целом 
нашем народу, и целом роду људскоме, да спознамо веру праву, да 
останемо верни у њој, да је чувамо неокрњену и неупрљану, да по 
њој живимо да се трудимо и да доживљавамо после свакога греха 
своју бању Витезду кроз покајање, кроз молитву, кроз сузе, кроз 
смирење и борбу са гресима, и тако да се припремамо за онај вечни, 
блажени живот, који је Господ обећао онима који га љубе, да би смо 
и ми тамо са свима Светима били достојни да славимо Оца и Сина и 
Светога Духа, кроза све векове и сву вечност. Амин. 


