
У име Оца и Цина и Светога Духа. 

Христос воскресе! 

Ево, браћо и сестре и даље се налазимо у периоду Васкрсења 

Христовога, у периоду од Ускрса до Спасовдана, када Света Црква 

подсећа, износи пред нас сведоке славнога Христовога Васкрсења, као 

што смо чули претходних недеља.  

А данас Света Црква и наредних недеља, износи пред нас, своја 

верна чеда догађаје из живота Господа Христа, који показују Његову 

божанску силу и моћ и тиме у ствари доказује истинитост Васкрсења 

Христовога. Данас чудесно Еванђеље за чудесан догађај који се десио у 

Јерусалиму, у бањи Витезди, коју је Господ посетио једном приликом за 

време свога живота на земљи међу људима. Чудесна нека бања у 

Јерусалиму у коју је, како каже Еванђеље, повремено силазио анђео 

Господњи узбуркавао воду и који би болесник први ушао после 

узбуркавања воде оздравио би, ма од какве болести боловао. Зато се ту 

око бање налазило склониште за болеснике, прихватилишта пет 

тремова у којима су лежали многи и разнoразни болесници: и хроми, и 

слепи, и одузети, и суви, и сви су чекали да се вода заталаса, узбурка да 

би ето сишли и који први сиђе он је добијао исцељење. Чудесна бања, 

наше бање данас лече, не једнога дана, него свакога дана и свакога 

часа, ко их правилно користи, али ето та бања је била знак посебне 

милости Божје. Пролазећи кроз те тремове где леже болесници, Господ 

је наишао на једног болесника озбиљног, тешког, парализованог, који је 

ту у тим павиљонима лежао тридесет и осам година браћо и сестре 

чекајући он себи исцељење. Када је Господ разабрао колико је ту и 

колико чека и лежи, прилази му и пита га необично питање, необично: 

Хоћеш ли да будеш здрав? – А ради тога лежи ту тридесет и осам 

година, али, болесник не зна са ким разговара, па му каже: Да Господе, 

хоћу, али немам човека да ме спусти у бању кад се вода узбурка, а док 

ја дођем други сиђе пре мене и ја остајем и даље овде. У тој бањи, није 



да није било човека, то је сваки дан врело од народа, врвело је од 

народа, од људи који су сваки дан у ту бању долазили и одлазили 

доносили болеснике, узимали их итд. А за њега нема човека шта то 

значи? – Нема човека који има сажаљења, који има милости, који има 

љубави према тешком болеснику да му помогне, и данас има много 

људи у свету, али тешко је наћи човека. И Господ чувши то, не шаље га у 

бању, не узима га да га Он спусти у воду, него му само говори своју 

божанску реч: устани, устани и узми одар свој на коме си лежао 

тридесет и осам година и иди кући својој. Довољна је била Христова реч 

да подигне тога тешкога болесника и на очиглед, када много људи који 

га видеше да носи и фарисеја и свих, који видевши га да носи одар 

рекoше му: чекај шта то радиш то је забрањено у суботу носити било 

какав терет, зашто ти нарушаваш суботу? - фарисеји, само гледају на 

слово закона, а не на дух његов, а овај мученик рече: па Онај Који ме 

учини здравим Он ми рече - узми одар свој и ходи. А ко је тај, ко је тај, 

распитују они? – Он није знао, у тој маси народа и то показује да је тамо 

било много људи, Христос се био уклонио, ишао је даље да обилази и он 

не зна да има каже ко је то рекао. Касније, у храму, Господ га налази и 

подсећа га на то да је Он тај који га је исцелио па му каже: Ето си здрав, 

пази више не греши да ти не буде горе. Ове речи Христове показују 

узрок ове тешке болести овог парализованог човека, неки грех је 

учинио, неки тежак грех је учинио и зато је био болестан, кроз 

исцељење телесно, он је добио и душевно исцељење, то је душевно 

здравље. Зато му Господ и каже: пази не греши више, да ти се болест не 

врати, да ти не буде горе. А када он разумеде да је он тај који га је 

исцелио отиде и рече фарисејима да је Исус тај који ме исцели. Не 

понавља више оне речи који ми рече узми и иди, нарушава суботу, не, 

само: Он ме исцели. Ово је једна потресна еванђелска прича браћо и 

сестре, а стварност је те бање Витезде и даље присутна у овоме свету, та 

бања Витезда у Јерусалиму симболизује цео свет, целу планету земљу, а 

болесници који чекају оздрављење, јесу људи, сви људи, сви народи, 



који чекају - кога? – Чекају човека, чекају Сина Човечијега, чекају 

Месију да их Он исцели од разних болести; од разних грехова; од разних 

страсти. И Господ као што је тада речју својом исцелио овога узетога, 

тако Господ својом науком лечи ево две хиљаде година, милионе и 

милионе људи који су поверовали у Њега. Та бања, та вода која се 

повремено узбуркавала од стране анђела Божјега, то је Црква Христова 

у овоме свету која лечи наше душевне, а често и телесне болести. Не 

само некада у години него свакога дана и свакога часа, сви они који се 

осећају болесни - а сви смо ми болесници који чекамо оздрављење - лек 

и оздрављење и исцељење налазимо у Цркви Божјој, у Цркви Христовој 

овде на земљи. Купељ крштења, тамо где се деца или одрасли 

крштавају, то је та бања Витезда у коју улазимо парализовани од 

грехова наших, а излазимо здрави, јер ту, не да анђео узбуркава воду, 

већ Сам Дух Свети силази на крштаванога и исцељује га. Ето браћо и 

сестре и ми треба да се осећамо као они који су смештени у те 

павиљоне, у тих пет тремова, како каже Еванђеље, и чекамо, чекамо 

своје оздрављење, своје исцељење, али с тим што ми сами можемо да 

допринeсемо томе: нашом вером, нашом молитвом, нашим трудом, 

нашим подвигом, испуњењем заповести Божјих, ми припремамо себе 

да нас тај Човек, Који је овог болесника исцелио и нас исцели милошћу 

својом. Господ се зато и назива Сином Човечијим, јер је он и Син Божји 

и Син човечији, Он је Богочовек. Оставио нам је Цркву у овоме свету, у 

тој великој болници, да се у њој, они који желе оздрављење и исцељење, 

то могу и добити. Нека би Господ, молитвама Свете Богородице, Светих 

угодника Божјих, које данас славимо и свакога дана славимо, 

молитвама наших славних и светих предака: молитвама Светога Саве, 

Светог кнеза Лазара, владике Николаја, оца Јустина и осталих угодника 

из рода нашега, да Господ и нама дарује снаге да останемо верни до 

краја свога живота, јер каже Господ у Светом Откривењу: „Буди веран до 

смрти и даћу ти венац живота.“ Бити веран значи: чувати веру своју 

Православну, неискварену, непокварену, неизмењену; веру коју су нам 



предали наши Свети предци, Свети Апсотли, Свети Оци. Ту веру да 

чувамо, да се у њој спасавамо, да би, када пођемо одавде једнога дана, а 

сви ћемо морати поћи, јер то је пут свакога човека, да нас Господ прими 

у Царство Своје Небеско, да и ми тамо са свима Светима славимо Њега 

чудесног и Васкрслог Господа, са Оцем и Духом Светим, кроза све 

векове и сву вечност. Амин. Христос воскресе! Христос воскресе! 

Христос воскресе! 


