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

This study guide is intended to present information about the event of Christ’s Resur-
rection so that you can deepen your knowledge of the Orthodox faith. The study guide 
centers around biblical events as salvific (that save us).


These resources are useful for youth 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 
Васкрсење Христово је победа живота. Васкрсење је пораз смрти. Свети 
Апостол Павле истиче да је Васкрсење основа хришћанског живота. Крштењем 
се постаје део тог новог живота. Несумњиво, ради се о личном искуству а сваки 
хришћанин се суочава са изазовима дела светлости и дела таме. У 
ранохришћанском делу Дидахи (Учење Светих Апостола) стоји да постоје два 
пута: један живота, а други смрти. Заиста, велика је разлика између та два пута. 
Аскетско искуство Цркве истиче да је за наше лично спасење најважније 
препознати тај прави, Христов, пут.

У припремљеном образовном материјалу за недељу Самарјанке описује се 
разговор Христов са женом Самарјанком. Овај догађај је записан у Јовановом 
Еванђељу. Природна жеђ је повод за разговор о боготражењу али и живој води 
која долази од Бога. Разговор се води на месту на којем је некада Јаков, 
старозаветна личност, подигао бунар. Овај сусрет је савршени пример људске 
способности да срцем дође до спознаје Бога. 


Христос Својим свезнањем управља жену Самарјанку до циља. Његова 
методологија је једноставна- Он је човекољубив и показује стрпљење у односу са 
људима. Осим што истиче месијански карактер Христове службе на земљи, 
разговор Христа са Самарјанком подстиче на размишљање да су библијски 
примери прихватања Христа за Спаситеља човека лично и света уопште 
најлепши догађаји за живот Цркве.


Истицањем ове дивне приче Црква наглашава да се једнако радује излечењу 
било какве болести или, пак, препознавању Христа као Искупитеља. Једино 
виђење света из перспективе Васкрсења Господњег потврђује да је то и могуће! 
Жена Самарјанка је једнако захвална Богу, као и раслабљени. Иако није физички 
исцељена она је препознала Христа као Месију и тиме прихватила живот по 
Еванђељу. И ово је чудо љубави Божје.
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Страна 1: 
Пета Недеља по Пасхи- Недеља Самарјанке описује сусрет жене Самарјанке са 
Христом. Место сусрета је библијски град Сихар у Самарији. Христос је праћен 
апостолима био на путу за Галилеју и донео је необичну одлуку, да за Галилеју 
иде кроз Самарију. Необичност је у чињеници да су Јевреји и Самарјани имали 
сложене односе. Еванђелист Јован описује да се догађај збио дању, по врућини. 
Христос је већ одмарао. 

У том моменту нека жена Самарјанка је дошла на бунар по воду. Дијалог се 
успоставља пошто Христос тражи воду. Самарјанка, зачуђена, пита зашто он 
Јеврејин од ње тражи воду и тиме се потврђује сложеност односа двеју народа. 
Овај разговор заокружује пут од чуђења до чистог исповедања Христа као 
Месије. Осим тога, на тему поклоњења Богу и где је исправно молити се, Господ 
напомиње да је истинско поклоњење оно које је у Духу и Истини. 


Ова величанствена мисао се касније урезала у најзначајније књиге светоотачке 
литературе. Преподобни Јустин Поповић је истакао да је истинско поклоњење, у 
ствари, мољење Христом, јер је Он Истина (Јн. 14, 6). Христос је целог себе 
оставио Цркви. Разговор Христа са Самарјанком је често виђена сцена на 
многим иконама и фрескама широм Православља.


Страна 2: 
На овој страници се налазе читања за Апостол и Еванђеље у пету недељу по 
Пасхи- Недељу Самарјанке. У апостолу за ову недељу можемо да сазнамо да се 
реч ’’хришћанин’’ први пут спомиње у Антиохији, тј.на територији данашње 
Сирије. 


У Еванђељу је детаљно описан сусрет Самарјанке са Христом. Дијалог између 
Христа и Самарјанке подстиче на размишљање о Богу као Спаситељу. 

Овај догађај је антиципација Христовог Васкрсења. Христове речи су нејасне 
ученицима, а у овом случају бивају препознате код људи који нису били Јевреји. 
Догађај Христовог Васкрсења је догађај који је надишао локални (јеврејски) 
карактер. Он је потврда да спасење долази од Бога лично и свима онима који 
препознају Бога као Спаситеља. Овај догађај постаје радосна вест свему 
човечанству. Самарјанка је, дакле, праслика свих оних који су препознали Христа 
као Месију. .

Прочитати Еванђеље значи отворити себе за Бога. Значајно је размишљати о 
божанским стварима јер доносе духовну корист и имају добре плодове. Још је 
значајније повести се питањем познања Бога и како уопште направити баланс 
између ума и срца. Да ли мислите да је ова жена познала Бога умом или срцем? 
На основу чега је она осетила да је Исус говорио о нечем новом? Зашто Христос 
једној простој, богољубивој жени, открива сву Истину о себи: Ја сам (Месија) који 
говори с тобом“ (Јн.4, 26)?




Страна 3: 
Ова страница објашњава догађај сусрета Христа и Самарјанке кроз перспективу 
наратива. Иконописац верно приказује ову библијску причу. Бавимо се и темом 
потребе приказивања историјских догађаја из Светог писма. Велика дебата се 
кроз векове водила по овом питању. Црквено учење о иконама је дефинитивно 
најлепши израз хришћанског учења. Она није клањање идолима већ верно 
приказивање догађаја из живота Господа Исуса Христа, Који је ради нас људи 
постао човек. Као и свих прошлих недеља, и у ову недељу покушајте да 
препознате оно што је душекорисно тако што ћете својим речима препричати овај 
догађај. 


Страна 4-5: 
И ове недеље појемо у славу Божију. Посланице Светих Апостола опомињу да 
све што чинимо треба да буде у име Христово. Химне су посвећене Христовом 
Васкрсењу и појемо да се нагласе дивна дела Господња. Тропар истиче 
конкретне резултате Христовог Васкрсења. Напеви који се користе су српске 
литургијске традиције и постављени су на црквенословенском и енглеском језику 
на YouTube каналу. Поново истичемо да је неопходно да се текстови пажљиво 
прочитају.


Страна 6: 
На овој страници се детаљњије описује суштина разговора између Исуса Христа 
и жене Самарјанке. Израз вода жива се користи као метафора за вечни живот а 
то је живот у Царству Небеском. Христос је живот јер је смрћу својом поразио 
смрт. И овога пута је свети Владика Николај Велимировић био од велике 
користи. Он је најбоље уочио тај педагошки моменат који причу покреће у правом 
смеру. Христос буди у жени Самарјанки потребу за Богом, за врлином и 
живљењем живота по Еванђељу. Тог буђења, међутим, не би било да Самарјанка 
није отворила своје срце за реч Божију.


Страна 7-8: 
Учење кроз игру је увек корисно. Тестирајте знање кроз ове симпатичне игре. У 
суштини, они се тичу горе споменутог догађаја из Еванђеља у виду питања и 
одговора. Уколико имате неки леп текст, песму, молитву или цртеж молио бих 
вас да то пошаљете путем мејла edu@easterndiocese.org. 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


