
Недеља пета по Пасхи је у Православној Цркви позната као Недеља Самарјанке. У ову недељу Црква 
се молитвено сећа сусрета Господа Исуса Христа са женом Самарјанком код извора Јаковљеног. 

Овај догађај је детаљно описан у Еванђељу по Јовану (4, 5-42). 

Еванђелист Јован описује да је Христос на путу за Галилеју срео жену Самарјанку. Зашто је Христос 
уопште кренуо на пут за Галилеју? Еванђелист Јован претходно пише да се Христос одлучио на овај 
корак због тога што је фарисејима сметала све већа Исусова популарност. Смирено се склања јер још 
није дошло време да се Господ прослави кроз догађај Васкрсења. 

На путу према Галилеји, у којој је одрастао, Христос са ученицима пролази кроз област Самарију. Из 
Христовог разговора са женом Самарјанком чућемо да јевреји и самарјани нису имали добре односе. 
Међутим, Христос је управо направио паузу у Самарији, близу извора праоца Јакова јер је био уморан. 
Седећи на врућини и чекајући ученике да донесу храну, нека жена Самарјанка је дошла да узме воду из 
бунара. На њено чуђење, Христос од ње тражи воду да би се окрепио. У разговору Христос јој спомиње 
воду живу, од које нико неће ожеднети. Ова вода, каже Господ, води у живот вечни. Препричавши јој 
детаље из њене прошлости, Самарјанка се уверава да је Исус Христос пророк. Осим тога, Христос јој 
напомиње да долази време када ће се истински богомољци клањају Богу у Духу и Истини. На ову мисао 
жена Самарјанка исповеда да зна о доласку Месије званог Христос. На Христову опаску да је Он тај 
Спаситељ- Самарјанка је поверовала, а са њом и многи самарјани. 

Још једна прича из Еванђеља по Јовану а у њој препричан сусрет Христов са непознатом особом. Као и у 
причи о Раслабљеном, и у ову недељу се описује догађај који се десио пре догађаја Христовог Васкрсења. 
По чему је овај сусрет толико значајан па се нашао у овом, за сав православне најрадоснијем периоду 
црквене године? Из текста је могуће уочити да у овој причи Христос не исцељује нечију физичку немоћ. 
У овом разговору се показује спознаја Самарјанке о мудрости Христовој. Духовна спознаја се у овој 
причи показала далеко значајнија од неког телесног исцељена. 

Да бисмо исправно разумели значај ове приче, потребно је повезати је са догађајем Христовог Васкрсења 
из мртвих. Васкрсење ће да појасни истинско поклоњење у Духу и Истини, које спомиње Христос. Догађај 
Васкрсења кроз Христову жртву најсликовитије открива величину Христове љубави према сваком бићу. 

Свакако, сусрет са Господом је увек личан и тиче се нашег спасења. Жена Самарјанка је, у ствари, добар 
пример како треба одговорити на Господњи позив. Ова жена је напором своје воље препознала да је 
Христос Спаситељ не само целокупног света, већ и њеног живота лично.

5. Недеља по Пасхи - Самарјанке



Они, међутим, који се расијаше од невоље, која наста због Стефана, прођоше све до Финикије и Кипра 
и Антиохије не проповиједајући ријеч никоме до само Јудејцима. А неки од њих бијаху Кипрани и 
Киринејци, који ушавши у Антиохију говораху јелинистима проповиједајући јеванђеље о Господу 
Исусу. И рука Господња бијаше с њима; и велики број их повјерова и обрати се Господу. А дође ријеч о 
њима до ушију Цркве у Јерусалиму; и послаше Варнаву да прође све до Антиохије. Кад овај дође и видје 
благодат Божију, обрадова се и мољаше све да искреним срцем остану у Господу; Јер бјеше човјек благ 
и пун Духа Светога и вјере. И обрати се многи народ Господу. Варнава пак изиђе у Тарс да потражи 
Савла, и када га нађе, доведе га у Антиохију. И они се цијелу годину састајаше са Црквом, и учише 
многи народ; и најприје у Антиохији ученици бише названи Хришћани.

Дела Апостолска (11, 19-26 и 29-30)
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Тако дође у град самаријски звани Сихар, близу села које даде Јаков Јосифу, сину својему. А ондје бијаше 
извор Јаковљев. Исус пак уморан од пута сјеђаше тако на извору: бјеше око шестога часа. Дође жена 
из Самарије да захвати воде. Рече јој Исус: Дај ми да пијем. Јер ученици његови бијаху отишли у град 
да купе хране. Рече му жена Самарјанка: Како ти, који си Јудејац, тражиш од мене жене Самарјанке да 
пијеш? Јер се Јудејци не друже са Самарјанима. Одговори Исус и рече јој: Кад би ти знала дар Божији, 
и ко је тај који ти говори: дај ми да пијем, ти би тражила од њега и дао би ти воду живу. Рече му жена: 
Господе, ни ведра немаш, а студенац је дубок: одакле ти онда вода жива? Еда ли си ти већи од оца нашега 
Јакова, који нам даде овај студенац, и он из њега пијаше и синови његови и стока његова? Одговори 
Исус и рече јој: Сваки који пије од ове воде опет ће ожедњети; А који пије од воде коју ћу му ја дати неће 
ожедњети довијека, него вода коју ћу му дати постаће у њему извор воде која тече у живот вјечни. Рече 
му жена: Господе, дај ми ту воду да не жедним и не долазим овамо да захватам. Рече јој Исус: Иди, зови 
мужа својега, и дођи овамо. Одговори жена и рече: Немам мужа. Рече јој Исус: Добро каза: немам мужа; 
Јер си пет мужева имала, и сада кога имаш није ти муж; то си право казала. Рече му жена: Господе, 
видим да си ти пророк. Оци наши клањаху се Богу на гори овој, а ви кажете да је у Јерусалиму мјесто 
гдје се треба клањати. Рече јој Исус: Жено, вјеруј ми да долази час када се нећете клањати Оцу ни на 
гори овој ни у Јерусалиму. Ви се клањате ономе што не знате; а ми се клањамо ономе што знамо; јер је 
спасење од Јудејаца. Али долази час, и већ је ту, када ће се истински богомољци клањати Оцу у духу и 
истини, јер Отац тражи да такви буду они који му се клањају. Бог је дух; и који му се клањају, у духу и 
истини треба да се клањају. Рече му жена: Знам да долази Месија звани Христос; кад он дође, објавиће 
нам све. Рече јој Исус: Ја сам - који говорим с тобом. И утом дођоше ученици његови, и зачудише се што 
са женом разговара, али ниједан не рече: шта тражиш, или што говориш са њом? А жена остави свој
крчаг и отиде у град и рече људима: Ходите да видите човјека који ми каза све што сам учинила. Да 
није он Христос? Изиђоше, дакле, из града и пођоше њему. А у међувремену мољаху га ученици његови 
говорећи: Рави, једи! А он им рече: Ја имам јело да једем за које ви не знате. Тада ученици говораху међу 
собом: Да му неко не донесе да једе? Исус им рече: Јело је моје да вршим вољу Онога који ме је послао, и 
извршим његово дјело. Не кажете ли ви да су још четири мјесеца па ће настати жетва? Ето, велим вам: 
подигните очи своје и видите њиве како се већ жуте за жетву. И који жање прима плату, и сабира род за 
живот вјечни, да се радује заједно и који сије и који жање. Јер у томе је истинита ријеч, да је други који
сије, а други који жање. Ја вас послах да жањете гдје се ви нисте трудили; други су се трудили, а ви 
сте у труд њихов ушли. А из града онога многи од Самарјана повјероваше у њега за ријеч жене која 
је свједочила: Каза ми све што учиних. Када, дакле, дођоше к њему Самарјани, мољаху га да остане 
код њих; и остаде ондје два дана. И много их више вјерова за ријеч његову, Те жени говораху: Сад 
не вјерујемо више због твога казивања, јер сами смо чули и знамо да је ово заиста Спаситељ свијета, 
Христос.’’

Еванђеље по Јовану (4, 5-42)
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ЛИТУРГИЈСКЕ ХИМНЕ

Тропар- Глас 4:
Светлорадосну проповед васкрсења, од Ангела дознавши Господње Ученице, и 
прадедовску осуду одбацивши, Апостолима хвалећи се говораху: Побеђена би 
смрт, васкрсе Христос Бог, дарујући свету велику милост.

Кондак за Недељу Самарјанке- Глас 8:
Дошавши са вером Самарјанка на бунар, виде Те као Воду Премудрости, којом 
си је напојио изобилно: И Царство Небеско наследи вечно, као свеславна.

https://youtu.be/1XiU17Mm9D0
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Величанствена је визуелна способност људска. У црквеном амбијенту она има посебно место. Догађаји 
Старог и Новог завета украшавају унутрашњост зидова православних цркава и манастира. Зашто 

се сликају (описују) сцене из Христовог живота? У чему се налази њихова вредност? 

Догађаји из земног живота Господа Исуса Христа се описују ради наше духовне користи. Православно 
истицање Христових догађаја је сасвим очекивано јер се описују Његова човечанска дела љубави према 
роду људском. 

На многим фрескама је могуће уочити живо сусретање Старог и Новог завета. У ствари, оно што је 
најважније приметити, Исус Христос повезује оба Завета. Он испуњава Закон и Пророке. Често 
приказивање свитка у Његовим рукама просто опомиње гледаоца да је Христос очекивани Месија. 
Уколико пажљиво обратимо пажњу на детаље, уз коришћење техника које смо изложили, препознаћемо 
дубљи смисао сцене коју посматрамо. 

Описујући догађаје из Христовог живота, православна иконографија опомиње колико су спасоносна 
дела која је чинио Христос. Не само што памтимо Његов живот на земљи, чуда, Његово Страдање и 
Васкрсење, већ нам и покрети Христови указују на невероватно смирење Његово. 

У овом моменту можемо да обратимо пажњу на икону на којој је описан сусрет Христа Дародавца 
воде живе и жене Самарјанке. Дели их Јаковљев бунар, поред њега је крчаг за воду. Христос седи док 
жена стоји. Обоје чине одређене покрете једно ка другом. Иза Христа видимо апостоле који пажљиво 
гледају према жени Самарјанки. У позадини иза жене Самарјанке видимо   обрисе библијског града 
Сихар, који се налази на територији области Самарије. Сви ови детаљи верно препричавају догађај 
из Еванђеља по Јовану а у којем Христос објашњава Самарјанки да је Он извор воде живе. Целокупан 
разговор наговестио је будући догађај Његовог Васкрсења. Самарјанка пажљиво слуша Христове речи 
и бива уверена да је Христос Пророк. Христово свезнање је постепено откривено и довело је до тога да 
је Самарјанка препознала Христа као Спаситеља.

ИКОНА САМАРЈАНКЕ
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Хришћанско учење напомиње да је свако људско биће створено по лику Божјем. Ради се о изванредној 
мисли јер указује на нашу боголикост, ако то није прејак израз. 

Није ли то основа сваке Христове поруке упућене људима? Христос све чини због људи и њиховог 
спасења. Поделе су биле велике у време док је Христос био на земљи. Јевреји и Самарјани немају добар 
међусобни однос. Свети Владика Николај Велимировић је приметио ову подељеност.

По Николајевој мудрој мисли, да би се разбили зидови мржње између народа и народа, потребно је 
разбити зидове мржње између човека и човека. Да би до тога дошло, сваки човек треба да живи живот 
по Еванђељу. Шта се то посебно десило у моменту разговора Христа са женом Самарјанком, да је ова 
жена успела да премости већ постојеће разлике, и Христа прихвати као Спаситеља?

Описујући разговор између Христа и Самарјанке, по тумачењу Светог Владике Николаја, откривају се 
две тајне. Док жена говори о води као материји, којом се гаси жеђ, Христос говори о води живој која 
рађа сваку добру помисао у бићу људском. Полако и стрпљиво свезнајући Господ је указао на грешни 
живот Самарјанке. Прва тајна се састоји у томе да је она препознала да је Христос Пророк. Међутим, 
задивљујуће је њена вера, која у њој буди духовни и врлински поглед на живот.

С друге стране, наставак разговора је о истинском поклоњењу Богу. Самарјанка каже: ’’Оци наши 
клањаху се Богу на гори овој, а ви кажете да је у Јерусалиму мјесто гдје се треба клањати.’’ На ову 
изговорену мисао, Христос каже: ’’Долази час, и већ је ту, када ће се истински богомољци клањати Оцу 
у духу и истини, јер Отац тражи да такви буду они који Му се клањају. Бог је Дух; и који Му се клањају, 
у Духу и Истини треба да се клањају.“ (4, 20-24)

Христос говори о истинском поклоњењу Богу, догађају који ће се открити по Његовом Васкрсењу.
Васкрсење је потврда Христовог служења целом свету јер је Христос страдао за све. Истинско служење 
Богу у Духу и Истини је, дакле, дар од Бога свим народима. До потпуног остварења тог истинског 
служења доћиће са догађајем силаска Светог Духа на празник Педесетницу.

СУСРЕТ ХРИСТА И САМАРЈАНКЕ: 

ИЗВОР ВОДЕ КОЈА ТЕЧЕ У ВЕЧНИ ЖИВОТ
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ДОПУНИ РЕЧИМА КОЈЕ НЕДОСТАЈУ У ЦРКВЕНОЈ ХИМНИ
Светлорадосну проповед ___________, од Ангела дознавши Господње Ученице, и прадедовску осуду 
одбацивши, Апостолима хвалећи се говораху: Побеђена би _______, васкрсе Христос Бог, дарујући 
свету велику милост.

Дошавши са вером Самарјанка на ______, виде Те као Воду __________, којом си је напојио изобилно: 
И __________ Небеско наследи вечно, као свеславна.

ОДГОВОРИ: Васкрсења, Смрт, Бунар, Премудрости, Царство

УКРШТЕНИЦА

САМАРЈАНКА
ЈАКОВ

САМАРИЈА
ВОДА

ПОКЛОЊЕЊЕ
ИСТИНА

ДУХ
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ТЕСТИРАЈ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

Која недеља се зове Недеља Самарјанке?

А) Прва
B) Пета
C) Четврта

2. Шта је Господ затражио од жене Самарјанке?

А) Млеко
B) Сок
C) Вода

3. У близини ког библијског града се десио сусрет Христа и Самарјанке?

А) Јерусалим
B) Сихaр
C) Кливленд

4. Шта је Самарјанка држала у руци на путу до бунара?

А) Крчаг
B) Телефон
C) Бројаница

5. Име ког јеврејског Праоца се спомиње у овој причи?

А) Јаков
B) Адам
C) Аврам

6. Како је Самарјанка ословила Христа док је разговарала са Њим?

А) Отац
B) Спаситељ
C) Брат

ОДГОВОРИ: 1. C; 2. C; 3. B; 4. A; 5. A; 6. B.
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