V NIEDZIELA PO WIELKANOCY
O SAMARYTANCE
Apostoła Andronika, św. Stefana patriarchy Konstantynopola
Ewangelia według św. Jana (17, 1 – 13)
W owym czasie przybył Jezus do miasteczka samarytańskiego, zwanego
Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam
źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około
szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł
do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla
zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem,
prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami
unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i
wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: "Daj Mi się napić" - prosiłabyś Go wówczas, a
dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a
studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od
ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i
jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę,
znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął
na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej
ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Daj mi tej wody, abym już nie
pragnęła i nie przychodziła tu czerpać». A On jej odpowiedział: «Idź, zawołaj swego
męża i wróć tutaj!» A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej
Jezus: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten,
którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą».
Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali
cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy

czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina,
kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to,
czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od
Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele
będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć
Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w
Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany
Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej
Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».
Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże
żaden nie powiedział: «Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz?»
Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom:
«Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż
On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go
uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja mam do jedzenia pokarm, o
którym wy nie wiecie». Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: «Czyż Mu kto
przyniósł coś do zjedzenia?» Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić
wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: "Jeszcze
cztery miesiące, a nadejdą żniwa?" Oto powiadam wam: Podnieście oczy i
popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon
na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje
się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to,
nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli».
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu
kobiety świadczącej: «Powiedział mi wszystko, co uczyniłam». Kiedy więc
Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem
dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili:
«Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy
usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».

Dzieje Apostolskie (11, 19 – 26. 29 – 30)
W owe dni ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z
powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo
samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po
przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o
Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się
do Pana.
Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii
Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał
wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem
dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych

dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł,
przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając
wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów
chrześcijanami. Uczniowie postanowili więc, że każdy według możności pośpieszy z
pomocą braciom, mieszkającym w Judei. Tak też zrobili, wysyłając jałmużnę
starszym przez Barnabę i Szawła.

Rozważania niedzielne
Znak Krzyża Świętego
W istocie, w dzisiejszym
czytaniu z Ewangelii według św. Jana o
spotkaniu Jezusa Chrystusa z Samarytanką przy studni chodzi o odkrycie
tajemnicy Syna Bożego. Współczesny
człowiek chętnie bierze wszystkie
sprawy w swoje ręce. W poczuciu
niczym
nieograniczonej
wielkości
wydaje mu się nawet, że o własnych
siłach może się zbawić. Swoje duchowe
pragnienie chce ugasić przy studni
tajemnej wiedzy i relaksacyjnych
technik, które pozwolą mu odkryć w
nim samym nieprzemijający pierwiastek boskości.
W doświadczeniu samospełnienia nie ma już jednak miejsca dla
Chrystusa. Staje się On wtedy jednym z
wielu przykładów potwierdzających, że swoimi siłami można osiągnąć taki stan
samoświadomości, w którym wreszcie dostrzega się własną boskość.
Jakże odmienna od tej jest jednak perspektywa dzisiejszej Ewangelii.
Chrystus stopniowo, krok po kroku, odsłania swoją prawdziwą tożsamość. Najpierw
jawi się tylko jako przedstawiciel narodu żydowskiego. Później zostaje już poznany
jako Kyrios, czyli Pan i ktoś większy od patriarchy Jakuba . Coraz wyraźniej
kształtują się w Nim rysy proroka i oczekiwanego Mesjasza. Ostatecznie zaś tylko
On okazuje się Zbawicielem świata. A skoro tak, to jedynie Chrystus może dać
człowiekowi prawdziwą wodę życia. Woda ta może nie zaspakaja pragnienia
doczesnych oczekiwań i aspiracji, ale w człowieku wierzącym "stanie się źródłem
wody wytryskającej ku życiu wiecznemu".

Ks. Artur Aleksiejuk

Zdaniem Ojców i nie tylko…
Znak Krzyża Świętego
O, Źródło życia, Ty prosiłeś o wodę Samarytankę, gdy byłeś
spragniony, i Ty obiecałeś wodę żywą w zamian za przemijającą! Udziel i
mnie, o Źródło Życia, świętego napoju duchowego; tego, który płynie z łona
jak rzeka: Ducha, z którego tryska łaska w obfitości!
Nerses Sznorhali

Terminy nabożeństw
W piątym tygodniu po Wielkanocy w naszej cerkwi będą sprawowane
następujące nabożeństwa:
· 23 maja (sobota)
Całonocne czuwanie – godz. 18.00.
· 24 maja (niedziela) – VI niedziela po Wielkanocy
Święta Liturgia – godz. 10.00.
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