
О ХРИШЋАНСКОМ 
ГОСТОЉУБЉУ 
Јн. 4, 5-42

Пета недјеља по Васкрсу названа је по 
једној жени - Самарјанки. Она је имала 
срећу да се сретне са Господом. 
 Јеванђеље, које се на светој Литургији 
чита, упућује нас на превазилажење 
јазова и табора који народ од народа 
дијеле и удаљавају. Христос наш и Господ 
показао је то својим примјером, сједећи 

са Самарјанком а потом објављујући 
божанску своју науку спасења њеним 
сународницима са којима, као Јеврејин, 
није смио бити ни виђен. Ова два братска 
рода: јеврејски и самарјански, мрзили су 
се дубоко и искрено, као што је, на жалост, 
случај са нама и “братским” народима који 
нас окружују. 
 Христово, па и хришћанско, начало 
је да “нема више Јудејца ни Јелина, нема 
више роба ни слободнога, нема више 
мушког ни женског”, (Гал, 3, 28) јер смо сви 
једно у Христу Исусу.
 Ову тему остављамо за неки други 
пут, а дотле, размишљаћемо о нечему што 
нам, такође, јеванђељско казивање о жени 
Самарјанки сугерише, а то је - хришћанско 
гостољубље. Видимо из јеванђеља да је 
Самарјанка уморног и жедног Господа 
угостила чашом хладне воде. Њен примјер 
треба да нас подстакне на размишљање 
како то ми чинимо, и још више: како би 
требало чинити.
 Наш народ је познат по свом 
гостопримству. Ако је то тако, то је, 
свакако, одраз јеванђељског духа којим је, 
ипак, прожет.
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 На гостољубље позвани смо својим 
хришћанским именом и позивом на 
живот испуњен добрим дјелима. Апостол 
Павле савјетује Римљане да “помажу 
светима у потребама”; гостопримство 
да упражњавају. (Рим. 12, 13) А апостол 
Петар инсистира на отвореном, срдачном 
и искреном гостопримству. “Будите 
гостољубиви међу собом без гунђања”, (1. 
Петр. 4, 9) вели он.
 Свој дом, трпезу и топлу пријатељску 
ријеч дужни смо нудити сваком, не само 
својима него и туђима; не само онима 
који нам могу узвратити него и онима - а 

њима превасходно - који 
не могу. Награду не 
очекујмо; Господ види 
наша дјела. Не знамо 
ко је у каквој нужди и 
колико му је наша помоћ 
потребна. “Гостољубље 
не заборављајте, јер из 
гостољубља неки и не 
знајући примише анђеле”, 
(Јевр. 13, 2) подсјећа 
апостол Јевреје на праоца 
им Авраама. 
 Треба да имамо 
снаге у себи да понудимо 
гостопримство чак и 
онима које не бројимо 
у своје пријатеље. То 
је хришћански. Наша 
доброта може и таквима 
отворити очи па да о 
свему почну размишљати 
на други начин. “Ако је, 
дакле, гладан непријатељ 
твој, нахрани га; ако је 
жедан, напој га; јер то 

чинећи згрнућеш живо угљевље на главу 
његову.” (Рим. 12, 20)
 Не заборавимо да мјерило, по којем 
ће нам се судити и одлучивати, да ли ћемо 
бити удостојени Царства небеског, биће 
да ли смо гладног нахранили, жедног 
напојили, странца угостили, голог обукли, 
затворенике посјећивали. На нама је 
да прије коначног, Божијег суда, сами 
просудимо и видимо да ли испуњавамо 
оно што се од нас, као хришћана, очекује. 
Гостећи друге, потребитима давајући, ми, 
у ствари, себи поклањамо, испред себе 
шаљемо, како вели наш народ. “Заиста, 
заиста, вам кажем: Који прима онога кога 
пошаљем, мене прима; а ко прима мене, 
прима Онога који је ме је послао”, (Јн. 13, 
27) вели Господ.
 Код нас се увријежио обичај да на 
славе, гозбе и свечаности зовемо само 
одређене госте, људе нама знане и драге; 
оне код којих ћемо се и сами за трпезом 
наћи. Гостимо, дакле, оне који ће нас 
гостити. То је лијепо, али није хришћански. 
Наше народно предање свједочи о љепшој, 
јеванђељској, пракси наших старих. Па и 
храна на парастосима била је намјењивана 

сиротињи, која би се у молитвама сјећала 
душа покојника. “Него кад чиниш гозбу, 
зови сиромахе, богаље, хроме, слијепе; и 
блажен ћеш бити што ти они немају чиме 
вратити.” (Лк. 14, 13-14) “Заиста кажем, 
кад учинисте једноме од ове моје најмање 
браће, мени учинисте.” (Мт. 25, 40)
 Зато чинимо онако како Господ 
наш од нас тражи. Добротом нико није 
осиромашио. “А ово велим: Ко шкрто сије, 
шкрто ће и жњети, а ко са благословима 
сије, са благословом ће и жњети”, (2. Кор. 9, 
6) каже свети апостол Павле.
 Нека би нас Милостиви Господ 
оснажио на давање; да наши домови 
буду увијек отворени за све и да сијају 
јеванђељским гостољубљем; сада и увијек. 
Амин.

A FOUNTAIN OF WATER 
SPRINGING UP INTO EV-
ERLASTING LIFE
John 4:5 – 42

In parable of the Samaritan Woman, St. John 
the Holy Evangelist shows as an image of 
Christ who, weary after a long journey, sits 
by Jacob’s Well and converses with a woman, 
a Samaritan. Had a Jew seen Him, I am sure 
that He would have been harshly judged for 
this.  You see, the Samaritans were the under-
dogs of their time, despised and scorned, and 
the Jews avoided any contact with them.  
  Christ righted this wrong on several 
occasions as we see in the Gospel, particu-
larly in the Parable about the Compassionate 
Samaritan. In doing so, The Lord showed 
the world that all nations are equal before 
the Creator. No one has special privileges or 
birthrights to the Kingdom of Heaven and 
the mercy of God. Rather, we endeavor to at-
tain both by striving to live piously and hon-
estly, and we will all be judged by our deeds. 
 So now we have a situation where Christ 
asks for a glass of water from this woman who 
is despised by the Jews. In return He offers 
her an opportunity to receive living water, 
from which she will never thirst again. The 
Samaritan woman was amazed. She doubts 
that there is a better spring than Jacob’s from 
which her ancestors had drunk for centuries. 
But Jesus answered and said to her: “Who-
ever drinks of this water will thirst again, but 
whoever drinks of the water that I shall give 
him will never thirst. But the water that I 
shall give him will become in him a fountain 
of water springing up into everlasting life.” 
(John 4:13-14)
 The woman still did not understand. She 
asked Christ to giver her some of this water 
so that she would not thirst, so that she need 
not trouble herself to go to the well. 
 It was only after He had shown her, using 
her own example, that He had a profound 
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water of Christ’s fountain, from the muddy 
streams of the world. We should search for 
Christ’s water, and when we find it, we should 
drink of it, in order to find salvation.
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knowledge of the human soul, the Samaritan 
woman began to suspect that perhaps this 
stranger was indeed different from all other 
men. “Sir, I see you are a prophet,” she said. 
(John 4:19) 
 Their conversation then helped to open 
her spiritual eyes even further. After that she 
ran into the city and told her neighbors what 
she had witnessed. Could He be the Christ? 
She urged them to go and see this remarkable 
stranger.
 “So when the Samaritans had come to 
Him, they urged Him to stay with them and 
He stayed there two days. And many 
more believed because of His word.” 
(John 4:40-41)
As for the Samaritan woman, in all likeli-
hood she became convinced that this was 
truly the living water that Christ was tell-
ing her about – the Divine teaching on 
salvation in the Kingdom of Heaven.
 Just like this woman, we often do not 
realize the hidden meaning of Christ’s 
words. Even the more knowledgeable and 
widely read among us have trouble delv-
ing deeper into this parable. But God’s 
word is powerful. (Luke 4:32) In order to 
accept and understand the power of His 
word, knowledge alone does not suffice. 
Deeds are required, as well as living in 
accordance with the commandments 
of God. “If anyone wills to do His will, 
he shall know concerning the doctrine, 
whether it is from God, or whether I 
speak on my own authority.” (John 7:17) 
 So, knowledge without deeds is not 
enough. Demons, for that matter, have 
significant knowledge of God, they never 
doubt His existence. They are very well 
acquainted with God’s power and majesty 
yet they battle desperately against Him. 
The greatest God-haters of our time were 
actually those who had the most knowl-
edge about Him. 
 We, too, tend to be filled with pride for 
the pathetic bits of knowledge some of us 
have. Every one of us begins his pr her argu-
ments with “I know.” 
 This problem is exacerbated by the fact 
that the majority of us lack deeds to accompa-
ny what little knowledge we have. It is as if we 
know certain things, but then our deeds differ 
from our knowledge. We do not practice what 
we preach. If we only put into practice our 
bits of knowledge, that alone would be suf-
ficient for salvation. 
 Christ never liked those who talk a lot 
but do little. “He who has My command-
ments and keeps them, it is he who loves 
Me, and he who loves me will be loved by My 
father” says the Lord (John 14:21) It should 
be clear now why the greatest mysteries of 
heaven and earth are revealed to the humble 

– uneducated old men, peasants, monks with 
vows of silence and hermits.
 The living water of Christ’s teaching was 
handed down to us by God Himself and it 
was witnessed by Christ’s very blood. The 
holy apostles followed in His wake. They laid 
down their lives for this Doctrine. This is how 
it made its way to us and we give it over to 

future generations. For God said, “Whatever 
I tell you in the dark, speak in the light, and 
what you hear in the ear, preach on the house-
tops.” (Matthew 10:27) 
 In other words, let us persevere and be 
steadfast in preaching the word of God.
  This is not easy, for Christ’s truth is 
bitter medicine for many of us. Many of us 
would rather be lulled to sleep in the still and 
muddy water of our sinfulness than take part 
in the painful healing process. St. Paul had 
written to Timothy about this: “For the time 
will come when they will not endure sound 

doctrine, but according to their own desires, 
because they have itching ears, they will heap 
up for themselves teachers.” And they will 
turn their ears away from the truth, and be 
turned aside to fables.  (2 Timothy 4:3-4) 
 We recognize ourselves in these words. 
For today few will heed the advice of others, 
especially if it does not agree with their pride 
and vanity. Each one of us believes that she or 
he, and no one else, is in exclusive possession 
of the truth.
 In order to accept Christ’s living and 
life-bearing doctrine, one must prepare one’s 
heart and train one’s will to endure. This is 
not easy either, for we are called to “denying 
ungodliness and worldly lusts, we should live 
soberly, righteously and godly in the present 
age. (Titus 2:12) 
 Endurance in the Doctrine is the meas-
ure of piety for each one of us. “Whoever 
transgresses and does not abide in the doc-
trine of Christ does not have God. He who 
abides in the doctrine of Christ has both the 
Father and the Son.” (2 John 9)
 Today more than ever we are exposed 
to the attacks of many aggressive preachers 
which we should avoid. We must learn to tell 
the difference between the clear, pure, living 


