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(5) Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, 

które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. (6) Było tam źródło Jakuba. Jezus 

zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny.(7) Nadeszła 

/tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej:  

Daj Mi pić! 

(8) Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia 

żywności.(9) 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. (10)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. (11) Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest 

głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? (12) 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? (13) W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów 

będzie pragnął. (14) 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. (15) Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła 

i nie przychodziła tu czerpać. (16) A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i 

wróć tutaj. (17) A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: 

Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. (18) Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego 

masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. (19) Rzekła do 

Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. (20) Ojcowie nasi oddawali cześć 

Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić 

Boga. (21) Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani 

na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. (22) Wy czcicie to, czego nie 

znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.  
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(23) 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. (24) Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w 

Duchu i prawdzie. (25) Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany 

Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko.  

 

(26) Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. (27) 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? (28) Kobieta zaś 

zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: (29) Pójdźcie, 

zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest 

Mesjaszem? (30) Wyszli z miasta i szli do Niego. (31) Tymczasem prosili Go uczniowie, 

mówiąc: Rabbi, jedz! (32) On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie 

wiecie. (33) Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: Czyż Mu kto przyniósł coś do 

zjedzenia? (34) Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę 

Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. (35) Czyż nie mówicie: 

Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i 

popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. (36) żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon 

na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. (37) Tu bowiem 

okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. (38) Ja was wysłałem 

żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście 

weszli. (39) Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu 

kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. (40) Kiedy więc 

Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa 

dni. (41) I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, (42) 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. 
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Zamieszkać przy źródle słowa 
 

Opowiadanie o spotkaniu Jezusa z Samarytanką jest przykładem tego, jak zręcznie 

ewangelista Jan relacjonuje wydarzenia z życia Jezusa. Opisuje je w taki sposób, że 

odpowiadają one kolejnym etapom procesu poznawania Go, a jednocześnie stanowią 

zaproszenie do wejścia z Nim w dialog. Miejsce akcji sprawia trudności w identyfikacji.  

Nazwa "Sychar" pojawia się w Biblii tylko w tym miejscu, podobnie jak wzmianka o 

źródle Jakuba. Miasteczko utożsamia się ze znanym ze Starego Testamentu Sychem. Studnię 

Jakuba można zobaczyć w Nablus (biblijne Sychem).  



Rzecz dzieje się o szóstej godzinie dnia, czyli w południe, co jest nietypową porą jak na 

wyprawę do studni po wodę. Zazwyczaj chodziło się po nią rano lub wieczorem. Bohaterami 

perykopy są Jezus i Jego uczniowie oraz Samarytanka i jej rodacy. W większej części 

wypełniają ją dialogi, przy czym charakterystyczne jest to, że Jezus prowadził rozmowę z 

jednym tylko interlokutorem (w sensie jednostkowym lub zbiorowym): najpierw z kobietą 

podczas nieobecności uczniów, a po jej odejściu - z nimi. O ile jednak uczniowie 

wypowiadają do Mistrza jedynie dwa słowa, o tyle kobieta zwraca się do Jezusa 

sześciokrotnie. Ją zatem można uznać za główną bohaterkę - poza Jezusem - tej perykopy.  

Analiza leksykalna wymiany zdań wykazuje, że jej przewodnim motywem jest 

woda. Słowa z nią związane to: "źródło", "studnia", "wytryskiwać", "czerpak", "czerpać", 

"pić", "pragnąć" i "dzban". Drugim tematem dialogu jest kult - aż dziewięć razy 

pojawia się zwrot "oddawać cześć" (proskyneo), raz rzeczownik "czciciel", a ponadto nazwy 

miejsc kultu: "góra" (Garizim) i "Jerozolima". 

   Kim jest rozmówczyni Jezusa?  

Jej imię nie jest znane, podobnie jak wielu innych postaci, które spotkały Jezusa:  

 nowożeńców w Kanie (J 2,1-11),  

 chromego przy sadzawce Betesda (J 5,1-15) czy  

 niewidomego od urodzenia (J 9).  

 Jezus, wdając się na osobności w rozmowę z nieznajomą kobietą, naruszył ówczesne 

konwencje obyczajowe, z czego zdawali sobie sprawę również uczniowie (J 4,27).  Była 

pięciokrotnie zamężna, a aktualnie żyła z mężczyzną, który nie był jej mężem. To może być 

powód, dla którego do studni przyszła sama, a nie w towarzystwie innych kobiet. Sytuację 

komplikuje fakt, że pochodziła ona z ludu znajdującego się w zadawnionym konflikcie z 

Żydami.  

Nazwanie kogoś "Samarytaninem" było dla nich rodzajem obelgi, synonimem 

heretyka (J 8,48).  

Samarytanie odmówili Jezusowi gościny, gdy jako pielgrzym znajdował się w drodze 

do Jerozolimy (Łk 10,51-53). Samarytanka nie kryje więc zdziwienia, że Żyd poprosił ją o 

wodę. 

Rozmowa Jezusa z Samarytanką nie jest prostą wymianą zdań. W jej trakcie 

kobieta znacząco zmienia swój stosunek do Niego. Początkowo jej nastawienie cechuje 

duży dystans. Ten mężczyzna to Żyd, ktoś obcy, z definicji niechętny ludowi, z którego 

pochodziła.  



Jezus wykorzystał jej nieco obcesowe pytanie, aby przedstawić ważną prawdę religijną. 

Mówi o darze Boga.  

Tylko w tym miejscu pojawia się to wyrażenie na kartach ewangelii św. Jana. 

Wielokrotnie jednak Bóg występuje jako dawca. Z dalszych słów Jezusa wynika, że 

obdarowanym jest człowiek. W takim znaczeniu zwrot "Bóg dał" napotykamy po raz 

pierwszy w oświadczeniu: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Bóg da 

też prawdziwy chleb z nieba zapewniający życie, którym jest Jezus Chrystus (J 6,32-33).  

Dla wierzących darem Ojca będzie Wspomożyciel, Duch Prawdy, wysłany na prośbę 

Jezusa (J 14,16-17), a w końcu wszystko, o co poproszą w imię Syna (J 15,16; 16,23). Zatem 

motyw obdarowywania ludzi przez Boga ma w Ewangelii św. Jana odcień chrystologiczny - 

sam Jezus jest darem lub pośredniczy w Jego przekazaniu. 

Dar ten jest w tym miejscu określony jako "woda". Jezus nigdy nie powiedział o sobie, że 

jest wodą żywą - choć mówił, że jest żywym chlebem (J 6,35).  

Tutaj natomiast stwierdza, że ma moc obdarzania żywą wodą. Wyrażenie to dosłownie 

oznacza wodę źródlaną, a przynajmniej pochodzącą bezpośrednio ze strumienia czy rzeki, 

bardziej cenioną od wody stojącej w zamkniętych zbiornikach (np. deszczówki                                

w cysternach). Samarytanka odnosi słowa Jezusa do rzeczywistości naturalnej i zestawia 

Go z patriarchą Jakubem, co jest punktem wyjścia dla uświadomienia sobie przez nią Jego 

wyjątkowości. Podstawowa symbolika wody koncentruje sie wokół życia.  

Bóg sam siebie, za pośrednictwem proroka Jeremiasza, nazywa źródłem żywej 

wody. Odczuwa ból, że ludzie odeszli od Niego i budują popękane cysterny (Jr 2,13; 17,13).  

Dzisiejsze pierwsze czytanie zapowiada, że najpierw Bóg się objawi: "Ja stanę przed 

tobą na skale", a dopiero potem woda wypłynie (Wj 17,6). Pragnienie ludu nie zostanie 

zaspokojone samym działaniem człowieka, nawet takim, które jest wypełnieniem Bożego 

rozkazu. Autor biblijny podkreśla, że 

najważniejsza jest obecność Pana. 

 Jej skutki są ukazane poprzez metaforę wody w Księdze Psalmów. Przez Jerozolimę nie 

przepływa żadna rzeka, a mimo to psalmista ogłasza, że "odnogi rzeki rozweselają miasto 

Boże", a dzieje się tak dlatego, że jest w nim, w swojej świątyni, obecny Najwyższy                      

(Ps 46,5).  

Woda, która w Ezechielowej wizji wypływa ze świątyni, ma właściwości przemieniające 

i uzdrawiające (Ez 47,8). Jest ona obrazem zbawczego działania Boga na rzecz narodu 

wybranego.  



Korzystając z tej metaforyki, prorok Izajasz budził nadzieję w Izraelitach 

przebywających na wygnaniu w Babilonii. Bóg za jego pośrednictwem przypomniał troskę, 

jaką darzył lud wyprowadzony z Egiptu w czasie wędrówki przez pustynię. I tym razem 

może on liczyć na Jego błogosławieństwo. Pan mówi: "Rozleję wody po spragnionej 

glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego na twoje plemię                            

i błogosławieństwo moje na twych potomków. Wyrastać będą jak trawa wśród wody, 

jak topole nad bieżącymi wodami" (Iz 44,3-4). Boża łaska przemieni życie ludu.  

Nowy Testament przejmuje motyw wody na oznaczenie nadprzyrodzonego charakteru 

rzeczywistości ofiarowanej wierzącym w nowym Jeruzalem - z tronu Boga i Baranka 

wypływa rzeka wody życia, lśniąca jak kryształ (Ap 22,1). 

Woda jest także biblijną metaforą Bożego słowa, którego 

skuteczność dobrze obrazuje zjawisko nawodnienia ziemi przez opady atmosferyczne                   

(Iz 55,10-11). Słowo Pana jest konieczne do życia jak woda, a ofiarowane jest za darmo 

(Iz 55,1-3). Psalm responsoryjny napomina, że zamiast narzekać na brak wody, a więc 

poddawać w wątpliwość Bożą obecność, należy słuchać Bożego głosu (Ps 95). Mądrość, 

utożsamiana z Prawem Mojżeszowym, czyli spisanym słowem Boga, porównana jest do 

wielkich rzek, do Eufratu, Tygrysu, Nilu, a także Jordanu. Obfity wylew rzek to obraz 

wypełniania rozumu nauką Bożą (Syr 24,25-27).  

Zestawiając słowa Jezusa wypowiedziane przy studni Jakuba ze starotestamentalnym 

nauczaniem mądrości Bożej, wyraźnie można dostrzec wyższość Syna Bożego.  

 Mądrość starotestamentalna mówi o sobie: "Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć 

będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć" (Syr 24,21). 

  Jezus natomiast oferuje taką wodę, która całkowicie i raz na zawsze zaspokoi 

pragnienie człowieka. Jego słowo sprawia oczyszczenie człowieka (J 15,3) podobnie 

jak mycie wodą (J 13,10). Również wspólnota z Qumran - jak wynika  z ich pisma 

zwanego Dokumentem damasceńskim - widziała w wodzie żywej symbol Tory. 

W Ewangelii św. Jana woda symbolizuje również Ducha Świętego. 

Przebywając w Jerozolimie podczas Święta Namiotów, Jezus wystosował zaproszenie, 

dobrze korespondujące ze słowami skierowanymi do Samarytanki: "Jeśli ktoś jest 

spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!" (J 7,37).  

On jest Dawcą wody, wody żywej. "Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej 

popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w 

Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze 

uwielbiony" (J 7,38-39).  



Duch Święty będzie zesłany na uczniów, a po raz pierwszy stanie się to tuż po śmierci 

Jezusa, który skłoniwszy głowę, przekaże Ducha swoim bliskim stojącym pod krzyżem                  

(J 19,30), a następnie, po zmartwychwstaniu, poprzez tchnienie zebranym apostołom                        

(J  20,22).  

Tak przedstawia się chrystologiczna interpretacja słów zawartych w rozdziale siódmym 

Ewangelii św. Jana.  

A człowiek, który uwierzy, będzie miał w sobie - jako Boży dar - wypływające 

strumienie wody żywej. Jezus da mu wodę, która "stanie się w nim źródłem wody 

wytryskującej ku życiu wiecznemu" (J 4,14b). 

Temat Ducha Świętego pojawia się w dalszej części dialogu, gdy Samarytanka 

rozpoznaje w Jezusie proroka i zaczyna mówić o oddawaniu czci Bogu. Punktem spornym 

między Żydami a Samarytanami jest miejsce sprawowania kultu.  

Odpowiedź Jezusa zmienia zupełnie perspektywę. "Gdy nadejdzie godzina"                      

(J 3,23), czyli w czasie mesjańskim, istotny jest nie konkretny punkt w przestrzeni, ale 

sposób wielbienia Boga. Bedzie on zgodny z Bożą naturą i Bożą wolą (J 4,23-24). Osobą, 

która jest przedmiotem czci, jest Ojciec, a wierzący ma działać w Duchu i prawdzie.  

Oznacza to, że motorem wszelkiej modlitwy ma być natchnienie Ducha Świętego. 

Prawda zaś w Ewangelii św. Jana oznacza objawienie i jest tożsama z samym Jezusem jako 

Objawicielem (J 14,6). Kult w prawdzie odbywa się więc zgodnie z głoszoną przez Jezusa 

Chrystusa nauką. 

Zatem woda oznaczać może objawienie dane zarówno przez Jezusa, jak i Ducha 

Świętego. Dwojakie rozumienie tej metafory nie wyklucza się, wprost przeciwnie - ściśle się 

ze sobą łączy. Duch jest związany ze słowem Jezusa, z objawieniem. Wszak jest on Duchem 

prawdy, którego misją będzie doprowadzenie uczniów do przyjęcia objawienia w pełni                    

(J 16,13). Wylanie Ducha wiąże sie bezpośrednio z wygłaszaniem przez Chrystusa słów 

Bożych (J 3,34), które są Duchem i życiem (J 6,63). 

 

W końcu warto jeszcze raz spojrzeć na  obraz Jezusa Chrystusa                                    

z dzisiejszej Ewangelii. 

 



 

 

 Z jednej strony ewangelista podkreśla w nim człowieczeństwo Syna 

Bożego: Jego zmęczenie, pragnienie to stany czysto ludzkie, wręcz 

fizjologiczne.  

 

 Z drugiej strony Jezus w tym obrazie zaspokaja nie swoje 

pragnienie, ale pragnienie człowieka.  

 

 Występuje w nim jako jej dawca. Jezus objawia prawdę o sobie, 

odwołując się do realiów dnia powszedniego. 

 

  Jego słowo może być zrozumiałe dla każdego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św. Efrem 
 

Rozmowa z Samarytanką 
 

Pan nasz przybył do źródła jak łowca; prosił o wodę, aby móc ją dawać; prosił, by mu 

dano pić jak ktoś, kto odczuwa pragnienie, aby spowodować okazję ugaszenia pragnienia.  

Zadaje Samarytance pytanie, by móc ją pouczyć, a wtedy ona ze swej strony zadaje mu 

pytania. Choć jest bogaty, Pan nasz nie wstydzi się żebrać jak potrzebujący, aby nauczyć 

proszenia potrzebujących. I panując nad wstydliwością, nie lęka się rozmawiać z samotną 

kobietą, aby mnie pouczyć, że ten, kto trzyma się prawdy, nie może zostać zaniepokojony.  

„Dziwili się, że rozmawiał z kobietą”. Oddalił swoich uczniów, aby nie odpędzali mu 

łupu; rzucił przynętę na gołąbkę, mając nadzieję schwytać całe stado.  
 

Rozpoczął rozmowę pytaniem, aby spowodować szczere wyznanie: „Daj mi wody,                

a napiję się”. Prosił o wodę, następnie obiecał wodę życia; prosił, a potem przestał pytać, 

jak kobieta, która porzuciła dzbanek. Pretekst ustał, bo prawda, którą chciał przygotować, 

była już obecna. „Daj mi wody, a napiję się”. Ona rzekła do Niego: „Przecież jesteś Żydem”.  

 

Powiedział do niej: „Gdybyś znała”. Przez te słowa pokazał jej, że nie wiedziała i że 

niewiedza wyjaśniła jej błąd. Uczył prawdy, chciał pomału zdjąć zasłonę, która była w jej 

sercu. Gdyby jej powiedział od początku: „Ja jestem Chrystus”, ona by się Go przelękła i nie 

weszłaby do Jego szkoły.  
 

„Gdybyś wiedziała, kim jest ten, który ci powiedział: „Daj mi i napiję się”, to 

byś Go prosiła". Kobieta rzekła: „Nie masz wiadra, abyś zaczerpnął, a studnia jest 

głęboka”.  

On rzekł do niej: „Moje wody zstępują z nieba. Ta nauka przychodzi z wysoka, a mój 

napój jest niebiański; ci, którzy piją, nie zaznają już więcej pragnienia, bo jest tylko jeden 

chrzest dla wierzących. Ktokolwiek pije z wody, którą Ja mu dam, nie będzie już więcej 

pragnął”. Rzekła doń: „Daj mi tej wody, abym nie pragnęła więcej i abym nie musiała 

czerpać z tej studni”. Rzekł do niej: „Idź, zawołaj twego męża”. „Nie mam męża” 

powiedziała, aby wypróbować, czy zna On rzeczy ukryte.  

Pokazał jej wtedy dwie rzeczy: to, czym ona była, i to, czym nie była; to, czym 

była z imienia, ale nie w prawdzie. 

 „Ty ich miałaś pięciu, a ten [ostatni] nie jest twoim mężem”. Ona rzekła doń: „Mój 

Panie, widzę, że jesteś prorokiem”. Tu wznosi ją na stopień wyżej: „Nasi ojcowie oddawali 

cześć [Bogu] na tej górze”. On jej rzekł: „To nie będzie miało miejsca już więcej ani na tej 

górze, ani w Jerozolimie; prawdziwi czciciele oddadzą cześć w Duchu i w prawdzie”.  

 



Ćwiczył ją w doskonałości, a pouczał o powołaniu pogan. I aby wykazać, że nie była ona 

ziemią jałową, dała Mu wody, świadcząc tym samym, że ziarno wydało stokrotny owoc: 

„Oto gdy Mesjasz przyjdzie, da nam wszystko”. 

 Rzekł do niej: „Ja nim jestem, który z tobą rozmawiam”. „Ale jeśli Ty jesteś królem, 

dlaczego mnie prosisz o wodę?”  

Stopniowo objawia się jej: 

                                -   najpierw jako Żyd,  

                                    -  następnie jako prorok, 

                                            -  a w końcu jako Chrystus. 

 

 Prowadzi ją ze stopnia na stopień aż do stopni najwyższych. Ona widzi w Nim najpierw 

kogoś, kto ma pragnienie, następnie Żyda, później proroka, w końcu Boga. Przekonywała 

tego, który miał pragnienie, miała wstręt do Żyda, zapytywała mędrca, była poprawiana przez 

proroka, uczciła Chrystusa. 

 

 

Jezus z Nazarethu (Roman Brandstaetter) 

Spotkanie u studni Jaakowa  

Późną nocą doszli do Jaboku. Uczniowie ułożyli się nad rzeką i znużeni szybko usnęli. 

Jezus czuwał.  

 Wędrując przez Ziemię Pana, wędrował drogami dziejów, które sam przed wiekami 

wytyczył, a teraz, czujnie pochylony nad własnymi przedwiecznymi tropami, znów powtarzał 

swoją wędrówkę i szedł za samym sobą jak myśliwy po śladach jelenia, i polował na samego 

siebie, na swoją obecność przed czasem. Stał nad Jabokiem, nad rzeką Anioła.  

Tutaj Jahwe poniżył się do roli zwyczajnego zapaśnika o twardych mięśniach i stoczył 

zwycięską walkę z Jaakowem, któremu w swoim wielkim miłosierdziu pozostawił świadomość 

zwycięstwa i nadał imię Izrael, a w rzeczywistości zadał mu druzgocącą klęskę i wziął go na 

całą wieczność w niewolę.  

I oto siedzi nad Jabokiem, w miejscu anielsko-człowieczej walki, a tam po drugiej stronie 

Jordanu widzi w jasnym świetle księżyca góry Efraim, a w górach Efraim między górami Ebal 

i Garizim, jak między dwiema kolumnami podtrzymującymi strop nieba, ciągnie się urodzajna 

dolina i leżą miasto Sychar i ruiny miasta Sychem, a między tymi miastami, jak między dwoma 

strażnikami strzegącymi bezcennego skarbu, na skrzyżowaniu dróg karawanowych biegnących 

do Jerozolimy, Jordanu i Neapolis, znajduje się oko ziemi, widząca i niezgłębiona studnia 

Jaakowa. Jest to ziemia patriarchów.  



Tutaj, pod dębem More, Pan ukazał się Abrahamowi i tę ziemię oddał na wieczną własność 

jego potomstwu, a po wielu latach rękami Jaakowa wracającego z Padan Aram wykupił ją od 

synów Chamora za sto kesitów i rękami Jaakowa rozbił tutaj namioty, i rękami Jaakowa 

wykopał bezdenną, nigdy niewysychającą studnię żywej wody, beer majim hajim. Dziedzictwo 

to zostało przypieczętowane grobem ukochanego syna Jaakowa, gdyż tutaj — w myśl swojej 

ostatniej woli — pochowany był Josef.  

Taka była ziemia Jaakowa i Josefa, na którą patrzył Jezus znad brzegów Jaboku, 

wpadającego w tym miejscu do Jordanu.  

Dziś zamieszkiwali ją Samarytanie, czyli Kutejczycy, którzy przed wiekami przybyli tutaj 

na rozkaz króla asyryjskiego Sargona II z dalekiej Kuty, z Persji. Jahwe, którego święta 

zmyślność nie zna granic, celem nawrócenia pogańskich Samarytan posłużył się pogańską 

wróżbą. Gdy wśród asyryjskich osadników wybuchła zaraza, radzili się oni wyroczni, co mają 

uczynić, aby przebłagać gniew bogów, i dowiedzieli się — nie wiadomo, czy ku swojemu 

przerażeniu, czy radości — że powinni porzucić wiarę ojców i oddać cześć Jahwe, Panu 

Izraela.  

Posłuszni Samarytanie złożyli ofiarę Panu, zaraza wygasła, a nowo nawróceni, w dowód 

wdzięczności, zbudowali na szczycie świętej Góry Garizim świątynię Bogu Niewidzialnemu, a 

ponieważ każda prawowierność wymaga niewzruszonego umotywowania w odległym czasie, 

wczorajsi osadnicy asyryjscy uwierzyli nie tylko, że są potomkami z prostej linii Jaakowa                   

i Josefa, ale również, że Pan złożył w ich dłonie dziedzictwo wiary, co im zresztą nie 

przeszkadzało, ilekroć chcieli wkupić się w łaskę wschodnich władców,  

z nie mniejszą dumą przyznawać się do perskiego pochodzenia. Między Izraelem a Samarią 

panowała wzajemna zażarta nienawiść, która pogłębiała się z wieku na wiek.  

Samarytanie przeszkadzali Izraelowi w odbudowie Świątyni Pańskiej po jego powrocie                

z niewoli babilońskiej, a Izrael twierdził, że Samarytanie tylko pozornie wyznają wiarę                    

w Starowiecznego, bo w głębi duszy pozostali nieczystymi bałwochwalcami, co Jeszua ben 

Sira najdoskonalej wypowiedział tymi słowami:  

„Dwa narody ma w nienawiści moja dusza, a trzeci nie jest narodem: którzy siedzą na górze 

Samarii, Filistyni i głupi goj, który mieszka w Sychem”.  

Samarytanie, którzy uznawali tylko świętość pięciu zwojów Mojżesza i odrzucili Księgi 

Psalmów i Proroków, twierdzili w swoim zacietrzewieniu, że ośrodkiem kultu jedynego Boga 

nie jest Świątynia Pańska w Jerozolimie, ale świątynia na górze Garizim, a nawet wtedy, gdy 

ich świątynia legła w gruzach, wierzyli w Obecność Pańską wiecznie czuwającą na górze i na 

szczycie góry składali Panu ofiary. Ponieważ odrzucili Księgi Psalmów i Proroków, ich wiara 

w Mesjasza uległa zniekształceniu. 

 Postać samarytańskiego Pomazańca nie wyrosła z gorących objawień Dawida, Jesai, Michy 

i Zecharii, lecz ukształtowała się na podobieństwo postaci Mojżesza, według słów jego 

wypowiedzianych do ludu Izraela: „Bóg twój, Pan, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, 

podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał”.  

Będzie nim, według wierzeń samarytańskich, mąż z pokolenia Lewiego, ale nie będzie 

większy od Mojżesza — Samarytanie twierdzili: co zrodzone z niewiasty, nie może być 

większe od Mojżesza — będzie sprawował rządy nad światem przez lat sto dziesięć, a 

wszystkie narody wraz z Izraelem nawrócą się do Pana mieszkającego na górze Garizim.                



Po czym Mesjasz — Samarytanie zwali go Taheb, co znaczy Powracający, ale było to 

określenie sprzeczne z pojęciem Mesjasza w duchu Izraela, który nigdy nie upatrywał w 

Mesjaszu powracającego podobieństwa Mojżesza — umrze spokojną śmiercią i będzie 

pochowany na najświętszej górze Samarii.  

Z powodu tych wszystkich wzajemnych przeciwności i sprzeczności Izrael nienawidził 

Samarytan, a Samarytanie nienawidzili Izraela, Izrael brzydził się Samarytanami, a 

Samarytanie często łączyli się z jego wrogami — nie wiedzieli, że już w niedalekiej przyszłości 

jednaki los jest im pisany z rąk Rzymian — często napadali na pielgrzymów izraelskich, 

dążących przez ziemię Efraim do Jerozolimy, a synowie Izraela, ilekroć chcieli okazać jawną 

pogardę różnym odszczepieńcom i bezbożnikom, nazywali ich Samarytanami.  

Jezus patrząc na ziemię Efraim znad brzegów Jaboku gorąco zapragnął udać się do niej 

śladami swoich dawnych dróg, pochylić się nad żywą wodą w studni Jaakowa ben Jicchak, ojca 

sprawiedliwego. Była to żywa woda Ojca i Syna.  

Ta podwójna przynależność studni przyciągała Jezusa. Idąc do niej, szedł do swojego Bytu, 

do Wody Odcieleśnionej i Niepowtarzalnej, bijącej z głębi Pana, i postanowił objawić nad nią, 

po raz pierwszy człowieczymi ustami, swój niepowtarzalny Byt. Bo zaprawdę, w jakim innym 

miejscu mógłby tego dokonać, jeżeli nie nad wodą swojego Ojca?  

Znowu spojrzał ku ziemi Efraim, szarzejącej na sinym widnokręgu, i przypomniał sobie 

przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, którą przed laty w noc czuwania, w święto Jom 

Kippur, opowiedział pielgrzymom w jerozolimskim zajeździe.  

Uradował się, że swoją obecnością u studni Jaakowa stwierdzi teraz udział biednego                    

i błądzącego ludu — nie wierzyli przecież w Księgi Psalmów i Proroków i w przyjście 

Mesjasza z rodu Dawida — w zamiarach Wiekuistego.  

Postanowił, że świadkiem Jego objawionej Obecności — ponieważ 

przeznaczona była dla ludzi, nie mógł jej ujawniać w nieobecności człowieka —                      

będzie niewiasta prosta i błądząca, jak błądzący byli Samarytanie. 

Przyjdzie ona do studni w skwarne południe, w czasie sprzecznym ze zwyczajami ludzi tej 

ziemi — niewiasty szły po wodę wieczorem, po zachodzie słońca — i będzie czerpać wodę ze 

studni poza czasem wyznaczonym.  

Świtało. Obudził uczniów. Odmówili poranną modlitwę, przeprawili się brodem przez Jabok 

i szli na zachód wzgórzami i dolinami, przez lasy terebintów i drzew morwowych.                            

Z ciekawością rozglądali się wokoło, gdyż niektórzy z nich po raz pierwszy przemierzali 

ziemię zamieszkałą przez nieczystych Samarytan. Prażył gorący wiatr. Powietrze było jak 

płynne, rozpalone szkło.  

Szli już kilka godzin wytężonym marszem, bez wytchnienia. Gdy zmęczeni i zlani potem 

pozostawali nieco w tyle za Rabbim, szybko podrywali się i kroki swoje równali z Jego 

krokami. Słońce stało wysoko, gdy ujrzeli z dala szczyt góry Garizim i szeroką, szumiącą 

zbożem dolinę, która ciągnęła się łagodnie ku wzgórzom Ebal, i dalekie zarysy białego miasta 

Sychar, ledwo widocznego w oślepiającym skwarze południa. Po lewej stronie, tuż przy drodze 

prowadzącej do Judei, rosła dąbrowa. Jezus przystanął, a za Nim przystanęli uczniowie.                   

Z trudem oddychali. Spojrzał w głąb doliny.  

Palcem wskazał las terebintów i polecił uczniom wypocząć w ich cieniu, a potem udać się 

do Sychar, zakupić tam żywność, ale tylko ser i owoce, bo mięsa, ryb i wina nie wolno było 

synom Izraela kupować w krainie Samarii.  



Umówił się z uczniami, że czekać ich będzie na skrzyżowaniu dróg, niedaleko stąd, przy 

studni Jaakowa ben Jicchak. Uczniowie pobiegli do lasu i z zadowoleniem ułożyli się w cieniu 

terebintów.  

Jezus szedł przed siebie lekko pochylony i wpatrywał się w szmaragdową przestrzeń, 

obrzeżoną górami i niebem, aż wreszcie stanął na skrzyżowaniu dróg przed świętą studnią 

praojca. Była taka sama jak przed wiekami, gdy Jaakow i jego synowie po wielu tygodniach 

pracy ujrzeli na jej dnie szumiące Słowo Pańskie w postaci żywej wody, majim hajim, i wśród 

śpiewów i tańców ujęli ją w kamienną cembrowinę, i błogosławili Panu za łaskę objawienia 

nigdy niewysychającej Mądrości.  

Jezus pochylił się nad źródłem chwały Pańskiej, spojrzał w jego głąb i wyciągnąwszy nad 

nim ręce powtórzył gest swojego Ojca, i był razem z Nim, z Ojcem swoim, i objął dłońmi 

dziedzictwo swoje, swoją majętność, wodę żywą, mającą kształt studni.  

Usiadł na kamieniu i czekał.  

Zbliżała się. Słyszał wyraźnie stąpanie jej lekkich kroków. Była szczupła, średniego 

wzrostu; na wąskich ramionach osadzona była mała, kształtna głowa, twarz o lekko skośnych, 

błyszczących oczach i grubych wargach. Szedł od niej zapach mocnego pachnidła. Przystanęła. 

Oparła dzban o brzeg studni, a czerpak z obciążającym go kamieniem i sznur położyła na 

ziemi. Jednym bacznym spojrzeniem zmierzyła obcego człowieka i po okrytych pyłem 

sandałach i tunice natychmiast zmiarkowała, że jest przybyszem z dalekich stron.  

— Daj mi pić, niewiasto — rzekł Jezus.  

Akcent zdradził Jego pochodzenie.  

— Jesteś synem Izraela? — spytała.  

Jezus potaknął głową.  

— Jakże to się dzieje, że Ty, syn Izraela, prosisz mnie, która jestem niewiastą samarytańską, 

o wodę? — w jej lśniących oczach ukazał się złośliwy błysk.  

— Cóż z tego, że jestem synem Izraela? Gdybyś znała Łaskę Pana i wiedziała, kim jest Ten, 

który cię prosi o wodę, wtedy prosiłabyś Go sama o wodę żywą — odpowiedział Jezus z 

lekkim wyrzutem w głosie.  

Niewiasta pomyślała: „Dlaczego powołał się na Łaskę Pana? Skąd mogę wiedzieć, kim on 

jest? Powiedział, że gdybym wiedziała, kim on jest!... Cóż to za pyszałkowaty syn Izraela!” — 

Wezbrała w niej duma ludu wywodzącego się od Jaakowa ben Jicchak. Uśmiechnęła się 

drwiąco i rzekła:  

— A jak czerpać będziesz tę żywą wodę, skoro nie masz nawet czerpaka? Jak weźmiesz tę 

wodę? A może ty jesteś większy od ojca naszego Jaakowa, który dał nam tę studnię, sam z niej 

pił i pili jego synowie, i piły jego trzody?  

Mówił do niej na próżno, ale musiał mówić, albowiem pragnął, aby woda żywa, słuchająca 

uszami Jaakowa-Ojca i Josefa-Syna, była świadkiem tej rozmowy z człowiekiem błądzącym i 

zaświadczyła przed swoim obliczem i obliczem czasu, że nie ominął nikogo, nawet nieczystej 

krainy Samarii.  

 

 



Więc odpowiedział, mówiąc:  

— Każdy, kto pije ze źródła, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, 

którą Ja mu dam, nie będzie miał pragnienia na wieki. Woda ta stanie się w nim 

źródłem wody tryskającej ku wiecznemu żywotowi.  

Niewiasta pomyślała: „O czym on mówi? Co to jest za woda, po której wypiciu człowiek 

już więcej nie będzie spragniony? Czy istnieje taka woda? On chyba kpi”.  

Uśmiechnęła się z drwiącym niedowierzaniem i rzekła:  

— Daj mi tej wody, Panie, abym już więcej nie miała pragnienia i nie przychodziła tutaj 

czerpać wody.  

Jezus dobrodusznie uśmiechnął się nad jej drwinę i rzekł:  

— Idź niewiasto, zawołaj swego męża i wróć z nim tutaj.  

Blask przygasł w jej lekko skośnych oczach. Nie patrząc na Jezusa, odparła z niedbałą 

niechęcią:  

— Nie mam męża.  

— Dobrze powiedziałaś, że nie masz męża — słowa Jezusa brzmiały spokojnie, twardo, 

metalicznie, jak miarowe uderzenia młota o twardy kamień. — Albowiem miałaś pięciu 

mężów, a ten, którego masz teraz, również nie jest twoim mężem.  

Tu urwał. Podniósł nieco głos, jak kamieniarz podnosi młot do powtórnego i decydującego 

uderzenia, i dodał:  

— Prawdę mówiłaś.  

Niewiasta przetarła oczy. Cofnęła się i z trudem wyjąkała:  

— Panie, ty jesteś Widzący.  

 

Poczuła trzepotanie serca. Ten nieznany mąż izraelski, obdarzony Bożym darem przenikania 

ludzi i ukrytych zdarzeń ujrzał całą nędzę jej życia. Kim on jest? Kim jest ów tajemniczy 

człowiek z dalekich stron, który widząc ją po raz pierwszy w życiu wszystko o niej wie? Czy 

ma upaść na twarz przed synem znienawidzonego ludu i złożyć mu pokłon?  

Z jej uniżonego wnętrza zniknęła drwina, ulotniła się przekora i pozostały tylko żal i okrutna 

świadomość, że ten nieznajomy — na pewno jest mężem natchnionym przez Pana, skoro widzi 

i czyta ukryte — czuje niechęć do ludu Samarytan i za nic mając wiarę jej ojców, z pogardą 

patrzy na świętą górę Garizim. Ukorzyła się w sercu swoim przed Widzącym, ale nie mogła się 

ukorzyć przed synem Izraela. Nie pozwalała jej na to samarytańska duma, jej pochodzenie od 

błogosławionego szczepu Jaakowa i Josefa.  

Więc odpowiadając mu, rzekła:  

— Ojcowie nasi na tej górze — tu palcem wskazała na górę Garizim — oddawali cześć 

Panu, wy zaś mówicie — ciągnęła z gorzkim wyrzutem — że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie 

należy chwalić Pana.  

Wciąż mówił do niej na próżno, bo wprawdzie uwierzyła w Jego moc, ale tylko w moc Jego 

jasnowidzenia.  



O, dzieci Izraela, czekające na znaki! O, Nathanaelu! O, bracia z Kany Galilejskiej!                     

O, bracia znad Jam Kinereth! Ale czy ci, którzy za Nim poszli, uwierzyli naprawdę w to, w co 

powinni byli uwierzyć? Albo czy ona, ta samarytańska niewiasta, uwierzyła w to, w co 

powinna była uwierzyć?  

Mówił do niej na próżno, ale musiał mówić, aby woda żywa, słuchająca uszami Jaakowa-

Ojca i Josefa-Syna, była świadkiem tej rozmowy z człowiekiem błądzącym i zaświadczyła 

przed swoim obliczem i obliczem czasu — o święty obowiązku nieustannych zaświadczeń! — 

że mówił nad nią o woli Pana, którą musi spełnić, o gniewie Pańskim płonącym nad Ziemią 

Świętą, o wygaszonych ogniach ofiarnych na górze Morii i górze Garizim, o zrozumieniu                   

i świadomości wiary, która jest w Izraelu, i o zbawieniu, które przyjdzie od proroków 

głoszących przyjście Przybyłego, od ludu Izraela, a nie od Samarytan czekających 

bezskutecznie na powracającego Taheba — Mojżesza.  

Więc odpowiadając jej, mówił:  

— Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze — tu wskazał na górę 

Garizim — ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie 

znacie, my czcimy to, co znamy, bo Zbawienie pochodzi od ludu Izraela.  

Lecz nadchodzi godzina, gdy prawdziwi czciciele będą chwalić Ojca                    

w Duchu i Prawdzie. 

Albowiem takich czcicieli szuka Ojciec. Pan jest Duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, 

winni Mu ją oddawać w Duchu i Prawdzie.  

Biedna, prosta Samarytanka nie zdążała za biegiem Jezusowej myśli.  

Będąc pod nieprzepartym wrażeniem Jego jasnowidzenia i całkowicie poddana temu 

olśniewającemu zjawisku, onieśmielona uczonością wypowiedzi, nawet nie kwapiła się jej 

zrozumieć — byłby to zresztą wysiłek daremny — więc prosto odpowiedziała, według swojej 

skromnej i nieuczonej wiedzy, lecz nie wiedziała, że całe to spotkanie odbyło się właśnie po to, 

aby jej usta wypowiedziały słowa, za którymi starała się ukryć, bo na te słowa czekał Jezus                   

i czekała żywa woda w studni, słuchająca uszami Jaakowa-Ojca i Josefa-Syna, i czekał czas 

Izraela.  

Rzekła szeptem, zawstydzona swoją nieuczonością:  

— Wiem, że ma przyjść Mesjasz, a gdy przyjdzie, wszystko nam oznajmi.  

Jezus zakrył twarz dłońmi. Od wschodu zerwał się porywisty wiatr. Drzewa ugięły się aż do 

ziemi, góry zniżyły się i rzeki stanęły w swoim biegu. Duch Jahwe rózgą swoich ust                            

i tchnieniem swoich warg uderzył w bezbożnych i rozpoczął się sąd nad człowiekiem, ziemią              

i wodami. Sprawiedliwość i wierność była przepaską Jego lędźwi.  

Jego spojrzenie wstrząsało całym wszechświatem i rozświetlało go od początku aż do końca 

nieskończoności: JA JESTEM!... JA JESTEM!... JA JESTEM!...  

Szedł Byt niedościgły, szedł w czasie dokonanym, przeszłym i przyszłym, ognisty JA 

JESTEM, szedł przez ziemię i wstrząsał jej obliczem. Ziemia pękała pęknięciem, kruszyła się 

kruszeniem, wstrząsała się wstrząsami pod ognistym wichrem, pod Jego przybierającym 

spojrzeniem: JA JESTEM! Ogień tych słów runął na obrzezanego i nieobrzezanego, na synów 

Izraela, na synów Samarii, na Micraim, na Edom, na Jawan, na Romę, na Kittim, na synów 

Ammona i na synów Moabu, na wszystkich mieszkańców ziemi, albowiem wszystkie ludy były 

nieobrzezane, i nieobrzezanego serca był każdy dom Izraela! 



JA JESTEM!   JA JESTEM!   JA JESTEM!   JA JESTEM WIEKUISTY, 

BÓG WASZ,   którego podobieństwo w sobie dźwigacie! 

Powoli nacichał miłosierny gniew. Utrapiwszy ich utrapieniem swojej Nauki                                   

i wypróbowawszy ich w ogniu i w piecach boleści, oczyścił ich jak srebro i złoto, i odebrał im 

trwogę przemijania w czasie i trud istnienia w przestrzeni.  

Począł padać łagodny, ciepły, przebaczający deszcz Łaski, padał cicho na wszystkich ludzi, 

na synów Izraela, na synów Samarii, na krainę Micraim, na Edom, na Jawan, na Romę, na 

Kittim, na synów Ammona i na synów Moabu, i zmywał z nich wszystko, co nie było 

podobieństwem Bożym, i padał tak długo, aż stali się czystym podobieństwem Bożym,                      

i niczym więcej nie byli jak tylko podobieństwem Bożym, bezcielesno-cielesnymi postaciami. 

Ich prześwitująca bezcielesność była niepokalana, a ich rozpogodzona cielesność była tylko 

czystym, świetlnym zarysem radosnej bezcielesności.  

Wtedy Jezus pochylił się nisko nad żywą wodą, nad majim hajim, i wypowiedział o sobie 

nad studnią praojców, wypowiedział o sobie po raz pierwszy na ziemi ustami z ciała i krwi, 

wypowiedział dwa słowa samo objawiające Jego moc i chwałę:  

— JA JESTEM, ten, który mówię z tobą. 

W tej chwili nadeszli uczniowie i przynieśli zakupione w Sychar owoce i sery.  

Ujrzawszy Jezusa rozmawiającego z niewiastą, zdziwili się bardzo, bo u synów Izraela nie 

było w zwyczaju rozmawiać z kobietą na ulicy lub na polu, na domiar z obcą, z Samarytanką, 

pochodzącą z ludu nieczystego.  

Zatrzymali się zdumieni i nie wiedzieli, co począć: czy mają podejść, czy mają stać z dala, 

czy mają odwrócić głowy, czy mają patrzeć przed siebie, czy mają milczeć, czy mają pytać. 

Stali zakłopotani i dopiero gdy niewiasta pospiesznie się oddaliła — uczniowie domyślili się, 

że powróci, bo zostawiła u studni pusty dzban i czerpak — podeszli do Jezusa i widząc Jego 

zmęczenie, podali Mu ser i owoce, mówiąc:  

— Jedz, Rabbi.  

Jezus uczynił przeczący ruch dłonią i rzekł: — Ja mam inny pokarm do jedzenia, o którym 

wy nie wiecie.  

Wówczas Nathanael ben Tolmaj, zwróciwszy się do stojącego obok niego Filipa, spytał 

szeptem:  

— Czyżby Mu ktoś przyniósł jedzenie?  

Jezus usłyszał to pytanie i pomyślał z żalem o swoich uczniach, którzy podobnie jak prosta i 

nieuczona Samarytanka niczego nie umieją dopatrzeć się w Jego słowach poza ich codziennym 

i obiegowym znaczeniem, jak gdyby to, co mówił, było jednoznaczne i dosłowne.  

A przecież wszystko, co mówi, ma znaczenie jawne i ukryte i w każdym Jego słowie są 

równocześnie niebiosa i ziemia, związane z sobą nierozerwalnym przymierzem, i tak są sobą 

wzajemnie przeniknięte, że nie można ich rozłączyć ani rozdzielić, a kto w nich widzi jawną 

ziemię, tak samo ich nie rozumie, jak ten, który widzi w nich tylko ukryte niebo.  

A przecież ci ludzie, synowie ludu wybranego, przeniknięci od wczesnego dzieciństwa 

słowami Pisma Świętego, nakarmieni nim do syta i obznajomieni zarówno z jego sensem 

jawnym, jak i ukrytym, powinni bez trudu czytać w Jego słowach ich sens jawny i ukryty.  



A jednak są do tego tak samo nieprzygotowani jak biedna, prosta, zbłąkana Samarytanka, i 

— tu westchnął — jak wiele będzie musiał się namozolić, zanim swoim mozołem nauczy ich 

trudnej umiejętności czytania Jego słów i w Jego słowach.  

Więc rzekł do nich:  

— Moim pokarmem — tu przeczącym ruchem palca wskazał na ser i owoce, które 

Nathanael trzymał w wyciągniętych przed siebie dłoniach — jest pełnić wolę Tego, który 

mnie posłał, i dokonać Jego dzieła.  

A potem, ciągnąc dalej, mówił im o żniwach, które wkrótce nadejdą. Uczniowie, zbierając 

plony, odbiorą zapłatę na żywot wieczny i wspólna będzie Jego i ich radość, Jego, który siał, i 

ich, którzy zbierali. Ale tu dodał z goryczą, że niewielki jest ich udział w siewie. On będzie się 

mozolił — słowa te wypowiedział z bolesnym wyrzutem — a oni wejdą bez trudu w Jego 

mozół.  

Stali z opuszczonymi głowami, przytłoczeni Jego wyznaniem o mozole. Nie wiedzieli, co 

odpowiedzieć. Na szczęście ich kłopotliwe zawstydzenie przerwał nagły powrót niewiasty                     

w towarzystwie kilku Samarytan, którzy dowiedziawszy się od niej o tajemniczym Widzącym 

pragnęli ujrzeć Go i głośno wypowiedzieć swój podziw dla Jego daru jasnowidzenia.  

 

 


