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Dobra książka

Są w Biblii słowa i opowiadania, które po-
ruszają serca, pobudzają do reeksji i są w sta-
nie zmienić radykalnie nasz stosunek do życia 
i otaającego nas świata. Są jak śnieg i desz, 
który rawia, że ziemia wydaje plony (zob. Iz 
55,10.11). Do takich miejsc biblijnych między in-
nymi należy ewangeline opowiadanie o roz-
mowie Jezusa z Samarytanką py Jakubowej 
studni, znajdującej się niedaleko Sychar. Jest 
ono głębokie jak Jakubowa studnia, ożywe 
jak jej woda. Można py niej usiąść i słuchać 
Jezusa, uąc się od Niego patenia na życie 
i erpać z niej siły. 

Rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką py 
studni Jakubowej, zawiera kilka bardzo istot-
nych wątków, ważnych dla naszej wiary. Py-
słuchanie się tej rozmowie i pemyślenie każ-
dego słowa z tej rozmowy może wiele zmienić 
w naszym życiu, zarówno w sfee wiary, jak 
i naszego stosunku do bliźniego. Może też i po-
winna rozmowa Jezusa z Samarytanką, a także 
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z jej rodakami, jak również i z uniami, któy 
zaskoeni byli niecodziennością sytuacji, skło-
nić do misyjnego działania, które nakazane 
jest nam w słowach Jezusa: „Idźcie i yńcie 
uniami wszystkie narody, chąc je w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, uąc je pe-
stegać wszystkiego, co wam pykazałem” 
(Mt 28,19.20a).

Spotkania Jezusa z Samarytanką, jak również 
innymi bohaterami opowiadania z Ewangelii 
św. Jana, jest wzorem i typem jakiegokolwiek 
otkania z wywyższonym Chrystusem.

Spotkanie z Chrystusem ma charakter dialo-
gowy. Nie otykamy się z Nim inaej, jak tyl-
ko wówas, kiedy jesteśmy wsłuchani w Jego 
słowa i kiedy Mu odpowiadamy w modlitwie. 
I to jest także otkanie z Bogiem, ponieważ 
Pan Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i praw-
dą, i życiem, nikt nie pychodzi do Ojca, tylko 
peze mnie” (J 8,6).

Czytając tę książekę, którą oddaję do rąk 
Czytelników, niejeden jej Czytelnik może pe-
żyć chwilę otkania z Jezusem Chrystusem. 
Tego żyy jej Czytelnikom autor. Zanim jednak 
razem z Jezusem usiądziecie py Jakubowej 
studni i wsłuchacie się w dialog naszego Pana 
z Samarytanką, należy zapoznać się z całym 
opowiadaniem ewangelisty Jana o rozmowie 
Jezusa z Samarytanką, jej rodakami i uniami 
Jezusa. To pozwoli Czytelnikowi lepiej uchwy-
cić swoim rozumem i sercem sens rozmowy, 
pede wszystkim dążenie Jezusa do wzbudze-
nia w sercu Samarytanki żywej wiary w Niego, 
jako Zbawiciela, Żywej wody, Drogi i Prawdy, 
a także zrozumienia wszystkich wątpliwości 
Samarytanki, które pecież ęsto są naszymi 
wątpliwościami. 

Ilekroć będziemy ytali ewangeliną opo-
wieść o rozmowie Jezusa z Samarytanką, zawsze 
będziemy odkrywać w niej nowe prawdy, bo 
jest ona eywiście głęboka jak studnia i peł-
na ożywej wody dla duszy i serca. Jest niewy-
erpalna. Nie potebujemy erpaka, aby z niej 
zaerpnąć wody życia, ona płynie z ust Chry-
stusa, a dany nam Duch Święty, Duch Prawdy, 
pozwoli zrozumieć każde słowo naszego Zbawi-
ciela. Ale o to teba się modlić. A modlący się 
ma obietnicę Jezusa: „Nie wy mnie wybraliście, 
ale Ja was wybrałem i peznayłem was, aby-
ście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był 
trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca 
w imieniu moim, dał wam” (J 15,16).
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