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Zamyślić się na chwilę
O wodzie żywej

Cytując słowa Ro-
mana Brandstættera: 
otwieram Nowy Testa-
ment, jak się otwiera 
dwi prowadzące 
do rodzinnego domu 
i ytam. Mój wzrok 
pada na historię sze-
gólną, rozmowę Pana 
Jezusa z Samarytanką. 
Rze rozgrywa się 
w okolicy Sychar, mia-
sta samarytańskiego, 
py studni. Nauy-
ciel, zmęony drogą, 
odpoywa i wdaje się 
w rozmowę z kobie-
tą, która chce nabrać 
wody. Dialog Jezusa 
z kobietą dotyy ży-
wej wody, ugaszonego 
na zawsze pragnienia. 
W istocie jest zwiasto-
waniem o roli Żydów 
w historii zbawienia, o godności mesjańskiej 
Chrystusa, o jego uniwersalnym działaniu. 
Pypadkowa – niepypadkowa słuchaka 
staje się świadkiem niezwykłego wywodu, 
również na temat własnego życia, własnego 
pokręconego losu (J 4,1-42).

Jak twierdzi A. Pronzato: Jezus pede 
wszystkim daruje kobiecie „wodę żywą”. 
Pedstawia swoją propozycję i dopiero po 
wzbudzeniu silnego pragnienia, demaskuje 
ped kobietą jej winy. Nauyciel nie żąda 
zerwania, które pogrąży Samarytankę w pu-
stce. Najpierw uchyla dwi, otwiera bramę 
pełni i odcina wszelkie drogi, które prowadzą 
do nikąd.

Pan jest dobry. Pan rozmawia z cudzoziem-
ką, wskazuje jej drogę. Dobroć Pana wyzwala 
entuzjazm do ynienia dobra. Tak dzieje się 
w pypadku łowieka, który dzieli się z in-
nymi radością poznania Zbawiciela. Ten tytuł 

użyty jest tylko w tym jednym miejscu Ewan-
gelii Jana: „Wieymy już nie dzięki twemu 

opowiadaniu; sami bowiem słyszeliśmy 
i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem 
świata” (J 4,42). Wiara Samarytan poątkowo 
zbudowana na świadectwie kobiety, doznaje 
wzmocnienia pez osobiste doświadenie.  
Samarytanie pyjmują Pana Jezusa jako swe-
go Zbawcę, to znay uznają Jego pyjście jako 
coś, co nie ma nic wólnego z politynymi 
oekiwaniami Izrælitów na nadejście Mesja-
sza. 

Pan wskazuje drogę gesznikom. Py stud-
ni, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi 
Józefowi, Samarytanka odkrywa źródło życia.  
Jej niepokój, tęsknota za prawością, droga 
na skróty,  niewłaściwe wybory 
– są dziś powszechne.  Czy równie 
obecna jest radość łowieka z po-
znania Zbawiciela?
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