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Katecheza
Pierwszym etapem kierownictwa jest wypowiedzenie wszystkiego, czym penitent żyje: obaw, lę-
ków, rozczarowań, poczucia winy, pragnień, oczekiwań, nadziei. Te wszystkie doświadczenia są 
bowiem miejscem działania Boga w jego życiu. Kierownik duchowy odpowiednimi pytaniami 
winien wytworzyć przestrzeń, która pozwoli penitentowi się otworzyć. 
Celem werbalizacji przeżywanych uczuć jest nie tylko dostarczenie pewnych informacji kierow-
nikowi duchowemu. Jeden ze współczesnych myślicieli stwierdza, że to, co nie zostało wypowie-
dziane, nie istnieje. Już przez samo wypowiedzenie penitent zaczyna określać, lepiej rozumieć 
i rozeznawać wszystko, czym żyje. Inaczej w naszym przeżyciu wygląda doświadczenie, które 
zostało ukryte w nas samych, a całkiem inaczej wypowiedziane przed drugim człowiekiem. Wy-
powiadanie sprawia, że wzrasta wolność wobec przeżycia, co może przynieść ulgę i wewnętrzny 
pokój. Chroni nas także przed dwoma niebezpieczeństwami: z jednej strony przed dramatyzo-
waniem czy nawet demonizowaniem negatywnych uczuć, z drugiej zaś przed banalizowaniem 
i pomniejszaniem ich wagi. 
Tak więc celem werbalizacji uczuć jest ich obiektywizacja. Jak bez pomocy lustra nie można 
zobaczyć swojej twarzy, podobnie bez pomocy drugiego człowieka nie można ujrzeć swojego 
duchowego oblicza. To, co widzimy sami, analizując swoje przeżycia psychiczne i duchowe, win-
no zostać poddane rozeznaniu. Trzeba mieć świadomość, że subiektywna pewność, osiągnięta 
nawet w wielkim stopniu, może być zwodnicza. Werbalizacja doświadczeń duchowych zakłada 
rozbudzenie życia wewnętrznego.
To, co człowiek przeżywa aktualnie, ma związek z całą jego historią i doświadczeniami. Kierow-
nik powinien zatem poznać duszę nie tylko w teraźniejszym jej stanie, ale także jej przeszłość, 
przynajmniej w ogólnych zarysach. Powinien znać zasadniczą linię jej stosunku do Boga: z jed-
nej strony linię łaski, jaką nakreślił w niej Duch Święty, główne w aspiracjach i dążeniu ku dobru, 
sposób rozumienia ideału, wysiłki i ich rezultaty, a z drugiej strony konkretną linię minionego 
życia z niewiernościami, upadkami, nałogami, a może i całymi okresami odejścia od Boga.
Jeżeli wypowiedź osoby korzystającej z kierownictwa byłaby wybiórcza i  fragmentaryczna, to 
rozeznanie ze strony kierownika będzie niepełne, a może nawet zniekształcone. Kierownik, po-
siadając pewną duchową intuicję i doświadczenie, wyczuje niespójność wypowiedzi, ale wobec 
zamknięcia penitenta jest bezsilny. Próba nacisku w takiej sytuacji przynosi zwykle skutki prze-
ciwne: poczucie zagrożenia i większe zamknięcie.
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Ale nawet penitent posiadający pewne trudności w wypowiadaniu siebie, jeżeli zależy mu na 
rozwoju swojego życia duchowego, łatwo pokona lęk w kontakcie z kierownikiem duchowym, 
rozumie bowiem, iż całkowita szczerość jest symbolem jego rzeczywistego otwarcia się na Boga.
Kierownik duchowy natomiast winien sobie uświadamiać, że on także wypowiada się nieustan-
nie swoim zachowaniem, dawanymi radami, uwagami. W kierownictwie duchowym zaanga-
żowana jest bowiem nie tylko sama sfera rozumu kierownika, jego intelekt, ale cała jego oso-
bowość: charakter, historia życia, sfera emocjonalna oraz wszystkie jego psychiczne i duchowe 
pragnienia i potrzeby. Tak więc nawet jeśli nie będzie mówił wprost o sobie do swoich peniten-
tów, to jednak jego osobowość ujawni się pośrednio w jego reakcjach.
Dlatego też ogromnie ważne jest dobre poznanie samego siebie przez kierownika duchowego: 
winien on być świadomy zarówno swoich zalet i doświadczenia duchowego, jak i swoich ogra-
niczeń oraz braków. Trzeba najpierw dobrze uporządkować siebie samego w  relacji do Boga 
i bliźnich, aby móc pomagać innym. Kierownik duchowy pełni podobną rolę w życiu peniten-
ta, jak ją wyraził Jan Chrzciciel przed Chrystusem: potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniej-
szał. W kierownictwie duchowym ma wzrastać więź penitenta z Bogiem, jego ludzka i duchowa 
dojrzałość oraz samodzielność. Jeżeli kierownik zajmowałby zbyt wiele miejsca w świadomości 
i uczuciowości penitenta, może sobą przesłonić Boga i w ten sposób hamować jego duchowy 
i emocjonalny wzrost. Dzieje się to zazwyczaj, gdy pomiędzy kierownikiem a penitentem zatra-
ca się naturalny dystans na rzecz dominacji relacji uczuciowej.

br. Roman Rusek OFMCap

Pytania do refleksji indywidualnej lub wspólnotowej:
•  Czy umiem spokojnie wysłuchać drugiego człowieka, zawieszając własny osąd podczas słu-

chania?
•  Czy moje wypowiedzi są szczere i nie ma w nich dwuznaczności?
•  Czy jestem otwarty na słuchanie zwierzeń innych?
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Medytacja biblijna
Przybył więc 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 zaczerp-
nąć 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 nawza-
jem. 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 zbawie-
nie 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. Rze-
kła 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 przy-
szli 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. (J 4, 5-30).

Rozważanie
w. 5 (Jezus) przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które 
niegdyś dał Jakub synowi swemu, Józefowi.
Droga Jezusa z Judei do Galilei wiedzie przez Samarię. Po drodze wstępuje On do miasta sa-
marytańskiego Sychar, które w  tradycji biblijnej Starego Testamentu znane jest jako Sychem. 
Samaria stanowiła część królestwa północnego. Po upadku tego królestwa w 722 r. przed Chr. 
wielu mieszkańców zostało deportowanych do Asyrii. W ich miejsce Asyryjczycy osiedlili pięć 
narodów pogańskich, którzy zmieszali się z rdzennymi mieszkańcami. W ten sposób kult Boga 
Jahwe został zmieszany z kultem pięciu bóstw pogańskich
Po powrocie Judejczyków z niewoli babilońskiej mieszkańcy Samarii chcieli mieć swój udział 
w odbudowie świątyni jerozolimskiej. Jednak jako nieczyści zostali odrzuceni przez Judejczy-
ków pod wodzą Ezdrasza. W ten sposób dochodzi do schizmy. Samarytanie budują swą własną 
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świątynię na Górze Garizim oraz jako podstawę swej wiary przyjmują Torę – tzw. Pięcioksiąg 
samarytański. W ciągu historii narasta ogromna niechęć i nienawiść pomiędzy Żydami i Sama-
rytanami.
Ewangelista podkreśla, że Jezus przybywa w pobliże pola, które Jakub dał swemu synowi Józe-
fowi. Z Księgi Jozuego dowiadujemy się, że w miejscu tym Józef został pochowany (Joz 24,32). 
W  ten sposób św. Jan łączy osobę Jezusa z  wielkimi patriarchami Narodu Wybranego. Józef 
ratuje swą rodzinę i Naród Wybrany przed głodem, zaś Jakub udziela błogosławieństwa swym 
synom, którzy stoją u podstaw dwunastu pokoleń Izraela.
w. 6 Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej 
godziny. 
Miejsce spotkania Jezusa z kobietą z Samarii zostaje określone najpierw jako „źródło” Jakuba, 
a w późniejszej narracji jako „studnia”. W tradycji Starego Testamentu studnia była ważnym 
miejscem spotkania. Rebeka zostaje spotkana najpierw przy studni przez sługę Abrahama i staje 
się później żoną Izaaka. Przy studni Jakub spotyka swą przyszłą żonę Rachelę. Także przy stud-
ni Mojżesz poznaje swą żonę Seforę. Na tej podstawie możemy wnioskować, że motyw studni, 
z której wypływa źródlana woda to symbol pierwszej miłości i zaślubin. Studnia jest także sym-
bolem Tory – Prawa, z której wypływa wszelka życiowa mądrość. Orygenes w swym komenta-
rzu pisze o „studni świętych Pism”, do których człowiek powinien przychodzić każdego dnia, 
aby czerpać wodę Ducha i donieść do swego domu pełny dzban. Św. Jan podkreśla, że Jezus jest 
zmęczony podróżą i siada przy studni, a nawet niejako na studni będąc jej zwieńczeniem. Go-
dzina szósta oznacza południe. 
w. 7-9 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 na-
pić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. 
Ewangelista nie podaje nam imienia rozmówczyni Jezusa, lecz ogólnie stwierdza, że jest to „ko-
bieta z Samarii”. Staje się ona w ten sposób reprezentantką schizmatyckiego ludu Samarii. Jezus 
pozostaje sam z kobietą, gdyż uczniowie poszli do miasta w celu zakupienia żywności. Jezus jako 
pierwszy rozpoczyna z kobietą rozmowę prosząc ją, aby podała mu wody do picia. Pragnie, aby 
kobieta ugasiła Jego pragnienie, chociaż wie, że sam ma moc ugasić wszelkie pragnienie tych, 
którzy przychodzą do studni. Można więc powiedzieć, że przy studni Jakubowej mamy do czy-
nienia ze spotkaniem dwóch pragnień: pragnienia Boga i pragnienia człowieka. Jezus wyrażając 
swoje pragnienie i rozpoczynając dialog z kobietą łamie wszelkie bariery etniczne i obyczajowe. 
Kobieta odpowiada na prośbę Jezusa wielkim zdziwieniem i niezrozumieniem.
w. 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». 
Jezus kieruje uwagę kobiety na „dar Boży”, który w Starym Testamencie jawi się jako Tora wio-
dąca do mądrości i zbawienia. Jezus utożsamia w swej wypowiedzi „dar Boży” z „wodą żywą” 
wskazując, że jest nim z  jednej strony Słowo Jezusa prowadzące do życia, z drugiej zaś Duch 
Święty – Paraklet, który działając w sercach ludzkich doprowadza ich do pełnej prawdy i do życia 
wiecznego. Wyrażenie „żywa woda” jest odniesione do wody bieżącej w rzece lub wypływającej 
ze źródła. Jezus zwraca uwagę kobiety na jej pragnienie i na jej potrzeby podkreślając, że On sam 
jako Dar Boga i Dawca wody żywej jest w stanie zaspokoić najgłębsze ludzkie pragnienia.
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w. 11-12 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 stud-
nię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?»
Samarytanka nie rozumie głębi wypowiedzi Jezusa. Wskazuje ona na trudności w czynności 
czerpania wody z głębokiej studni. Nie potrafi zrozumieć, w jaki sposób Jezus ze studni zaczerp-
nie wody żywej. Zestawia ona dar proponowany przez Jezusa z darem Jakuba – utożsamianym 
z tradycją Patriarchów i Prawem. 
w. 13-14 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».
Słowa Jezusa mogą być lepiej zrozumiane w  kontekście starotestamentalnej Księgi Syracha, 
gdzie przemawia upersonifikowana Mądrość stwierdzając: Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć 
będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć (Syr 24,21). Jezus jawi się jako ktoś większy niż Mą-
drość, gdyż jest Dawcą wody, która zaspakaja wszelkie pragnienie i prowadzi do życia wieczne-
go. Darem, który Jezus udziela po swym zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu jest dar Ducha 
Świętego. Dzięki niemu Słowo Jezusa może w całej pełni zamieszkać w sercach wierzących i stać 
się źródłem kojącym ludzkie pragnienie szczęścia i życia w wieczności.  
w. 15-18 Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czer-
pać. 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». 
Słowa Jezusa skłaniają kobietę samarytańską do wyrażenia prośby o wodę, po której całkowicie 
zostaje ugaszone pragnienie. Jest ona gotowa przyjąć dar Jezusa, gdyż rodzi się w niej pragnie-
nie życia wiecznego. W odpowiedzi Jezus objawia Samarytance jej grzech. Jezus pragnie, aby 
kobieta przyprowadziła do Niego swego męża. Tym mężem jest Bóg, który zawarł przymierze 
ze swym ludem, jednak przez bałwochwalstwo i idolatrię został zdradzony przez swój lud. Alu-
zja Jezusa do pięciu mężów może nawiązywać do pięciu bóstw, które czczone były na terenie 
Samarii. Mimo posiadania pięciu mężów, kobieta nie czuje szczęścia i zaspokojenia. Zaczyna 
to coraz bardziej rozumieć w rozmowie z prawdziwym Oblubieńcem. Pojmuje, że faktycznie 
pragnie czegoś innego, niż tego, czego szukała i znalazła wcześniej. Zostaje ona zaproszona do 
odkrywania źródła życia i Tego, który kocha i pragnie być miłowany. 
w. 19-20 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».
Kobieta rozpoznaje w Jezusie proroka, który może rozstrzygnąć spór pomiędzy Samarytana-
mi i Żydami dotyczący miejsca właściwego kultu Boga. Według Pięcioksięgu samarytańskie-
go miejscem budowy ołtarza po przybyciu z niewoli babilońskiej powinna być Góra Garizim. 
W tradycji samarytańskiej w 10 przykazaniu mowa jest o czci, która powinna być oddawana 
Bogu na Górze Garizim. Po schizmie Samarytanie budują alternatywną świątynię na tej górze 
i w tym miejscu oddają cześć Bogu, w odróżnieniu od Judejczyków, którzy odbudowują świąty-
nię jerozolimską. Miejsce, w który oddawana jest cześć Bogu staje się źródłem głębszego podzia-
łu i nienawiści pomiędzy Samarytanami i Żydami.
w. 21-24 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, 
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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».
W swojej odpowiedzi Jezus w sposób zdumiewający wyklucza zarówno Górę Garizim jak i Jero-
zolimę jako miejsce kultu. Zapowiada on nowy sposób składania czci Ojcu w Duchu i Prawdzie. 
Aż dwukrotnie wiąże ten nowy kult z nadejściem godziny. Termin „Godzina” odgrywa ważną 
rolę w koncepcji teologicznej czwartej Ewangelii. Rzeczownik „Godzina” występuje w czwartej 
Ewangelii 26 razy. Poza nielicznymi przypadkami rzeczownik ten ma głęboki sens teologiczny. 
Janowa „Godzina” może oznaczać jakiś okres czasu, w którym dokonuje się wydarzenie zbaw-
cze. Św. Jan przez zastosowanie tego wyrażenia stwarza w swojej narracji pewne napięcie, które 
polega na oczekiwaniu momentu nadejścia jakiegoś ważnego wydarzenia. 
Jezus podkreśla, że zbawienie bierze początek od Żydów. Naród ten został przez Boga wybrany 
i otrzymał obietnicę, że z niego wyjdzie Mesjasz – Zbawiciel całego świata. Jezus identyfikuje 
się ze swym narodem podkreślając, że jest on dziedzicem obietnicy dla wszystkich narodów. 
Jezus poucza, że nowy kult nie będzie związany z żadnym miejscem, lecz będzie sprawowany 
w Duchu i w Prawdzie. Jezus staje się nową i jedyną Świątynią, w której może odbywać się kult 
w Duchu i w Prawdzie. Taki kult przybliża do Boga każdego czciciela. Wyrażenie „Bóg jest Du-
chem” określa działanie Boga w świecie. Wyrażenie to jest paralelne do innych Janowych okre-
śleń takich jak np. „Bóg jest światłością” (1 J 1,5), „Bóg jest miłością” (1 J 4,8).
w. 25-26 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».
W odpowiedzi kobiety zostaje wyrażone oczekiwanie Samarytan na Mesjasza, który zwany jest 
Tahebem. Jest to postać mająca wspólne cechy z Mojżeszem. Nie ma natomiast nic wspólnego 
z Mesjaszem Dawidowym. Taheb był w rozumieniu Samarytan objawicielem prawdy i odno-
wicielem zerwanej relacji grzesznika z Bogiem. Stąd zrozumiała staje się postawa Jezusa, który 
w dialogu z kobietą objawia jej grzech i daje nadzieję na jego uleczenie poprzez cześć oddawaną 
Bogu w Duchu i prawdzie.
Jezus objawia swą godność mesjańską używając w swej odpowiedzi formuły „ja jestem”. W chry-
stologii czwartej Ewangelii formuła ta odgrywa bardzo ważną rolę, pojawia się siedmiokrotnie 
w  tekstach, w  których Jezus opisuje siebie podkreślając istotne cechy w  odniesieniu do swej 
funkcji zbawczej: Ja jestem chlebem życia (J 6,35.41.48); Ja jestem światłem świata (J 8,12); Ja 
jestem bramą owiec (J 10,7.9); Ja jestem dobrym pasterzem (J 10,11.14); Ja jestem zmartwych-
wstanie i  życie  (J 11,25); Ja jestem drogą i  prawdą, i  życiem  (J 14,6); Ja jestem prawdziwym 
krzewem winnym (J 15,1).
W postaci absolutnej formuła „ja jestem” nie zawiera żadnego orzecznika, lecz występuje w spo-
sób niezależny. W  tekście czwartej Ewangelii możemy spotkać jej zastosowanie siedem razy. 
W naszym tekście Jezus kończy swój dialog z kobietą samarytańską stwierdzając: Ja jestem, któ-
ry z tobą mówię. Starotestamentalnym tłem dla tej formuły może być tekst z Wj 3,14, w któ-
rym Bóg objawia swoje imię Mojżeszowi: Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY 
JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. 
w. 27-30 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 powie-
dział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego.
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Uczniowie, którzy zastają Jezusa na rozmowie z  kobietą samarytańską wykazują zdziwienie. 
Choć nie wypowiadają żadnego słowa, to jednak nie potrafią zrozumieć Mistrza, który łamie 
wszelkie konwenanse. W źródłach żydowskich znane są teksty zakazujące wszelkich rozmów 
mężczyzny z kobietą (nawet swoją własną żoną) na ulicy. W tekstach tych mamy także informa-
cję, że mężczyzna nie mógł nawet pozdrowić kobiety na ulicy. Jezus nie zważa jednak na te zwy-
czaje pokazując swą postawę otwarcia wobec każdego człowieka. Pozostawienie przez kobietę 
pustego dzbana przy studni symbolizuje zerwanie ze swoją przeszłością. Jezus staje się dla niej 
źródłem wody życia zaspakajającej jej wszelkie pragnienie. Niepotrzebny jest jej już dzban do 
wody, po której zawsze odczuwa się pragnienie, gdyż znalazła Źródło życia i szczęścia wieczne-
go. Samarytanka staje się świadkiem spotkania z Jezusem opowiadając o Nim swoim rodakom. 
Jej słowo świadectwa staje się impulsem dla mieszkańców Samarii do wyjścia z miasta ku osobie 
Jezusa. 

Medytacja
Jezus siedzący przy (na) studni Jakuba w samo południe jest spragniony Miłości. W obrazie 
tym Ewangelista poucza nas, jak bardzo Bóg pragnie zaspokoić największe pragnienie ludzkiego 
życia. Pragnienie Boga i pragnienie człowieka spotykają się w całym blasku Dnia. W całej swej 
wrażliwości na potrzeby człowieka Bóg pragnie być dla niego źródłem wiecznego życia i szczę-
ścia. W pragnieniu Boga widać oblicze zatroskanej Matki, która dostrzega niebezpieczeństwa 
czyhające na jej dziecko. Widać także oblicze miłosiernego Ojca, który pochyla się nad słabością 
i grzechem człowieka pragnąc jego nawrócenia. Spotkanie pragnienie Boga z pragnieniem czło-
wieka owocuje radością i pokojem. W spotkaniu tym wierzący ma świadomość, że kocha i jest 
kochanym. Bóg przychodzi do serca człowieka jako Oblubieniec i  rozkwita w  nim ogrodem 
duchowych kwiatów: miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wier-
nością, łagodnością i opanowaniem (Gal 5,22-23). Wierzący jest tak zachwycony spotkaniem 
ze swym Oblubieńcem, że staje się świadkiem swego doświadczenia w otaczającym go świecie 
osób. Jego świadectwo wiedzie innych do Źródła Życia i Miłości. Prowadzi wszystkich do Boga 
otwierając przed nimi najpiękniejszą Księgę Objawienia Bożej Miłości, jaką jest Pismo Święte. 
Bardzo pięknie wyraża tę prawdę Orygenes - wielki znawca Pisma Świętego:
Pamiętaj, że jeśli będziesz wytrwały w czerpaniu wody, dniem i nocą medytując nad świętymi 
księgami w poszukiwaniu wyższego i duchowego znaczenia, wówczas bądź pewny, że ty również 
zawrzesz małżeństwo godne Boga, ponieważ znajdując się obok wody, słowo Boże pochwyci 
Cię i połączy się z tobą, i staniesz się jednym duchem z nim w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. 
Amen.

Na podstawie rozważania ks. Mirosława Stanisława Wróbla z Instytutu Nauk Biblijnych KUL 
Jana Pawła II w Lublinie opracował Tomasz Duszyc OFMCap


