
Spotkania biblijne: Ewangelia Janowa 

4. Jezus i Samarytanka przy studni, czyli o moich ucieczkach od wiary

• Rozmowa z Samarytanką przy studni Sychar/Sychem (4,5-42)

- Samarytanka: postać tak ukształtowana w J, by ukazać pewien typ człowieka, który w 
wyniku spotkania z Jezusem jest zaproszony do wiary w Niego
- temat: jak dochodzi się do wiary i jakie przeszkody mogą stać na drodze
- zawiązanie akcji: opryskliwa odpowiedź kobiety na prośbę Jezusa o wodę 
→ Jezus NIE wchodzi w konfikt na tym poziomie (!), ale mówi, co może jej dać: „wodę 
życia” (4,10n - nieporozumienie: woda ze strumienia?)
- próba ucieczki od rozmowy/relacji w konfikt narodowy-patriotyczny 4,11: Czy Ty jesteś 
większy od ojca naszego Jakuba? (ironia Janowa: Jezus przecież jest większy)
→ Jezus znowu NIE wchodzi w tę dysputę, ale wyjaśnia „wodę życia” 
- zainteresowanie kobiety na poziomie doczesnym (nie będę musiała chodzić po wodę...)
- Jezus pogłębia temat: pytanie o męża → odpowiedź-„półprawda” → Jezus daje poznać, że 
zna całą jej prawdę (!) → Jezusowi nie przeszkadza ta prawda o jej życiu dalekim od ideału, 
w doprowadzeniu jej do wiary (uznanie i wyznanie tej prawdy jest częścią tego procesu!)
- kobieta skonfrontowana z prawdą ucieka, zasłania się kwestami religijnymi (!!!) (4,19nn)
→ Jezus znowu NIE daje się zbić z tropu (fzyczne miejsce kultu nie ma znaczenia)
- ostatnia próba ucieczki kobiety: odległa przyszłość, w której przyjdzie Mesjasz (4,25)
→ Jezus: „Ja Jestem” konfrontuje kobietę z wezwaniem do wiary TERAZ

- wiara Samarytan (4,39), ALE: dzięki osobistemu kontaktowi z Jezusem (4,40)
-  motyw zastąpienia: kult w Świątyni → kult w Duchu i prawdzie
- kontrast między bardziej otwartą wiarą Samarytan, a mniej głęboką wiarą 
mieszkańców Jerozolimy (2,23-25) i Nikodema

• Drugi znak w Kanie (4,43-54) – uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

- wiara urzędnika na słowo Jezusa (4,50) oraz wiara jego i rodziny po cudzie (4,53)
[kontrast z niewystarczającą wiarą mieszkańców nie oddających szacunku prorokowi we 
własnej ojczyźnie – 4,44]


