
ДАЙ МИ ДА ПИЯ

Исус напуска областта на 
Юдея и върви към Галилея. 
Пътят Го води през Самария. 
По средата на деня, когато 
слънцето грее силно, изморен 
от пътя, Той сяда при кладене-
ца, построен преди 1700 годи-
ни  от Патриарх Яков. Исус е 
жаден, но няма с какво да вземе 
водата. Кладенецът е дълбок 35 
метра, както може да се види 
до ден днешен. 

Учениците Му са  отишли в 
селото, за да купят храна. Исус 
остава сам, когато пристига 
една жена със стомна, а Той се 
обръща към нея, за да Му даде 
да пие от водата. Това изобщо 
не е според обичайте на оно-
ва време: мъж, който заговаря 
непозната жена. Освен това, 
между Юдеи и Самарияни 
има разделения и религиозни 
предразсъдъци: Исус е юдейн, 
а жената  самариянка. Спорът, 
дори омразата между двата на-
рода има дълбоки корени, от 
исторически и политически 
произход. Между Него и нея 
има и още една морална прег-
рада: самариянката имала раз-
лични мъже и живеела в неуре-
дена ситуация. Може би затова 
тя не ходила с другите жени за 
водата сутринта или привечер, 
но в такъв необикновен час, на 
обяд. Може би искала да избяга 
коментарите на другите жени. 
Исус не спира пред никаква ба-
риера и започва диалог с тази 
чужденка. Иска да проникне в 
нейното сърце и й казва:

„Дай Ми да пия” 
Той е приготвил дар за нея, 

дара на живата вода. „Който е 

„Исус й казва: дай Ми да пия.” (Йоан 4:7)
жаден, да дойде при Мене и да 
пие”, ще каже по-късно в Йеру-
салимския храм (Йоан 7:37). Во-
дата е изключително ценна за 
всеки вид живот и се оказва още 
по-ценна в сухи земи, както  е 
Палистина.  Водата, която Исус 
иска да даде е „жива” вода, сим-
вол на Бог, Който е Баща и лю-
бов, на Светия Дух, на божестве-
ния живот, който Той ни донесе. 
Всичко това, което Той дарява е 
живо и служи за живота: Самият 
Той е „живият” хляб (виж 6:51), 
Словото дава живот (виж 5:25), 
Словото е Живот (виж 11: 25-26). 
Апостол Йоан ни разказва, защо-
то го е видял, че когато един от 
войниците прободе с копие реб-
рата Му, веднага „изтече кръв и 
вода” (19:34) - Исус дарява Себе 
Си изцяло. 

Исус, все пак, не се налага. 
Дори не упреква жената, зара-
ди неуреденото съжителство. 
Той, Който може да даде всич-
ко, моли, защото наистина има 
нужда от нейния дар:

„Дай Ми да пия” 

Исус моли, защото е умо-
рен, жаден. Той, Господарят 
на живота, става просяк, не 
крие своята истинска човеч-
ност. Иска, защото знае, че 
ако жената дари, ще може по-
лесно на своя ред да приеме.

С тази молба започва един раз-
говор, с обяснения, недоразуме-
ния, по-нататъшни разяснения, 
след които Исус може да открие 
Своята личност. Диалогът раз-
рушава издигнатите защитни 
бариери и води до откриване-
то на истината, на живата вода, 
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която Той е дошъл да даде. Жената 
оставя това, което в момента й е най-
скъпоценното, тоест своята стомна, 
защото е намерила много по-голя-
мо богатство, и бърза в града, за да 
започне от своя страна диалог с хо-
рата. И тя не се налага, просто раз-
казва това, което й се е случило. Раз-
казва своето преживяване и се пита 
относно човека, който е срещнала 
при кладенеца и който я е помолил:

„Дай Ми да пия” 
От тази страница на Евангелието, 

ми се струва, че можем да извлечем 
една поука за диалог между хрис-
тияните. Всяка година, през този 
месец, по-специално се подсещаме 
за необходимостта на този диалог. 
„Молитвената седмицата за едине-
нието на християните” ни подтиква 
да съзнаем скандалното разделение 
между християнските Църкви, кое-
то продължава от прекалено много 
години и ни кани да ускорим време-
то на дълбоко общение, което пре-
одолява всяка преграда, както Исус 
преодоля разделенията между Юде-
ите и Самаритяните. 

Разделението между християните 
е само едно от многото разделения, 
които срещаме в най-различните 
среди, където се намираме. Разде-
ления, предизвикани от недоразу-
мения, разногласия в семейството, 
в кооперацията, напреженията на 
работното място, неприязън към 
имигрантите. Преградите, които 
често ни разделят могат да бъдат от 
социален, политически или религи-
озен характер, или просто плод от 
различна култура и обичаи, които 
не умеем да приемем. Те отприщват 
конфликти между държави и наро-
ди, но също вражди между хората в 

квартала. Защо да не бъдем отворе-
ни за другия, както Исус, преодоля-
вайки различия и предубеждения? 
Защо да не се изслушваме, незави-
симо от начина на изразяване на 
другия, да не слушаме този, който 
иска от нас разбиране, помощ, вни-
мание? И в този, който е от против-
ната страна или произхожда от кул-
турна, социална, религиозна среда, 
различна от нашата, се крие Исус, 
Който се обръща към нас с думите:

„Дай Ми да пия”
И спонтанно ни идва да се сещаме 

за подобни думи, които Той изрече 
на кръста, както предава Евангели-
ето на Йоан: „Жаден съм” (Йоан 
19:28). Това е една от основните нуж-
ди на човека и изразява всяка друга 
нужда. Във всеки нуждаещ, безра-
ботен, самотен, странник, дори да 
е от друга вяра или без религиозни 
убеждения, дори враг да е, можем 
да разпознаем Исус, Който ни казва: 
„Жаден съм” и ни моли: „Дай ми да 
пия”. Евангелието казва, че е доста-
тъчно да предложим чаша вода на 
някой, за да получим от Бог награда 
(ср. Мат. 10:42), тоест, да започнем 
диалог, който ще доведе до братст-
вото.

И ние на наш ред можем да из-
разим нашите нужди, без да се 
срамуваме, че „сме жадни” или да 
поискаме: „Дай ми да пия”. Така 
ще може да започне искрен диалог 
и конкретно общение, без страх от 
различията, от риска да споделяме 
нашето мислене и да приемем  мис-
ленето на другия. Да разчитаме на 
способностите на този, който е пред 
нас, на стойностите, които притежа-
ва, въпреки че са скрити, както нап-
рави Исус, Който умя да разпознае в 
жената нещо, което Той не можеше 
да прави: да вземе вода.
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