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1 Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο  
Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο 
Ιωάννης- 2 αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζεν, αλλ' οι μαθηταί 
αυτού- 3 αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθε πάλιν εις την 
Γαλιλαίαν.
4 Έπρεπε δε να περάση διά της Σαμαρείας.
5 Έρχεται λοιπόν εις πόλιν της Σαμαρείας λεγομένην Σιχάρ, 
πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ 
τον υιόν αυτού. 6 Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν 
κεκοπιακώς εκ της οδοιπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγήν. 
Ώρα ήτο περίπου έκτη.
7 Έρχεται γυνή τις εκ της Σαμαρείας, διά να αντλήση ύδωρ. 
Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Δος μοι να πίω. 8 Διότι οι μαθηταί 
αυτού είχον υπάγει εις την πόλιν, διά να αγοράσωσι τροφάς.
9 Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρείτις· Πως συ, 
Ιουδαίος ων, ζητείς να πίης παρ' εμού, ήτις είμαι γυνή 
Σαμαρείτις; Διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους 
Σαμαρείτας.
10 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Εάν ήξευρες την 
δωρεάν του Θεού, και τις είναι ο λέγων σοι, Δος μοι να πίω, συ 
ήθελες ζητήσει παρ' αυτού, και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων.
11 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, και το 
φρέαρ είναι βαθύ· πόθεν λοιπόν έχεις το ύδωρ το ζων; 
12 μήπως συ είσαι μεγαλήτερος του πατρός ημών Ιακώβ, όστις 
έδωκεν εις ημάς το φρέαρ, και αυτός έπιεν εξ αυτού και οι υιοί 
αυτού και τα θρέμματα αυτού;
13 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Πας όστις πίνει εκ 
του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν· 14 όστις όμως πίη εκ 

του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει 
διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις 
αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν 
αιώνιον.
15 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά 
να μη διψώ μηδέ να έρχωμαι εδώ να αντλώ.
16 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Ύπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου 
και ελθέ εδώ.
17 Απεκρίθη η γυνή και είπε· Δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο 
Ιησούς· Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα· 18 διότι πέντε άνδρας 
έλαβες, και εκείνος, τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου· 
τούτο αληθές είπας.
19 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι 
προφήτης. 20 Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος 
προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο 
τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν.
21 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται 
ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε 
προσκυνήσει τον Πατέρα.
22 Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε, ημείς 
προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρομεν, διότι η σωτηρία είναι 
εκ των Ιουδαίων.
23 Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί 
θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι 
ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν.
24 Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν 
πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.
25 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο 
λεγόμενος Χριστός· όταν έλθη εκείνος, θέλει αναγγείλει εις ημάς 
πάντα.
26 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι, ο λαλών σοι.
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