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ŚWIATOWY DZIE Ń MODLITWY 2014 – EGIPT 
 

TEMAT: STRUMIENIE NA PUSTYNI 
STUDIUM BIBLIJNE 

 
 

SAMARYTANKA: Jan 4:1-41 
 

Spotkanie Samarytanki z Panem Jezusem ujawnia przełamanie trzech barier: rasowej, 
społecznej i religijnej.  

 
1.  Tło Historyczne 
 
Za czasów Pana Jezusa Palestyna była podzielona na trzy prowincje: Galileę na północy, 
Judeę na południu i Samarię między nimi. Podróż z Judei do Galilei mogła trwać 3 dni 
(jeżli się podróżowało przez Samarię) lub 6 dni, jeżeli omijając Samarię, przekroczyło się 
rzekę Jordan i wędrowało się wzdłuż jej wschodniego brzegu, potem ponownie 
przekroczyło rzekę na północ od Samarii i przeszło do Galilei. Z powodu wrogości 
między Żydami i Samarytanami wielu Żydów wybierało dłuższą drogę, aby nie 
przekraczać Samarii.  
 
(a) Wrogość między Żydami i Samarytanami  
 
Początki takiego stanu datuje się na rok 720 p.n.e, gdy król Assyrii zajął Samarię, 
deportował Izraelitów do Assyrii (II Księga Królewska 17:6), sprowadził ludzi z 
Babylonu i innych krajów pogańskich i osiedlił ich w miastach Samarii, aby zastapili  
Izraelitów, jak napisano w II Księdze Królewskiej 17:24. Małżeństwo między 
obcokrajowcami i Izraelitami, którzy uciekli z niewoli przyczyniło się do napięć między 
Samaratynami i Izrealitami.  
 
Później, gdy pod panowaniem Ezry i Nehemiasza Izraelici powrócili z niewoli, 
Samarytanie chcieli brać udział w odbudowaniu świątyni w Jeruzalem; ale pogardzono 
nimi i ich oferta została zdecydowanie odrzucona. Ta wrogość narosła, gdy w 450 r p.n.e 
Menassa, syn Eliashiba wysoki ksiądz, poślubił córkę Sanballata Horonite (Nehemiasz 
13:28), ale gdy nie zgadzał się na rozwód, nie pozwolono mu zbliżyć się do świątyni 
Jeruzalem. Później Sanballat namówił go, aby zbudował specjalną świątynię dla 
Samarytan na szczycie Góry Gerizim. Od tego czasu Samarytanie modlili się na swojej 
górze, po czym byli wzgardzeni przez Żydów. Religia Samarytańska bardzo 
przypominała Judaizm, ale w kwestiach zasadniczych jego wyznawcy poszli swoją 
droga. Zaakceptowali tylko pierwsze pięć ksiąg Tory i nalegali na to, aby Góra Gerizim, 
a nie Jeruzalem, stała się oficjalnym miejscem czczenia Boga. Twierdzili też, że Bóg 
poprosił Abrahama, aby ofiarował swego syna, Izaaka na Górze Gerizim, a nie na górze 
Moria, jak napisane w Genesis 22:2.  
 
Samarytanie nalegali, aby mogli czcić jednego Boga w Samarii, Żydzi nalegali, aby 
można się było modlić się tylko w świątyni w Jeruzalem. Jezus jako Żyd jest dlatego w 
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rejonie, będącym w konflikcie z Żydami i jest od nich oddzielony. Z powodu prawa 
dotyczącego czystości rytualnej i koszernego jedzenia, Samarytanie i Żydzi nie jadali 
razem. To wszystko będzie miało znaczenie dla dyskusji między Jęzusem i Samarytanką.  
  
(b) Kobieta przychodzi czerpać wodę. 
 
Tak, z taką sytuacją można się spotkać w tysiącu miejsc na całym świecie. Woda jest 
żywiołem niezbędnym do życia, w różnych sytuacjach. Woda jest nawet ważniejsza niż 
pokarm. Dobra, czysta woda jest warunkiem zdrowia i życia. Tam, gdzie nie mamy 
dostepu do wody, rozwijają się choroby i bieda. Dobre zdrowie jest bezpośrednio 
powiązane z posiadaniem czystej wody. Dzisiaj, 884 mln ludzi na świecie nie ma dostępu 
do czystej wody. Noszenie wody to ciężka praca, czasochłonna i najczęściej 
wykonywana przez kobiety. UNICEF twierdzi: Dostęp do lokalnych źródeł wody daje 
kobietom wiecej możliwości i więcej praw w rozwijających się krajach. Gdzie 
społeczność nie udostępnia czystej wody, kobiety muszą przemierzać wiele kilometrów, 
aby zdobyć czystą wodę. Tak też było w czasach Jezusa. Kobieta przychodzi po wodę.  
 
2. Okazja   
 
Jezus podróżował ze swymi uczniami z Judei na południu do leżącej na północy Galilei. 
Zamiast ominąć Samarię (jak większość Żydów by zrobiła) wybrał krótką trasę, która 
wiedzie przez Samarię. Przybyli do miasta w Samarii, zwanego Sychem, położonego w 
pobliżu pustyni, gdzie znajdowała się studnia Jakuba ( o głębokości 100 m) w pobliżu 
ziemi, którą Jakub ofiarował swojemu synowi, Józefowi (Jan 4: 5-6; Genesis 48: 22). 
Wyczerpany Jezus usiadł koło studni, podczas gdy jego uczniowie poszli do miasta kupić 
trochę jedzenia. Była to ta sama studnia, gdzie Izaak spotkał Rebekę, a Jakub spotkał 
Rachelę (Genesis 24:11, 29:10).  Była to szósta godzina ( południe) czas, gdy miejsce 
było zwykle opuszczone z powodu upału. Odniesienie do szóstej godziny jest powiązane 
z Jezusem - i tylko jeszcze raz występuje w Nowym Testamencie, na Kalwarii. W 
południe, na krzyżu z boku Jezusa polała sie krew i woda.(Jan 19). Godzina mogłaby być 
odniesieniem do momentu śmierci Jezusa i tego, co dla nas zrobił, oddając siebie jako 
wodę życia.  
 
3. Wydarzenia 
 

� Jezus, spragniony człowiek na pustyni w gorący dzień okazuje Samarytance 
swoją potrzebę, prosząc ją o picie.  

�   Kobieta zaskoczona pyta, dlaczego on ją prosi, przecież jest Żydem, a ona 
Samarytanką, on jest mężczyzną, a ona kobietą. Jezus rozpoczyna rozmowę swoją 
prośbą, a ona kontynuuje zadając dalsze pytania. Rozpoczął się dialog. Ona jest 
świadoma swojej tradycji i mówi bezpośrednio o zasadniczych różnicach między 
Żydami i Samarytanami.  

� Jednak Jezus - ignorując rasowe, religijne i społeczne bariery odpowiada: 
„Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy sama 
prosiłabyś go, i dałby ci wody żywej”.  
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� „Panie, - sprzeciwia się kobieta - nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka. 
Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego 
Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił?!” 

� Jezus ignorując jej pytanie, próbuje zwrócić jej uwagę na duchowe znaczenie jego 
słów: „Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, 
którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki”. Kobieta wielce podekscytowana 
odpowiada: „Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by 
czerpać wodę”.  

� Chociaż Samarytanka nie rozumie jeszcze wymairu duchowego, jest głęboko 
poruszona tym, z jakim szacunkiem Jezus się do niej zwraca.  

� Jezus prosi ja, aby zawołała męża, a ona odpowiada szczerze, że nie nie ma męża.  
� Samarytanka jest często przedstawiana jako pożądliwa grzesznica. Jednak ten 

punkt widzenia wymaga wyjaśnienia. Wiemy z kilku rozdziałów Starego 
Testamentu, i z historii Rut, że gdy żonaty mężczyzna zmarł bezdzietnie, 
obowiązkiem jego najbliższego krewnego było poślubić wdowę. Możliwe, że 
kolejni mężowie tej kobiety musieli ją poslubiać po śmierci poprzednika. 
Mężczyzna, z którym obecnie żyła, mógł równie dobrze być jej bliskim krewnym, 
wykorzystującym ją, ale nie chcącym legalizować ich związku. Mogła być  
,, bardziej ofiarą grzechu, niż grzesznicą''. 

� Widząc, że Jezus zna jej sytuację, wita go jako Boga: ,, Panie, widzę żeś prorok''.  
� Odkrywając, że Jezus nie jest zwykłym człowiekiem, sprawdza, jakie ma zdanie 

na temat oddawania czci przez Żydów i Samarytan: ,, Ojcowie nasi na tej górze 
oddawali Bogu cześć ( w swojej Świątyni, zburzonej w 129 p.n.e) wy zaś 
mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać''. 

� Niektóre komentarze kontrastują z historią Nikodema, faryzeusza odwiedzającego 
Jezusa w nocy z Samarytanką. Jezus rozpoczyna swoją misję od żydowskiej 
społeczności i idzie dalej z misją przechodząc przez Samarię.  

� Kiedy kobieta wyznaje Jezusowi swoją wiarę w oczekiwanego Mesjasza, on 
odpowiada: ,,JA, który mówię z tobą, JESTEM nim. (Exodus 3:14) 

� Po powrocie do studni, uczniowie są zaskoczeni widząc Jezusa rozmawiającego z 
Samarytanką, jednak nic nie mówią.  

� Po spotkaniu Mesjasza i wypiciu wody żywej, którą On daje, kobieta zapomniała 
swojego dzbana na wodę i rusza szybko do miasta, aby podzielić się dobrą 
nowiną z innymi Samarytanami.  

 
4. Woda żywa oferowana przez Jezusa 
  
O ,,wodzie żywej'' jest również wzmianka w Starym Testamencie: ,, I będziecie czerpać z 
radością ze zdrojów zbawienia '' (Izajasz, 12:3); ,, Gdyż mój lud ...mnie, źródło wód 
żywych, opuścili'' (Jeremiasz 2:13).  
Należy rozumieć to tak, że wołanie Jezusa do Samarytanki, jest takim samym jak Boga 
do ludzi w Starym Testamencie. Jest takie samo, jak Jego wołanie do nas dzisiaj:  
 
  „Nie wspominajcie dawnych wydarzeń,  

a na to, co minęło, już nie zważajcie! 
Oto ja czynię rzecz nową! 
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Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?  
Tak, przygotowuję na pustyni drogę 
rzeki na pustkowiu”. ( Izajasz 43:18-19) 

 
Po spotkaniu Jezusa, Samarytanka zostawiła swoją przeszłość pustynną i napiwszy się 
Wody Żywej, stała się misjaonarką dla innych. Podobnie jak ona, jesteśmy wzywani do 
picia Wody Żywej i prowadzenia owocnego życia w teraźniejszości.  
 
Zastanówcie się nad kilkoma pytaniami i spróbujcie rozważać w grupie: 
 
5. Pytania 
 
(1) Jakie zmiany zachodzą stopniowo w Samarytance, gdy spotyka Jezusa? Czy 

pamiętasz chwilę, gdy byłaś przekonana o swoim stanowisku, a potem jednak 
zmieniłaś zdanie?  

(2) Jak byś opisała Samarytankę pod koniec historii? Czy znasz kogoś podobnego do 
Samarytanki?  

(3) Inni Samarytanie, którzy przybyli do Pana Jezusa dzięki świadectwu kobiety, 
namawiają go, aby z nimi został. Czy Jezus przyjmie ich zaproszenie? Z jakim 
rezultatem? (Jan: 4: 39-41). Podzielcie się świadectwem kobiet przynoszącym zmiany 
w waszej społeczności.  

(4) Zapewnienie, że „ten jest prawdziwie Zbawicielem świata” (Jan 4:42) wystepuje 
również w 1 Jan 4:14 „A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako 
Zbawiciela świata”. Jakie są dzisiaj implikacje dla tego stwierdzenia ?  
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ŚWIATOWY DZIE Ń MODLITWY 2014 – EGIPT 
 

TEMAT: STRUMIENIE NA PUSTYNI 
 

MATERIAŁ DODATKOWY: UCIECZKA DO EGIPTU 
 

Genesis 42:1-7, 46:1-7, Mateusz 1:18-21, 2:13-20 
 
W poprzednich latach mieliśmy przyjemność modlić się z elementami różnych kultur – 
Papui Nowej Gwinei, Kamerunu, Malezji i Francji. Jednak w odróżnieniu od tych 
krajów, Egipt odegrał w Biblii ważną rolę, a jego historia sięga czasów dużo przed 
czasami biblijnymi.  
 
Chcemy tu zaproponować dwie historie biblijne, związane z historią Egiptu. W Starym 
Testamencie Egipt był miejscem ucieczki od suszy i głodu dla Jakuba i jego rodziny pod 
rządami Józefa. W Nowym Testamencie stał się miejscem ucieczki od dzieciobójstwa dla 
Pana Jezusa i jego rodziny pod rządami Heroda.  
 
Według Agencji Narodów Zjednoczonych ds Uchodźców, Egipt nadal przyjmuje 
uchodźców. Obecnie nasz kraj przyjmuje uchodźców wojennych z Sudanu, Somalii i 
wielu innych krajów. Sytuacja uchodźców jest krytyczna, często nie mają wsparcia 
społecznego. Z tego historycznego miejsca w Biblii chcemy zastanowić się nad naszą 
chrześcijańską rolą w byciu „strumieniem na pustyni” dla ludności, która naprawdę 
doświadcza „suszy”.  
 
Chrześcijanie (głównie wyznania koptyjsko ortodoksyjnego, ale również katolicy i 
protestanci) stanowią dwanaście procent z 80 milionowej populacji Egiptu. Jesteśmy 
dumni, że jesteśmy Egipcjanami, ale mimo naszego bogatego dziedzictwa i aktualnej 
otwartości, oraz chęci niesienia pomocy ludziom w potrzebie, to do Pana Boga zwracamy 
się o ochronę i schronienie.  
 
Część 1 
 
Przeczytajcie Genesis 42:1-7 i 46:1-7 
 
Józef, którego bracia sprzedali kupcom w drodze do Egiptu (Genesis 37:25-28) 
przeistoczył się ze skrzywdzonego młodzieńca w zarządcę Egiptu - prawej ręki faraona. 
Teraz mógł pomóc swej rodzinie, dokładnie kiedy najbardziej tej pomocy potrzebowali, 
ucieczki dla wiernych Boga.  
 
Dyskusja: 

1. Jaką rolę odegrał Bóg w tej podróży? Jakie Bóg miał plany dla swego ludu? 
 
2. Jakie jest stanowisko waszego kraju wobec uchodźców? Czy znacie jakichś 

uchodźców? Przed czym uciekają: wojną, przemocą, prześladowaniem 
religijnym, wykorzystywaniem, przemocą domową, nękaniem?  
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Część 2 
 
Przeczytajcie Mateusza 1:18-21 i 2:13-20   
 
Kiedy zazdrosny Król Herod poczuł, że jego królewska chwała była zagrożona przez 
narodziny dziecka, podjął radykalne kroki. Rozkazał zabić wszystkich chłopców poniżej 
dwóch lat.  
 
Dyskusja: 
 

1. Jak Bóg przemówił do Józefa? Jak Bóg do nas dzisiaj przemawia?  
 

2. Polecenie, aby ruszyć dalej jak tylko minie niebezpieczeństwo było tak jasne, jak 
instrukcje Boga do podjęcia ucieczki. Czy kiedykolwiek byłyście w potrzebie 
szukania schronienia? Czy znalazłyście je? Czy udało się wam po tym ruszyć 
dalej?  

 
3. Czy wasz kościół lub społeczność jest miejscem schronienia? Komu możecie 

zaoferować schronienie? Jaki rodzaj schronienia?  
 
Modlitwa 
 
Panie Boże nasze schronienie, chwalimy Cię, ponieważ jesteś silny, niezmienny i 
niezawodny. Pomóż nam szukać u ciebie oparcia w trudnych chwilach, i patrzeć ufnie w 
bezpieczne wieczne życie z tobą. Spraw, abyśmy byli czujni i otwarci na uchodżców 
potrzbujących pomocy, abyśmy umieli ofiarować przyjaźń i pomoc i abyśmy wskazali 
ich tobie, niezawodnej Skale dającej schronienie. W imię Jezusa. Amen.  
 
 

Tłumaczenie: Bożena Wiercińska 


