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Jezus i Jego uczniowie podróżowali 
przez Samarię. Przybyli do Sychar, 
stolicy Samarii.



Była tam studnia i ludzie z Sychar 
przychodzili, aby naczerpać pitnej 
wody. Studnię tę wykopał przed 
wieloma laty Jakub, ojciec 
wszystkich Izraelitów.



Wczesne popołudnie było 
najprawdopodobniej 
słoneczne i upalne.



Jezus usiadł zmęczony przy studni, 
podczas gdy uczniowie poszli do 
Sychar, aby kupić jedzenie.



Jezus został 
sam - ale 
nie na długo. 
Kobieta, która 
mieszkała w 

Sychar 
przyszła 
naczerpać 
wody.



„Daj mi pić,” 
powiedział do 
niej Jezus.



Kobieta była zaskoczona. „Jak
to ty, będąc Żydem,

prosisz mnie,
Samarytankę,

o picie?”
powiedziała

kobieta.



W tamtych czasach
Żydzi nie

utrzymywali
relacji z

Samarytanami!



Kobieta zapewne była 
jeszcze bardziej 
zaskoczona, kiedy 
Jezus powiedział, 
„Gdybyś wiedziała 
Kim jestem, 
poprosiłabyś mnie 
o wodę żywą.”



Kobieta 
odpowiedziała 
Jezusowi, „Panie, nie 
masz nic do naczerpania 
wody, a studnia jest głęboka.



Skąd weźmiesz tę 
wodę żywą? Czy jesteś 
większy niż nasz ojciec Jakub, 
który dał nam tę studnię…?”



„Ktokolwiek pije 
tę wodę, znów 
będzie pragnął,” 
odpowiedział 
Jezus kobiecie.



„Ale ktokolwiek 
pije wodę, którą 
Ja mu dam, nigdy 
nie będzie 
pragnął.



Woda, którą Ja 
dam… stanie się 
źródłem wody 
wytryskującej ku 
życiu wiecznemu.” 
„Panie, daj mi

tej wody…” 
powiedziała

kobieta.



Jezus powiedział kobiecie, aby 
poszła i zawołała swojego męża. 
„Nie mam męża,” odpowiedziała 
kobieta. „Miałaś pięciu mężów ,” 
powiedział Jezus. „A ten, którego 

teraz masz, nie
jest twoim

mężem.”



Kobieta stwierdziła, że Jezus jest 
prorokiem. Próbowała sprzeczać się 
z Nim na temat uwielbiania Boga. 
Jezus powiedział, że prawdziwi 
wielbiciele uwielbiają Ojca w duchu 

i w prawdzie. 



„Wiem, że ma przyjść Mesjasz,” 
powiedziała kobieta Jezusowi. 
„Kiedy On przyjdzie, wszystko 
nam wytłumaczy.”



Ja, który rozmawiam z tobą , 
jestem Nim,” odpowiedział Jezus. 
Właśnie w tym momencie uczniowie 
wrócili z zakupów. Kobieta zostawiła 
przy studni swój kosztowny dzban 
na wodę i pobiegła do miasta. 



„Chodźcie i zobaczcie człowieka, 
który powiedział
mi wszystko, co

uczyniłam,”
powiedziała

mieszkańcom
Sychar.



„Czy to nie jest Chrystus?” Ludzie 
przyszli, żeby
na własne oczy

zobaczyć
Jezusa.



W międzyczasie uczniowie prosili 
Jezusa, aby coś zjadł, ale Jezus 
powiedział, „Moim jedzeniem jest 

wypełniać wolę Tego,
który Mnie posłał i

dokończyć Jego
dzieła.”



Jego dziełem było przyprowadzenie 
ludzi do Boga.



Wielu 
Samarytan 
uwierzyło 
w Niego, 
z powodu 
świadectwa 
kobiety.



Prosili 
Jezusa, 
aby z nimi 
został. 
Jezus 
pozostał 
tam dwa 
dni.



I jeszcze 
więcej 
ludzi 
uwierzyło, 
słuchając 
Jego słów.



Powiedzieli, „… teraz sami
usłyszeliśmy

i wiemy, ...



... że On rzeczywiście jest 
Chrystusem,
Zbawicielem

świata.”



Kobieta Przy Studni

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii 

na podstawie

Jan 4

„Wykład słów Twoich oświeca.”
Psalm 119:30



Koniec



Ta biblijna historia mówi o naszym 
cudownym Bogu. On nas stworzył i pragnie, 

abyśmy Go poznawali.

Bóg wie, że robimy złe rzeczy 
i nazywa je grzechem. 

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał 
nas tak bardzo, że posłał Swojego Syna, 
Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 
ukarany za nasze grzechy. Potem Jezus 

powrócił do życia i wrócił do domu do Nieba! 
Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz Go o 

przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi! 
Przyjdzie i zamieszka w tobie teraz, a ty 

będziesz żył z Nim na zawsze.



Jeżeli chcesz odwrócić się od 
swoich grzechów, powiedz Bogu tak: 

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, 
a teraz znowu żyje. Proszę, przyjdź do 

mojego życia, przebacz mi moje grzechy, tak 
żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 
pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą 

na zawsze. Pomóż mi żyć dla Ciebie jako 
Twoje dziecko. Amen.

Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z 
Bogiem! Jan 3:16
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