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Den samariska kvinnans möte med 
Herren Jesus avslöjar hur han bryter 
ner tre barriärer: etniska, sociala och 
religiösa.  

Historisk bakgrund
Palestina var vid tiden då Herren Jesus 
framträdde delat i tre provinser: Galiléen 
i norr, Judéen i söder och Samarien mel
lan dessa två. Resan från Judéen till Gali
léen kunde ta tre dagar (om den resande 
tog vägen genom Samarien) eller 6 dagar 
om man, för att undvika Samarien, kor
sade Jordanfloden, reste längs dess östra 
sida och sedan igen korsade floden norr 
om Samarien, och så kom till Galiléen. 
På grund av fiendskapen mellan judar 
och samarier tog många judar den längre 
sträckan för att undvika att passera ge
nom Samarien.

Fiendskapen mellan judar och 
samarier
Fiendskapen går tillbaka till 720 f Kr, 
när den assyriske kungen erövrade Sam
arien, deporterade israeliterna till Assy
rien (2 Kung 17:6) och förde människor 
från Babylonien och andra hedniska län
der och bosatte dem i Samariens städer 
för att ersätta israelerna, som det står i 
2 Kung 17:24. Blandäktenskap mellan 
främlingar och israeliter som hade und
gått att bli bortförda bidrog till spän
ningen mellan samarier och israeliter. 
Senare, under Esra och Nehemja, när is
raeliterna återvände från fångenskapen, 
önskade samarierna vara med i återupp
byggnaden av Jerusalems tempel, men 
de var föraktade och deras erbjudande 
blev hårdnackat tillbakavisat. 

Denna fiendskap ökade 450 f Kr, när 
Jojada, son till översteprästen Eljashiv, 
gifte sig med en dotter till horoniten 
Sanvallat (Neh 13:28). När han vägrade 
skilja sig från sin utländska hustru för
bjöds han att träda in i Herrens tempel 
i Jerusalem. Han blev förledd av San
vallat att bygga ett speciellt tempel för 

samarierna på toppen av berget Gerizim. 
Från den tiden tillbad samarierna på sitt 
eget berg och blev ytterligare föraktade 
av judarna. Samariernas religion lik
nade judarnas, men i flera nyckelfrågor 
gick de sin egen väg. De accepterade 
endast de första fem böckerna i Torah, 
och höll fast vid att berget Gerizim, 
inte Jerusalem, var den rätta platsen att 
tillbe Gud. De vidhöll också att det var 
på berget Gerizim Gud hade uppmanat 
Abraham att offra sin son Isak (jämför 
1 Mos 22:2). Som jude är Jesus därför 
i ett område som är i konflikt med och 
separerat från judarna. Och på grund av 
skilda åsikter om renhetslagarna åt inte 
samarierna och judarna tillsammans. 
Allt detta spelar en roll i diskussionen 
mellan Jesus och den samariska kvinnan. 

En kvinna kommer för att hämta 
vatten
Detta är en situation som man kan hitta 
varje dag på miljontals platser över hela 
världen. Vatten är det som är nödvändigt 
för att överleva. Vatten är till och med 
viktigare än mat. Gott och rent vatten 
är en fråga om hälsa och överlevnad. 
Där vattnet är förorenat går sjukdom 
och fattigdom hand i hand. I dag saknar 
fortfarande omkring 884 miljoner män
niskor i vår värld tillgång till rent vatten. 
Vattenhämtning är ett hårt arbete som 
tar mycket tid och görs mest av kvin
nor. UNICEF konstaterar: ”Tillgång till 
vatten på nära håll ökar kvinnors möj
ligheter och kvinnors rättigheter i ut
vecklingsländerna.” När rent vatten inte 
erbjuds av samhället måste kvinnorna gå 
långa sträckor för att finna rent vatten. 
Så var också fallet på Jesu tid. Kvinnan 
kom för att hämta vatten.

Brunnen
Jesus var på resa med sina lärjungar från 
Judéen i söder till Galiléen i norr. I stället 
för att undvika Samarien (som de flesta 
judar skulle ha gjort) valde han den kor

tare vägen som gick genom Samarien. 
De kom till en stad i Samarien som het
te Sykar, som låg nära öknen där Jakobs 
källa (omkring 100 meter djup) låg, nära 
det landområde som Jakob hade gett sin 
son, Josef (Joh 4: 5–6; 1 Mos 48:22). 
Trött satt Jesus vid källan, medan hans 
lärjungar gick in till staden för att köpa 
mat. Det var samma källa som där Isak 
mötte Rebecka och Jakob mötte Rakel 
(1 Mos 24:11, 29:10). 

Händelsen
Jesus, en törstig man på en öde plats en 
mycket het dag, lägger fram sitt eget be
hov för en samarisk kvinna, ber henne 
om något att dricka. Kvinnan frågar för
vånat varför han ber henne: Han är jude, 
medan hon är samarier; han är man, hon 
är kvinna. Jesus inleder samtalet med en 
begäran och hon fortsätter med sina egna 
frågor. En dialog har börjat. Hon har 
goda kunskaper om sin egen tradition 
och talar direkt om de grundläggande 
skillnaderna mellan judar och samarier. 
Men Jesus, som ignorerar etniska, reli
giösa och sociala barriärer, svarar: ”Om 
du visste vad Gud har att ge och vem det 
är som säger till dig: Ge mig något att 
dricka, då skulle du ha bett honom, och 
han skulle ha gett dig levande vatten.” 
“Herre” invänder kvinnan, ”du har inget 
att hämta upp det med och brunnen är 
djup. Varifrån tar du då det levande vatt
net? Skulle du vara större än vår fader Ja
kob som gav oss brunnen och själv drack 
ur den?” Jesus ignorerar hennes fråga och 
försöker dra hennes uppmärksamhet till 
den andliga meningen i hans ord: ”Den 
som dricker av det här vattnet blir törstig 
igen. Men den som dricker av det vatten 
jag ger honom blir aldrig mer törstig.” 
Mycket ivrig replikerar kvinnan: ”Herre, 
ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir 
törstig och behöver gå hit efter vatten.” 
Fastän hon ännu inte kan förstå den 
andliga dimensionen, är hon djupt rörd 
av det respektfulla sätt som Jesus talar till 
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henne. Jesus ber henne att gå och hämta 
sin man och sanningsenligt svarar hon 
att hon inte har någon man.

Synderska eller?
Den samariska kvinnan har ofta por
trätterats som en synderska. Men denna 
uppfattning behöver undersökas. Vi 
känner till åtskilliga avsnitt i Gamla tes
tamentet och från berättelsen om Rut 
att när en man dog utan barn var det en 
plikt för hans närmaste släkting att gifta 
sig med änkan. Det är möjligt att män
nen, som denna kvinna haft, tvingades 
på henne efter det att tidigare män dött, 
en efter en. Mannen som hon nu levde 
med kan mycket väl ha varit en nära 
släkting som tagit hand om henne och 
nekat att legalisera relationen. Hon kan 
ha varit ”mer offer än syndare”. Efter 
insikten att Jesus är medveten om hen
nes situation, hälsar hon honom som en 
man av Gud, ”Herre, jag ser att du är en 
profet”, säger hon. Då hon har upptäckt 
att Jesus inte är en vanlig man, vill hon 
veta hans uppfattning om det judiska/
samariska problemet i fråga om tillbed
jan. När kvinnan sedan anförtror Jesus 
sin tro på den kommande Messias, blir 
hans svar: ”DET ÄR JAG, den som talar 
till dig.” Han kallar sig själv vid samma 
namn som Gud använde om sig själv när 
han talade till Mose: JAG ÄR (2 Mos 
3:14). Lärjungarna blir förvånade när 
de återvänder till brunnen och finner 
att Jesus talar med en samarisk kvinna; 
men de säger inget. Efter att själv ha 
mött Messias och druckit av det levande 
vattnet som han ger, glömmer kvinnan 
allt om sin vattenkruka och skyndar in 
i staden för att dela de goda nyheterna 
med sina samariska vänner.

Det levande vattnet
Det ”levande vatten” som Jesus erbju
der omtalas också i Gamla testamentet:  
”Jublande skall ni ösa vatten ur rädd
ningens källor” (Jes 12:3), ”Ty mitt 
folk… har övergett mig, källan med 
det friska vattnet” (Jer 2:13). Innebör
den i detta är att kallelsen Jesus ger till 
den samariska kvinnan var densamma 
som Guds kallelse till sitt folk i Gamla 
testamentet. Den är också hans kallelse 
till oss i dag: ”Glöm det som förut var, 
tänk inte på det förgångna. Nu gör jag 
något nytt. Det spirar redan, märker ni 
det inte? Jag gör en väg genom öknen, 
strömmar i ödemarken.” (Jes 43:18–19, 

1917 års översättning) Efter mötet med 
Jesus lämnade den samariska kvinnan 
sitt tidigare ”ökenliv”. Sedan hon tagit 
del av hans levande vatten, blev hon 
en missionär för andra och bar mycket 
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Böndagskommittén i egypten som arbetat fram materialet ”srömmar i öknen”.

Frågor att samtala kring
•	 Vilka	förändringar	sker	gradvis	i	den	samariska	kvinnan	under	hennes	möte	

med Jesus? Kan du komma ihåg ett tillfälle då du var övertygad om din stånd
punkt och sedan ändrade uppfattning?

•	 Hur	skulle	du	beskriva	den	samariska	kvinnan	i	slutet	av	berättelsen? 

•	 Känner	du	någon	som	är	lik	den	samariska	kvinnan? De andra samarierna, 
som drogs till Jesus på grund av kvinnans vittnesbörd, bad honom att stanna 
hos dem. Accepterade Jesus deras inbjudan? med vilket resultat? (Joh 4:3941). 
Dela vittnesbörd om kvinnor som åstadkommit förändring i ert samhälle.

frukt. Liksom hon är vi kallade att dricka 
det levande vattnet och leva ett fruktbä
rande liv här och nu. Fundera över några 
av nedanstående frågor och reflektera i 
grupper:

Översatt och bearbetat av den svenska Världsböndagskommittén.


