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Kraina tranzytu

	 Panie,	czy	chcesz,	a	powiemy,	żeby	ogień	spadł	z	nieba	i	zniszczył	ich? – czytając te mocne słowa, trudno 
w pierwszej chwili skojarzyć je z Ewangelią. A jednak. Tak apostołowie Jan i Jakub zwracają się do Jezusa 
po tym, jak mieszkańcy pewnego miasta samarytańskiego odmówili im gościny. Powodem było to, że  
Nauczyciel z uczniami zmierzał do Jerozolimy (por. Łk 9,51-56). 

 Fragment ten nie tylko wskazuje na genezę przydomku, który nadano synom Zebedeusza  
(Boanerges – Synowie Gromu), ale przede wszystkim znakomicie ilustruje wrogość, która przez wieki nara-
stała pomiędzy Żydami i Samarytanami. 

 Aby zrozumieć trudną koabitację dwóch narodów żyjących tak blisko siebie, trzeba cofnąć się pra-
wie o trzy tysiące lat. To wtedy, po śmierci króla Salomona, izraelskie królestwo rozpada się na dwie części –  
północną i południową. Z czasem stolicą części północnej zostaje miasto Samaria. Tę nazwę przejmie  po 
najeździe Asyryjczyków w 722 roku przed Chr., cały region położony między Galileą a Judeą.

 Historia Samarii – górzystej krainy rozciągającej się pośrodku Ziemi Obiecanej pomiędzy Morzem 
Śródziemnym a Doliną Jordanu – to dramat podziału, deportacji i religijnej schizmy. Na terenach Samarii, 
po najeździe Asyryjczyków, którzy deportowali kwiat narodu, osiedlono innych mieszkańców Mezopo-
tamii. Od przesiedleńców, którzy tu zamieszkali – Samarytan – definitywnie odcięli się mieszkańcy Judy, 
kiedy powrócili z niewoli babilońskiej. 

 A potem było już tylko gorzej… 

 W tę wrogość z właściwą sobie delikatnością wchodzi Pan Jezus, który idąc do (z) Jerozolimy, 
często wybiera krótszą, ale trudniejszą drogę prowadzącą przez centrum Samarii. Więcej – nie tylko nie 
omija odwiecznych wrogów swoich pobratymców, dla których już samo określenie „Samarytanin” było in-
wektywą, lecz wprost wskazuje mieszkańców tej krainy jako przykład do naśladowania (por. Łk 10,30-37). 
Święty Jan Ewangelista szczegółowo opisuje scenę spotkania Jezusa z Samarytanką, która ostatecznie stała 
się wzorem i świadkiem wiary.

 Zapraszam zatem na wspólną wędrówkę po górzystej Samarii, choć to wspólne wędrowanie nie 
będzie wcale łatwe! Podobnie jak nie jest łatwa dla człowieka wierzącego wędrówka przez życie pełne puła-
pek i pokus. Na szczęście w tej drodze będą nam towarzyszyć prorocy, ewangeliści i sam Jezus, który siedząc 
przy studni, pełen uprzedzającej życzliwości, czeka, by pokrzepić nas wodą życia. 

 Na naszych łamach witam, oprócz stałych autorów, Barbarę Strzałkowską, która opowiada 
o dawnej i współczesnej Samarii, Dorotę Nowakowską, która podzieliła się z nami fragmentem swojej 
książki Biblijni	detektywi	Starego	i	Nowego	Testamentu	oraz księży: Waldemara Prondzińskiego, Krzysztofa  
Malczewskiego i Piotra Libiszewskiego.

 Wobec tego zachęcam do wyruszenia w głąb Samarii i życzę owocnej lektury.

ks. Piotr Przyborek
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DATA PODPIS

Staraj się być ze swej strony przykładem dla wszystkich wierzących w słowach, w sposobie bycia, w miłości w wierze i czystości. Czytaj 
pilnie [Pismo Święte], zachęcaj do dobrego, nauczaj. Staraj się wypełniać wszystkie twoje obowiązki poświęcając się im całkowicie, 
tak by wszyscy widzieli twój wyraźny postęp. Uważaj na siebie samego i na to, co głosisz. Bądź we wszystkim wytrwały - a tak 
postępując zbawisz i siebie samego, i tych, którzy cię słuchają. 

1 Tm 4,12-13. 14-16

5.06.2018 r.
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             Historia Zbawienia; Pięcioksiąg; Prorocy; Księgi Mądrościowe; 

Bohaterowie Starego Testamentu: Estera, Tobiasz i Judyta; Instytucje Biblijne; 

Ewangelia Świętego Jana; Ewangelie Synoptyczne; Dzieje Apostolskie i Listy Katolickie; 

Życie i Pisma Świętego Pawła; Apokalipsa; Wprowadzenie do nauki Ojców Kościoła; 

Ojcowie Kościoła – Kustosze depozytu wiary.
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REKLAMA W GALILEI

Starsza siostra
Ksiądz Piotr Przyborek: 

Tysiąc lat przed Chrystusem 

król Dawid zdobył Jerozolimę, 

wybudował w niej pałac i uczy-

nił ją stolicą swojego królestwa. 

Jego syn – Salomon – wzniósł 

świątynię i utwierdził władzę  

królów pochodzących z dyna- 

stii Dawidowej. Niestety, nie-

długo po śmierci Salomona  

królestwo rozpada się na dwie  

części: północną, tj. Królestwo  

Izraela (obejmujące obszar Ga-

lilei i Samarii), i południową 

– Królestwo Judy. Dlaczego tak 

się stało i jakie były skutki tego  

podziału?

Barbara Strzałkowska: 

W starożytności siłą królestw  
zawsze była jedność. Z chwilą po-
działów czy sporów wewnętrznych 
królestwo stawało się słabe. Histo-
ria zna wiele takich przykładów, jak 
choćby dzieje starożytnego Egiptu. 
Podobnie było również w przy-
padku biblijnego Izraela. Okres tzw.  
zjednoczonego królestwa trwał 
krótko, od końca XI w. do ok. 930 r.  
przed Chr., a więc przypadł na rzą-
dy Saula, Dawida i Salomona. Po  
śmierci ostatniego z tych władców,  
w latach trzydziestych X w. przed 
Chr., doszło do podziału monarchii, 
który prawdopodobnie był konse-
kwencją wewnętrznych konfliktów. 
Biblia, dokonując interpretacji teo-
logicznej tego wydarzenia (1 Krl 11), 
wskazuje ów podział jako skutek 
grzesznego życia Salomona. Wpraw-
dzie ten wielki władca zbudował 

Świątynię Jerozolimską i był naj-
mądrzejszym z królów Izraela – jed-
nak jego mądrość miała zwykłe 
ludzkie ograniczenia. Panowanie 
Salomona naznaczyła przecież mi-
łość do kobiet. Miał on wiele żon, 
a w większości były to poganki. 
Chcąc się im przypodobać, przy-
zwalał na bałwochwalstwo i wzno-
szenie świątyń pogańskim bożkom. 
Dlatego Pan zapowiedział Salo-
monowi, iż wyrwie królestwo  
z ręki jego syna i da jego słudze.  
Okazał się nim najzdolniejszy spo-
śród sług królewskich, zarząd-
ca robót, Jeroboam, syn Nebata  
Efraimity. Jego bunt przeciw  
Salomonowi zapowiedział Achiasz  
z Szilo. Proroctwo zawarte jest 
w obrazie płaszcza, który prorok 
dzieli na dwanaście części. Dziesięć 
przeznacza dla Jeroboama, jedynie 
dwie zostawia Roboamowi – syno-
wi Salomona. Taki podział rzeczy-
wiście nastąpił. Księgi Królewskie 
mówią, że Salomon, dowiedziawszy 
się o próbie przejęcia władzy, usiło-
wał zabić Jeroboama, ten jednak rato-
wał się ucieczką do Egiptu i ukrywał 
się na dworze faraona Szeszonka aż 
do śmierci ostatniego władcy zjed-
noczonego Izraela. Po jego śmier-
ci państwo północne, a więc owych 
dziesięć pokoleń, odłączy się wsku-
tek wojny wewnętrznej. Jednak u ge-
nezy podziału z jednej strony będzie 
Jeroboam, sługa królewski, z dru-
giej – Roboam, syn króla Salomona. 
To oni ostatecznie podzielą Izrael 
między sobą na Królestwo Północ-
ne i Południowe, Izrael i Judę.

Biblijne Księgi Królewskie, re-

lacjonując tę historię, a także 

prorocy, Amos czy Micheasz, 

ukazują Królestwo Północne 

jako schizmatyckie. Dlaczego?

Utworzenie monarchii w biblijnym 
Izraelu u początków wiązało się 
z pragnieniem naśladowania in-
nych narodów. Po okresie 
sędziów nastał czas, kiedy 
mówiono: Niech	 Pan	 Bóg	
da	 nam	 króla,	 żebyśmy	

byli	 silni	 jak	 inne	 narody. 
Nazywanie Północy „kró-
lestwem schizmatyckim” 
jest konsekwencją tego, że 
za prawowierną realizację 
idei monarchii w Izra-
elu uznawano jedynie kró-
lestwo zjednoczone – ze 
stolicą w Jerozolimie i z je-
dyną świątynią. Podział, 
który nastąpił, niósł 
za sobą ryzyko na  
poziomie religij- 
nym i politycz- 
nym. 
To drugie zrealizowało  
się w upadku, który miał 
miejsce niedługo po czasach 
wspomnianych proroków, 
np. Amosa. Inne ryzyko  
związane z kwestią religij-
ną dało o sobie znać jeszcze 
wcześniej: owa „schizma-
tyckość” państwa północne-
go miała wyraźny kontekst 
religijny. Podzielone króles- 
two bardzo szybko zaczęło  
oddalać się od Świątyni Jero- 
zolimskiej, która miała stano-
wić centrum życia religijne-
go Izraela i serce tego narodu, 
jego podstawowe odniesienie. 
Podział monarchii spowodo-
wał, że na północy zaczęły po-
wstawać inne, odszczepieńcze 
względem Jerozolimy sanktu-
aria, w których lokalna ludność 

„dziesięciu pokoleń” czciła u siebie 
Boga Jedynego, JHWH. Te sank-

dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW, kierownik Katedry 
Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW, 
wieloletni wykładowca i popularyzator Pisma Świętego w różnych 
miejscach w Polsce; w latach 2008-2013 sekretarz Stowarzyszenia  
Biblistów Polskich; konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski  
ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek; członek komitetu redakcyjne-
go „La Revue Biblique”; autorka i redaktor naukowy książek biblijnych 
oraz artykułów naukowych, ceniony przewodnik pielgrzymek po  
Ziemi Świętej i krajach biblijnych

Rozmowa z Barbarą Strzałkowską


