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İsa ve öğrencileri Samiriye’den geçiyorlardı.  
Samiriye’nin Sihar şehrine geldiler.



Orada Sihar halkının içme suyunu çektikleri bir kuyu 
vardı.  İsrail’in babası Yakup uzun zaman önce bu 
kuyuyu kazmıştı.



Muhtemelen güneşli ve sıcak bir öğle vaktiydi.  
Öğrencileri Sihar’a yiyecek almaya giderlerken 
İsa da kuyunun yanında oturdu.



İsa yalnızdı ama 
uzun bir süre için 

değil.  Sihar'da 
yaşayan bir kadın 

kuyudan su
çekmeye geldi.

İsa “Bana su
ver” dedi.



Kadın şaşırdı. “Nasıl bir Yahudi olup ta benden, bir 
Samiriyeli kadından su istersin? dedi. O günlerde 

Yahudilerin Samiriyelilerle
ilişkileri yoktu.



İsa ona “Eğer benim 
Kim olduğumu 
bilseydin benden 
yaşam suyu isterdin” 
dediğinde kadın 
herhalde daha çok 
şaşırmıştır.



Kadın İsa’ya 
“Efendim su çekecek 
bir şeyin yok, kuyu da 
derin.  Yaşam suyunu nereden 
bulacaksın?  Bu kuyuyu bize veren atamız 
Yakup’tan daha mı büyüksün?" diye sordu.



İsa kadına “Bu sudan içen 
tekrar susar”, dedi. “Ama 

Benim vereceğim sudan içen 
bir daha susamaz.  Benim 

vereceğim su içinde yaşam 
fışkıran bir pınar olacak.”  
Kadın, “Efendim bu sudan 

bana verin....”, dedi. 



İsa kadına gidip kocasını çağırmasını söyledi.  Kadın 
“Kocam yok” dedi.  İsa kadına “Beş kocan oldu” dedi,  
“Şimdiki adam kocan değil.”



Kadın İsa’nın bir peygamber olduğunu fark etti.  İsa 
ile Tanrı’ya nerede tapınılması gerektiği hakkında 
tartışmaya çalıştı.  Yeruşalim’deki Kutsal Dağda mı 
yoksa Samiriyede’kinde mi?  İsa, “Gerçek imanlılar 
Tanrı’ya ruhta ve gerçekte taparlar”, dedi. 



Kadın, İsa’ya, “Mesih’in geleceğini biliyorum”, dedi.  
“O geldiğinde bize her şeyi bildirecek.”  “Seninle 
konuşan ben O’yum”, dedi İsa.  Sonra öğrencileri 
geri geldi.  Kadın pahalı su testisini kuyunun yanında 
bırakıp kente gitti.



Kadın
Sihar’daki 
insanlara

“Gelin yaptığım 
Her şeyi bana 

söyleyen adama 
bakın” dedi.  

“Mesih olabilir 
mi?”  İnsanlar  
kentten çıkıp 

İsa’yı görmeye 
gittiler.



Bu arada Öğrencileri İsa’ya yemek yemesini 
söylediler.  Ama İsa onlara “Benim yemeğim Beni 

gönderenin isteğini yapmak ve O’nun işini 
tamamlamaktır”, dedi.  O’nun işi insanları

Tanrı’ya getirmektir.



Birçok Samiriyeli, kadının anlattıklarından dolayı
İsa’ya inandı.  İsa’ya yanlarında kalmalarını söylediler, 

İsa da iki gün
orada kaldı.  Daha
birçokları İsa’nın
kendi sözlerinden

dolayı iman etti.
Onlar “Kendimiz
işittik ve bu
gerçekten
dünya’nın
Kurtarıcısı
Mesih’tir”,
dediler. 



“Kuyunun Yanındaki Kadın”

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye

Yuhanna 4

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.” 
Mezmur 119:130
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Son



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır.

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 
yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 

sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 
günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi.

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin. 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun! 
Yuhanna 3:16
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