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Исус и учениците Му пътували през Самария. Те 
дошли до град Сихар.



Там имало един кладенец, където хората от Сихар 
ходели да черпят вода. Яков, бащата на 
Израилтяните, бил изкопал този кладенец много 
преди това.



Вероятно времето било горещо. Изморен от пътя, 
Исус седнал до кладенеца, докато учениците Му 
отишли в града за да купят храна.



Исус останал сам –
но не за дълго. Една 
жена, която живяла 
в Сихар дошла да 
почерпи вода. “Дай 
Ми да пия”, казал и 
Исус.



Жената била учудена. 
“Как може Ти, който 
си Юдейн, да искаш 
от мен, Самарянката, 
вода?”, попитала Го 
тя. По това време, 
Юдеите и Самаряните 
не се обичали!



Вероятно тя била 
още по-учудена, 
когато Исус и 
казал: “Ако знаеше 
Кой Съм Аз, ти 
щеше да искаш от 
Мен да ти дам 
жива вода”.



Жената казала на 
Исус: “Господине, 
Ти нямаш нищо, с 
което да извадиш 
водата от 
кладенеца. От къде 
ще вземеш тази 
жива вода? Ти по-
велик ли си от 
нашия отец Яков, 
който ни е дал 
кладенеца...?”



“Който пие от тази вода пак ще ожаднее”, казал Исус 
на жената. “Но който пие от водата която Аз ще му 

дам, никога няма да ожаднее. 
Водата, която Аз ще му дам... 

ще се превърне в извор от 
вода, която ще извира за 
вечен живот”. “Господине, 

дай ми от тази вода...”, 
казала жената.



Исус казал на жената да отиде и да доведе съпруга 
си. “Нямам съпруг”, отговорила жената. Исус и 
казал: “Вярно е, че нямаш съпруг. Имала си 5 
съпруга досега, а този, с който сега живееш не 
ти е съпруг”. 



Жената рaзбрала, че Исус е пророк. Тя се опитала да 
спори с Него за това, къде трябва хората да се 
покланят: В Ерусалим, или в Самария. Исус казал, 
че истинските поклонници се покланят на Отец с 
дух и истина.



“Аз знам, че Месия ще доиде”, казала жената на 
Исус. “Когато Той доиде, Той ще ни обясни всичко”. 
Исус и казал: “Аз съм Месията”. Точно тогава се 
върнали и учениците Му. Жената оставила стомната 
си до кладенеца и се върнала в града.



“Елате да видите Човека, Който ми каза всичко, 
което някога съм правила”, 

казала жената на хората 
от Сихар. “Може ли Той 
да е Христос?” Хората 
дошли при Исус, за да Го 

видят.



Междувременно, учениците казали на Исус да яде. 
Но Той им казал: “Моята храна е да върша волята 
на Този, Който Ме е изпратил и да свърша делото 
Му”. Неговото дело било да доведе хората при Него.



Много от Самаряните повярвали в Него, поради 
думите на жената. Те помолили Исус да остане с тях 
и Той останал там 2 дни. Още много хора 

повярвали 
поради думите 
на Исус. Те 
казали: “Ние 
самите чухме 
и вече знаем, 
че това 
наистина е 
Христос, 
Спасителят 
на света”.



“Твоето Слово носи светлина” 
Псалм 119:130
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Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. 
След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16
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