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Jeesus ja Tema jüngrid olid reisil läbi Samaaria 
maal.  Nad tulid linna nimega Sikar.



Seal oli kaev, kus inimesed Sikarist võtsid 
joogivett.  Jaakob, Iisraeli isa, oli kaevanud 
kaevu ammust ajast.



Varakult pärastlõunal oli ilmselt päikseline ja soe.  
Väsinult, Jeesus istus kaevu juures ning samal ajal 
jüngrid läksid Sikari et osta toitu.



Jeesus oli üksinda - aga 
mitte kaua.  Naine, kes 

elas Sikaris tuli vee 
järgi.  "Anna mulle 

juua," Jeesus
ütles talle.



Naine oli üllatunud.  "Kuidas on võimalik, et te, kes 
olete juut, küsib juua minult, Samaaria naisest?" 

ütles ta.  Neil päevil, juudid
ei olnud suhetes

samaarlastega!



Ta oli tõenäoliselt 
veelgi rohkem 
üllatunud, kui Jeesus 
ütles: "Kui sa tead kes 
ma olen, siis paluks 
minust elavat vett."



Naine ütles 
Jeesusele: "Härra, 
teil ei ole midagi 
millega vett kätte 
saada, ja samuti kaev 
on sügav.  Kust siis sa saad 
seda elavat vett?  Kas oled 
suurem kui meie isa Jaakob, 
kes andis meile kaevu...?"



"Kes joob käesoleva vett
saab janu jälle:" Jeesus ütles 
naisele.  "Aga kes  jooks vett, 

mis ma talle annan ei kunagi
ole janune.  Vett, mida mina 

annan ... muutub temas  
purskkaevuks igaveseks

eluks."  " Härra, anna
mulle seda vett ..."

naine ütles.



Jeesus küsis naisest et minna ja kutsuda oma 
abikaasale.  "Mul ei ole abikaasa" naine vastas.  "Sul 
on olnud viis abikaasat," ütles Jeesus.  "Ja see, kes 
sinul nüüd on ei ole sinu abikaasa."



Naine tunnistas, et Jeesus oli prohvet.  Ta püüdis  
Temaga, vaielda selle üle, kus peaks teenida 
Jumalat: Jeruusalemmas või samaarlase püha mäes.  
Jeesus ütles et tõsi palvetajad kummardavad Isa 
vaimus ja tões.



"Ma tean, et Messias on tulemas," naine ütles 
Jeesusele.  "Kui ta tuleb, siis Ta ütleb meile kõike."  
"Mina, kes räägin sinuga olen ta:" Jeesus ütles talle.   
Siis jüngrid tulid tagasi.  Naine jättis oma kallist 
vee poti sinna ja läks tagasi linna.



"Tulge, vaatage meest, 
kes rääkis mulle kõike 

asju, mis ma kunagi olen 
teinud," naine rääkis 

meestele Sikaris.  "Kas 
see on Kristus?"  
Mehed lahkusid
linnast ja läksid 

vaatama
Jeesust ise.



Vahepeal jüngrid ütlesid Jeesusele et süüa.  Aga 
Jeesus ütles: "Minu toit on teha tema tahtmist, kes 
mind on saatnud, ja lõpetama tema tööd."  Tema töö 
oli tuua inimesed Jumalale.



Mitmeid 
samaarlasi 

uskusid teda,  
naise sõnadel.  

Nad palusid 
Jeesust jääda 
nendega, ja ta 

viibis seal kaks 
päeva.



Paljud uskusid,  
Jeesuse enda 

sõnadest.  Nad 
ütlesid: "... 

Kuulsime ise ja 
teame, et see 
on tõepoolest 

Messias, 
maailma 

Päästja."



Naine Kaevu Juures

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist

On leidud

Johannese Ev. 4

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust." 
Laulud 119:130



Lõpp



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda. 

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti.
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi:

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen.
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16
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