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הם הגיעו לעיר .  ישוע והתלמידים שלו עברו דרך שומרון
.שנקראה שכם



-יעקב.  שם היתה באר שממנה שאבו אנשי שכם מים לשתיה
.חפר את הבאר זמן רב קודם לכן, האב של בני ישראל



.   שעות אחר הצהרים המוקדמות היו כנראה חמות והשמש זרחה
ישב ישוע ליד הבאר בזמן שתלמידיו הלכו לעיר , עייף מהמסע
.לקנות אוכל



אבל לא –ישוע היה לבד 
אשה  .  למשך זמן רב

שגרה בשכם הגיע  
תני לי .  "לשאוב מים

.אמר לה ישוע" ,לשתות



מבקש ממני לשתות  ,שיהודי אתה, איך אתה.  "האישה הופתעה
בימים ההם היהודים לא  .  היא אמרה"  ?ואני אשה שומרונית

.התערבו עם השומרונים



האשה כנראה הופתעה  
אפילו יותר כאשר ישוע  

אם היית יודעת  ", אמר לה
את היית מבקשת  , מי אני

."ממני מים חיים



,  האשה אמרה לישוע
אפילו דלי אין לך ,אדוני"

אם כן מאין לך , והבאר עמוקה
האם גדול אתה  ?  מים חיים

מיעקב אבינו שנתן לנו את  
"?....הבאר



כל השותה מן המים האלה יצמא  "
אבל .  "אמר ישוע לאישה" ,שוב

השותה מן המים אשר אני אתן לו 
המים שאתן לו  .  לא יצמא לעולם

יהיו בו למקור מים נובעים לחיי 
תן לי את  , אדוני."  "עולם
.אמרה האשה...." המים



ענתה " ,אין לי בעל.  " ישוע אמר לאישה שתלך ותקרא לבעלה
וזה שיש לך .  "אמר ישוע" ,היו לך חמישה בעלים.  "האישה

."כעת איננו בעלך



היא ניסתה להתחיל להתוכח  .  האישה הבינה שישוע היה נביא
: עם ישוע בקשר למקום בו יש להשתחוות בפני אלוהים

ישוע ענה שעובדי  .  בירושלים או בהרי הקודש של השומרונים
.אל אמיתיים משתחוים לאב ברוח ואמת



,  כשהוא יבוא.  "אמרה האשה לישוע" ,אני יודעת שיבוא משיח"
אמר לה  ."  אני הוא,אני המדבר אליך."  "הוא יגיד לנו את הכל

האישה עזבה את כד  .  באותו רגע חזרו תלמידיו של ישוע.  ישוע
.המים היקר שלה ליד הבאר וחזרה העירה



בואו וראו איש  "
שאמר לי כל מה  

אמרה  " ,שעשיתי
האישה לאנשי  

האם לא זהו  .  "שכם
האנשים  "  ?המשיח

עזבו את העיר כדי  
לראות את ישוע  

.בעצמם



מאכלי  ", אבל ישוע ענה.  בינתיים התלמידים אמרו לישוע לאכול
עבודתו של ."  הוא לעשות את רצון שולחי ולהשלים את פעלו

.ישוע היתה להביא אנשים חזרה אל אלוהים



הם .  שומרונים רבים האמינו בישוע בגלל מה שהאישה ספרה
אנשים רבים . בקשו מישוע שישאר אצלם והוא שהה שם יומים

האמינו בישוע  
.  בגלל דבריו

כי  "...,הם אמרו
בעצמנו שמענו  

ויודעים אנו שזהו  
באמת מושיע  

."העולם



האישה ליד הבאר 

ך ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

'יוחנן ד

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט



47 60
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ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
.  אותו

העונש על  .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
,  ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך 

.  אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג!קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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