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Исус и апостоли су путовали кроз земљу која
се звала Самарија.  Дошли су у град Сихар.
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Жена је рекла 
Исусу: „Господе, 
ни ведра немаш, а 
студенац је дубок.  
Одакле ти онда вода 
жива?  Да ли си ти већи 
од оца нашега Јакова, 
који нам даде овај 
студенац…?”

Жена је била изненађена.  
„Како ти, који си Јудејац, 
тражиш од мене жене
Самарјанке да пијеш?”
рече она.  У то вријеме
се Јудејци нису дружили

са Самарјанима!

Рано предвечерје је, вјероватно, било сунчано и 
топло.  Исцрпљен, Исус је сјео поред извора док су
Његови ученици отишли у Сихар да купе храну.

Она је, вјероватно, 
била још више 
изненађена када је 
Исус рекао: „Кад би 
ти знала ко са Ја, ти 
би тражила од мене 
воду живу”.

Исус је био
сасвим сам - али
не задуго.  Жена
која је живјела у 
Сихару је дошла
да захвати воде.  
„Дај ми да пијем” 
рекао јој је Исус.

Ту је био извор, гдје су људи Сихара узимали
воду за пиће.  Јаков, отац Израиљаца, је
ископао овај извор веома давно.
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А у међувремену апостоли су молили Исуса да једе.  
Али Исус им рече: „Јело је моје да вршим вољу
Онога који ме је послао и извршим Његово дјело”.
Његов задатак је био да приведе људе Богу.

„Знам да долази Месија” рече жена Исусу „кад Он 
дође, објавиће нам све”.  „Ја сам - који говорим с 
тобом” рече јој је Исус.  Управо тада су се вратили 
апостоли.  А жена остави свој водени крчаг и отиде 
у град и исприча људима.

Исус је тражио од жене да оде и позове свога
мужа.  „Ја немам мужа” одговорила је жена.  
„Имала си пет мужева” рекао је Исус.  
„И овај кога сад имаш није ти муж”.

„Ходите да видите
човјека који ми каза
све што сам учинила”, 
рекла је жена људима
у Сихару „да није он
Христос”?  Људи

напустише град
и пођоше да
виде Исуса.

Жена је препознала да је Исус био пророк.  Она је 
упитала Христа о мјесту на којем треба поштовати 
Бога: Јерусалим или света планина Самарјана.  
Исус јој је рекао да долази час када ће се истински 
богомољци клањати Оцу у духу и истини.

„Ко год пије од ове воде опет
ће ожедњети” рекао је Исус
жени.  „А који пије од воде
коју ћу му Ја дати неће
ожедњети довијека.  Вода

коју ћу му Ја дати… 
постаће у њему извор
воде која тече у живот
вјечни”.  „Господе,
дај ми ту воду…” 
одговорила је жена.
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Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16

Жена на извору

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

Јован 4

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130
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Крај

Многи од Самарјана повјероваше у Њега због жене
која је свједочила: рече ми све што учиних.  Молили
су Исуса да остане са њима; и Он је остао ту два дана.  

А многи
повјероваше
због Исусових
ријечи.  Они
рекоше: „…сами 
смо чули и знамо
да је ово заиста
Спаситељ
свијета,
Христос”.
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