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Ісус та Його учні подорожували землею Самарії. 
Вони прийшли до міста званого Сіхар.



Там була криниця, з якої люди Сіхара брали воду для 
пиття. Багато раніше батько ізраїльтян, Яків, 
викопав цю криницю.



День наближався до середини, і напевно було 
сонячно і спекотно. Стомлений, Ісус присів біля 
криниці, поки учні пішли в Сіхар купити їжі.



Ісус був сам, та 
недовго. Жінка, яка 
жила в Сіхарі, 
прийшла набрати 
води. “Дай

напитись Мені!”, -
сказав їй Ісус.



Жінка була здивована. 
“Як же Ти, юдеянин 
бувши, та просиш 
напитись від мене, 
самарянки?”, -
запитала вона. В той 
час юдеї не 
спілкувались з 
самарянами!



Можливо, вона ще 
більше здивувалась, коли 
Ісус сказав: “Коли б 
знала ти..., Хто говорить 
тобі..., - ти б у Нього 
просила, і Він тобі дав би 
живої води”.



жінка до Нього: “І 
черпака в Тебе, 
Пане, нема, а 
криниця глибока, -
звідки ж маєш Ти 
воду живу? Чи ти 
більший за нашого 
отця Якова, що нам 
дав цю криницю...?”



Ісус сказав жінці: “Кожен, хто 
воду цю п’є, буде прагнути 
знову. А хто питиме воду, що 
Я йому дам, прагнути не буде 
повік, бо вода, що Я йому дам, 
стане в нім джерелом тієї 

води, що тече в життя 
вічне.” “Дай мені, Пане, 
цієї води...”, - попросила 
жінка.



сказав жінці піти й покликати її чоловіка.  “Чоловіка 
не маю”, - відповіла вона.  “П’ятьох чоловіків ти 
мала, - сказав Ісус, - а той, кого маєш тепер, - не муж 
він тобі.” 



Жінка визнала, що Ісус є пророк. Вона намагалась 
сперечатись з Ним відносно того, де належить 
вклонятись Богу – чи то в Єрусалимі, чи на 
самарійській святій горі. Ісус сказав, що правдиві 
богомольці вклоняються Богу в дусі й правді.



“Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, - як 
Він прийде, то все розповість нам”, - сказала жінка. 
“Це Я, що розмовляю з тобою”, - промовив до неї 
Ісус. Саме в цей час повернулись учні. Жінка 
покинула свій дорогоцінний глек з водою біля 
криниці і повернулась до міста.



“Ходіть но, побачте 
Того Чоловіка, що 
сказав мені все, що я 
вчинила”, - сказала 
жінка людям Сіхара, -
Чи Він не Христос?” 

Люди 
повиходили з 
міста, щоб самим 
подивитись на 
Нього.



Тим часом, учні просили Ісуса поїсти. Але Ісус 
сказав: “Пожива Моя – чинити волю Того, Хто 
послав Мене, і справу його довершити.” Його робота 
була в тому, щоб привести людей до Бога.



Багато 
самарян 
увірували в 
Нього через 
слово жінки. 
Вони просили 
Ісуса 
залишитись з 
ними, і Він 
пробув там два 
дні.



Багато людей 
вірили через 
власні слова 
Ісуса. Вони 
казали: “... 
самі бо ми 
чули й пізнали, 
що справді 
Спаситель Він 
світу!”



“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Жінка біля криниці

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Євангелії від Івана, розділ 4



Кінець!



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

