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وجاؤا إلى  . آان يسوع مسافرا هو و تالميذه إلى السامرة       
. مدينة تدعي سوخار 



جاء يسوع وجلس عند حافة بئر آان أهل سوخار يأتون      
وآانت البئر ليعقوب أبو إسرائيل، آان قد      . ليستقوا منها  

. حفرها من زمن بعيد  



وفي حوالي منتصف النهار وربما آان يوما صحوا، مشمسا،      
جلس يسوع متعبا عند البئربينما ذهب التالميذ الي المدينه         

.لشراء الطعام     



لم يطل جلوس يسوع    
فقد جاءت امرأة من   . وحيدا

وسألها . المدينة لتملئ ماء  
أعطني ماء   " ،يسوع 

" .ألشربز   



آيف و أنت يهودي تسألني لتشرب و    "إندهشت المرأة جدا،         
ألنه في هذه االيام آان اليهود ال يتعاملون   "  أنا امرأة سامرية؟   

.مع أهل السامرة    



اندهشت المرأة اآثر عندما قال       
لو آنت تعلمين من " لها يسوع،   

أنا لطلبتي ألعطيك من الماء  
." الحي  



فمن أين . سيدي، ليس معك دلو و البئر عميقة     " ردت المرأة،     
   لك الماء الحي؟ هل أنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا        

" ؟...هذه البئر لنشرب             



آل من يشرب من هذا الماء يعطش     " رد عليها يسوع وقال،  
أيضا، ولكن من يشرب من الماء  
الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى      

بل الماء الذي أعطيه     .  األبد 
يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى   

فقالت له المرأة،     . " حياة أبدية
ياسيد أعطني من هذا الماء    "

 ". . . 



ليس " أجابت المرأة،      ."  اذهبي وادعي زوجك   " قال لها يسوع،    
آان لك خمسة أزواج، والذي لك       "قال لها يسوع،   ." لي زوج 

." اآلن ليس هو زوجك    



أفي هذا الجبل ينبغي ان     " سألته،   . أدرآت المرأة  أنه نبي    
الساجدون الحقيقيون     " فقال لها يسوع،   " نسجد أم في اورشليم؟   

." يسجدون لآلب بالروح والحق  



أنا أعلم ان مسيا يأتي، وعندما يأتي سوف " قالت له المرأة،      
." أنا الذي أآلمك هو   " رد عليها يسوع وقال،   ." يخبرنا بكل شي  

.عندئذ جاء التالميذ، فترآت المرأة جرتها ورجعت إلي المدينة         



ألعل هذا هو      " " .تعالوا وانظروا إنسانا قال لي آل ما فعلت   "
هكذا مضت المرأة و   "  المسيح،  

. قالت ألهل سوخار   
فترك الرجال المدينة وذهبوا      

. إلى يسوع ليروا بانفسهم    



ولكن يسوع قال لهم، . في هذه األثناء سأله التالميذ ليأآل     
طعامي أن أعمل مشيئة الذي ارسلني وأتمم عمله، ان        "

." أحضر الناس الي اهللا       



وسألوه . آثيرون من أهل السامره آمنوا به بسبب آالم المرأة      
.أن يمكث عندهم ، فمكث هناك يومين

فآمنوا به اآثر جدآ     
. بسبب آالمه

وقالوا لقد سمعنا   
بأنفسنا ونعلم أن  
هذا هو بالحقيقة     
المسيح مخلص   

.العالم 



امرأة عند البئر    

  قصة من آلمة اهللا

تجدها في سفر أعمال الرسل         . الكتاب المقدس  

 9-4إصحاح   

" فتح آالمك ينير العقل  "
130:119مزمور  



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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