
Samaaria naise video tõlge (pealelugemiseks) 

 

Seega kui Jeesus kuulis, mida oli öeldud, lahkus ta Judeast ja läks tagasi Galileasse. 
Oma teel pidi ta läbima Samaaria.  

Samaarias läks ta Sikka nimelisse linna, mis polnud kaugel põllust, mille Jaakob oli 
andnud oma pojale Joosepile. Seal oli ka Jaakobi kaev ja Jeesus olles väsinud reisist 
istus kaevu juurde maha. Oli umbes keskpäev. 

Üks samaaria naine tuli, et ammutada vett. “Anna mulle vett juua!” Ta jüngrid olid 
läinud linna toitu ostma. 

“Sa oled juut ja mina olen samaarlane. Siis, kuidas sa saad minult juua küsida?” 
Juudid ei kasutanud samaarlastega samu topse ja kausse. 

“Kui sa ainult teaksid, mida Jumal annab ja seda, kes sinult juua küsib, küsiksid sa 
temalt ja ta annaks sulle elutoovat vett. “ 

“Sir, sul pole anumat ja kaev on sügav, kus sa võtaksid seda eluandvat vett. Meie 
esivanem Jaakob andis meile selle kaevu. Tema, ta lapsed ja kariloomad, kõik jõid 
siit. Sa ei arva ennast ju suuremaks Jaakobist, ega?” 

“Need, kes joovad seda vett, muutuvad taas januseks. Aga need, kes joovad vett, mida 
mina neile annan, pole enam ealeski janused. Vesi, mille mina neile annan, saab neis 
allikaks, mis varustab neid eluandva veega ja annab neile igavese elu.” 

“Sir, anna mulle seda vett, siis ei ole ma enam iial janune, samuti ei peaks ma tulema 
siia vett ammutama.” 

“Mine kutsu oma mees ja tule tagasi!” 

“Mul ei ole meest.” 

“Sul on õigus, et sa ütled, sul ei ole meest. Sa oled olnud abielus 5 mehega ja mees, 
kellega sa  praegu elad, ei ole tegelikult su mees. Sa oled rääkinud mulle tõtt.” 

“Sir, ma näen, et sa oled prohvet. Minu samaarlastest esivanemad teenisid Jumalat 
siin mäel, aga teie juudid ütlete, et Jeruusalemm on see, kus me peaksime teenima 
Jumalat. “ 

“Usu mind naine, tuleb aeg, mil inimesed ei kummarda Jumalat sellel mäel või 
Jeruusalemmas.Te samaarlased ei tea õieti, keda te teenite, aga meie juudid teame, 
keda me teenime, sest juutidelt tuleb lunastus. Aga aeg tuleb ja on juba siin, kus 
Jumala vaimu läbi inimesed teenivad Teda sellena, kes Ta tõeliselt on, pakkudes talle 
tõelist ülistust, mida Ta tahab. Jumal on vaim. Ja ainult Tema vaimu väe läbi saavad 
inimesed Teda teenida/ülistada, sellena, kes Ta tõeliselt on.” 

“Ma tean, et Messias tuleb. Ja kui Ta tuleb, räägib Ta meile kõik.” 

“Ma olen siin. Mina, kes ma sinuga räägin.” 



Sel hetkel tulid Jeesuse jüngrid tagasi ja nad olid väga üllatunud, leides ta rääkimas 
naisega, aga ükski ei öelnud naisele, mida sa tahad või küsinud Jeesuselt, miks sa 
räägid temaga. 

Siis naine jättis oma veekannu maha ja läks tagasi linna. 

“Tule ja vaata meest, kes rääkis mulle kõik, mis ma olen eales teinud!” 

“Kas tema võibki olla Messias?” 

Seega jätsid nad linna maha ja läksid Jeesuse juurde. Samal ajal palusid Jeesuse 
jüngrid õpetajat, et ta midagi sööks. Aga ta vastas: “Mul on süüa toitu, millest te 
midagi ei tea”. Siis jüngrid hakkasid omavahel küsima, kas keegi võis tuua talle süüa.  

“Minu toit on järgida selle tahet, kes mind saatis ja lõpetada töö, mis Ta andis mulle 
teha. Teil on ütlus, veel neli kuud ja tuleb lõikus. Aga mina ütlen teile, vaadake 
hoolikalt põlde – vili on nüüd küpsenud ja valmis lõikuseks. See, kes kogub lõikuse, 
saab palga ja kogub vilja igaveseks eluks. Seega, see kes külvas ja see, kes lõikab on 
rõõmsad üheskoos. Sest see ütlus on õige. Keegi istutab, keegi teine lõikab. Ma olen 
teid saatnud koguma lõikust, põllule, kus te ei ole töötanud. Teised töötasid seal. Ja 
teie tunnistate nende tööd”. 

Siis paljud teised selle linna samaarlased uskusid Teda, sest naine ütles, Ta rääkis 
mulle kõik, mis ma olen eales teinud. Kui samaarlased tulid Ta juurde, palusid nad 
Teda endi juurde jääda. Jeesus jäi sinna kaheks päevaks. Järjest enam rahvast uskus 
tema sõnumit ja nad ütlesid naisele:”Me usume nüüd, mitte sellepärast, mis sina 
ütlesid, vaid sellepärast, et me ise oleme teda kuulnud. Me teame, et ta ongi maailma 
Päästja.” 

Olles veetnud seal 2 päeva, Jeesus lahkus ja läks Galileasse, sest ta ise oli öelnud, 
prohvetid ei ole austatud nende omal maal. 

Kui ta saabus Galileasse, siis inimesed tervitasid teda, sest nad olid käinud 
paasapühade pidustustel Jesuusalemmas ja olid näinud, mida ta oli pidustuste jooksul 
teinud. 


