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Ӡ đó có mӛt cái giӁng, nѪi ngѬӟi dân Si-kha lҧy
nѬӝc uӓng. Gia-cӓp, tӗ phӧ dân Y-sѪ-ra-ên đã
đào giӁng này rҧt lâu rӕi.

Chúa Giê-su và môn đӉ đang đi qua vùng đҧt
Sa-ma-ri. Hӏ đӁn thành Si-kha.
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Ĉҩu giӟ chiӃu, trӟi nұng nóng. Vì mӉt mӑi, Chúa
Giê-su ngӕi nghӋ bên cңnh giӁng trong lúc nhӱng
môn đӉ đi vào thành mua thӫc ăn.

Chúa Giê-su ngӕi
đó mӛt mình –
nhѬng không lâu.
NgѬӟi thiӁu phӧ
sӓng ӡ Si-kha đӁn
múc nѬӝc giӁng.
Chúa Giê-su bҥo
“Cho ta xin mӛt
chút nѬӝc uӓng”.
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NgѬӟi thiӁu phӧ
ngңc nhiên. Bà ta
đáp: “Ông là ngѬӟi
do Thái, tôi là
đàn bà Sa-ma-ri,
sao ông lңi xin
tôi nѬӝc uӓng?”
Trong nhӱng ngày
này, ngѬӟi do Thái
không bұt tay vӝi
ngѬӟi Sa-ma-ri!
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NgѬӟi thiӁu phӧ
tiӁp lӟi Chúa Giê-su,
“ThѬa ông, gàu ông không
có mà giӁng lңi sâu. Làm
sao ông múc đѬӥc nѬӝc trѬӟng
sinh đó? Chҵng lҿ Ông hѪn cҥ
tӗ phӧ chúng tôi, Gia-cӓp,
ngѬӟi đã đӅ lңi giӁng này
cho chúng tôi….?”

Bà ta càng ngңc
nhiên hѪn khi Chúa
Giê-su đáp “NӁu chӍ
biӁt NgѬӟi xin chӍ
nѬӝc uӓng là ai, chӍ
sҿ xin NgѬӟi cho chӍ
nѬӝc trѬӟng sinh.”
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Chúa Giê-su đáp:
“Ai uӓng nѬӝc này
rӕi cǊng khát lңi.
NhѬng ai uӓng nѬӝc
Ta ban sҿ chҵng
bao giӟ khát nӱa.
NѬӝc Ta ban cho sҿ
biӁn thành giӁng
nѬӝc trong ngѬӟi
tuôn tràn sӳ sӓng
vƭnh phúc.”
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ThiӁu phӧ nói:
“ThѬa ông, xin cho
tôi nѬӝc đó….”
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ThiӁu phӧ nhүn
tri. ThiӁu phӧ
cãi vӃ nѪi thӟ
là núi Thánh ӡ

ra rҳng Chúa Giê-su là mӛt tiên
đã cӓ làm cho Chúa Giê-su tranh
phѬӥng Chúa: Giê-ru-sa-lem hay
Sa-ma-ri.
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ThiӁu phӧ thѬa: “Tôi biӁt Ĉҧng
là Chúa cӫu thӁ) sҿ đӁn và khi
bҥo cho chúng ta tҧt cҥ.” Ngay
đӉ vӭa vӃ. ThiӁu phӧ đӅ lңi vò
và quay vào thành.

Mê-si-a (Nghƭa
đӁn Ngài sҿ chӋ
lúc ҧy, các môn
nѬӝc cңnh giӁng
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Chúa Giê-su bҥo thiӁu phӧ đi gӏi chӕng mình
ra. ThiӁu phӧ thѬa: “Tôi không có chӕng”. Chúa
Giê-su nói: “ChӍ có năm đӟi chӕng. Và ngѬӟi
hiӉn tңi chӍ hiӉn có không phҥi là chӕng chӍ”.
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Chúa Giê-su nói nhӱng ngѬӟi thӳc tâm thӟ phѬӥng
sҿ thӟ phѬӥng Chúa Cha bҳng tâm linh và lҿ
thүt.
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ThiӁu phӧ nói
vӝi dân Si-kha
“Ra đây mà xem
ngѬӟi này, bao
nhiêu viӉc tôi
làm xѬa nay
ông đӃu nói
đúng. Ĉó chҵng
phҥi là Chúa
cӫu thӁ Christ sao?”
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Dân kéo
nhau ra
khӑi thành
và đӁn
cùng Chúa
Giê-su.
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NhiӃu ngѬӟi dân Sa-ma-ri tin Ngài vì sӳ
làm chӫng cөa thiӁu phӧ. Hӏ yêu cҩu Ngài ӡ lai
vӝi hӏ; và
Ngài đã ӡ đó
hai ngày.
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NgѬӟi thiӁu phӧ bên giӁng nѬӝc
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Giăng chѬѪng 4

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130

Ĉang khi đó, các môn đӉ mӟi Chúa Giê-su ăn.
NhѬng Chúa Giê-su phán, “Thӫc ăn cөa Ta là tuân
theo ý muӓn cөa Ĉҧng đã sai ta và hoàn thành
công viӉc Ngài”. Công viӉc Ngài là đem nhiӃu
ngѬӟi đӁn vӝi Chúa.
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NgѬӟi tin Ĉӫc Giê-su càng đông thêm vì sӳ giҥng
dңy cөa Ngài. Hӏ nói: “….Chúng tôi đã nghe Ngài
dңy nên chúng
tôi biӁt rҳng
Ngài là Ĉҧng
cӫu thӁ và là
Ĉҧng cӫu thӁ
cөa nhân
loңi”.
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

