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E drejta e kopjimit: Mund të bëni kopje ose ta shtypni këtë histori, nëse nuk do ta shitni.
Shqip

Albanian

Jezusi dhe dishepujt e Tij po udhëtonin nëpër
vendin e Samarisë. Ata mbërritën në një vend të
quajtur Sihar.

Atje ishte një pus, ku njerëzit e Siharit mbushnin
ujë për të pirë. Jakobi, ati i Izraelitëve e kishte
hapur pusin shumë kohë më parë.
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Jezusi ishte
krejt vetëm –
por, jo për
shumë kohë.
Një grua, që
jetonte në Sihar
erdhi për të
mbushur ujë.

Herët pasdite, dielli digjte dhe bënte shumë vapë.
I lodhur, Jezusi u ul pranë pusit, ndërsa dishepujt
shkuan në Sihar për të blerë ushqim.

“Më jep të pi”, i
tha Jezusi asaj.
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Gruaja u habit.
“Si ka mundësi
që ti, duke qenë
Jude, kërkon ujë
nga unë, një grua
Samaritane?!” tha
ajo. Në ato ditë,
Judenjtë nuk
shkonin mirë me
Samaritanët!
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Ajo, mbase u
befasua edhe më
shumë, kur Jezusi i
tha: “Nëse ti e di
kush Jam Unë, ti do
të më kërkojë Mua
ujë të gjallë”.
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“Kushdo që pi
nga ky ujë, do
të ketë përsëri
etje”, i tha
Jezusi gruas.

Gruaja i tha
Jezusit: “Zotëri,
ti nuk ke asgjë me
çfarë të nxjerrësh ujë,
dhe pusi është i thellë; nga
pra do ta nxjerrësh atë ujin
e gjallë”? Mos je gjë më i
madh se ati ynë, Jakobi, që
na e dha këtë pus ...”?
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“Por, kushdo që pi
nga uji që Unë do ti
jap, nuk do të ketë
kurrë etje. Uji që
Unë do ti jap ... do
të bëhet në të burim
uji që gufon në jetë
të përjetëshme”.
“Zotëri, më jep këtë
ujë”, tha gruaja.
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Jezusi, i tha kësaj gruaje të shkojë e të thërrasë
burrin e saj. “Unë nuk kam burrë”, u përgjigj
gruaja. “Ti ke pasur pesë burra”, i tha Jezusi,
“dhe ky që ke tani nuk është burri yt”.
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“Unë e di që Mesia do të vijë”, i tha gruaja Jezusit.
“Kur Ai të vijë, Ai do të na tregojë gjithçka”. Unë
që po të flas, Jam Ai”, i tha Jezusi asaj. Pikërisht
në atë çast, dishepujt u kthyen sërish. Gruaja e la
qypin e shtrenjtë tek pusi dhe u kthye në qytet.

Gruaja kuptoi që Jezusi ishte një profet. Ajo u
përpoq ta bënte Atë të argumentonte se ku duhet
adhuruar Perëndia: në Jerusalem, apo në malin
e shenjtë të Samarisë. Jezusi i tha asaj, se
adhuruesit e vërtetë e adhurojnë Perëndinë
në Frymë dhe në të vërtetë.
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“Ejani, shihni
një Njeri që më
tregoi gjithçka
që kam bërë”,
i tha gruaja
njerëzve të
Siharit.
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“A mundet
të jetë ky
Krishti”?
Njerëzit dolën
nga qyteti
dhe erdhën të
shohin Jezusin
me sytë e
tyre.
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Shumë nga
Samaritanët,
besuan për
shkak të
fjalëve të
gruas. Ata i
kërkuan
Jezusit të
qëndrojë me
ta; dhe ai
qëndroi atje
dy ditë.

Ndërkohë, dishepujt i thanë Jezusit të hajë. Por,
Jezusi u tha, “Ushqimi im është të bëj vullnetin e
Atij që më dërgoi, dhe të mbaroj punën e Tij”.
Puna e Tij ishte të sillte njerëzit tek Perëndia.
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Shumë
të tjerë
besuan
për shkak
të fjalëve
të vetë
Jezusit.
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Ata thanë,
“... ne e kemi
dëgjuar vetë
dhe e dimë
se në fakt ky
është Krishti,
Shpëtimtari i
botës”.

18

17
Gruaja Tek Pusi
Një tregim nga Fjala e Perëndisë, Bibla
e marrë nga
Gjionit 4

“Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u
jep mendje njerëzve të thjeshtë.”
Psalmet 119:130

3HUsQGLDHGLTs QHNHPLEsUs JMsUDWs NsTLMDWs FLODW
$LLTXDQPsNDWH'HQLPLSHUPHNDWLQHVKWHYGHNMD
3HUsQGLDQDGRQQHYHDTVKXPHVDTs GsUJRL%LULQH
7LM-H]XVLQTs Ws YGHVQs .U\TGKHWs SDJXDMGsQLPLQ
WRQs3DVWDM-H]XVLXULQJMDOOGKHXQJULWODUWs Qs 4LHOO
1sVHWLGRTs Ws SHQGRKHVKWKXDMDNsWs 3HUsQGLVs
3HUsQGLLGDVKXUXQs EHVRMQs -H]XVLQTs YGLTSsU
PXDGKHMHWRQ7s OXWHPHMDQs MHWsQWLPHGKHP¶LIDO
PsNDWHWQs PsQ\Us Ts Ws NHPMHWsQHUH'KHTs Ws
MHPPH7\SsUJMLWKPRQ0s QGLKPRTs Ws MHWRMSsU7\
VLIsPLMDL<W$PHQ*MRQL
/H[R%LEOsQGKHIROPH3HUsQGLQs oGRGLWs

