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Volt ott egy kút, ahonnan a szikári emberek az
ivóvizüket merítették. Ezt a kutat Jákób, az
izraeliták atyja ásatta réges-régen.

Jézus és a tanítványai Szamárián utaztak
keresztül. Egy Szikár nevĬ városba értek.
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Jézus egyedül
maradt – de
nem sokáig.
Egy Szikárba
valósi asszony
jött vizet
merni a kútból.

A kora délutáni órákban tĬzött a nap. A hĞségtĞl
és éhségtĞl elbágyadva Jézus a kút szélére ült, a
tanítványok pedig bementek Szikárba, hogy
ennivalót vegyenek.

"Adj innom ! –
mondta neki
Jézus."
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Az asszony nagyon
meglepĞdött.
"Hogyhogy zsidó
létedre egy
szamáriai asszonytól
kérsz vizet inni ?" –
kérdezte tĞle.
Abban az idĞben a
zsidók semmiféle
kapcsolatot nem
létesítettek a
szamáriabeliekkel.
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A meglepetése
bizonyára még
nagyobb lett,
amikor Jézus
válaszát
meghallotta :
"Ha tudnád,
hogy Ki vagyok
Én, akkor az élet
vizét kérnéd
TĞlem."
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"Akárki is iszik
ebbĞl a vízbĞl,
szomjas marad"
– mondta neki
Jézus.

Az asszony azt
mondta Jézusnak :
"Uram, semmid
sincs amivel vizet
merhetnél, ez a
kút pedig mély,
honnan vehetnél
te életadó vizet ?
Talán nagyobb vagy,
mint Jákób atyánk,
aki ezt a kutat
ránk hagyta ?"
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"De aki abból a vízbĞl
iszik, amit tĞlem kap,
sohasem szomjazik
meg. Abból a vízbĞl,
amit én adok neki,
az örök élet forrása
fakad benne." Erre
az asszony így szólt :
"Uram, adj nekem
ebbĞl a vízbĞl !"

Jézus most arra kérte az asszonyt, hogy hívja oda
a férjét. "Nincs férjem" – válaszolta az asszony.
"Neked öt férjed volt – mondta Jézus – és akivel
most élsz, az nem a férjed."
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Jézus ehelyett azt mondta, hogy az igazi hívĞk
lélekben és igazságban imádkoznak Istenhez.

Az asszony elismerte, hogy Jézus – Próféta.
Megpróbálta kimondatni vele, hogy hol kell
Istenhez imádkozni : Jeruzsálemben, vagy a
szamaritánusok szent hegyén.
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"Tudom, hogy eljön a Messiás – mondta az asszony
Jézusnak. – Ha majd itt lesz, sok mindent fog
nekünk bejelenteni." "Én vagyok az, aki veled
beszélek" – mondta erre Jézus. Ekkor értek vissza
a tanítványok. Az asszony otthagyta a korsóját és
sietve visszatért a városba.
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"Nézzétek meg azt az
embert, aki meg tudta
mondani, hogy én mi
mindent csináltam" –
mondta az asszony a
szikáriaknak. –
"Nem Krisztus
lenne az ?"
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Az emberek
kitódultak a
városból, hogy a
saját szemükkel
lássák Jézust.

Ezalatt a tanítványok kérlelték Jézust, hogy egyen.
De Ğ így szólt : "Az én eledelem az, hogy annak
akarata szerint cselekedjem, aki elküldött engem,
és az Ğ dolgát elvégezzem." Ez pedig az, hogy az
embereket Istenhez
vezessem.
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Az asszony szavait hallva a szamáriabeliek
szép számban kezdtek hinni Jézusban. Kérték,
hogy látogasson
el hozzájuk
és Ğ náluk is
maradt két
napig.
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És a prédikációja nyomán egyre többen
hittek Jézusban. Azt mondogatták egymás között :
"...mi magunk
hallottuk, és
tudjuk, hogy
Ğ valóban
Krisztus,
a világ
Megváltója."
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Az asszony a kútnál
Isten IgéjébĞl, a Bibliából
vett történet :

János 4

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130

,VWHQWXGMDKRJ\PLURVV]FVHOHNHGHWHNHWN|YHWWQNHO
(]HNHWĘ EĦQQHNQHYH]L $EĦQHLQNpUWDEQWHWpVDKDOiO
,VWHQDQQ\LUDV]HUHWEHQQQNHWKRJ\D]HJ\V]O|WW)LiW
-p]XVWNGWHDNHUHV]WUHPHJKDOQLKRJ\PHJIL]HVVHQD
EĦQHLQNpUW'Hė YLVV]DWpUWD]pOHWEHpVIHOPHQWD
3DUDGLFVRPED,VWHQPRVWPiUPHJERFViMWKDWMDD
EĦQHLQNHW
+DWLPHJDNDUWRNV]DEDGXOQLD
EĦQHLWHNWĘODN|YHWNH]ĘWPRQGMiWRN,VWHQQHN
'UiJD,VWHQHPpQKLV]HPKRJ\-p]XVpUHWWHPKDOWPHJ
pVKRJ\~MUDpO .pUOHNOpSMEHD]pOHWHPEHpVERFViVG
PHJDEĦQHLPHWKRJ\~MpOHWHWNH]GKHVVHNpVKRJ\HJ\
QDSRQ|U|NUH9HOHGOHKHVVHN 6HJtWVQHNHPKRJ\pUWHG
pOMHNPLQWD7HJ\HUPHNHGÈPHQ -iQRV  
2OYDVGD%LEOLiWpVEHV]pOMD],VWHQKH]PLQGHQQDS

