Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar

Kuyunun
Yanındaki
Kadın

Yazari: Edward Hughes

Tercüme eden: Nurcan Duran

Resimleyen: Lazarus

Uyarlayan: Ruth Klassen
60. Hikayenin 47.si

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya edebilir ya da print edebilirsiniz.
Türkçe
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úsa ve öùrencileri Samiriye’den geçiyorlardı.
Samiriye’nin Sihar üehrine geldiler.

Orada Sihar halkının içme suyunu çektikleri bir
kuyu vardı. úsrail’in babası Yakup uzun zaman
önce bu kuyuyu kazmıütı.
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úsa yalnızdı ama
uzun bir süre için
deùil. Sihar'da
yaüayan bir kadın
kuyudan su
çekmeye geldi.
úsa “Bana su
ver” dedi.

Muhtemelen güneüli ve sıcak bir öùle vaktiydi.
Öùrencileri Sihar’a yiyecek almaya giderlerken
úsa da kuyunun yanında oturdu.
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Kadın üaüırdı.
“Nasıl bir Yahudi
olup ta benden, bir
Samiriyeli kadından
su istersin? dedi.
O günlerde
Yahudilerin
Samiriyelilerle
iliükileri yoktu.
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úsa ona “Eùer
benim Kim
olduùumu bilseydin
benden yaüam suyu
isterdin” dediùinde
kadın herhalde
daha çok
üaüırmıütır.
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úsa kadına “Bu
sudan içen tekrar
susar”, dedi.

Kadın úsa’ya
“Efendim su çekecek
bir üeyin yok, kuyu da
derin. Yaüam suyunu nereden
bulacaksın? Bu kuyuyu bize veren atamız
Yakup’tan daha mı büyüksün?” diye sordu.
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“Ama Benim
vereceùim sudan
içen bir daha
susamaz. Benim
vereceùim su içinde
yaüam fıükıran bir
pınar olacak.” Kadın,
“Efendim bu sudan
bana verin....”, dedi.

úsa kadına gidip kocasını çaùırmasını söyledi. Kadın
“Kocam yok” dedi. úsa kadına “Beü kocan oldu” dedi,
“ûimdiki adam kocan deùil.”
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Kadın úsa’nın bir peygamber olduùunu fark etti. úsa
ile Tanrı’ya nerede tapınılması gerektiùi hakkında
tartıümaya çalıütı. Yeruüalim’deki Kutsal Daùda mı
yoksa Samiriyede’kinde mi? úsa, “Gerçek imanlılar
Tanrı’ya ruhta ve gerçekte taparlar”, dedi.
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Sonra öùrencileri geri geldi. Kadın pahalı su
testisini kuyunun yanında bırakıp kente gitti.

Kadın, úsa’ya, “Mesih’in geleceùini biliyorum”, dedi.
“O geldiùinde bize her üeyi bildirecek.” “Seninle
konuüan ben O’yum”, dedi úsa.
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Kadın
Sihar’daki
insanlara
“Gelin yaptıùım
Her üeyi bana
söyleyen adama
bakın” dedi.
“Mesih olabilir
mi?” únsanlar
kentten çıkıp
úsa’yı görmeye
gittiler.
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Ama úsa onlara “Benim yemeùim Beni gönderenin
isteùini yapmak ve O’nun iüini tamamlamaktır”, dedi.
O’nun iüi insanları Tanrı’ya getirmektir.

Bu arada Öùrencileri úsa’ya yemek yemesini
söylediler.
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Birçok Samiriyeli, kadının anlattıklarından
dolayı úsa’ya inandı. úsa’ya yanlarında kalmalarını
söylediler, úsa
da iki gün
orada kaldı.
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Daha birçokları úsa’nın kendi sözlerinden dolayı
iman etti. Onlar “Kendimiz iüittik ve bu gerçekten
dünya’nın
Kurtarıcısı
Mesih’tir”,
dediler.
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“Kuyunun Yanındaki Kadın”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Yuhanna 4

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

