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Chúa Giê-su và môn đệ đang đi qua vùng đất 
Sa-ma-ri. Họ đến thành Si-kha.



Ở đó có một cái giếng, nơi người dân Si-kha lấy 
nước uống. Gia-cốp, tổ phụ dân Y-sơ-ra-ên đã 
đào giếng này rất lâu rồi. 



Đầu giờ chiều, trời nắng nóng. Vì mệt mỏi, Chúa 
Giê-su ngồi nghỉ bên cạnh giếng trong lúc những 
môn đệ đi vào thành mua thức ăn.



Chúa Giê-su ngồi 
đó một mình –
nhưng không lâu. 
Người thiếu phụ 
sống ở Si-kha đến 
múc nước giếng. 
Chúa Giê-su bảo 
“Cho ta xin một 
chút nước uống”.



Người thiếu phụ 
ngạc nhiên. Bà ta 
đáp: “Ông là người 
do Thái, tôi là 
đàn bà Sa-ma-ri, 
sao ông lại xin 
tôi nước uống?” 
Trong những ngày 
này, người do Thái 
không bắt tay với 
người Sa-ma-ri! 



Bà ta càng ngạc 
nhiên hơn khi Chúa 
Giê-su đáp “Nếu chị 
biết Người xin chị 
nước uống là ai, chị 
sẽ xin Người cho chị 
nước trường sinh.”



Người thiếu phụ 
tiếp lời Chúa Giê-su, 
“Thưa ông, gàu ông không 
có mà giếng lại sâu. Làm 
sao ông múc được nước trường 
sinh đó? Chẳng lẽ Ông hơn cả 
tổ phụ chúng tôi, Gia-cốp, 
người đã để lại giếng này 
cho chúng tôi….?” 



Chúa Giê-su đáp: 
“Ai uống nước này 
rồi cũng khát lại. 
Nhưng ai uống nước 
Ta ban sẽ chẳng 
bao giờ khát nữa. 
Nước Ta ban cho sẽ 
biến thành giếng 
nước trong người 
tuôn tràn sự sống 
vĩnh phúc.” Thiếu 
phụ nói: “Thưa 
ông, xin cho tôi 
nước đó….”



Chúa Giê-su bảo thiếu phụ đi gọi chồng mình 
ra. Thiếu phụ thưa: “Tôi không có chồng”. Chúa 
Giê-su nói: “Chị có năm đời chồng. Và người 
hiện tại chị hiện có không phải là chồng chị”.



Thiếu phụ nhận ra rằng Chúa Giê-su là một tiên 
tri. Thiếu phụ đã cố làm cho Chúa Giê-su tranh 
cãi về nơi thờ phượng Chúa: Giê-ru-sa-lem hay 
là núi Thánh ở Sa-ma-ri. Chúa Giê-su nói những 
người thực tâm thờ phượng sẽ thờ phượng Chúa 
Cha bằng tâm linh và lẽ thật. 



Thiếu phụ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-si-a (Nghĩa 
là Chúa cứu thế) sẽ đến và khi đến Ngài sẽ chỉ 
bảo cho chúng ta tất cả.” Ngay lúc ấy, các môn 
đệ vừa về. Thiếu phụ để lại vò nước cạnh giếng 
và quay vào thành.



Thiếu phụ nói 
với dân Si-kha 
“Ra đây mà xem 
người này, bao 
nhiêu việc tôi 
làm xưa nay 
ông đều nói 
đúng. Đó chẳng 
phải là Chúa 
cứu thế -
Christ sao?” 
Dân kéo nhau 
ra khỏi thành 
và đến cùng 
Chúa Giê-su.



Đang khi đó, các môn đệ mời Chúa Giê-su ăn. 
Nhưng Chúa Giê-su phán, “Thức ăn của Ta là tuân 
theo ý muốn của Đấng đã sai ta và hoàn thành 
công việc Ngài”. Công việc Ngài là đem nhiều 
người đến với Chúa. 



Nhiều người 
dân Sa-ma-ri 
tin Ngài vì 
sự làm chứng 
của thiếu 
phụ. Họ yêu 
cầu Ngài ở 
lai với họ; 
và Ngài đã ở 
đó hai ngày.



Người tin Đức 
Giê-su càng 
đông thêm vì 
sự giảng dạy 
của Ngài. Họ 
nói: “….Chúng 
tôi đã nghe 
Ngài dạy nên 
chúng tôi 
biết rằng 
Ngài là Đấng 
cứu thế và là 
Đấng cứu thế 
của nhân 
loại”.



Người thiếu phụ bên giếng nước

Một câu chuyện về lời của Chúa, 
được tìm thấy trong Kinh Thánh

Giăng chương 4

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130



Kết thúc



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa 
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.

Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó 
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng 

Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của 
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì 
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc 
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin 

Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ! 
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ, 

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.

Nếu bạn tin điều này là 
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:

Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời, 
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã 
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ 
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, 
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo 

Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.

Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!   
Giăng 3:16
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