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РОЗМОВА ІСУСА З ЖІНКОЮ САМАРЯНКОЮ
Івана 4:1-42

Самі бо ми чули й пізнали, що справді Спаситель
Він світу! (Івана 4:42)

ІСУСОВА РОЗМОВА З ЖІНКОЮ БІЛЯ КРИНИЦІ
Якось Ісус з учнями вирушили в подорож до краю, який звався Галілея. На
шляху до нього вони перетнули ще один край, що звався Самарія. Мешканців
Самарії звали самарянами. Наблизившись до міста Сіхар, Ісус з учнями вирішили
перепочити біля криниці. Самаряни щодня приходили сюди за водою. Змучений
тривалою подорожжю Ісус відпочивав, а тим часом учні вирушили до міста, щоб
купити їжі. Невдовзі до криниці прийшла жінка-самарянка, щоб набрати води.
Воду в ті часи набирали у глеки. Наповнений водою глек був доволі важким. Коли
жінка набирала воду, Ісус попросив її дати йому трохи води напитися. Він хотів
втамувати спрагу. День був спекотний.
Ісусове прохання дуже здивувало жінку. В ті часи самаряни ворогували з
юдеями і не спілкувалися одні з одними. Ісус сказав жінці, що може дати їй
особливу, найкращу воду. Хто буде пити її – ніколи не відчуватиме спраги і матиме
вічне життя. Це дуже зацікавило жінку. Ісус заохотив її до розмови, під час якої
Він розповів їй багато подробиць з її життя. Самарянка з дуже здивувалась:
«Звідки Йому відомо про мене так багато? Хто розповів йому все це?» Вона
назвала Ісуса Пророком, але ще не знала, що Він є Господом і Богом, котрий знає
про кожну людину геть усе.
Жінка запитала Ісуса, де слід служити Богові. Її народ поклонявся Богові на
одній горі в цьому краї. Натомість юдеї поклонялись Богові в Єрусалимському
храмі. Ісус пояснив жінці, що настав час, коли кожна людина буде поклонятися
Богові, молитися Йому у будь-якому місці. Тобто не треба для цього йти чи їхати
кудись. Де би ми не були, ми можемо поклонятися Богові і молитися до Нього. Він
скрізь буде чути нас і відповідати на наші молитви.
Самарянка сказала Ісусові, що на землю повинен прийти Месія, який зветься
Христос. Саме Він розповість людям правду про все. Наш Спаситель зветься
Ісусом Христом. Ім’я Ісус означає «Спаситель», а Христос – «Месія» або
«Помазанець», Той, що помазаний Духом Святим.
Щойно жінка сказала Ісусові про Месію, який має прийти, як Він промовив до
неї: «Цим Христом, Месією є Я». Почувши таку звістку, жінка мерщій побігла до
міста, щоб розповісти про все, що вона почула від Ісуса своїм односельцям. Так
само повинні робити і ми: довідавшись про Ісуса ми повинні розповідати про
Нього іншим людям – нашим друзям, батькам, рідним, приятелям, усім.
Завдяки розповіді жінки самарянки чимало людей повірили, що Ісус є Сином
Божим, Спасителем світу від гріхів. Багато людей хотіли на власні очі побачити
цього Пророка та Месію і пішли до криниці, де Він на той час був. Вони на власні
вуха почули Його навчання і повірили у Нього. Коли люди уважно слухають Слово
Боже, воно змінює їх, робить їх Божими дітьми. Тільки Боже Слово має силу
змінювати грішників і робити їх Божими дітьми. Людські слова такої сили не
мають. Біблія зветься Словом Божим. Бог дав нам Своє Слово, щоб ми слухали і
вивчали його собі на добро, життя і спасіння. Односельці жінки, почувши науку
Ісуса, сказали: «ми чули й пізнали, що справді Спаситель є Він світу!» І ми також
кажемо – Ісус Христос є Спасителем світу і нашим Спасителем. Ми дякуємо Йому
за наше спасіння і поклоняємось Йому як нашому єдиному Господу на кожному
місці.

Бо під небом нема іншого Ймення (окрім ймення Ісус
Христос), даного людям, що ним би спастися ми мали (Дії 4:12).

Ісус означає Спаситель. Христос означає Помазанець.

Дорогий Господи, дай нам завжди визнавати Тебе за свого єдиного Спасителя
і поклонятися Тобі на кожному місці. Дай нам бути вдячними за все, що Ти зробив
і продовжуєш робити для нас. Бо Ти живеш і царюєш разом з Отцем і Святим
Духом нині і повіки. Амінь.

1. Як звався край, до якого вирушили Ісус з учнями?
2. В якому краї знаходилося місто Сіхар?
3. Які стосунки були в юдеїв із самарянами в ті часи?
4. Яку воду хотів дати Ісус жінці?
5. Як назвала жінка Ісуса, коли Він розповів про неї все?
6. Де за словами Ісуса слід поклонятися Богові тепер?
7. Чи скрізь і завжди Бог чує наші молитви і відповідає на них?
8. Що означає ім’я Ісус?
9. Що означає ім’я Христос?
10. Що нам слід робити, коли ми дізналися про Ісуса, як нашого Спасителя?
11. Що робить Боже Слово, коли люди слухають і вивчають його?
12. Як ще ми називаємо Біблію?

Розфарбуй малюнок

