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او به شهری از سامره كه سوخار نام داشت، نزدیک 

 .ای كه یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود، رسیدمزرعه
چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی كه از سفر خسته شده 6

یک زن 7 .بود، در كنار چاه نشست. تقریباً ظهر بود
ری آب قد»سامری برای كشیدن آب آمد. عیسی به او گفت: 

زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر 8 «.به من بده

چطور تو كه یک یهودی »سامری گفت:  زن9 .رفته بودند
)او « خواهی؟می ک زن سامری هستم آبهستی از من كه ی

 کنند.(این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی

دانستی بخشش خدا اگر می»به او پاسخ داد:  عیسی10
خواهد، حتماً از او خواهش می كیست كه از تو آب چیست و

زن گفت: 11 «.کردکردی و او به تو آب زنده عطا میمی
ین چاه عمیق است. از كجا آب زنده ای آقا دلو نداری و ا»

آیا تو از جّد ما یعقوب بزرگتری كه این چاه 12 آوری؟می

 هرکه از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد،»عیسی گفت: 13 «ند؟اش از آن آشامیدرا به ما بخشید و خود او و پسران و گلّه

ای تبدیل دهم در درون او به چشمهاو می زیرا آن آبی كه به بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد،هرکس از آبی كه من می اّما14

 «.جوشید خواهد شد كه تا حیات جاودان خواهد

 

فرار  هیبه  سا دخورشیاز  دیکه هر کس با به طوری گرم باشد یلیتواند خ یان مخشک است و در تابست اریکشور بس کی لیاسرائ
 باقی ماندهی نیزن  آخر کی، بوددر حالت استراحت  رهمان زمان  که کل شساعت  در آنجا بماند. در ه ۳تا  کی دیکنند و  با

  یکسکند،  یگوشه نگاه مو راف برود. او به دقت در اط دیخورش یکند تا به گرما یش را ترک ما هنوشند و سپس خان یپارچ م
 نیداند که ا ی. و او مزده می شددر موردش در روستا  یبد  داند که  ی. او مندیرا بب یکس چیخواهد ه ی. او نمندیرا در آنجا بب

 یآب م ناهار زمان شهیاست که او هم لیدل نیبه هم  او شود.مرگ می تواند منجر به  یتواند خطرناک باشد. حت یمحرفهای 
 یلیکه خ یبود. زنانکرده  رییروستا تغ نیدر ا زیدو ساعت بعد همه چ دی.... شا ندیب یکس او را نم چیکه ه یبه طوربرد. 

افتاد؟ چه  یچه اتفاقصحبت کرد.  دیجد یزیدرمورد چ جانی. او با  هدیگو یخواهند کرد. او با ذوق به مردم م رییشرمنده بودند تغ
در  زی. همه چمیداستان جذاب را بخوان نیا میخواهیکرد؟ امروز م رییروستا تغدر  یزی؟ و چه چداده است رییزن را تغ نیا یزیچ

 است: نکتهسه 

 

 اش است. یخال پارچبا  یزن سامر نیا یاول، درباره • 

 برد. یم نیاو را از ب یگفتگو است که تشنگ کیپس از آن  •

 رد.دا ازیاست که کنار چاه نشسته و به آب ن ییسوم خدا •

 

در مورد داستان مدرن است. اما ممکن است  کی. داستان او اش بکنیمیخال چاربا پ یزن سامر نیتر به ا قیدق یاز اوال،   نگاه
داشت.  پنج بار ازدواج کرده  یزیفاجعه آم یزندگزن  نیا ؟بودم یدقمان در زباشد, همان گونه که انسان  بحران های ارتباطی

توان گفت که او پنج  ی. در هر صورت، منمی دانیمبا مرگ؟ ما آن را  ؟ییجدا قیاست: از طر ختهیگر سرشاز همبود، پنج بار 
پنج بار او  کرده بود. دایپ اطمینان یکسو به بود پنج بار او آرزو کرد  دواریشروع کرده است. پنج بار او ام ای  تازهزندگی بار 

 نی. ابیو آس ،یدیرا درک  بکند. و پس از آن دوباره و دوباره. ناامد او تونا یکرد که م دایپ را یکس تیکرد که در نها احساس
توجه  نجایداستان مدرن است که در ا کی نی. اردیم یشود سپس م یخشک مشود، بعد  یم یلیرابطه ، مانند خاک سخت اسرائ

بار  نیچند یحت دیشا ای...  میستهل همتا ای" مجردکه ما " ستیمهم ن میشناس یرا م . ما همه آنهااستما را به خود جلب کرده 
 ی: در ابتدا، عشق به نظر ممیکن یتجربه را احساس م نیانسانها هم همما  میدار یکه چه رابطه ا ستیو مهم ن ..میازدواج کرد

هست.  هست جذاب زمانیق در عزرکه ف یزیچ یتواند بر آن غلبه کند. در آغاز، حت یمرگ نم یبزرگ است که حت آن قدررسد 
که چطور عشق و احترام را در  ستی. و مهم نودش یخشک م زیهمه چ   دیخورشنور  زیر درروزمره  یزندگ یبعداز مدت اما

 بید دارد؛ خشم وجود دارد و سپس آسوجو یدیناام دهد. یدهد ارائه نم یآنچه را که وعده م یبه سادگ م،یارتقاء ده مانیرسانه ها
 ی. جهان ما سقوط ممیحمل کنترابطه شکسته را  میتوانی. ما انسانها نمنمانده است یباقار از فر ریزغیچ چیکه ه یبه طور ق،یعم

وانند کارشان را با ا نمی تآنهدهند،   مانجا را کار آن خواهندیکنند. آنها م یکار  فرار م زا دافرا اری. بسمیفرار کن دیکند و ما با



 بیشترهم  عطش آنهادهند،  یکارها را انجام م نیا شتریکه ب یهر دو زماندرکنند اما  یمفرار  ادیاعت از یگریدعشق انجام دهند. 
سنگ  ین مثلزم میکن یشک مرا سخت خ نیزم م،یپر کن نیگزیعشق جا کیروابط که شکسته  است را با  میخواهباگر  شود. یم

عشق کامال نفوذ  .لیاسرائ ظهرد داغ ر نورخرشییزدرسنگ  مانند یکمی شود.  لیسنگ سخت تبد کیبه قلب ما  خربشود. در آ
روز گرم  کیاست که در  یا وهی,مانند آب م  میده یانجام م نیگز یجاکه ما  ییزهایچ دیادامه ده دیتوان یو   شما نم راستیناپذ

.     و داشتمرد  5ماره    ان سداشته باشد.  ز رانفجا تا تیشود در نها یم بیشتر یتشنگ د،یدینوش شترینوشند. هرچه ب یم
با  تیوضع نیو در ا. سخت است اریبس یزیچ نیظاهر شود. ا یتوانست جرات داشته باشد که به طور عموم ینم یاکنون او حت

شود. گفتگو در دو  یم جادیروح   ا یدر مورد تشنگ یآب، مکالمه ا یبرابیعی ط ی. از تشنگبه دنبال عیسی می رودگفتگو 
 نیخوب است"، زن فکر  کرد، اگر چن نی"ا .ردیتواند بگ یم یدهد زن از آب زندگ یوعده م یسیشود: ع یسطح مختلف اجرا م

 نیشنونده از ا کیخوب است.. به عنوان  اریبس برطرف شودبه آب  شجیکند تا اخت یرا پاک م یوجود داشته باشد که تشنگ یآب
نیاز ما به آب بر راه وجود ندارد که  نیکه ا ستیمعنا ن نیوجود ندارد. به ا یآب نی: چنمیشو یما متوجه مو زن  یسیع نیگفتگو ب

 می شود. استفادهمختلف  باشد. یگرید یزیچ دیبا  آب که برای سنین .ف شودطر

 زیرا آن آبی كه به شد،بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد هرکس از آبی كه من می اّما هرکه از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، "
 ".جوشید ای تبدیل خواهد شد كه تا حیات جاودان خواهددهم در درون او به چشمهاو می

. از خدا است یزندگ انیجر کی نیانسان وخدا است. ا نیب ی. آب ارتباطدارد یم   حیبا مس اط مستقلارتبآب،  رندهیگ  ت،یهادر ن
قابل تحمل  ریکه غ یزمان یکند حت یو ما را حمل م شود یهمراه مما با  یبه سادگ انیجر نیبه ما انسانها و بازگشت به خدا. ا

را خود  یناراحت  میکند او به طور مستق یمطلب  شتریدهد. اما او ب یم حیچاه توض شیبه زن  پ یسیع ها رازیچ نیهمه ااست.  
شکست  که زن نیقلب سنگ از او در واقع تنها کند. یحبت   نمص او یاز باعث ناراحت این ااز گناه یسیکند.   ع یاشکار م

 یتشنگدرک کنم.  من را شما  یجستجوهم و   ندتیناخوشا یخستگ همدانم،  یرا مشما  : "دیگو یاو  م  . می کندسحبت  هخورد
 د؟یدان یآن را م دهستی یرجااست:  "شما، که خ نیشناسم!" سپس پاسخ شگفت زده  ان زن ا یمرا شما  بیو غر بیعج اریبس

 یم حیاو به او توص  .می فهمددهد از کجا او  یم حیبه زن توض یسی، عمی دهدادامه  را  مکالمه  یسی!" اما عهستید امبریشما پ
هد در کجا  عبادت خداوند ممکن است.  و هم د یم حیتوصد. او رسبد به خدا نتوان یانسان م یاست و چجور کجا خداوندداهد که 

عبادت  یدر سامره شهرها چمیکوه س ایو  میاز آن   اورشل شیانسان را بشنود. پ قیخشم عم یتواند صدا یدر کجا   خداوند م
 ی: "ما منتظر کسدیگو یزن م .   "بله،"دیریبگبا او ارتباط " قتیدر هر کجا "در روح و حق   دیتوان یبودند  اما  حاال شما م

رسد:" من هستم " ، "که با شما  یم یسیبزرگ ع یو سپس وح د،یگو یم یبا دلتنگ دهد، زنبهمه را به ما نشان  نیکه ا میهست
: او دیگو یبه او نم شتریب یزیاست و در حال حاضر چ دهیشن یاست، زن به اندازه کاف شده." و با آن گفتگو تمام مکن یصحبت م

 یسیو مردم به ع دیآی!" او به شهر منیو بب ای"ب دیگویکامال فراموش شده است. او به مردم م شیتشنگ  رود. یبه روستا م عجلهبا 
زنند آنها با خدا  یحرف م گریکدیبا  گرید کنند،یو با او دعا م شنوندیو او را م - ماندیم یو او باق پرسند،یو از او م رسندیم

 کنند یصحبت م

 د؟یبزرگ دار ازیو ن د؟یدار اقیشما اشت ایآ د؟یتشنه هست اریشما بس ایآ

داستان  . اما در اولاست. در همان زمان دهیقطره آب ند کیهنوز  یسیرود، ع یزن به روستا م یوقت مینگاه کن یسیبه ع دییایب
 که  به دنبال کسی بگردد.  تیکه در نها یر، به طوآمدمی  به چاه کیخسته و منتظر نزد یسیعکه  یشروع شد به طوراینچوری 

سطل با طناب دارد، گرچه  کیبه  ازیه و ننپسر خدا نش ،یسیاست. ع ستاندا نیانکته در ترینبیعج نی. ابدهد یدنینوش کیبه او 
 بیابند کند تا آب  تیتواند فرشتگان را هدا یم یسیدارد. قطعا ع یعاد یزیه چب ازی، او ناست نیو زمبهشت  درقدرت  یاو دارا

را به  ییاو خدا ند،یگو یم 2ها در فصل  ینیپیلیف ههمانطور که نام را،یکند ز یکار را نم نیاو ا کند.برطرف او را  یتا تشنگ
شود  یل ممتوس بیو به صل ندیگز یمتکار برمآورد، اما خود را از دست داده، به صورت خد یسرقت به حساب نم کیعنوان 

خانم  کیگفتگو با  نیدهد تا ا یاجازه م یحت اوحال،  نیصبر کند. و در عسطل آب  کی برای که  او مجبور بودی به حد... 
شود.  یمبهوت م یسیعو از آب است و کل شهر با شور و شوق  یسطل خال کی. و آنچه که در انتهاست، شودمشکل انجام 

آنها بروند. آنها می تواند بنوشند. پیش خدا ند با تشنگی خود اند. آنها می تووانند زندگی کننتبو  کشدنفس بباره می توانند وانسان د
از این جهان به اب . بنوشندان یاجریان بزرگ و بدون پ یک  ها می توانند ازآنآما ند. ددا نکرپی ه عنها یک لیوان یا یک جرت

 را ه می تواند خودشخدا است کاخل ب دود دارد. این اج! این اب واهیموخ ب را میاین ا من جهان.  نبهشت. و از بهشت به ای
 .نمیشودد هر گز تشنگی ا کندپی را سی که عیسیهر کسازد. این اب داخل عیسی است. کوچکتر 

 

ای تبدیل دهم در درون او به چشمهاو می زیرا آن آبی كه به بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد،بی كه من میهرکس از آ اّما "
 امین.   " .جوشید خواهد شد كه تا حیات جاودان خواهد

 

 

 

  

 


