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L E C Ţ I A

Anul A
Trimestrul 2

Lecţia 3

Femeia de la fântână

Referinţe
Ioan 4,1-42; Hristos, Lumina lumii, pag. 183-195, în original.

Text de memorat
„Povestește tot ce ţi-a făcut Dumnezeu.” (Luca 8,39)

Obiective
În această lecţie, copiii

• vor afla că Isus îi iubește și îi ajută pe toţi oamenii, iar El ne cere ca și
noi să procedăm la fel;

• vor simţi dorinţa de a fi amabili cu cei pe care îi întâlnesc;

• vor răspunde, printr-o atitudine de amabilitate faţă de ceilalţi, chiar
faţă de oamenii care se deosebesc de ei în diferite aspecte.

Îi ajutăm pe alţii când le vorbim despre Isus.

Mesajul lecţiei

Aceasta este o lecţie despre slujire.
Isus știa că femeia samariteancă era cu

adevărat interesată să afle mai mult despre
Mântuitorul ce urma să vină. El a pus pe
primul loc nevoile ei. Când femeia s-a dus în
cetate și s-a întors cu mulţi oameni pentru a
asculta ce avea El de spus, Isus a pus pe
primul loc nevoile lor. El dorește ca noi să
acordăm prioritate nevoilor oamenilor, să
petrecem timp cu ei, indiferent de unde ar fi, și
să-i ajutăm să-L cunoască mai bine.

SLUJIRE        A sluji înseamnă a le arăta altora că Isus îi iubește.

O privire asupra lecţiei
Isus și ucenicii călătoresc prin Samaria. Le

este foame și sete. Isus Se așază lângă o
fântână adâncă, să Se odihnească. El îi trimite
pe ucenici în cetate, să cumpere mâncare. La
fântână vine o femeie să scoată apă. El îi cere
de băut și se deschide discuţia. Domnul Isus
ia în considerare nevoile pe care le are feme-
ia. Ea spune că știe că va veni un Mântuitor. El
îi spune că El este Mântuitorul. Ea uită să-I
dea apă și pleacă imediat spre cetate, pentru
a-i chema pe oameni la Isus. El rămâne în
cetate două zile și le spune oamenilor despre
dragostea lui Dumnezeu pentru ei.

Pregătirea instructorului
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Pentru instructor
„Lăsând vasul de apă, s-a întors la oraș, să

le ducă vestea și altora... Cu inima plină de
bucurie, ea s-a grăbit să ducă și altora lumina
preţioasă pe care o primise... Cuvintele ei le-au
atins inimile. Pe faţa ei era o nouă expresie,
întreaga ei înfăţișare se schimbase. Ar fi vrut
și ei să-L vadă pe Isus.” (Hristos, Lumina lumii,
pag. 191, în original)

Mântuitorul împlinește acum aceeași
lucrare... Aceia care se numesc urmași ai Lui
îi pot dispreţui și alunga pe cei dispreţuiţi de
oameni; dar nici împrejurările nașterii sau
naţionalitatea, nici modul de viaţă nu pot
îndepărta iubirea Lui de la fiii oamenilor...

Chemarea Evangheliei nu trebuie să fie
prezentată numai câtorva aleși despre care noi
credem că ne-ar face onoare dacă ar primi-o.
Solia trebuie să fie adresată tuturor.” (Idem,
pag. 194)

„S-ar putea întâmpla să fie un singur
ascultător al soliei; dar cine poate spune cât
de mare va fi influenţa acestuia?” (Ibid.)

Decorarea sălii
Vezi Lecţia 1. Copiii să fie așezaţi pe

scaune, cu faţa spre imaginea dealului și a
fântânii. Puteţi folosi măsuţa cu nisip.

Desfășurarea lecţiei

SECŢIUNEA LECŢIEI

Bun venit

1. Opţiuni pentru
    pregătire

* Rugăciune și
   laudă

2. Lecţia biblică

3. Aplicarea lecţiei

4. Transmiterea

    lecţiei

MINUTE

Pe măsura
sosirii

Max. 10

Max. 10

Max. 20

Max. 15

Max. 15

ACTIVITĂŢI

Întâmpinaţi-i pe elevi la ușă;
ascultaţi-le motivele de
bucurie sau de îngrijorare.

A. Aflaţi deosebirea

B.  Jocul curcubeului

Vezi pag. 27. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

Experimentarea povestirii

Text de memorat

Balonașe

Cântec și semne

MATERIALE NECESARE

Grupe de câte trei: două linguri, o
furculiţă; două farfurii, o ceașcă etc. (vezi
Activitatea).

Pătrate mari de hârtie (de diferite culori);
pătrate mai mici de aceleași culori.

Conservă goală; un castron sau un bazin;
un cilindru de carton; foarfeci; coli de
hârtie; scotch, markere.

Biblii

Imagini (vezi Activitatea); soluţie și dispozi-
tiv de format balonașe; șosete sau mănuși.

Muzică; limbajul semnelor (vezi pag. 30).
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Predarea lecţiei ________________
Bun venit

Uraţi-le copiilor un bun venit la intrarea în clasă. Întrebaţi-i cum li s-a părut săptămâna – ce
motive de mulţumire sau de îngrijorare au. Întrebaţi-i cum a decurs proiectul planificat la rubrica
„Transmiterea lecţiei”, de data trecută. Începeţi o activitate de pregătire la alegere.

Activităţi de pregătire
Selectaţi una sau mai multe dintre următoarele activităţi, în funcţie de situaţia clasei voastre.

A. Aflaţi deosebirea

Materiale necesare: � Obiecte de uz casnic în seturi de câte trei, două dintre ele să fie la fel,
� pungă pentru fiecare set de trei obiecte.

Puneţi în câte o pungă fiecare set de câte trei obiecte (două mere și o portocală; două pahare
și o farfurie etc.). Lăsaţi-i pe copii să ia fiecare câte un set de trei obiecte. Întrebaţi-i: Care obiect
este diferit de celelalte din pungă? Sunt cele două obiecte la fel mai bune decât al treilea? (Nu,
ele sunt doar diferite.) Repetaţi procesul de câteva ori. De fiecare dată, spuneţi: Niciunul nu este
mai bun decât celălalt; ele sunt doar diferite.

Întrebări și răspunsuri

Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Cum ar fi lumea dacă în loc de toate
fructele nu ar mai exista decât banane? Cum ar fi dacă toţi oamenii ar avea aceeași mărime a
taliei și aceeași culoare de păr? Dumnezeu a creat animale, plante și oameni diferiţi. Dar, deși
ne deosebim unul de celălalt, Dumnezeu îl iubește pe fiecare dintre noi și El dorește să spunem
acest lucru și altora. Iar acesta este mesajul pentru astăzi:

Repetaţi împreună cu mine.

 B. Jocul curcubeului

Materiale necesare: � Pătrate mari de hârtie (de diferite culori: roșu, galben, verde, alb,
albastru, negru, maro),

� pătrate mai mici de aceleași culori.

Puneţi pe podea, în diferite locuri din sală, pătratele mai mari de hârtie. Arătaţi un pătrat mai
mic, de orice culoare; cereţi-le copiilor care poartă predominant culoarea respectivă să se
găsească și să se adune în jurul pătratului cu aceeași culoare de pe podea. Continuaţi până când
toţi copiii au un loc de stat.

11111

Îi ajutăm pe alţii când le vorbim despre Isus.
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Întrebări și răspunsuri

Acordaţi timp pentru următoarele întrebări: Aţi alcătuit un curcubeu frumos; știaţi lucrul
acesta? V-aţi adunat oare în jurul aceluiași pătrat colorat? De ce? Lui Isus nu-I pasă dacă avem
părul drept sau ondulat sau dacă nu avem păr deloc! El nu Se uită la pistruii noștri sau la
culoarea ochilor. Nu este aceasta minunat? Sunt atât de fericit, încât doresc să le spun și altora
că Isus vă iubește pe voi și pe mine. Iar aceasta îmi amintește de mesajul pentru astăzi:

Repetaţi împreună cu mine.

Îi ajutăm pe alţii când le vorbim despre Isus.

Rugăciune și laudă

Părtășie

Uraţi-le copiilor un bun venit, și în special vizitatorilor. Sărbătoriţi zilele aniversare și faceţi
anunţurile. Recapitulaţi textul de memorat pentru săptămâna trecută.

Cântece sugerate

„Da, Eu sunt lumina”, nr. 40
„Iubirea ce ne face”, nr. 60
„Copilașii toţi”, nr. 109, din Ciripit de păsărele
„Doamne, ce favoare”, nr. 21
„Domnul te cheamă”, nr. 34 din Flori și stele

Misiune

Citiţi o experienţă din veștile misionare pentru copii.

Daruri

Amintiţi-le copiilor despre locul unde sunt trimise darurile în acest trimestru. Spuneţi:
Putem să-I slujim lui Isus, aducându-ne darurile la Școala de Sabat.

Rugăciune

Rugaţi-vă pentru copiii din toată lumea. Dacă oaspeţi din altă ţară au venit să se închine
la voi în biserică, invitaţi-i pe câţiva dintre ei să vină și să se roage în limba lor.
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Lecţia biblică

Materiale necesare: �  Conservă goală,

22222

Experimentarea povestirii

Confecţionaţi o fântână simplă dintr-o con-
servă în care aţi așezat un castronel. Acoperiţi-o
de jur-împrejur cu cilindrul de carton. Dacă doriţi,
pictaţi cartonul, astfel încât să imite pietrele.

Confecţionaţi păpușele-degeţel, folosind două
fâșii de hârtie pentru fiecare copil. (Pe una dintre
ele desenaţi chipul lui Isus; pe cealaltă desenaţi
chipul femeii samaritence. Puteţi colora fâșia a doua
într-o altă culoare sau să-i franjuraţi marginea în
loc de păr.) Lipiţi-le astfel încât elevul și instruc-
torul să le poată purta pe degetul arătător de la
mână. Purtaţi chipul lui Isus la mâna stângă și
chipul femeii la mâna dreaptă. Dacă nu aveţi mulţi
copii, puteţi desena ochii și gura fiecărui personaj
direct pe degetele copiilor, schiţând părul sau un
arc de cerc pentru a le diferenţia. Dacă doriţi, fo-
losiţi păpușile de la măsuţă și decorul respectiv.

Spuneţi: Vom avea cu toţii ocazia să spunem
povestirea pentru astăzi. Când menţionez că
Isus a făcut ceva, mimaţi acest lucru cu degetul
pe care aveţi chipul de bărbat. Când spun că
femeia samariteancă a făcut ceva, mimaţi cu
degetul pe care este desenat chipul de femeie.

Isus și ucenicii Săi călătoreau. (Conduceţi
copiii într-o plimbare prin jurul camerei.) Era
foarte cald afară, iar ei se simţeau obosiţi,
flămânzi și însetaţi. De aceea s-au oprit să se
odihnească lângă o fântână. (Opriţi-vă.) Însă apa
se găsea la mare adâncime (priviţi în jos) și ei nu
puteau ajunge la ea.

Ucenicii s-au dus în cetate, ca să cumpere
mâncare. Însă Isus a așteptat lângă fântână. De
obicei, la această vreme din zi, nimeni nu venea
să scoată apă din fântână. Era prea mare arșiţa
ca să ieși din casă. Dacă aveau nevoie de apă,
oamenii veneau dimineaţa devreme sau seara,
târziu. Dar iată că acum se apropia cineva!

(Apropiaţi celălalt deget și opriţi-l lângă „Isus”.)
Era o femeie cu un vas de scos apă. Isus știa că
femeia aceasta era samariteancă. Știa că
samaritenii și iudeii se cam dușmăneau. Isus era
iudeu, dar îi iubea pe oamenii din Samaria.
(Clătinaţi în semn afirmativ cu degetul pe care
este desenat El.) Isus îi iubea pe toţi oamenii.

Când a sosit femeia, El a întrebat-o:
– Poţi să-Mi dai, te rog, puţină apă să beau?

(„Isus” Se înclină ușor înaintea femeii.)
Femeia s-a mirat foarte mult.
– Cum, Tu îmi ceri mie ceva? (Mișcaţi degetul,

ilustrând cum vorbea femeia.) Tu ești iudeu, iar
eu, samariteancă. De ce vorbești cu mine?

Isus i-a zâmbit. El știa că femeia avea unele
probleme și că mulţi oameni din cetate nu se
uitau cu ochi buni la ea. Dar nu asta conta
pentru Isus. El o iubea și dorea să o ajute. Așa că
au vorbit mai multă vreme. (Mișcaţi degetul cu
„Isus”, ca și cum ar vorbi.)

Pe când stăteau ei de vorbă, ea a spus:
– Știu că Domnul va trimite pe cineva deosebit,

ca să-i ajute pe oameni să-L înţeleagă mai bine.
Isus i-a răspuns:
– Eu sunt acel Om deosebit, trimis de

Dumnezeu. Eu sunt Mântuitorul.
Femeia a fost atât de încântată, încât a

alergat până în cetate. (Mișcaţi degetul, ca și
cum ar alerga.) Era nerăbdătoare să le spună
tuturor despre Isus. Era atât de fericită! Doar
privind-o ţi-ai fi putut da seama că i se
întâmplase ceva minunat.

Ucenicii s-au întors cu mâncare, dar Isus nu
mai simţea nevoia să mănânce. El era atât de
fericit că vorbise cu acea femeie, încât nu Se
mai simţea nici obosit, nici flămând, nici însetat.

Mulţi locuitori din cetate au venit împreună cu
femeia să-L vadă pe Isus. (Degetul pe care este
desenat femeia se întoarce.) Ei doreau să afle ce

 �  scotch,
 �  coli de hârtie,
 �  markere.

�  un castron sau un bazin,
�  un cilindru de carton,
�  foarfeci,
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întâmplare o făcuse pe femeie atât de fericită.
(Ridicaţi degetul cu femeia și zâmbiţi.) Doreau să
fie și ei fericiţi. Să-L întâlnească pe omul căruia
nu-I păsa că ei erau diferiţi, ci îi iubea așa cum
erau. L-au invitat pe Isus să rămână la ei. (Duceţi
mâna dreaptă în jurul degetului cu „Isus”.) Iar El
a mers cu ei în cetate (ambele mâini se îndreap-
tă spre cetate) și le-a vorbit despre cât de mult îi
iubea Dumnezeu. Oamenii aceia au fost atât de
fericiţi să afle despre dragostea lui Dumnezeu,
încât au mers și le-au povestit și altora.

Isus ne îndeamnă:
– Mergeţi și spuneţi cât de multe a făcut

Dumnezeu pentru voi. (Repetaţi împreună cu
copiii, mișcând degetul cu „Isus”.)

Noi le spunem altora despre Dumnezeu,
pentru că dorim ca toţi să afle despre dragostea
Sa. Fiecare are nevoie să-L cunoască. Noi îi
putem ajuta pe oameni povestindu-le despre
Isus. Nu uitaţi:

Întrebări și răspunsuri

Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: De ce femeia nu I-a oferit
lui Isus apă de băut? Cunoașteţi oameni care
sunt diferiţi de voi în anumite privinţe? Îi iubește
Isus? Cum vă simţiţi când vă aflaţi în preajma
unor oameni care se deosebesc de voi? Cum
credeţi că îi privește Domnul Isus pe astfel de

oameni? Ce aţi putea face pentru a-i ajuta să
afle că Isus îi iubește?

Textul de memorat

Deschideţi Biblia la Evanghelia după Ioan,
capitolul 4. Indicaţi versetele 1-42 și spuneţi: Aici
se află povestirea pentru astăzi, în Cuvântul lui
Dumnezeu, Biblia. Citiţi cu voce tare versetele 6-
9, 25, 26, 28-30, 39-41, parafrazând, dacă este
necesar. Apoi deschideţi la Luca 8,39 și spuneţi:
Iar aici se află textul de memorat. Citiţi versetul
cu voce tare. Apoi faceţi următoarele gesturi în
timp ce repetaţi versetul. Cereţi-le copiilor să
facă aceleași gesturi în timp ce rostesc textul
împreună cu dumneavoastră.

„Povestește Duceţi mâinile la gură.
tot ce ţi-a făcut Arătaţi spre fiecare.
Dumnezeu.” Arătaţi în sus.
Luca 8,39 Uniţi palmele, apoi

deschideţi-le ca pe o carte.

Acest verset ne învaţă că putem vorbi cu alţii
despre dragostea lui Isus. Când facem acest
lucru, îi ajutăm pe alţii, așa cum a făcut Isus în
povestirea noastră. Nu uitaţi:

Arătaţi pe rând imaginile cu diferiţi oameni și
întrebaţi: Ce aţi putea face pentru a-l ajuta pe
acest om? Ce i-am putea spune despre Isus?
Acordaţi timp pentru răspunsuri. Un mod de a-i
ajuta pe alţii este să le spunem că Isus îi iubește.

Îi ajutăm pe alţii când le vorbim despre Isus.

Aplicarea lecţiei

Balonașe

Materiale necesare: � Imagini cu oameni (în vârstă, de o altă cultură, etnie sau situaţie
socio-economică),

� soluţie și dispozitiv de format balonașe,
� șosete sau mănuși.

33333

Invitaţi-i pe copii să formeze un cerc,
împreună cu dvs. Formaţi câteva balonașe, apoi
spuneţi: Balonașele sunt frumoase. Ele sunt și
foarte fragile. Aceasta înseamnă că se sparg
ușor. Să ne jucăm puţin și să vedem dacă putem

prinde câteva balonașe fără să le spargem.
Lăsaţi-i pe copii să încerce să le prindă cu mâna.

A reușit cineva să prindă vreun balonaș fără
să-l spargă? Este greu să prindem balonașe cu
mâna, pentru că se sparg tot timpul. Dar, dacă

Îi ajutăm pe alţii când le vorbim despre
Isus.
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suntem foarte atenţi și ne acoperim mâinile,
este posibil să le prindem. Să încercăm. Daţi-i
fiecărui copil câte o șosetă sau o mănușă și
cereţi-i să o poarte pe mână. Formaţi alte balo-
nașe. Spuneţi: Încercaţi să prindeţi balonașe pe
vârful șosetei. Mișcaţi-vă cu delicateţe. Lăsaţi-i
să încerce, apoi spuneţi: Uneori, oamenii se
aseamănă cu aceste balonașe. Putem să-i
rănim dacă nu suntem delicaţi și atenţi cu ei. Să
mai încercăm ceva.

Să trecem un balonaș de la unul la altul fără
să-l spargem. Acordaţi-le copiilor timp să treacă
balonașul de la unul la altul.

Așa trebuie să ne purtăm cu oamenii, într-un
mod cât mai delicat. Cum putem noi să fim
delicaţi și amabili cu alţi oameni? Cum vă simţiţi
când sunteţi trataţi într-un mod delicat? Când ne
purtăm frumos cu oamenii, ne purtăm asemenea
lui Isus și le arătăm că El îi iubește.

_______
Adaptare după Growing Little Helpers (Loveland,

Colo.: Group Publishing, 1995), pag. 25.

Transmiterea lecţiei
44444

Prezentaţi diferite situaţii cotidiene:
1. La grădiniţă sau la Școala de Sabat vine un

copil nou. Ce puteţi face pentru a-l ajuta?
Așteptaţi răspunsurile copiilor. Apoi adăugaţi
idei (să stea alături de el, să-i arate unde se pun
darurile, să împartă creioanele sau pixurile etc.).
Ce ar spune sau ce ar face Isus dacă ar fi aici?

Repetaţi cu alte situaţii.
2. Vedeţi un copil necunoscut pe terenul de joacă.
3. Vedeţi o persoană care arată altfel decât

voi pe stradă, în parc etc.
4. Vizitaţi niște vecini sau prieteni care nu

merg la biserica voastră.

Întrebări și răspunsuri

Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Ce putem face pentru a-i
ajuta pe acești oameni? Credeţi că Dumnezeu îi
iubește? Cum le putem arăta dragostea lui Isus?
Știţi, noi îi ajutăm cu adevărat pe alţii atunci
când facem gesturi amabile faţă de ei și când le
vorbim despre Domnul Isus.

Cântec și semne
Învăţaţi-i pe copii să folosească

limbajul semnelor pe melodia refrenului
cântării „Cântec dulce de copil”, nr. 113
din Ciripit de păsărele. Cântaţi de două
ori, mai întâi „Domnul m-a iubit”, apoi
„Domnul te-a iubit”, arătându-l pe
fiecare (vezi semnele de pe margine).

Domnul m-a iubit
Căci Biblia zice-așa.

Notă: Dacă sunt copii mai micuţi,
învăţaţi-i numai semnele corespun-
zătoare cuvintelor „Domnul m-a iubit”.
Dacă doriţi, copiii îi pot învăţa pe adulţi
acest cântec, cu ocazia celui de-al

treisprezecelea Sabat. La pagina 117 veţi găsi
limbajul semnelor pentru întregul cântec.

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru următoarele întrebări:

Îmi poate spune cineva cum îi ajutăm pe alţii
prin acest cântec? Cunoașteţi pe cineva care
comunică numai prin limbajul semnelor? Îi
puteţi cânta acest cântec? Da, putem cânta și
pentru oamenii care nu ne aud. Este minunat
să-i ajutăm pe oameni să afle că Domnul Isus îi
iubește. Aceasta îi face pe toţi fericiţi: și pe
Domnul Isus, și pe oameni, și pe noi înșine.

Când veţi cânta „Domnul m-a iubit, Domnul
te-a iubit”, îi veţi ajuta pe oameni. Să facem
acest lucru în săptămâna următoare, așa cum a
făcut și femeia samariteancă.

Încheiere

Folosiţi limbajul semnelor în timp ce cântaţi „Domnul m-a iubit” (vezi
punctul 4, „Transmiterea lecţiei”). Apoi rugaţi-vă pentru ca elevii să le arate
și să le spună altora despre dragostea lui Isus în fiecare zi.
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Ţi-a fost vreodată sete? Atât de sete încât de-abia
așteptai să bei? Într-o zi, pe când călătorea, lui Isus I
s-a făcut foarte sete. Crezi că i-a dat cineva apă să bea?

Isus stătea lângă fântână pe la miezul zilei. Îi era
foarte sete. Îi era și foarte foame. Prietenii Săi, ucenicii,
se duseseră în oraș să cumpere mâncare. Dar Isus S-a
hotărât să rămână lângă fântână și să Se odihnească.
El nu avea găleată și frânghie, deci nu putea ajunge la
apa rece și proaspătă. Poate că cineva, venind la
fântână să scoată apă, Îi va da și Lui de băut.

Pe la prânz, a venit la fântână o femeie. Avea cu ea
un urcior. Urma să scoată apă. Isus S-a uitat spre ea.
Știa că locuia în Samaria. Și mai știa că oamenii din
Samaria nu îi suportau pe iudei. Nici iudeii nu îi iubeau
pe samariteni. Isus era iudeu, dar El îi iubea pe
samariteni. El îi iubea pe toţi oamenii, de peste tot.

Domnul Isus știa că femeia nu ar fi intrat în vorbă
cu El. De fapt, ea nu ar fi vorbit cu niciun iudeu. Așa
că Isus a întrebat-o:

– Îmi dai, te rog, puţină apă de băut?
Femeia s-a arătat foarte surprinsă.
– Ești iudeu! a spus ea. Și vorbești cu mine? Doar

știi că sunt samariteancă!
– Este adevărat! răspunse Isus zâmbind.
Apoi a început să stea de vorbă cu femeia.

Aceasta a fost atât de impresionată de ce spunea El,
încât a uitat să-I mai dea apă de băut. Domnul Isus
știa că femeia avea necazuri. Știa că oamenii nu gân-
deau prea frumos despre ea. Dar acest lucru nu conta
pentru El. Isus îi iubea pe toţi.

Deși era obosit și însetat, Isus vedea că femeia
avea nevoie să afle despre dragostea lui Dumnezeu. El
dorea să o ajute chiar mai mult decât dorea să bea
apă. Pe când vorbeau, femeia I-a spus că știa despre
făgăduinţa lui Dumnezeu, că va veni un Mântuitor
care îi va ajuta pe oameni să afle despre El.

Atunci, Domnul Isus a spus ceva care a surprins-o
foarte mult. El i-a spus:

– Eu sunt Mântuitorul!
Femeia era atât de fericită! Isus era Mântuitorul

promis și Se arăta prieten cu ea. Imediat a lăsat din
braţe urciorul și a alergat spre cetate. Dorea să le
spună și celorlalţi despre Isus.

Nu a durat mult până ce lumea s-a strâns la
fântână. Femeia le povestise locuitorilor din cetate
despre Isus. Acum ascultau ce avea El să le spună și
L-au invitat să rămână cu ei. Timp de două zile, Isus a
rămas și i-a învăţat despre dragostea lui Dumnezeu.

Domnul Isus îi iubește și îi ajută pe toţi oamenii.
Pentru El nu contează de unde vin sau cum arată ei.

Material pentru copiicopiicopiicopiicopii

Lecţia 3  Femeia de la fântână

Referinţe: Ioan 4,1-42; Hristos, Lumina lumii, pag. 183-195, în original.

Text de memorat: „Povestește tot ce ţi-a făcut Dumnezeu.” Luca 8,39

Mesaj: Îi ajutăm pe alţii, povestindu-le despre Isus.

Toţi au nevoie să Îl cunoască pe Hristos. Și tu îi poţi
ajuta pe oameni să afle despre dragostea lui
Dumnezeu. Poţi să fii iubitor, asemenea lui Isus.

ActivităţiActivităţiActivităţiActivităţiActivităţi
Sabat

Citiţi împreună povestirea biblică. Numiţi câteva
persoane din vecinătatea dumneavoastră și întrebaţi-l
pe copil: „Crezi că Isus îi iubește pe acești oameni?”
Cântaţi imnul „Domnu-i iubirea”. În fiecare zi, folosiţi
gesturile învăţate la Școala de Sabat pentru a repeta
textul de memorat.

Duminică
Cereţi-i copilului să vă povestească lecţia. Ajutaţi-l

să spună sau să cânte „Domnul te iubește”, folosind
gesturile învăţate la Școala de Sabat. Ajutaţi-l pe copil
să-i ofere cuiva un pahar cu apă proaspătă. Mulţumiţi-I
lui Isus pentru că îl iubește pe copilul dumneavoastră.

Luni
Lăsaţi-l pe copil să vă ajute să pregătiţi un castronel

cu fructe de același soi. În alt castron, pregătiţi o sa-
lată de fructe. Întrebaţi-l care dintre ele este mai atră-
gător. De ce? Discutaţi despre deosebirile dintre oameni
și despre ce îl face pe fiecare în parte să fie special.

Marţi
Citiţi împreună povestirea biblică în Ioan 4,6-9.25.

26.28-39.39-41. Discutaţi despre dragostea lui
Dumnezeu faţă de toţi oamenii. Ieșiţi la plimbare și
culegeţi diferite pietricele, frunze sau flori. Ajutaţi-l pe
copil să înţeleagă că fiecare dintre ele este deosebită
în felul ei. Spuneţi: Și oamenii sunt deosebiţi în felul
lor, iar Domnul Isus îi iubește pe toţi.

Miercuri
Ajutaţi-l pe copil să imite felul în care merg diferite

animale sau să imite sunetele pe care acestea le produc.
Arătaţi că niciun sunet nu este identic cu al altui ani-
mal și că mersul este o trăsătură distinctă. Subliniaţi
încă o dată că lui Dumnezeu îi place varietatea.

Joi
Ajutaţi-l pe copil să pregătească o gustare pentru

cineva de o altă etnie sau din altă localitate. Ajutaţi-l
pe copil să pregătească pentru familia voastră un fel
de mâncare specific altei culturi.

Vineri
Ajutaţi-l pe copil să prezinte lecţia cu ocazia

altarului familial. Cântaţi „Domnu-i iubirea” și folosiţi
semnele concomitent. Mulţumiţi-I lui Isus pentru
dragostea Sa. Rostiţi împreună textul de memorat.


