
Ţi-a fost vreodată sete? Atât de sete încât
de-abia aşteptai 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?

sus stătea lângă fântână pe
la miezul zilei. Îi era foarte
sete. Îi era şi foarte foame.
Prietenii Săi, ucenicii, se
duseseră în oraş să cumpere
mâncare. Dar Isus S-a

hotărât să rămână lângă fântână şi să Se
odihnească. El nu avea găleată şi frânghie,
deci nu putea ajunge la apa rece şi

proaspătă. Poate că
cineva, venind la fântână să
scoată apă, Îi va da şi 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. Ştia că
locuia în Samaria. Şi mai ştia 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 ştia că femeia nu ar fi intrat în vorbă cu
El. De fapt, ea nu ar fi vorbit cu niciun iudeu. Aşa că Isus a
întrebat-o:

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

I

17

Femeia de la fântână

L E C Ţ I A 3

Text de memorat
„Povesteşte tot 

ce ţi-a făcut
Dumnezeu.”

Luca 8:39

Mesaj
Îi ajutăm pe alţii,

povestindu-le 
despre Isus.

16 aprilie 2016

Gradi 2_2014_BW_920403 KGN BSG-T.qxd  25.01.2016  11:00  Page 17



– Îmi dai, te rog, puţină apă de băut?
Femeia s-a arătat foarte surprinsă. 
– Eşti iudeu şi vorbeşti cu mine? a întrebat ea. Doar ştii 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
ştia că femeia avea necazuri. Ştia că oamenii nu gândeau prea frumos despre ea.
Dar acest lucru nu conta pentru El. Isus îi iubea pe toţi!

Deşi era obosit şi 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 ştia 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 şi dorea să fie prieten cu ea.
Imediat a lăsat din braţe urciorul şi a
alergat spre cetate. Dorea să le
spună şi 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 şi
L-au invitat să rămână cu ei. Timp
de două zile, Isus a rămas şi i-a
învăţat despre dragostea lui
Dumnezeu.

Domnul Isus îi iubeşte şi îi ajută pe toţi
oamenii. Pentru El nu contează de unde vin sau
cum arată ei. Toţi au nevoie să Îl cunoască pe
Hristos. Şi tu îi poţi ajuta pe oameni să afle despre
dragostea lui Dumnezeu. Poţi să fii iubitor, aseme-
nea lui Isus.

18
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Sabat
Citiţi împreună povestirea biblică. Numiţi

câteva persoane din vecinătatea dumnea voastră
şi întrebaţi-l pe copil: „Crezi că Isus îi iubeşte pe
aceşti oameni?”

Cântaţi „Domnu-i iubirea”, nr. 72 din Imnuri.
În fiecare zi, folosiţi gesturile învăţate la Şcoala

de Sabat pentru a repeta textul de memorat
(vezi pag. 61).

Duminică
Cereţi-i copilului să vă povestească lecţia.

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

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

castronel cu fructe de acelaşi soi. În alt castron,
pregătiţi o salată de fructe. Întrebaţi-l care dintre
ele este mai atrăgător. De ce? Discutaţi despre
deosebirile dintre oameni şi despre ce îl face pe
fiecare om să fie special.

Marţi
Citiţi împreună povesti rea biblică din Ioan 

4:6-9,25,26,28-39,39-41. Discutaţi
despre dragostea lui Dum -
nezeu faţă de toţi oamenii.

Ieşiţi la plimbare şi cu legeţi
diferite pie tricele, frunze sau
flori. Aju ta ţi-l pe copil să înţe -
lea   gă faptul că fiecare din   tre
ele este de ose  bită în felul ei.
Spu neţi: Şi oame nii sunt 

deosebiţi în felul lor, iar Domnul Isus îi iu beşte 
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
animal şi 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 să pregă tească 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” şi folosiţi

semnele conco mitent.
Mulţumiţi-I lui Isus pentru
dragostea Sa. 
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Activităţi
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