
Î ntr-o dimineață,
Maria a avut parte de o

surpriză la școală. În banca
ei, exact lângă ea, stătea o
nouă colegă. Învățătoarea
le-a făcut cunoștință:
„Maria, ea este Pei Ling.
Ea și fami lia ei sunt tocmai
din China.”

„Încântată de cunoș tință.
Bine ai venit la noi în clasă!”
a spus Maria.

„Și eu, încântată de 
cu noștință”, a răspuns 
Pei Ling, încercând să
vorbească cât mai 
corect.

În acea seară, Maria 
s-a rugat ca Isus să o
ajute să se împriete -
nească cu Pei Ling. Era
un lucru foarte bun că
Maria Îi cerea ajutorul lui Isus. 
Isus știe să fie prieten cu toată lumea.

Într-o zi, Isus și ucenicii Lui mergeau prin
Samaria – o altă țară, diferită de țara natală a lui
Isus, Iudeea. Iudeii și samaritenii nu se simpati-
zau deloc unii pe alții. Nici nu vorbeau unii cu
alții. Samaritenii erau deosebiți. Ei aveau o altă
religie și vorbeau limba cu un accent diferit. Tu
știi pe cineva care vorbește limba română, dar
cu un accent puțin diferit? 

Undeva lângă orașul Sihar, Isus stătea și Se
odihnea lângă o fântână. Era obosit și Îi era foa -
me și sete. Ucenicii erau plecați în cetate ca să
cumpere ceva de mâncare. 

De obicei, la această fântână – care se chema
fântâna lui Iacov – venea foarte multă lume. Dar

în timp ce Isus stătea acolo, doar o femeie a
venit să scoată apă. Ziua, în căldura dogoritoare
a amiezii, toți samaritenii stăteau în casă.

„Îmi dai să beau puțină apă?” a întrebat-o Isus
pe femeie.

Femeia s-a uitat în jur. Nu îi venea să creadă.
Cum putea un iudeu să stea de vorbă cu ea, o
samariteancă? Iudeii și samaritenii nu vorbeau
niciodată unii cu alții.

„Nu ar trebui să-mi ceri apă tocmai mie”, i-a
răspuns ea lui Isus, apoi s-a întors și a plecat spre
cetate.

„Dacă tu mi-ai cere Mie apă, Eu nu te-aș re-
fuza – i-a spus Isus. După apa pe care ți-aș da-o
Eu, nu ți-ar mai fi sete niciodată.”

14

Ioan 4:1-42; Hristos, Lumina lumii, pp. 183-195
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Femeia s-a oprit să asculte. Să nu-i mai fie
sete niciodată? Ea a uitat că nu trebuia să dis-
cute cu un iudeu. Nu-și putea lua gândul de la
apa aceea, limpede și curată. Își dorea această
apă, ca să nu-i mai fie sete niciodată.

Apoi, Isus i-a explicat. Apa la care se referea El
era apa vieții veșnice, pe care o primim doar
atunci când credem în Isus și când alegem să-L
urmăm pe El.

Și femeia a crezut în Isus. Dar voia să-i facă și
pe alții să creadă în El, pentru a primi apa
promisă de Isus. Repede, femeia a luat-o la fugă
spre cetate.
„Veniți! Hai deți
cu toții să auziți
un om care are
un mesaj extra-
ordinar!” striga
ea.

Isus a
rămas în Sihar
alte două zile,
turnând din apa
vieții tuturor
oamenilor de
acolo. Pentru
Isus, nu conta
că ei erau altfel
decât El. Nu
conta că aveau 
o altă religie. 
Pe Isus nu-L
interesa fap-
tul că iudeii îi
urau atât de
mult. Isus îi
iubește pe

toți oamenii din lumea noastră. Toți putem fi
prieteni cu Isus, indiferent unde am locui sau
cum am arăta. Isus vrea să ne facem noi prieteni
și să-i aducem la El, indiferent cât de diferiți sunt
aceștia de noi.

Mesaj
Isus este prietenul tuturor.

Text de memorat

„Oricui va bea 

din apa pe care 

i-o voi da Eu, în veac

nu-i va fi sete.”

(Ioan 4:14)
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• Dacă se poate, ieși la o plimbare în natură
împreună cu familia. Câte culori vedeți în jurul
vostru? Ce alte lucruri diferite unele de altele
puteți observa? Lăudați-L pe Dumnezeu, în
rugăciune, pentru faptul că ne-a oferit atât de
multe culori, atâtea plante, animale, pietre
care sunt toate diferite unele de altele.

• Citiți și discutați Ioan 4:14 în cadrul altarului
familial de încheiere a Sabatului.

• Cântați apoi un imn potrivit.

• În timpul altarului familial, citește cu voce tare Ioan
5:1-15. Repovestește ce ai citit și apoi realizează un
desen.

• Citește din nou Ioan 4:13,14. Gândește-te la aceste
versete de fiecare dată când bei apă în cursul acestei
săptămâni.

• Scrie textul de memorat folosind altă culoare pentru
fiecare cuvânt. Pune-l undeva la vedere.

• Împreună cu membrii familiei, ia-ți timp să ci -
tești Ioan 4:25,26. Isus Și-a luat timp să discute cu
o femeie care nu era evreică, precum era El. 
I-ai povestit despre Isus cuiva care e diferit de
tine?
• Roagă pe cineva din familie să-ți dea reviste și
ziare vechi din care să poți decupa. Caută ima -
gini cu oameni de diferite rase și naționali tăți și
lipește-le pe o coală mare de hârtie. Un de va
deasupra, scrie: „Isus este prietenul tuturor.”
• Repetă pe de rost textul de memorat.
• Înainte de rugăciunea de încheiere a altaru-
lui de seară, cântați cu toții un cântec potri vit
cu tema studiată.

• Citește împreună cu familia Ioan 4:27-30. Ce a
făcut femeia aceea străină pentru a deveni o
misiona ră? Roagă un membru al familiei să caute
într-un dicționar cuvântul „străin” și să-ți explice
toate sensurile. Cum poți și tu să devii misionar în
săptămâna aceasta?
• Repetă cu voce tare textul de memorat și cântă
apoi un cântec potrivit cu mesajul textului.

• În timpul altarului familial, citiți și
discutați Ioan 4:39-42. Ce s-a întâmplat
după ce Isus le-a turnat „apă vie” samarite-
nilor din Sihar?
• Găsește o sticlă goală de apă minerală și
un balon. Întinde bine balonul, astfel încât
să se umfle ușor. Pune puțină apă pe fun-
dul unui pahar și adaugă o linguriță de bi-
carbonat de sodiu. Toarnă acest amestec
în sticlă și adaugă sucul de la o lămâie sau
un sfert de pahar de oțet. Repede, pune
balonul pe gura sticlei. Privește apoi cum
apa „revine la viață” și umflă balonul.
(Adaptare după Kathie Reimer, 1001
Ways to Help Your Child Walk With God
[Wheaton, Il: Tyndale House Publishers,
Inc., 1994], pp. 86, 87)

De obicei, când mergeau
să ia apă, femeile mai stăteau de

vorbă la fântână, înainte să
meargă acasă cu apa.

S ABAT DUMINICĂ

LUNI

MARŢI

MIERCURI
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• Cine poate primi în dar de la Isus „apa vie” – sau
viața veșnică? Citește Ioan 3:16. Mai jos, sunt
câteva exemple a ceea ce înseamnă „oricine”. Acești
oameni-problemă erau prieteni cu Isus. Citește
versetele și pune în ordinea corectă literele care
alcătuiesc numele lor:

Luca 19:2 ehuzca
Luca 8:2 iraam
Matei 10:4 diua
Luca 17:12 plșerio

• Cu ajutorul unor perne, creează un zid. În
acest „zid”, ascunde o sticlă cu apă și câteva
pahare. Servește-i pe membrii familiei cu
covrigei sau alt desert sărat. Povestește-le
istoria biblică de astăzi și întreabă-i dacă
nu li s-a făcut sete. Apoi dă-le apă din „fân-
tâna” pe care ți-ai pregătit-o.
• Citiți cu toții Isaia 55:1, prima parte, și
Apocalipsa 21:6.
• Ridică foaia cu textul de memorat
scris în mai multe culori și roagă-i pe
membrii familiei să-l repete împreună
cu tine.

Indicații: Pentru a afla un mesaj important, taie fiecare a doua literă, începând cu
a doua a fiecărui cuvânt. 

D hu e m q n l e z z z e i u p  
Î t i i  
I e u r b u e c ș b t m e u
P we o  
Tr o s ț a i u
O e a z m r e j n e i l i p
D t i k n s
L i u l m d e o a w  
N u o s a j s t t a r e ă l

— — — — — — — —
— —

— — — — — — —
— —

— — — —
— — — — — — —

— — —
— — — — —

— — — — — — —. 

JOI VINERI
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