
Lecția 6 

 
Isus – soluția și pentru neamuri 

 Ioan 4:1–54 

 
Credința în Domnul Isus oferă intrare în Împărăția lui Dumnezeu și neamurilor. 

Ziua 1 ― Citește Ioan 4:1–14 ― Isus, sursa apei vii 

1. Cine erau samaritenii și de ce erau ei urâți de iudei (vezi și 2 Împărați 17:24–41)? 

2. În ce constă „darul lui Dumnezeu” despre care vorbește Isus în versetul 10? Ce se întâmplă 
atunci când cineva primește acest dar?  

Întrebări de aprofundare: 

3. În versetele 10–14 Isus alunecă în mod intenționat între două planuri. Care sunt acestea? De ce 
face acest lucru? 

4. Ce înveți de la Isus despre modul în care te poți apropia de oameni ca să le vorbești despre 
Dumnezeu? 

Ziua 2 ― Citește Ioan 4:15–26 ― Ce înseamnă să bei din apa vie? 

5. De ce crezi că atunci când femeia îi cere lui Isus apa vie, El schimbă aparent subiectul și o trimite 
să-l aducă pe bărbatul ei? (text ajutător: Isaia 55:6–7) 

6. Dacă Isus te-ar confrunta pe tine cu păcatul tău, ce I-ai răspunde? 

7. Care este adevăratul mod de închinare pe care îl dorește Dumnezeu? 

Întrebări de aprofundare: 

8. Cum îți explici faptul că samariteanca a reușit să facă legătura dintre adevărata închinare și 
Mesia? Cu ce asociezi tu adevărata închinare? 

9. Citește cu atenție Isaia 55. Care sunt elementele din Isaia pe care le regăsești în pasajul din Ioan 
4:7–26? 

Ziua 3 ― Citește Ioan 4:27–42 ― „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a 
trimis…” 

10. Care a fost efectul discuției lui Isus cu femeia samariteancă? Ce ai putea învăța din modul în 
care a reacționat ea? Care este efectul întâlnirii cu Isus în viața ta? 

11. Isus afirmă că mâncarea Sa este să facă voia Tatălui. Care este această voie (vezi, spre exemplu, 
1 Timotei 2:1–4)? 

12. Te-ai gândit vreodată să faci din împlinirea voii lui Dumnezeu scopul vieții tale? 
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Întrebări de aprofundare: 

13. Ce vrea să îi învețe Isus pe ucenici în versetele 31–38? La ce holde se referea El? Ce presupune 
secerișul? 

14. Ești implicat în acest seceriș? În ce fel? 

Ziua 4 ― Citește Ioan 4:43–54 ― Vindecarea fiului slujbașului împărătesc 

15. În ce constă minunea pe care a făcut-o Isus? Care au fost urmările acestei minuni? 

16. Autorul menționează de două ori în text faptul că slujbașul împărătesc a crezut (v. 50 și 53). Ce 
a crezut el prima dată? Dar a doua oară? Care este diferența? 

Întrebare de aprofundare: 

17. Atât samariteanca, cât și slujbașul împărătesc, erau „dintre neamuri” – nu făceau parte din 
poporul evreu, fiind astfel respinși de ei. Ce semnificație are faptul că Isus S-a apropiat și de ei 
și le-a oferit Viața? (texte ajutătoare: Ioan 1:11–12; Isaia 55:5–6; Fapte 10:24–35) 

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 4:1–54 

Pornind de la premisa că întreaga evanghelie a fost scrisă în așa fel încât să clădească spre scopul 
afirmat în 20:31, este firesc să ne întrebăm ce contribuție aduce fiecare segment de text la realizarea 
scopului propus. Prin urmare, pornind de la ceea ce ai studiat în această lecție, încearcă să răspunzi la 
următoarele întrebări: 

▪ Ce ai învățat despre Domnul Isus în acest segment de text? 

▪ În ce fel s-a întărit în tine credința că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? 

▪ Ce ai înțeles despre Viața pe care a venit Isus s-o ofere? 

▪ Ce trebuie să faci pentru a avea această Viață? 

Provocare 

Alungat, într-un fel, de pizma fariseilor, ostenit de călătorie, Isus Se oprește la o fântână, într-un 
pământ străin. Acolo, lângă fântână, ca Moise odinioară, Isus „Își ia mireasă” dintre cei ce nu erau 
ai Săi, dar au crezut în El. Pentru aceasta, Isus sparge tiparele tradiției ca să poată câștiga sufletele 
samaritenilor pentru Împărăția lui Dumnezeu. Mai târziu, El Se oprește în dreptul unui slujbaș 
împărătesc disprețuit de iudei și aduce în casa acestuia mântuirea. El este gata să Se oprească și în 
dreptul tău, indiferent cine ai fi. Dacă ești gata să îți recunoști starea păcătoasă și să îți deschizi 
inima, El îți va da Viața! Dacă deja te bucuri de El, ești invitat să duci mai departe vestea cea bună: 
Isus a venit să aducă viață tuturor oamenilor! Holdele sunt coapte și gata pentru seceriș! 

Cuvinte pentru suflet – Cealaltă fântână 

Era o femeie păcătoasă. Era poate așa de disprețuită încât nu mai îndrăznea să meargă împreună cu 
celelalte femei la fântână, și tocmai de aceea alegea momentele în care să poată evita privirile 
acuzatoare ale celor din jur. Într-o zi, când era mai mare zăduful, a pornit spre fântână cum făcuse, 
poate, de multe alte dăți. Era obosită. Ce mult ar fi dorit să aibă fântâna mai aproape! S-a apropiat 
de locul unde era apa mult dorită. Dar… acolo erau acum două fântâni! S-a aplecat să scoată apa din 
fântâna pe care o știa. Dar cealaltă fântână, spre mirarea ei, a început să vorbească: „Dă-mi să 
beau!” „Cum, Tu ceri de la mine?” „O, dacă ai fi cunoscut tu fântâna lui Dumnezeu și cine este Cel 
care-ți vorbește, tu însăți ai fi renunțat la fântâna de unde scoți apă de atâta timp fără să îți potolești 
setea și ai fi cerut apă de la mine! Eu ți-aș fi dat apa vie!” „Doamne, cum se poate? N-ai cu ce să 



Lecția 6 3 

Verset cheie 

Ioan 4:14 – „Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba 
încă apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în 

viața veșnică”. 

scoți apa!” „Femeie, apa Mea este pentru sufletele însetate, uscate de arșița păcatului…” „Doamne, 
mi-e sete! Dă-mi această apă!” „EU SUNT APA”! 

Care sunt surogatele pe care le bei, ca să-ți stâmperi setea? Le iei azi, dar mâine setea e din nou 
acolo. Pe la ce fântâni umbli? Lângă fiecare din ele stă o altă Fântână, care te invită să bei din ea; să 
bei și să-ți astâmperi setea pentru totdeauna; să devii tu însuți un izvor din această fântână. 

Femeia și-a lăsat găleată și a plecat. Nu mai avea nevoie de ea. Setea care o chinuia i-a fost 
stâmpărată pentru totdeauna! Pleca cu apa vieții, ca o fântână plină, ce a început să curgă pe străzile 
cetății. „De unde ai această apă?”, se întrebau toți aceia care, doar cu câteva ore înainte, o 
disprețuiau. „Și nouă ne este sete!” 

 
 
 
 
 


