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Isus și ucenicii săi călătoreau prin ținutul
Samariei.  Ei au ajuns într-un oraș numit Sihar. 



Acolo era o fântână, unde oamenii din Sihar veneau 
să scoată apă să bea. Iacov, tatăl Israeliților, a 
săpat această fântână cu mult timp în urmă.



Aproape de după-amiaz era probabil foarte 
cald.  Obosit, Isus s-a pus jos lângă fântână să 
se odihnească în timp ce ucenicii s-au dus în 
Sihar să cumpere mâncare.



Isus era singur –
dar nu pentru mult
timp.  O femeie
care locuia în Sihar
a venit să scoată
apă. „Dă-mi să
beau,” i-a spus Isus.



Femeia era 
uimită. „Cum așa 
că Tu, care ești 
un Evreu, îmi ceri 
mie apă, o femeie 
Samariteană?” a 
spus ea. În zilele 
acelea, Evreii nu 
aveau legături cu 
Samariteni.



Ea a fost și mai uimită 
când Isus i-a spus, 
„Dacă ai ști cine sunt 
Eu, tu singură ai fi 
cerut să bei apă vie”. 



Femiea a răspuns 
lui Isus, „Domnule, 
Tu nu ai nimic cu ce 
să scoți apă, și fântâna 
este adâncă.  De unde 
aduci apă vie?  Ești Tu 
mai mare decât tatăl 
nostru, Iacov, care ne-a 
zididt această fântână?”



„Oricine bea din aeastă apă
îi va fi iarăși sete,” a spus
Isus femeii. „Dar oricine va 
bea din apa care Eu îi voi da, 
un-i va mai fi sete niciodată.  
Apa pe care o dau Eu..se va 
preface într-un izvor de apă

care va curge spre viață
veșnică”. „Domnule, dă-
mi și mie această apă.”

a spus femeia.



Isus a spus femeii să meargă și să cheme pe
soțul ei. „Eu nu am bărbat,” a spus femeia. „Tu 
ai avut cinci și acesta nu este bărbatul tău”.



Femeia a recunoscut că Isus era un profet.  Ea a 
încercat să argumenteze unde trebuie să se închine
lui Dumnezeu – în Ierusalim sau pe muntele sfânt
al Samaritenelor.  Isus i-a spus că închinătorii
adevărați se închină Tatălui în duh și în adevăr. 



„Știu că Mesia va veni,” a spus femeia lui Isus. 
„Când Domnul va veni, El ne va spune toate
lucrurile.” „Eu, Acel care vorbesc cu tine sunt
Acela,” a spus Isus. Chiar atunci s-au întors
și ucenicii. Femeia a lăsat vasul scump de apă
acolo lângă fântână și s-a întors în cetate.



„Veniți să vedeți un Om 
care mi-a spus toate
lucrurile pe care eu le-
am făcut,” a spus femiea
oamenilor din Sihar. 
„Poate Acesta să fie 

Hristosul?”
Oamenii au plecat
din cetate să-L
vadă ei singuri
pe Isus.



Între timp, ucenicii au spus lui Isus să mănânce.  
Dar Isus a spus, „Mâncarea Mea este să fac voia
Tatălui care M-a trimes, și să termin lucrarea Lui.”
Lucrarea Lui era să aducă pe oameni la Dumnezeu.



Mullți din Samariteni au crezut în El din cauza cuvin-
telor pe care le-a spus femeia.  Ei au cerut lui Isus

să rămână cu ei, 
și El a stat acolo 
două zile.  Mulți
mai mulți cu 
crezut în Isus
după cuvântul
Său.  Ei au spus,
„noi am auzit noi
înșine și stim că
Acesta este cu
adevărat Hristos,
Mântuitorul
lumii.”



Femeia la Fântână

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Ioan 4

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130
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Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte 

să se facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, 

roagă-te astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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