Dă-mi să beau!
În acel timp, Isus a venit într-o cetate din Samaria numită Sihar. Atunci, obosit fiind
de călătorie, Isus s-a așezat la fântână. A venit o femeie din Samaria ca să scoată
apă. Isus i-a spus: "Dă-mi să beau!" Așadar, femeia samariteană i-a zis: "Cum, Tu,
care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană?" Isus a
răspuns și i-a zis: "Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și Cine este acela care îți
spune «Dă-mi să beau!», tu ai fi cerut de la El și El ți-ar fi dat apă vie". Femeia i-a
spus: "Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă, iar fântâna este adâncă; de unde deci ai
apa vie? Nu cumva ești Tu mai mare decât părintele nostru ..................., care ne-a
dat fântâna și au băut din ea el, fiii lui și turmele lui?"
Isus a răspuns și i-a zis: "Oricui bea din apa aceasta îi va fi sete din nou, dar cine va
bea din apa pe care i-o voi da eu nu va înseta niciodată și apa pe care i-o voi da eu
va deveni în el izvor de apă care țâșnește spre viața veșnică". I-a zis femeia:
"Doamne, dă-mi această apă ca să nu îmi mai fie sete și să nu mai vin aici să scot!
Doamne, văd că tu ești profet. Părinții noștri l-au adorat pe Dumnezeu pe muntele
acesta, iar voi spuneți că la Ierusalim este locul unde trebuie să îl adore".
Isus i-a spus: "Femeie, crede-mă că a
venit ceasul când nu îl veți adora pe Tatăl
nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim!
Voi adorați ceea ce nu cunoașteți. Noi
adorăm ceea ce cunoaștem. Dumnezeu
este duh și cei care îl adoră, în duh și
adevăr trebuie să îl adore". Femeia i-a
zis: "Știu că vine Mesia, care este numit
Cristos. Când va veni, El ne va învăța
toate". Isus i-a zis:
«__ __
__ __ __

Pune cele 14 cuvinte în rebusul de mai jos. Atenție, nu le pune la întâmplare! Există
o singură soluție și o vei găsi dacă începi cu cuvintele a căror amplasare este
absolut sigură. Verifică înainte să scrii un cuvânt ce lungime are.
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__ __ __ __ __ __ __ !» (din Ioan 4,5-42)
Reconstituie punând în ordinea corectă
cuvintele următoare: CARE CEL VORBESC
SUNT ÎȚI EU.
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Dă-mi să beau!
În acel timp, Isus a venit într-o cetate din Samaria numită Sihar. Atunci, obosit fiind
de călătorie, Isus s-a așezat la fântână. A venit o femeie din Samaria ca să scoată
apă. Isus i-a spus: "Dă-mi să beau!" Așadar, femeia samariteană i-a zis: "Cum, Tu,
care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană?" Isus a
răspuns și i-a zis: "Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și Cine este acela care îți
spune «Dă-mi să beau!», tu ai fi cerut de la El și El ți-ar fi dat apă vie". Femeia i-a
spus: "Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă, iar fântâna este adâncă; de unde deci ai
apa vie? Nu cumva ești Tu mai mare decât părintele nostru ..................., care ne-a
dat fântâna și au băut din ea el, fiii lui și turmele lui?"
Isus a răspuns și i-a zis: "Oricui bea din apa aceasta îi va fi sete din nou, dar cine va
bea din apa pe care i-o voi da eu nu va înseta niciodată și apa pe care i-o voi da eu
va deveni în el izvor de apă care țâșnește spre viața veșnică". I-a zis femeia:
"Doamne, dă-mi această apă ca să nu îmi mai fie sete și să nu mai vin aici să scot!
Doamne, văd că tu ești profet. Părinții noștri l-au adorat pe Dumnezeu pe muntele
acesta, iar voi spuneți că la Ierusalim este locul unde trebuie să îl adore".
Isus i-a spus: "Femeie, crede-mă că a
venit ceasul când nu îl veți adora pe Tatăl
nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim!
Voi adorați ceea ce nu cunoașteți. Noi
adorăm ceea ce cunoaștem. Dumnezeu
este duh și cei care îl adoră, în duh și
adevăr trebuie să îl adore". Femeia i-a
zis: "Știu că vine Mesia, care este numit
Cristos. Când va veni, El ne va învăța
toate". Isus i-a zis:
«__ __
__ __ __

Pune cele 14 cuvinte în rebusul de mai jos. Atenție, nu le pune la întâmplare! Există
o singură soluție și o vei găsi dacă începi cu cuvintele a căror amplasare este
absolut sigură. Verifică înainte să scrii un cuvânt ce lungime are.
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