
Isus -  
prietenul tău



   „Trebuia să treacă prin Samaria. Isus, obosit de călătorie, S-a 
așezat lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. O femeie 
din Samaria a venit să scoată apă. Isus i-a zis: Oricui bea din apa 
aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi 
da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da eu va 
deveni in el un izvor de apa, ţâşnind spre viaţa veşnică.”  Ioan 4

O femeie se îndrepta cu găleata la fântână. Era la amiază și 
soarele dogorea sus pe cer. Era un lucru obișnuit pentru femeile 
din Samaria să care singure apă de la fântână, dar nu la acea oră 
din zi. Temperatura era într-adevar mult prea ridicată, pentru a 
aduce apa.

Această femeie prefera să meargă singură- probabil era alegerea 
ei de a nu avea companie. Astfel, evita întâlnirile nedorite 

Isus - prietenul celor singuri



cu ceilalți pentru a nu le mai auzi batjocurile și comentariile 
răutăcioase. Ea era considerată păcătoasa satului, și era 
conștientă de șușotelile și bârfele pe care oamenii le rosteau pe 
la spatele ei. Cu siguranță, păcatul nu îi aducea nicio bucurie! A 

înțeles și ea, și asta a făcut-o o femeie singuratică și nefericită.

Dar lângă fântână stătea Isus și o aștepta. Da, el a venit 
pentru ea chiar în acel loc! „Trebuia să treacă prin 

Samaria”, citim în Scriptură. Dragostea Sa pentru 
păcătoși L-a adus pe acest drum. El dorea să-i 
astâmpere setea sufletească și să îi redea bucuria și 
fericirea.

Și Domnul i-a preschimbat starea. Dintr-o femeie 
nefericită și împovărată, a transformat-o într-o femeie 

bucuroasă. Atat de bucuroasa, încat a uitat până și de 
setea ei și și-a lăsat găleata pe jos. A alergat în sat pentru 

a le povesti și altora ce i s-a întâmplat.
Da, ea a fost unealta pe care Dumnezeu a folosit-o 

pentru a aduce vestea cea bună și celorlalți despre salvarea 
sa. S-a făcut o trezire în Samaria, și multi au crezut în Domnul 
Isus!

Acesta este Domnul Isus! Amintește-ți și tu, cititorule, acest 
lucru, atunci când te vei afla în postura celui singur și nefericit. 

Isus este prietenul celor singuri!

„Fă ca și această femeie 
și vino la Isus cu setea ta. 
Cu alte cuvinte:  
caută Împărăția lui Dumnezeu mai 
întâi de toate!”
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Isus- prietenul celor marginalizați
   „Unul dintre ei, când a văzut că a fost vindecat, s-a întors slăvin-
du-L pe Dumnezeu cu glas tare. Isus a zis: “ Oare nu toți zece 
au fost curățiți? Unde sunt ceilalți 
nouă?” Apoi i-a zis: “ Ridică-te și du-
te, credința ta te-a mântuit!”

Luca 17:15, 17, 19

 
Lepra este o boală necruțătoare 

și foarte contagioasă. În vremea 
Domnului Isus se aflau mulți 
leproși , dar nu se găsea niciun 
leac sau medicament pentru acești 
oameni suferinzi.

Erau respinși și marginalizați! 
Fugăriți afară din oraș! Nu mai puteau să locuiasca în casele 
lor, ci erau forțați să locuiască în peșteri. Atunci când cineva se 
apropia de locul lor de refugiu, ei erau obligați să strige în gura 
mare: „ Necurat, necurat! Nu vă apropiați!”

Domnul Isus a vindecat mulți leproși. Într-o zi, pe când se afla 
în drumul său către Ierusalim, el s-a întâlnit cu zece leproși. 
„ Învățătorule, ai milă de noi! strigau ei, în timp ce păstrau 
distanța față de El, pentru că erau contagioși. Crezi tu că lui Isus 
i s-a facut milă? Da, a simțit o compasiune profundă pentru 
ei! El îi iubea pe aceia pe care alții îi dădeau la o parte pe cei 
necurați! Și ei au fost vindecați de Isus – toți zece!

Cu bucurie în suflet s-au grăbit să se întoarcă la casele lor pe 
care le părăsiseră, și cu siguranță a fost mare bucurie în casele în 
care tatăl s-a reîntors la soție și copii .

Aceasta este o certitudine. Isus aduce bucurie!



Isus- prietenul celor marginalizați
Dar, din pacate, nouă dintre ei au uitat un lucru esențial. Doar 

unul dintre ei s-a întors pentru a-I mulțumi lui Isus. Și omul 
acesta nu a fost vindecat doar de boala lui trupească, ci a fost 
eliberat și de păcatul sau care îl apăsa. Și credința lui era tot mai 
mare! „Credința ta te-a mântuit!” I-a spus Isus, si el L-a lăudat pe 
Dumnezeu. Aceasta i-a adus și mai multă bucurie.

Păcatul este mai dăunător decât lepra. Același păcat care i-a 
scos pe Adam și pe Eva din grădina Eden, este cel care ne ține 
departe de Împărăția Cerurilor, dacă nu ne punem încrederea în 
Domnul Isus!

Noi suntem necurați, dar sângele Domnului Isus ne curățește 
de orice păcat!

“Sursa, care îmi curăță inima,
Mâinile și picioarele,
De lepra păcatului și a durerii,
Este sângele salvării!“



Isus te ajută în munca ta zilnică!
“Într-o zi, în timp ce se afla lângă lacul Ghenezaret şi mulţimea se 
înghesuia în jurul Lui ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, Isus a 
văzut două bărci trase la marginea lacului; pescarii coborâseră din 

ele şi-şi spălau năvoadele. S-a suit 
într-una dintre bărci,”

Luca 5:1-3

„Într-o zi” –așa începe această 
istorisire despre pescuirea 
minunată a lui Petru. Nu era 
singura dată când Isus și-a ajutat 
prietenii. Dimpotrivă, de fiecare 
dată El le-a venit în ajutor!

Cel mai probabil, nu mulți 
dintre noi ne îndeletnicim cu 
pescuitul sau spălatul mrejelor. 
Poate sunt farfuriile pe care noi 
le clătim pentru a le ajuta pe 
mamele noastre, sau ne facem 

temele pentru școală. Poate întâlnim ceva greu și anevoios în 
drumul nostru, suntem întristați de ceva, sau poate avem temeri. 
El ne vine în ajutor, așa cum s-a suit în barca lui Petru, poate să 
pătrundă în inimile și viețile noastre pentru a aduce rezolvare. 
„Aruncați mrejele în larg!” i-a spus El lui Petru. El cunoștea 
cât de rău au mers lucrurile în noaptea aceea. „ Stăpâne, toata 
noaptea ne-am trudit, dar n-am prins nimic. Totuși, la Cuvântul 
Tău, voi arunca năvoadele”, a spus Petru.

Fă precum Petru! Încrede-te în Isus! Atunci El te va 
binecuvânta în viata ta de zi cu zi, în toate lucrurile pe care le 
faci- da, în tot timpul vieții tale!



Isus te ajută în munca ta zilnică!
În modul în care barca lui Petru a fost umplută până la refuz, 

până acolo că erau gata să se scufunde- asemenea trebuie și viața 
noastră să fie umplută de darurile lui Dumnezeu! Trebuie să 
„aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre, și El se va îngriji 
de noi” Da, meditează la aceasta afirmație minunată: Isus va veni 
în ajutorul nostru!

Un băiețel care se afla într-o situație disperată, se ruga: 
„Doamne Dumnezeule, Tu care ești atât de mare, ajută-mă pe 
mine, care sunt atât de mic” și Dumnezeu l-a ajutat!

Acest model de rugăciune îl folosesc și eu des - ia și tu exemplul 
acesta!

“Petru a aruncat în larg
Năvoadele, la cuvântul Stăpânului său, 
Curând barca lui a fost umplută,
De o pradă atât de mare!”
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Isus vrea să fie     
         prietenul tău.

El te vede tot timpul. Știe ce gândești. Îți vede starea. 
Prin urmare, poți să-i spui Lui orice. 

Îi poți spune nevoia ta. El o știe deja. De asemenea, El știe 
despre nevoia ta cea mai mare - ca păcătos, ai nevoie de un 
Salvator ca să-ți ia povara. 

Doar prin El poți deveni un cetățean al împărăției veșnice a lui 
Dumnezeu. Roagă-te, și El te va asculta.


