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Úvod 
 
 Niet vyššej úlohy pre učiteľa ako prezentovať deťom osobu a dielo Pána Ježiša Krista. On je jediná Cesta 
k Bohu, On je najväčšia téma a kľúč Písma. Či nepovedal: „Skúmajte Písma... tie vydávajú svedectvo o mne.“ (Ján 
5, 39)? 
 V druhej časti života Krista sa chceme podeliť s niektorými udalosťami a učením Krista v začiatkoch Jeho 
verejnej služby. Keď prezentujete chlapcom a dievčatám vo svojej skupine slávneho Spasiteľa, predkladajte Bohu 
tieto dve modlitby: aby tí, ktorí ešte nie sú spasení, boli vedení k viere v Neho a tí, ktorí už sú spasení, aby rástli 
v Jeho milosti a poznaní a boli pripodobňovaní Jeho obrazu. 
 
Ústredná pravda v každej lekcii 
 Z každej lekcie bola vyňatá „ústredná pravda“. Dôležitejšie je dôkladné vyučovanie hlavného učenia 
v danom biblickom odseku, ako len jednoduché prerozprávanie zaujímavých udalostí v živote Krista. Chceme, aby 
deti odchádzali s poznaním, čo Boh od nich očakáva na základe tejto časti Jeho slova a aby to zažívali vo svojom 
každodennom živote. Nasledujúce skratky sú použité, aby vám pomohli učiť a aplikovať ústrednú pravdu: 
ÚP - kde v lekcii sa vyučuje ústredná pravda. 
N - aplikácia pre nespasené deti. 
S - aplikácia pre spasené deti. 
 Nápomocné je mať ústrednú pravdu napísanú napr. na výkrese a pri prvom spomenutí ju vyložiť na 
flanelovú tabuľu, aby si to deti mohli prečítať. 
 
Poradenský rozhovor s dieťaťom, ktoré chce vedieť viac o ceste spasenia 
 V každej lekcii je návrh, ako sa dať deťom k dispozícii pre poradenský rozhovor. Nasledujúca skratka je 
použitá v lekcii tam, kde je spomenuté danie sa k dispozícii: 
DDD - dať sa deťom k dispozícii. 
 Ďalšie pokyny vám pomôžu v poradenskom rozhovore o spasení s dieťaťom. 
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1. LEKCIA  
Zázrak na svadbe 

 
Písmo: Ján 2, 1 – 11 
 
ÚP: Pán Ježiš je všemocný. 
 
Aplikácie: N: Dôveruj Mu, že ťa zachráni. 

S: Dôveruj Mu vo všetkých svojich problémoch. 
Úvod:  Vzrušenie v Káne. 
Sled udalostí: Prípravy na svadbu. 

Pán Ježiš a učeníci sú pozvaní. ÚP 
Hostia prichádzajú. 
Víno sa minie. ÚPN 
Mária hovorí Pánu Ježišovi o probléme. 
Ježiš napomína Máriu. ÚPS 
Mária vraví sluhom, aby spravili, ako hovorí Ježiš. 
Ježiš káže sluhom naplniť džbány vodou. ÚPS 
Sluhovia poslúchnu a voda sa zmení na víno. ÚPN DDD 

Vyvrcholenie:  Starejší vraví ženíchovi „Toto je najlepšie víno“. 
Záver: Učeníci zložia svoju dôveru v Krista. 
 
Verš na zapamätanie :  Filipským 2, 8: „Ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži.“ 
Poznámka 
 Pri učení si možno želáš vyhnúť sa otázke, prečo na svadbe pili víno. Mohla by spôsobiť odklon od hlavnej 
témy. Ak majú deti takúto otázku, mal by si zvoliť individuálny prístup. Možno bolo víno slabé s malým obsahom 
alkoholu. Víno pili a ešte stále pijú v mnohých krajinách kvôli nečistote vodných zdrojov. 
 
Lekcia 
 V Káne bolo veľké vzrušenie! Chystala sa svadba. Som si istý, že už týždne pred svadbou sa v rodinách 
nevesty a ženícha veľa plánovalo. Bolo potrebné ušiť svadobné šaty a naplánovať svadobnú hostinu. Koľko jedla 
budú potrebovať? Koľko vína si to vyžiada? Koho pozvať na svadbu? 
 

 
 
Scéna 1: (Vonkajšie pozadie) 
 Konečne prišiel ten deň. Všetky prípravy boli dokončené a všetko bolo hotové. Hostia boli na ceste. 
(Umiestni Krista a učeníkov 2C-1, 2) Ježiš a Jeho učeníci boli pozvaní. Možno svadobná rodina bola príbuzná s 
rodinou Pána Ježiša, pretože Jeho matka, Mária, bola tiež hosťom. (Keďže Biblia na tomto mieste nespomína 
Jozefa, je možné, že už nežil.) Keď Ježiš a Jeho nasledovníci kráčali po prašnej ceste, museli sa tešiť na nádherný 
deň. Keby si sledoval tú skupinku kráčajúcich mužov, ani by ťa nenapadlo, že jeden z nich sa od ostatných líši. 
Ktorý to bol? Áno, Pán Ježiš, samozrejme! Nevyzeral inak - bol to mladý muž ako ostatní. Bol to však Boh - jediný 
Boží Syn - pretože neprestal byť Bohom tým, že sa stal človekom. V tom momente si Jeho učeníci neuvedomovali, 
že kráčajú popri tom, kto stvoril svet, slnko, hviezdy a planéty. Ten, ktorého nasledujú, je všemocný Boží Syn, 
ktorý môže spraviť, čokoľvek potrebuje. Učeníci tomu ešte nerozumeli, ale vedeli, že na Ježišovi Kristovi je niečo 
zvláštne a boli radi, že s Ním môžu ísť na svadbu. 
 
Scéna 2: (Vnútorné pozadie) 
 Ako prichádzali jednotliví hostia, všetci sa zastavovali pri veľkých džbánoch s vodou. (Odstráň 2C-1, 
2.Umiestni sluhov s džbánmi 2C-3.) Pretože ulice a cesty boli prašné a ľudia nosili sandále, mali nohy zaprášené a 
špinavé. Pri krčahoch s vodou stál sluha, ktorý umýval hosťom nohy. V tej krajine platilo pravidlo o umývaní rúk, 
takže sluha musel vyliať vodu aj na ruky každého hosťa, i keď neboli špinavé. Sluhovia potrebovali veľké džbány 
plné vody, aby mohli všetkých umyť. 
 Vzrušenie rástlo. Konečne bolo jedlo hotové. Tácky naplnené zvláštnymi jedlami putovali od jedného k 
druhému. Vínne poháre napĺňali z veľkých krčahov. Ďalší a ďalší ľudia prichádzali.. 
 Svadby v tej krajine boli iné ako naše svadby. Svadobný sprievod išiel ulicami a odprevádzal nevestu do 
domu ženícha, kde sa konala svadobná hostina. Mnohí priatelia a susedia boli pozvaní a hostina trvala aj niekoľko 
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dní. Bolo potrebné množstvo jedla a pitia a sluhovia boli stále zaneprázdnení, starali sa o to, aby každého obslúžili. 
Krčahy znovu a znovu dopĺňali. (Umiestni 2C-4) 
 Jeden sluha sa vrátil s prázdnym krčahom, aby ho znovu naplnil. „Prepáč, ale víno sa minulo,“ dozvedel sa. 
Žiadne víno! Aká pohroma! Celá svadobná hostina bude skazená! Zvesť putovala od osoby k osobe: „Už nie je 
víno.“ (Umiestni matku Pána Ježiša 2C-5.) Mária, matka Pána Ježiša, počula tieto slová. Čo sa dá robiť? 
rozmýšľala. Nemohla urobiť nič, ale jej syn určite mohol. Vedela, že je Božím Synom; mohol spraviť čokoľvek. 
(Odstráň všetky figúrky.) 
 Mária mala pravdu. Pán Ježiš bol jedinou osobou v dome, ktorá mohla zabrániť, aby tento problém pokazil 
celú svadobnú hostinu. Pamätáte si, prečo mohol pomôcť? Áno, nebol iba obyčajný človek ako ostatní v tom dome. 
On je Boh - Boh Syn; je všemocný. „Všemocný“ znamená, že Jeho moc nie je obmedzená. Ty a ja nikdy 
nemôžeme pochopiť, koľko sily a moci má. Má moc rozriešiť problémy, ktoré nevie rozriešiť nikto iný. Vie robiť 
veci, ktoré nevie robiť nikto iný. 
 Ak si ešte neuveril Pánu Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi, potom je tvojím problémom hriech. Narodil si sa s 
túžbou robiť zlé veci. Nechceš vždy obviniť niekoho iného z chýb, ktoré si spravil ty sám? Možno si prišla domov 
o hodinu neskôr, ako si mala a klamala si, že Jankina mama chcela, aby si zostala a hrala sa s Jankou. Vieš, že to 
nebola pravda a pomohlo ti to doma z problémov, ale neposlúchla si Boha. Hovorí ti, aby si neklamala. Tvoj hriech 
je veľmi vážny, pretože ťa oddeľuje od Boha a si v nebezpečenstve, že budeš od Neho odlúčený na veky. Nie je to 
nemožný problém? 
 Nemôžeš si pomôcť. Tvoj problém nemôžem vyriešiť ja ani žiadna iná osoba na Zemi. Povedali sme však, že 
Pán Ježiš je všemocný. Nič nie je pre Neho priťažké. Biblia nám hovorí, že môže odstrániť tvoj hriech a napraviť 
ťa pred Bohom. On zomrel na kríži a zobral Boží trest za hriech. Ten všemocný, jediný, kto ťa môže napraviť pred 
Bohom, žije aj dnes. Môže robiť veci, ktoré nemôže robiť nikto iný; a Mária tomuto trochu rozumela. Ponáhľala sa 
k svojmu Synovi a povedala: „Ježiš, minulo sa im víno.“ (Umiestni Pána Ježiš a Máriu 2C-1, 5.) 
 Odpoveď Pána Ježiša Márii zneje pre nás zvláštne, kým nepochopíme, čo znamená. Prečítajme si, ako 
odpovedal. Je to napísané v Jánovi 2, 4: „Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina.“ (Možno si želáš, 
aby toto prečítalo dieťa. Dohodni si to s ním pred stretnutím.) 
 Mária sa snažila povedať Pánu Ježišovi, aby spravil niečo s vínom. Nebol k nej drzý, ale jasne jej povedal, že 
ona Mu nesmie vravieť, kedy má použiť svoju moc. Bol Božím Synom a jedine Boh Otec viedol svojho Syna v 
tom, čo má robiť. Toto bolo poučenie, ktoré si Mária musela všimnúť. Pán Ježiš používal svoju silu nie preto, že 
Ho Mária požiadala, ale preto, že to chcel od Neho Boh, Jeho Otec. Poslúchal jedine vôľu svojho Otca. Snažíš sa 
niekedy povedať Pánu Ježišovi, čo má robiť? Niekedy to kresťanskí chlapci a dievčatá robia. Možno máš nejaký 
problém a vieš, čo by si chcel, aby s ním Pán urobil. Možno tvoj učiteľ v škole neverí v Pána Ježiša a vraví, že 
Biblia nie je pravdivá. Možno ťa to láka modliť sa: „Pane, daj mi iného učiteľa.“ Často sa modlíš a hovoríš Pánu 
Ježišovi, čo má spraviť pre teba, ale problém zotrváva. Čo máš robiť? Ktorá odpoveď je správna? 
a) Prestaň sa modliť a čakaj, kým niečo spraví. 
b) Pokračuj v modlení a hovor Mu, čo má pre teba urobiť. 
c) Pokračuj v modlení, hovor Mu o svojom probléme, ale požiadaj Ho, aby ho vyriešil tak, ako On chce a kedy 

On chce. 
 Najlepšia odpoveď je tretia. Neprestávaj Mu hovoriť o probléme, pretože On je všemocný. On pozná 
správnu odpoveď na tvoj problém a odpovie v správny čas. V skutočnosti na tejto svadobnej hostine bol ten 
správny čas pre Ježiša, aby ukázal, aký je mocný. 
 Mária vedela, že On je všemocný Boží Syn, preto sa obrátila na sluhov (možno by to mohlo znovu prečítať 
dieťa): „Urobte všetko, čo vám povie.“ (Ján 2, 5) Znamenalo to, ak spravíte, ako vám povie, môže vyriešiť váš 
problém. Sluhovia sa pozreli na Neho. Čo povie? (Odstráň Máriu. Umiestni nádoby a učeníkov 2C-3, 2.) Pozrel sa 
na šesť veľkých nádob, v ktorých predtým bola voda na umývanie hostí. V Jánovi 2, 7 čítame, čo povedal (prečítaj 
Jána 2, 7): „...Naplňte tie nádoby vodou...“ 
 Sluhovia si museli myslieť: Je dosť zvláštne, že máme plniť tie krčahy teraz. Prečo ich máme plniť vodou? 
Všetci hostia sú tu, každý je umytý; a my potrebujeme víno, nie vodu! Nestará sa o náš problém? Pán Ježiš sa staral 
a chcel použiť svoju veľkú moc, aby im pomohol. 
 Kresťanský chlapec a dievča, nie je úžasné vedieť, že Pán Ježiš sa zaujíma o každý problém, ktorý máš? 
Stará sa o teba. Možno tvoja rodina neverí v Pána Ježiša a vyzerá to, akoby nikto nerozumel, čomu veríš. 
Všemocný Pán Ježiš Kristus sa zaujíma o každý tvoj problém a pomôže. Žiadny problém nie je pre Neho priťažký. 
Neprestávaj Mu hovoriť o svojich problémoch. Modli sa k Nemu každý deň a pros Ho o pomoc. Niekedy, keď máš 
problém, je dobré mať niekoho, kto by sa modlil s tebou. Chcem, aby si vedel, že ak máš problém, rád sa budem 
s tebou modliť. Mohli by sme sa modliť spolu. Vždy sa cíť slobodný prísť povedať mi o probléme a obaja môžeme 
prosiť Pána s dôverou, že ho vyrieši. Pán Ježiš sľúbil, že bude odpovedať na modlitby svojich detí. Nesľubuje, že 
všetko bude pre kresťanov ľahké, ale sľubuje, že im pomôže. Možno čoskoro spasí niekoho v tvojej rodine. Použije 
svoju silu, aby si Mu zostal verný. Pomôže ti žiť doma kresťanský život. Chce ti pomôcť tak, ako chcel pomôcť na 
svadobnej hostine. Preto povedal, aby naplnili džbány vodou. 
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 Aj keď si sluhovia museli myslieť, že je to čudné, poslúchli Máriinu radu a urobili, čo Ježiš povedal. Naplnili 
každý krčah; potrebovali na to veľa vody, pretože do každého krčahu sa zmestilo vyše 100 litrov. Keď bol každý 
naplnený po okraj, Ježiš povedal: „Teraz trochu odlejte a zaneste to starejšiemu hostiny.“ (Starejší bol niečo ako 
hlavný čašník, muž, ktorý bol zodpovedný za hostinu.) 
 Sluhovia museli zaváhať, rozmýšľali, prečo by mali dať vodu starejšiemu, ale opäť poslúchli. Z veľkých 
džbánov naplnili krčahy na servírovanie a nemohli uveriť tomu, čo videli. Bolo v nich víno! Do džbánov dali vodu 
a z nich tieklo víno! Bol to zázrak! Ježiš za krátku chvíľu zmenil vodu na víno. Prečo to mohol spraviť? Áno, 
pretože On je Boh; je všemocný; nič nie je priťažké pre Neho. Môže spraviť čokoľvek. Môže odpustiť a zachrániť 
– dokonca aj najväčšiemu hriešnikovi na svete. Môže zachrániť aj teba. 
 (DDD) Ak si nikdy neprosil Krista, aby ťa zachránil a vidíš, že to potrebuješ spraviť, môžeš Ho poprosiť 
hneď teraz na mieste, kde sedíš, alebo pri svojej posteli, keď pôjdeš domov. Ak by si sa však chcel porozprávať o 
tom so mnou, rád ti pomôžem a ukážem ti, ako môžeš byť dnes spasený. Keď ostatní odídu, prídi dopredu. 
Sadneme si a vysvetlím ti, ako môžeš byť spasený. 
 Možno vieš, že tvoj hriech ťa oddeľuje od Boha a chceš sa s Ním zmieriť. Povedz o tom Pánu Ježišovi teraz, 
vo svojom srdci. Môžeš povedať: „Pane Ježišu, som hriešnik. Nemôžem odstrániť svoj hriech; ale verím, že Ty 
môžeš. Prosím, urob to teraz pre mňa.“ Biblia hovorí, že On „...môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho 
pristupujú k Bohu...“ (Židom 7, 25). To znamená, že ťa zachráni úplne a nezáleží na tom, aký si zlý. Ak Mu 
skutočne dôveruješ, odníme všetky tvoje hriechy a budeš zmierený s Bohom naveky. To je omnoho krajší zázrak 
než ten, čo sa stal na svadbe. 
 Starejší svadby ochutnal víno a ponáhľal sa rovno za ženíchom: „Každý človek podáva najprv dobré víno 
a keď si (hostia) už upili, (dá) horšie, - ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ.“ (Ján 2, 10) Nečudo! Veď ho 
stvoril sám Pán Ježiš, ktorý spravil všetky veci pri stvorení sveta (Ján 1, 3). 
 Mnohí z tých, čo vedeli o premenení vody na víno, si pamätali zrejme tento zázrak po zvyšok života. Videli 
niečo, čo mohol spraviť iba Boh. Ježiš Kristus je všemocný Boží Syn. Najmä učeníci videli, kto On je a dôverovali 
Mu ešte viac. Kresťanský chlapec a dievča, nie si rád, že tvoj Spasiteľ je všemocný? Keď vieš, že môže spraviť 
čokoľvek, povzbudzuje ťa to, aby si Mu veril viac a viac. Pomôže ti so všetkými problémami a urobí pre teba veci, 
aké nemôže urobiť nikto iný. 
 Možno Ho nepoznáš ako svojho Spasiteľa. Nikdy si Ho nepoprosil, aby ťa zachránil od najväčšieho 
problému zo všetkých - problému tvojho hriechu. Neprídeš k Nemu dnes, aby odňal tvoj hriech? Ak Mu dôveruješ, 
budeš mať tiež všemocného Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, ktorý „...môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho 
pristupujú k Bohu...“ (Židom 7, 25). Prídeš? 
 
Zapojenie detí: Odpoveď na otázky 
Použi tabuľu alebo papier a fixku na zapísanie odpovedí tak, aby všetci videli. Niektoré navrhnuté odpovede sú 
dané, ale tvoj zoznam by mal byť kompletnejší. 
1. S akými ďalšími problémami nám môže pomôcť všemocný Pán Ježiš? 

- ťažká domáca úloha 
- školské skúšky 
- choroba 
- osamelosť 
- tyranizovanie atď. 

2. Ako môže Pán Ježiš pomôcť kresťanom s domácimi úlohami? 
Pomôže ti  
- lepšie študovať 
- sústrediť sa na to, čo treba spraviť 
- odpočinúť si v Jeho vôli 

3. Ako môže pomôcť kresťanom, keď sú chorí? 
- môže dať, aby sa ti uľavilo, ak je to Jeho vôľa. 
- môže ti dať trpezlivosť počas choroby. 

 
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 1. LEKCIU  
1. Kde vykonal Pán Ježiš svoj prvý zázrak? (Na svadbe v Káne.) 
2. Kto ešte bol na svadbe okrem Pána Ježiša? (Jeho matka a učeníci.) 
3. Prečo tam boli umiestnené veľké džbány pre hostí? (Aby si mohli po príchode umyť ruky a zaprášené nohy.) 
4. Aký problém nastal počas hostiny? (Minulo sa víno.) 
5. Za kým išla Mária a za kým máme ísť my so svojimi problémami? (Za Pánom Ježišom Kristom.) 
6. Mária skúsila povedať Pánu Ježišovi, aby spravil niečo s vínom, ale On jej povedal, že to nie je jej starosť. 

Prečo? (Ježiš sa správal výlučne podľa vôle svojho Otca.) 
7. Čo kázal urobiť Pán Ježiš sluhom? (Naplniť džbány vodou.) 
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8. Čo sa stalo, keď išli prelievať vodu do krčahov? (Voda sa premenila na víno – bol to zázrak.) 
9. Prečo bol Pán Ježiš Kristus schopný zmeniť vodu na víno? (Je Boh – je všemocný.) 
10. Aký zázrak je dnes schopný Pán spraviť v životoch chlapcov a dievčat, mužov a žien? (Je schopný odstrániť 

naše hriechy a urobiť nás Božími deťmi.) 
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2. LEKCIA 
Nový začiatok života 

 
Písmo: Ján 2, 13 - 16; Ján 2, 23; Ján 3, 1 - 16; Ján 7, 44 - 52; Ján 19, 39 - 42; 4. M 21, 5 - 

12 
 
ÚP: Musíš sa znovu narodiť. 
 
Aplikácie: N: Popros Boha, aby spravil z teba nového človeka a prijal ťa do svojej rodiny. 
 
Úvod: „Je to taký dobrý človek.“ ÚPN 
Sled udalostí: Kristus čistí chrám. 

Nikodém prichádza za Ježišom. 
 „Si učiteľ od Boha.“ 

„Ak sa človek znova nenarodí.“ ÚP 
„Ako?“ 
„Cez Boha Svätého Ducha.“ ÚPN 
„Ako?“ 
Príbeh Mojžiša. 
„Tak isto musí byť povýšený Syn človeka.“  ÚPN DDD 

Vyvrcholenie: Jedného dňa sa Nikodém znovu narodí. 
Záver: Nikodémov život je zmenený.  ÚPN 
 
Verš na zapamätanie:  Filipským 2, 9: „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno.“ 
 
Vizuálne pomôcky: 

Dá sa použiť pár vizuálnych pomôcok pre udržanie záujmu detí počas rozhovoru medzi Kristom a 
Nikodémom. Navrhujem použiť „bubliny“ na flanelovej tabuli so slovami: (b) Ako? (c) Cez Boha Svätého Ducha. 
(a) Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. (d) Musíš sa znovu narodiť. (f) Tak musí byť 
povýšený aj Syn človeka. (e) Ako sa to môže stať?. (g) Veriť. (Urob ich dostatočne veľké na čítanie.) 
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Scéna 1: (Prázdna tabuľa)  
(Umiestni Nikodéma, figúrka 2C-6.) 
 „Je to taký dobrý človek.“ Som si istý, že mnohí takto hovorili o Nikodémovi. Nikodém bol farizeus. 
Farizeovia žili v čase, keď bol Pán Ježiš na Zemi. Boli veľmi nábožní; často sa dlhé hodiny modlievali v chráme, 
dávali do chrámu desať percent svojich peňazí a veľa dávali i chudobným; mali veľa prísnych zákonov, ktoré sa 
snažili prísne dodržiavať. Naozaj vyzerali ako ľudia, ktorí majú Boha radi a snažia sa Ho uspokojovať. Nikodém 
nebol iba farizeus, ale dokonca jeden z ich vodcov. 
 Pre ostatných ľudí Nikodém vyzeral ako dobrý človek vďaka všetkému dobrému, čo robil. Boh však videl, 
akým je v skutočnosti. Boh videl, čo mu chodí v mysli a v srdci. Ako každý z nás, aj Nikodém sa narodil s hriešnou 
povahou. Nemiloval Boha celým svojím srdcom. Chcel robiť veci vlastným spôsobom, namiesto toho, aby robil, čo 
chce Boh. Bez ohľadu na svoju nábožnosť nemohol zmeniť svoju hriešnu povahu; a tak isto je to aj so mnou a s 
vami. 
 Možno sa každý deň snažíš byť dobrý, možno chodíš pravidelne do kostola a modlíš sa, ale nič z toho 
nemôže zmeniť tvoju skutočnú povahu. Nebráni ti to hnevlivo rozmýšľať, byť sebecký, alebo žiarliť, keď tvoja 
mama trávi viac času s novým bábätkom. Prečo si taký? Je to preto, lebo máš hriešnu povahu - tak si sa narodil. 
Nič, čo spravíš, to nemôže zmeniť. Nikto na celom svete ťa nemôže zmeniť. Iba Boh ťa môže spraviť iným. Iba On 
môže spraviť z teba novú osobu. Sám sa nikdy nemôžeš zmeniť tak, aby si bol dosť dobrý pre Boha. 
 Nikodém žil v meste Jeruzalem. Takmer určite musel počuť o Pánu Ježišovi, ale Ho ešte nestretol. (Odstráň 
Nikodéma.) 
 
Scéna 2: (Prázdna tabuľa)  
 Bol čas židovskej Veľkej noci a Pán Ježiš prišiel do Jeruzalema. Veľká noc bola každoročná židovská 
slávnosť. Mala Židom pripomínať, ako ich Boh vyslobodil z Egypta pred stovkami rokov. Tisícky ľudí cestovali do 
Jeruzalema, aby sa zúčastnili na oslavách. Ulice boli plné Židov z celej krajiny. Ľudia sa stretávali a rozprávali s 
priateľmi, ktorých nevideli od minulého roku. Mali sa o čom rozprávať. Možno sa niektorí rozprávali o Ježišovi a 
zázrakoch, ktoré robil a o slovách, ktoré učil. Keď Ježiš prechádzal zástupom, niektorí naňho možno upozorňovali 
svojich priateľov. Ježiš išiel hore do chrámu.  
 V oblasti chrámu bolo obzvlášť rušno. Všade boli ľudia. Zmenárnici sedeli pri svojich stoloch. Mali 
množstvo zákazníkov. Platilo pravidlo, že v chráme sa môžu používať iba určité mince, preto zmenárnici zamieňali 
bežné peniaze za chrámové. Zmenárnici často podvádzali, aby ukoristili pre seba viac peňazí. Aj dnes sú ľudia 
chamtiví a chcú pre seba získať viac podvádzaním ostatných. Biblia hovorí: „Láska k peniazom je koreňom 
všetkého zla.“ Si aj ty chamtivý alebo sebecký? Práve preto potrebuješ, aby ťa Pán zmenil. 
 
Scéna 3: (Prázdna tabuľa alebo pohľad na chrám.) 
 V chráme boli na predaj baránkovia, býčkovia a holubičky. Židia si kupovali tieto zvieratá pre obetovanie. 
Ceny za tieto zvieratá boli často neprimerané. Obchodovanie zapríčiňovalo veľa kriku a hádok. Keď Pán Ježiš 
prišiel do tohto zmätku, začal hneď konať. Hneval sa kvôli všetkému zlému, čo ľudia robili v Božom dome. 
(Umiestni figúrku Krista 2C-34). Z malých špagátov, ktoré tam ležali, si spravil bič a švihol ním vo vzduchu. 
„Vyneste odtiaľto tieto veci,“ prikázal. „Nepoužívajte dom môjho Otca ako trhovisko.“ Prevracal peňažné stoly. 
Mince sa sypali na podlahu. Vyháňal ovce a býkov. Ľudia chytali klietky s holubicami a unikali z cesty. Asi si viete 
predstaviť, čo si ľudia mysleli. 
 „Kto je to vlastne? A čo myslel tým domom môjho Otca? Má právo toto robiť?“ Väčšina ľudí nerozumela, 
prečo to spravil. Ale my vieme, však? Prečo sa Ježiš mohol správať takto? Neobjasňuje nám to lekcia z minulého 
týždňa? Presne tak. Ježiš Kristus je všemocný Boží Syn, preto mal autoritu a právo správať sa takým spôsobom. 
Mal moc robiť zázraky a v Jeruzaleme aj nejaké spravil. (Odstráň figúrku). 
 Samozrejme Nikodém videl, alebo počul o všetkom, čo sa stalo. Bol zvedavý na Pána Ježiša. Rozmýšľal, 
ako by sa s Ním mohol stretnúť. To by nešlo, aby ho ostatní farizeovia videli s Ježišom. Neradi počúvali, čo Ježiš 
učil, pretože poukazoval, akí sú hriešni napriek ich dobrým skutkom. Pôjdem v noci, pomyslel si. 
 
Scéna 4: (Prázdna tabuľa)  
(Umiestni figúrky 2C-6 a 2C-7, Nikodéma a Krista) 
 Presne to aj urobil. Kým ostatní ľudia spali, Nikodém prišiel na miesto, kde býval Ježiš. Možno sa rozprávali 
pod čiernou hviezdnatou oblohou. „Majstre (alebo učiteľ),“ povedal Nikodém, „vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od 
Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním.“ Bol Pán Ježiš učiteľom? Prišiel od 
Boha? Alebo bol dokonca ešte niečo viac ako učiteľ od Boha? Áno, samozrejme, že bol. On bol Boh… Boh Syn. 
Pán Ježiš prehovoril k Nikodémovi. (Umiestni na tabuľu vizuálnu pomôcku (a) z Jána 3, 3 a všetci nech ju 
prečítajú nahlas.) Všetci si prečítajme nahlas, čo povedal (je to napísané v Biblii - Ján 3, 3): „...Ak sa niekto 
nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“ 
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 Nebolo to, čo Pán Ježiš povedal, zvláštne? Viete, prečo to povedal? Pán Ježiš poznal Nikodéma a vedel, čo 
bolo v skutočnosti v Nikodémovej mysli. Nikodém chcel byť v Božom kráľovstve. Chcel patriť Bohu a žiť 
s Bohom navždy. To, že bol nábožný, že sa modlil, ani to, že chodil do chrámu, nespravilo z neho človeka 
patriaceho Bohu. Skutočný Nikodém bol stále hriešny a Bohu sa nepáčil. Je to tak isto s tebou a so mnou. 
Nikodém, ja i ty sme sa narodili s hriešnym srdcom. (Umiestni postavu s tmavým srdcom 2C-8). Aby sme mohli 
patriť do Božej rodiny, musíme sa znovu narodiť. Keby si tam bol býval, akou otázkou by si pokračoval? Áno, 
presne to sa opýtal aj Nikodém. (Umiestni vizuálnu pomôcku (b), „Ako?“)  
 Povedal: „Ako sa môže starý človek znovu narodiť? Ako sa môže vrátiť naspäť a stať sa opäť 
novorodeniatkom?“ Nikodém bol popletený. Ježiš mu vysvetlil, že existujú dve rôzne narodenia. Jedno je, keď sa 
narodí bábätko - keď na svete začne svoj život nové ľudské stvorenie. Každé bábätko sa rodí tak, ako ostatní ľudia, 
s mäsom, kosťami, kožou a krvou - a s hriešnou povahou. Tým druhým narodením, o ktorom Ježiš rozprával, je 
narodenie do Božej rodiny a premena na nového človeka. Neznamená to, že dostaneme nové telo, ale ten, kto žije 
v tele, zmení sa natoľko, že Biblia volá takú osobu „novým stvorením“. Kto sa znovu narodí, vyzerá zvonka 
takisto, ale jeho hriech je preč a Boh mu dal nový charakter: má moc a túžbu žiť tak, aby sa páčil Bohu: (Umiestni 
postavu s bledým srdcom 2C-9). Toto môže urobiť iba Boh. Ježiš povedal Nikodémovi, že je to Boh Svätý Duch, 
čo robí ľudí novými. (Umiestni vizuálnu pomôcku (c), „Cez Boha Svätého Ducha.“) 
 Počul si, že musíš opustiť svoj hriech a dôverovať Pánu Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi, ale tvoje hriešne 
srdce to nechce urobiť. Nemáš silu spraviť to sám. Potrebuješ Boha Svätého Ducha, aby pracoval v tvojom srdci a 
aby ti ukázal tvoju hriešnosť. Iba potom môžeš oľutovať svoj hriech a dôverovať Pánu Ježišovi Kristovi. Ak máš 
byť v Božej rodine, Svätý Duch z teba musí urobiť nového človeka. Pán Ježiš raz povedal Nikodémovi: „Musíš sa 
znovu narodiť.“ (Umiestni vizuálnu pomôcku (d) na tabuľu.) 
 Nikodém ešte stále nemal istotu, o čom Ježiš hovorí. „Ako sa to môže stať?“ spýtal sa Božieho Syna. 
(Umiestni na tabuľu (e), „Ako sa to môže stať?“) Potom mu Pán Ježiš pripomenul, čo sa stalo deťom Izraela pred 
dlhým časom. Nikodém poznal ten príbeh veľmi dobre. 
 Stovky rokov predtým Židia putovali z Egypta do krajiny, ktorú im Boh prisľúbil. Reptali a sťažovali sa a 
boli nahnevaní na svojho vodcu, Mojžiša. Bohu sa to nepáčilo, lebo tým hrešili, preto poslal medzi ľudí jedovaté 
hady. (Umiestni obrázok ľudí utekajúcich pred hadmi 2C-10). Mnoho ľudí zomrelo od poštipnutia a mnoho ďalších 
malo blízko k smrti. „Mojžiš,“ kričali, „zhrešili sme, keď sme rozprávali proti Bohu a proti tebe. Popros Boha, aby 
hadov odstránil.“ Mojžiš sa modlil za ľudí. Boh vypočul jeho modlitbu a uštipnutým dal možnosť uzdraviť sa. 
Povedal Mojžišovi, aby vytvoril hada z medi a vydvihol ho na stĺp. (Umiestni figúrku hada na stĺpe 2C-11 na malú 
tabuľu.) 
 „Ktokoľvek uštipnutý sa pozrie na hada z medi, ostane nažive,“ povedal Boh. Uzdravení boli okamžite. 
Počúvajte slová Pána Nikodémovi. „Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby 
každý veriaci mal v Ňom večný život.“ (Odstráň figúrky Izraelcov na púšti a medeného hada 2C-10 a 2C-11.) 
 (Umiestni pomôcku (f), „tak musí byť povýšený aj Syn človeka“) Čo tým myslel? Pán Ježiš vysvetľoval, ako 
je možné pre ľudí znovu sa narodiť. (Umiestni figúrku ukrižovaného Krista 2C-12.) Pán Ježiš bol potrestaný za 
všetok náš hriech. Zomrel na kríži, aby z chlapcov a dievčat, mužov a žien, mohli byť noví ľudia. Keby nebol 
zomrel za nás, nikto by nikdy nemohol byť v Božom kráľovstve. Akú veľkú cenu Pán Ježiš zaplatil, aby sme sa 
mohli znovu narodiť! Možno naozaj túžiš po istote, že patríš Bohu. Ako môžeš mať istotu, že si znovu narodený? 
Čo museli spraviť ľudia na púšti, aby boli uzdravení? Áno, pozreli sa na medeného hada a okamžite im bolo lepšie. 
Uverili Božím slovám, keď povedal, že pohľad ich vylieči. Pán Ježiš bol vyzdvihnutý na kríži. Dnes už nie je na 
kríži; je v Nebi a ak veríš v Neho, bude ti odpustené. Je to trochu ako „pozrieť sa na Neho“ tak, ako sa Židia 
pozerali na medeného hada. Ak chceš uveriť v Pána Ježiša, môžeš Mu to povedať takto: „Drahý Pane Ježišu, 
chcem patriť Bohu. Ďakujem, že si zomrel na kríži za môj hriech. Prosím, odstráň môj hriech a zober môj život do 
svojich rúk.“ Ak sa na Neho naozaj „pozrieš“, potom môžeš mať istotu, že si sa znovu narodil cez Boha Svätého 
Ducha. 
 Ježiš chcel, aby Nikodém mal istotu, že jediná cesta k Bohu je uveriť v Neho. Povedal mu tieto krásne slová: 
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí 
v Neho.“ (Ján 3, 16). „Nikodém, musíš veriť vo Mňa,“ povedal Spasiteľ. (Umiestni slovo (g): „veriť“) 
 Biblia nám nehovorí, čo sa stalo potom. Nevieme, či Nikodém išiel v tú noc domov rozmýšľajúc o všetkom, 
čo sa naučil. Možno zveril svoju dôveru Spasiteľovi už pred tým, ako odišiel. Nemusíš byť na zvláštnom mieste, 
aby si mohol zveriť svoju dôveru Spasiteľovi. Môžeš hneď teraz skloniť svoju hlavu a potichu Ho poprosiť, aby ťa 
zachránil. Môžeš Mu uveriť vo svojej vlastnej izbe, keď budeš doma, pretože nepotrebuješ mať nikoho pri sebe. 
Niekedy majú chlapci a dievčatá otázky, ako uveriť v Krista a potrebujú od niekoho pomoc. Ak si jedným z nich, 
rád počkám po konci stretnutia a skúsim odpovedať na tvoje otázky. Prosím, príď a povedz mi, ak máš otázku. 
Môžeš prísť a sadnúť si na jednu z týchto predných stoličiek. Tak budem vedieť, že sa chceš spýtať, ako uveriť 
v Krista a chceš tak urobiť dnes. 
 Nikodémove otázky skončili. Odišiel (Odstráň všetky figúrky.), ale vieme, že Svätý Duch spravil z neho 
nového človeka. Nikto nevidel, ako Svätý Duch z neho robí nového človeka, lebo nikto nemôže vidieť Boha 
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Svätého Ducha. Ľudia však videli zmeny, ktoré sa udiali v Nikodémovom živote. Jedného dňa, keď farizeovia 
chceli zabiť Ježiša, Nikodém sa Ho zastal. Vyžadovalo si to odvahu, ale Boh mu ju dal. Poslednýkrát čítame 
o Nikodémovi v Biblii v tú noc, keď Ježiš zomrel. Všetci Ježišovi učeníci ušli, lebo sa báli farizeov a tých, čo 
ukrižovali Pána. Nikodém však doniesol masti. (Umiestni Nikodéma 2C-13.)So svojím priateľom Jozefom zabalili 
telo Pána Ježiša do plátna a pochovali Ho do hrobky. Viete si predstaviť, aký vzrušený bol Nikodém, keď Ježiš 
vstal z mŕtvych? Každý mohol vidieť, že sa Nikodém zmenil. 
 Keď sa znovu narodíš, tvoj život sa zmení. Budeš poslušnejší a ochotnejší doma pomáhať. Budeš chcieť 
pomáhať pri upratovaní tvojej izby a rád pobežíš do obchodu, ak ťa mama požiada. Ostatní ľudia uvidia, že si 
novým človekom. 
 Si znovu narodený? Nepýtam sa, či chodíš do kostola, ani či sa modlíš, alebo či si dobrý a milý. Nikodém 
bol taký istý, ale musel sa znovu narodiť. Pán Ježiš ti hovorí: „Musíš sa znovu narodiť.“ Uver dnes v Pána Ježiša; 
popros Ho, aby spravil z teba novú osobu a voviedol ťa do Jeho rodiny. 
 
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 2. LEKCIU 
1. Akí ľudia boli farizeovia? (Boli nábožní, hovorili dlhé modlitby a vyzerali, akoby milovali Boha.) 
2. Ako sa volal farizej, ktorý sa chcel rozprávať s Pánom Ježišom? (Nikodém.) 
3. V ktorom meste prišiel Nikodém v noci za Pánom Ježišom? (V Jeruzaleme.) 
4. Čo nahnevalo Pána Ježiša Krista v chráme? (Ľudia zamieňali peniaze, predávali zvieratá a účtovali 

neprimerané ceny.) 
5. Čo spravil Pán Ježiš? (Vyhnal zmenárnikov, zvieratá a tých, čo ich predávali.) 
6. Čo si Nikodém myslel o Ježišovi, keď Ho v noci stretol? (Že je učiteľom od Boha.) 
7. Čo povedal Pán Ježiš, že sa musí stať v Nikodémovom živote? (Musí sa znova narodiť.) 
8. Čo znamená znovu sa narodiť? (Stať sa novou osobou cez zázrak Boha Svätého Ducha.) 
9. Na akom príbehu Pán Ježiš ukázal, že každý, kto má byť spasený, Mu musí dôverovať? (Príbeh o ľuďoch, 

ktorí boli uhryznutí jedovatými hadmi, ale mohli byť zachránení, ak sa pozreli na medeného hada.) 
10. Ako sa mohol Nikodém znovu narodiť a ako sa môžeme znovu narodiť my? (Tým, že zveríme svoju dôveru 

jedine v Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný a znovu vstal pre nás.) 
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3. LEKCIA 
Žena v Samárii 

 
Písmo: Ján 4, 3 - 34; 39 - 42 
 
ÚP: Večný život je dar od Boha cez Pána Ježiša Krista. 
 
Aplikácie: N: Jediný spôsob, ako môžeš získať večný život je prísť k Pánu Ježišovi. 
 S: Ak si kresťan, môžeš mať istotu večného života. 
 
Úvod: Unavení, smädní a hladní. 
Sled udalostí: Samaritánka prichádza pre vodu. ÚP 

Rozhovor s Kristom. 
„Dáš sa mi napiť?“ 
„Som Samaritánka.“ 
„Môžem ti dať živú vodu.“ ÚP 
„Daj mi túto vodu.“ 
„Choď, zavolaj svojho manžela.“ 
„Nemám manžela.“ ÚPN 
„Kde máme vzývať Boha?“ 
„Vzývajte Ho v duchu a v pravde.“ ÚP 
„Viem, že prichádza Mesiáš.“ 
„To som Ja.“ ÚPS 
Návrat učeníkov. 
Žena opúšťa studňu. 

Vyvrcholenie: „Poďte a viďte človeka.“ 
Záver:  Ježiš je pozvaný, aby zostal. 

Mnohí uveria. ÚPN 
 

Verš na zapamätanie:  Filipským 2, 9: „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno.“ 
 
Poznámka: Buď k dispozícii 
 Táto lekcia hovorí, ako Pán Ježiš vysvetlil cestu spasenia žene zo Samárie. Prv, než začneš učiť lekciu, 
povedz deťom, že si ochotný vysvetliť cestu spasenia každému z nich, kto potrebuje pomoc. Povedz im, kde a kedy 
majú prísť, aby si im mohol poskytnúť túto pomoc. Nestačí vedieť, ako žena v dnešnej lekcii uverila v Krista. Aj 
oni potrebujú uveriť v Neho. Daj im vedieť, že im môžeš vysvetliť, ako na to – individuálne každému, kto chce 
vedieť. 
 
Mimoriadne vizuálne pomôcky: 
 Toto môže byť pre vyučujúceho ťažká lekcia, pretože je v nej málo deja a veľa rozhovorov a symbolizmu 
(„voda života,“ duchovný „smäd,“ atď.). Ak chceš deťom pomôcť sústrediť sa, môžeš im na začiatku ukázať pohár 
vody a odvolať sa naň neskôr ako na kontrast s „duchovným smädom“ a „vodou života“, alebo pri „prijímaní daru 
od Boha.“ Priprav si papierové ceduľky „Ako môžeš mať večný život?“, „Choď do kostola.“, „Ži dobrý život.“, 
„Dostatočne sa modli.“ a „Je to dar od Boha.“ – na tú časť lekcie. 
 
Scéna 1: (Vonku)  
(Kristus a učeníci 2C-1 a2C-2) 
 Och, ako bolo horúco! Prešli spolu už dlhú cestu a boli unavení, smädní a hladní. Veľkú časť cesty mali ešte 
pred sebou.  
 Pán Ježiš a Jeho učeníci kráčali po prašnej ceste, ktorá sa ťahala z Judey do Galiley. Galilea bola oblasť, kde 
Ježiš vyrastal. (Možno by sa hodilo ukázať mapu Palestíny.) Najkratšia cesta do Galiley viedla cez Samáriu. Táto 
skupina 13 mužov práve vstúpila do Samárie a blížila sa k mestečku Sychar. Toto bolo dobré miesto na zastavenie, 
pretože Pán Ježiš bol unavený. Aj keď bol Boh Syn, bol naozajstným človekom a ako ostatní muži, aj On sa unavil 
a potreboval si odpočinúť a najesť sa. Nemáš aj ty pôžitok z pohára vody, keď si smädný, alebo z jedla, keď si 
vyhladol? Učeníci išli dopredu do mesta nájsť niečo na jedenie. (Odstráň Ježiša a učeníkov.) 
 
Scéna 2:  
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(Umiestni ženu 2C-15) 
 Asi v tom istom čase opúšťala mesto žena, ktorá niesla džbán na vodu. Išla ku studni nabrať vodu na pitie. 
Nebolo zvykom, aby žena o takomto čase chodila ku studni. Možno tu nechcela byť v čase, keď tu budú ostatné 
ženy. Žila veľmi hriešnym životom a asi mala málo priateľov. Pravdepodobne sa jej páčil jej hriešny život, ale 
nevedela, že môže mať aj večný život. Bola „mŕtva v hriechoch, tak Biblia volá ľudí, čo sú bez Krista (Efezským 2, 
5). Biblia hovorí, že hriech nás robí mŕtvymi ľuďmi vo vzťahu k Bohu. Znamená to, že sme od Boha odrezaní, 
oddelení od Neho, pretože On je svätý a my sme hriešni. Potrebujeme od Boha večný život. Bez neho sme od Boha 
naveky oddelení. Táto žena vo svojom hriešnom živote nikdy nepočula, že by mohla mať večný život. Ponáhľala sa 
ku studni. 
 
Scéna 3: (Vonku)  
(Umiestni Krista pri studni, figúrku 2C-14) 
 Aká bola prekvapená, keď sa tam dostala! Vyzeralo to, že nebude sama. Bol tam muž. Myslela si, že si iba 
naberie vodu a vôbec si ho nebude všímať. Možno sa snažila pozerať opačným smerom, keď kládla džbán na 
studňu. (Odstráň figúrku 2C-15; umiestni figúrky 2C-16 a 2C-17, ženu a džbán) Vtedy k nej cudzinec prehovoril. 
„Dáš sa mi napiť?“ povedal Ježiš. Nebol iba smädný, ale dokonca sa správal veľmi bežným spôsobom. 
 Žena sa otočila a pozrela na Neho. Bol to Žid! Žid sa prihovára jej, žene zo Samárie?! Židia sotva kedy 
rozprávali takto priateľsky so Samaritánmi. Opýtala sa Ho: „Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa vodu? Som 
Samaritánka.“ 
 „Keby si poznala Boží dar,“ odpovedal, „a keby si vedela, kto som, žiadala by si o vodu mňa a dal by som ti 
živú vodu.“ 
 Žena odpovedala: „Pane, nemáš nič, s čím by si mohol zo studne vytiahnuť vodu a voda je naozaj hlboko.“ 
(Vieme, že voda bola asi 30 metrov hlboko.) „Ako môžeš získať živú vodu? Myslíš si, že si väčší než Jakob, ktorý 
nám dal túto slávnu studňu?“ Nevedela, kto je Ježiš a nerozumela, o čom rozpráva. Čo je „živá voda“? (Umiestni 
džbány 2C-18) 
 Ježiš jej hovoril o večnom živote. Voda je pre náš život na tejto zemi nevyhnutná, ale aby sme mohli žiť s 
Bohom, potrebujeme živú vodu alebo večný život. Keď má niekto večný život, nie je už mŕtvy vo vzťahu k Bohu. 
Pozná Boha a miluje Boha a jedného dňa odíde naveky žiť s Bohom. Ako však môžeš mať večný život? Je niektorý 
z týchto spôsobov správny? 
a) Môžeš ho mať, ak si z kresťanskej rodiny a chodíš do kostola. 
b) Môžeš ho mať ako odmenu, ak žiješ dobrým životom. 
c) Môžeš ho mať, ak sa každý deň dosť modlíš. 

Myslíš, že niektorý z týchto spôsobov je správny? Nie, žiadny nie je správny. Večný život môžeš mať jedine 
takto: 

d) Je to dar od Boha. 
Dar je niečo, čo ti niekto ponúka a ak sa má stať tvojím, musíš ho prijať. Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, je 

jediný, kto môže dať večný život. (Umiestni obraz Neba 2C-19.) Večný život je život Boha v nás, takže môžeme 
začať žiť pre Boha. Pán Ježiš ho ponúka hriešnikom. Chcel, aby táto hriešna žena vedela, že On jediný jej môže dať 
živú vodu. Povedal jej: „Každý, kto pije vodu z tejto studne, bude opäť smädný.“ Tomu rozumela. Vedela, že 
potrebuje vodu každý deň. Ježiš pokračoval: „Ktokoľvek by sa napil zo živej vody, ktorú ja dávam, nebude nikdy 
smädný. Bude ako prameň vody v ňom, ktorý prúdi k večnému životu.“ 

 „Daj mi tej vody,“ povedala, „aby som už nikdy nebola smädná. Nikdy už nebudem musieť chodiť po 
vodu.“ 

 Ešte stále nerozumela, ale Pán ešte neskončil s vysvetľovaním. Povedal jej zvláštnu vec: „Choď, zavolaj 
svojho manžela a príďte sem.“ Po týchto slovách musela zalapať po vzduchu. Povedala: „Nemám manžela.“ 
„Viem,“ odpovedal Pán Ježiš. „Mala si už piatich manželov a s mužom, s ktorým teraz žiješ, nie si zosobášená.“ 
Ježiš vedel o nej všetko. Ako? Vedel o jej hriešnom živote, pretože je Boh. Bola mŕtva v hriechoch a oddelená od 
Boha; nedodržiavala Božie zákony, presne tak, ako každý z nás. Biblia hovorí, že niet nikoho, kto by nezhrešil. 
Toto sa ukazuje v našom živote. Omnoho viac ťa zaujímajú tvoje hračky, program v televízii a tvoj voľný čas, ako 
počúvanie o Bohu. Nahneváš sa niekedy na svojho brata a povieš: „Neznášam ho!“ Pán Ježiš povedal, že 
nenávidieť niekoho znamená porušovať prikázanie, ktoré vraví „Nezabiješ“. Tvoj život je hriešny. Možno si 
myslíš, že existujú väčší hriešnici než ty. Jeden hriech stačí na to, aby si bol od Boha odrezaný. Ak budeš 
pokračovať v hriechu, nikdy nemôžeš mať večný život; nikdy nespoznáš Boha a nebudeš s Ním večne žiť, ale ak si 
ochotný odvrátiť sa od všetkého zlého vo svojom živote a dôverovať Ježišovi Kristovi, zadarmo dostaneš Boží dar 
večného života, ten istý dar, ktorý Ježiš ponúkal žene Samaritánke. 
 Teraz už bola naozaj popletená. Ako mohol tento muž o nej vedieť tak veľa? Ako vedel o jej hriechu? 
Myslela si, že je snáď prorokom poslaným od Boha. Začala hovoriť o vzývaní Boha. „My vzývame Boha na tomto 
vrchu,“ povedala ukazujúc na blízku horu, „ale vy, Židia, hovoríte, že Boha treba vzývať v Jeruzaleme.“ 
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 Pán Ježiš sa s ňou rozprával veľmi vľúdne. „Pri vzývaní Boha nie je podstatné, kde tak robíme, ale ako to 
robíme. Musíme ho vzývať v duchu a v pravde.“ Pán chcel, aby žena rozumela, že tí, ktorých srdcia a životy sú 
zmierené s Bohom, Ho môžu vzývať. Tí, ktorí prijali Jeho úžasný dar večného života, môžu prísť k Nemu a 
rozprávať sa s Ním, pretože hriech ich už neoddeľuje od Neho. Poznajú Ho a milujú Ho. To je presne to, čo 
znamená vzývať „v duchu a v pravde.“ Nemôžeš sa tváriť, že si s Bohom zmierený, aj keď každý, kto ťa vidí v 
kostole, si myslí, že Ho vzývaš. Mnohí ľudia v mnohých kostoloch vyzerajú, akoby chválili Boha, ale ak nikdy 
neprijali Boží dar večného života, nie je to skutočné vzývanie. Táto žena nepoznala skutočného Boha – nevzývala 
Ho. 
 Povedala: „Viem, že Boh sľúbil poslať Toho, kto sa volá Kristus. Keď Ten príde, povie nám všetko.“ 
 „Ja som Ten,“ povedal Pán Ježiš Kristus. „Ten, s kým sa rozprávaš, je Ten, ktorého poslal Boh.“ Pán Ježiš je 
jedinečný, niekedy nazývaný Mesiáš alebo Kristus, ktorého Boh sľuboval celé storočia. On, Boží Syn, prišiel dať 
večný život. Prišiel zomrieť. Prišiel úplne zaplatiť za hriech, aby všetci, ktorí veria, že jedine On môže odstrániť 
ich hriech, mohli mať večný život. Dnes nie je mŕtvy, pretože keby bol, neexistoval by večný život. Žije a bude žiť 
naveky. Každý, kto verí v Neho, môže mať istotu, že keď zomrie, bude žiť s Ním naveky. Biblia hovorí: „Kto má 
Syna, má život...“ (1. Jánov 5, 12). To je Boží sľub vám, ktorí ste spasení. Diabol sa bude snažiť, aby ste mali 
pochybnosti. Niekedy vám bude hovoriť: „Nie si veľmi dobrým kresťanom. Pozri, čo si spravil. Možno vôbec nie 
si spasený.“ 
 Pamätaj si, čo hovorí Boh: „Ten, kto má Syna, má život...“ Ak vieš, že Pán Ježiš je tvojím Spasiteľom, 
môžeš mať istotu, že máš večný život teraz a navždy. Ak veríš v Krista, určite poďakuj Pánovi za to, že ti dal večný 
život. Možno práve v tej chvíli žena uverila Pánu Ježišovi, že jej môže dať večný život. Mohol ju zachrániť od jej 
hriechu a dať jej večný život. Už nikdy nemusela byť taká ako predtým. 
 
Scéna 4: (Vonku) 
(Odstráň obrazy džbánov a Neba2C-18 a 2C-19. Umiestni učeníkov, 2C-2.) 
 V tej chvíli sa vrátili Pánovi učeníci. Boli prekvapení, že sa rozpráva so ženou, ale všetci sa báli opýtať, 
prečo sa s ňou rozpráva. Žena sa otočila a ponáhľala sa do mesta. (Odstráň 2C-16 a umiestni 2C-20 na chvíľu, 
potom odstráň.) 
 Prečo odišla tak rýchlo? Nechala tam dokonca svoj džbán. Prečo? Plánovala sa vrátiť k studni? Učeníci 
nevedeli, ale žena vedela veľmi dobre, čo robí. Ponáhľala sa do mesta a rozprávala sa s ľuďmi, ktorých tam našla. 
„Poďte a viďte človeka, ktorý mi bol schopný povedať všetko o mojom živote. Mohol by to byť Mesiáš, ktorého 
Boh sľúbil poslať?“ Ľudia ju zo zvedavosti nasledovali von z mesta, k studni. 
 
Scéna 5: (Vonku)  
(Umiestni samárijských ľudí, 2C-21) 
 Túžili stretnúť sa s mužom, o ktorom počuli. Pozvali Pána Ježiša, aby prišiel do ich mesta. Rád prijal ich 
pozvanie a s učeníkmi v meste strávili dva dni - dva dni, počas ktorých sa mohol s mnohými v meste rozprávať 
o ich potrebe večného života. 
 Výsledkom toho, že žena rozprávala o Ježišovi, bolo, že mnohí uverili v Neho. Počuli o Ňom, stretli sa s 
Ním, počúvali Ho a uverili v Neho. Prijali večný život. Nestačí o Ježišovi vedieť a vedieť, že môže dať večný 
život. Nestačí vedieť, že potrebuješ večný život. Hriešnici musia prísť k Pánu Ježišovi a poprosiť Ho, aby im 
odpustil hriechy a dal im tento úžasný dar. 
 Odovzdal si už svoju dôveru Ježišovi Kristovi? Pamätaj, že Božie Slovo hovorí, že tí, ktorí uveria v Neho: 
„nezahynú [nebudú oddelení od Boha], ale budú mať večný život.“ (Ján 3, 16). Ak si ešte neuveril v Neho, 
nezostaň mŕtvy v hriechu. Povedz Pánovi, že chceš byť zbavený svojho hriechu a chceš Jeho dar večného života. 
Povedz Mu to dnes; uver v Neho ako svojho Spasiteľa a môžeš mať večný život tak, ako ľudia v Samárii. 
 
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 3. LEKCIU  
1. Kde sa zastavil Pán Ježiš a učeníci po ceste z Judey do Galiley? (Pri Sychare v Samárii.) 
2. Prečo si Pán Ježiš pri studni sadol? (Lebo bol unavený.) 
3. Kto prišiel okolo poludnia nabrať vodu na pitie? (Žena zo Samárie.) 
4. Prečo bola žena prekvapená, keď ju Pán Ježiš požiadal, aby mu dala napiť sa? (Neočakávala, že k nej 

prehovorí, pretože bol Žid; Židia nemali v láske ľudí zo Samárie.) 
5. Čo jej sľúbil dať Pán Ježiš, ak o to požiada? (Živú vodu, večný život.) 
6. Prečo sa jej Pán Ježiš spýtal na jej manžela? (Aby si uvedomila svoju hriešnosť a potrebu odpustenia a zmenu.) 
7. Čo jej povedal Pán Ježiš o sebe? (Ja som Kristus, sľúbený Spasiteľ.) 
8. Prečo sa žena ponáhľala do mesta, zanechajúc svoj džbán? (Chcela povedať ostatným o Pánu Ježišovi: „Môže 

to byť ten sľúbený Mesiáš?“) 
9. Čo sa dialo, keď bol Ježiš dva dni v Sychare a rozprával sa s ľuďmi? (Mnohí ďalší uverili v Neho ako v svojho 

Spasiteľa.) 
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10. Čo musíš spraviť ty, aby si mohol mať večný život? (Sám nemusím spraviť nič, aby som dostal večný život; 
jednoducho verím Pánu Ježišovi Kristovi, že to spraví za mňa.) 
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4. LEKCIA 
Pán vylieči chlapca, ale je odmietnutý 

vo vlastnom rodisku 
 
Písmo: Ján 4, 45 - 54; Lukáš 4, 16 - 32 
 
ÚP: Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. 
 
Aplikácie: N: Musíš dôverovať Kristovi, že ťa sám spasí. 
 S: Musíš neprestajne dôverovať Kristovi a Jeho Slovu. 
 
Úvod: „Každý v dome bol smutný.“ 
Sled udalostí: Chlapec je vážne chorý. 

Rodičia sa dozvedia, že Ježiš je v Káne. 
Otec ide do Kány. ÚP 
Otec prosí Pána Ježiša, aby prišiel. ÚPN 
„Príď prv, než moje dieťa zomrie.“ ÚPN 
„Tvoj syn žije.“ 
Rodina uverí. ÚPS 
Pán Ježiš ide do synagógy. 
Ľudia neveria. ÚPN 

Vyvrcholenie: Ľudia sa pokúsia zabiť Ježiša. 
Záver: Ježiš opúšťa Nazaret. ÚPN 
 
Verš na zapamätanie:  Filipským 2, 10: „Aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno tých, čo sú aj na nebi aj 

na zemi aj pod zemou.“ 
 
Buď k dispozícii: Keď budeš deti učiť veršík, buď k dispozícii s radou každému, kto by chcel „skloniť koleno“ 
pred Pánom Ježišom Kristom a prijať Ho ako svojho Spasiteľa a Pána. 
 
Lekcia 
 Ten dom bol asi najlepší v celom meste Kafarnaum. Muž, ktorý ho vlastnil, mal veľmi dôležité zamestnanie, 
pretože bol kráľovským úradníkom; volali ho šľachtic. Všetci v tom dome však boli smutní. 
 
Scéna 1: (Prázdna tabuľa) 
(Umiestni šľachtica, figúrka 2C-22) 
 Šľachticov syn bol chorý. Mal veľmi vysokú horúčku a bol tak chorý, že umieral. Nemali pre neho žiadny 
liek; lekári nemohli pomôcť. (Umiestni manželku, figúrka 2C-23.) Viete si predstaviť, ako sa cítila tá rodina? Zdalo 
sa, že už nieto nádeje. Zhruba v tom čase do izby vbehol sluha. „Ježiš je v Káne.“ „Ježiš? Ach, áno! Ten, čo 
premenil vodu na víno.“ Nečudo, že sa táto novina dostala aj do Kafarnaumu, veď bol od Kány vzdialený len asi 30 
kilometrov. Vedeli o Pánu Ježišovi a vedeli, že má moc konať zázraky. „Prišiel by Ježiš vyliečiť nášho syna?“ 
museli sa pýtať. „Pôjdem a opýtam sa Ho,“ povedal šľachtic. (Odstráň manželku.) 
 Cesta do Kány sa nezdala nikdy predtým taká dlhá. Každá minúta bola dôležitá, lebo chlapec umieral. 
Šľachtic musel cestou rozmýšľať o Ježišovi. Bol tak rád, že sa o Ňom dopočul. Keby mu o Ňom nikto nikdy 
nepovedal, akú nádej by mal teraz? Je veľmi dôležité dozvedieť sa o Pánu Ježišovi Kristovi. Nikto nemôže uveriť v 
Neho, ak o Ňom nepočul. Vy ste počuli o Ňom v Klube Dobrej zvesti. Viete, kto je a čo spravil. Môžete mi 
porozprávať niektoré príbehy, ktoré ste počuli? (Dovoľ deťom zapojiť sa.) Vieme, že všetky tieto príbehy sú 
pravdivé, lebo o nich čítame v Biblii. Vieme, že Pán Ježiš môže urobiť čokoľvek. Vieme, že vždy dodrží svoje 
sľuby. Vieme, že môže odpustiť hriechy a dáva večný život. Je veľmi dôležité vedieť o Pánu Ježišovi, ale ešte 
dôležitejšie je dôverovať Mu ako svojmu Spasiteľovi. Môžeme o Ňom všetko vedieť, ale ak Mu nedôverujeme, 
nemôžeme sa páčiť Bohu. Boh hovorí vo svojom Slove: „Bez viery však nie je možné ľúbiť sa (Bohu)...“ (Židom 
11, 6). Aké dôležité je páčiť sa Bohu, ctiť si Toho, ktorý je Kráľ kráľov a Pán pánov – nášho Stvoriteľa a jediného 
Spasiteľa! Prvý krok k páčeniu sa Bohu je odovzdať svoju vieru Jemu a prijať Ho ako osobného Pána a Spasiteľa. 
Nie si rád, že si počul o Ježišovi tak, ako tento šľachtic? Konečne dorazil do mestečka Kána a okamžite začal 
hľadať Pána Ježiša. (Odstráň figúrku šľachtica 2C-22.) 
 
Scéna 2: 
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(Umiestni Krista 2C-7 a šľachtica 2C-24.) 
 Len čo našiel Pána, chlapcov otec začal Pána Ježiša prosiť: „Príď, prosím, do môjho domu a uzdrav môjho 
syna, pretože umiera.“ Otec vo svojom srdci vedel, že Ježiš môže vyliečiť jeho syna. Máš istotu vo svojom srdci, že 
Pán ti môže odpustiť všetky tvoje hriechy? Naozaj veríš, že ti môže dať večný život? Je dôležité o Ňom vedieť ako 
ten šľachtic a mať istotu, že ti môže odpustiť, ale vedieť to všetko nestačí na to, aby si sa páčil Bohu. Musíš Mu 
dôverovať, že ťa zbaví tvojich hriechov. Keby si bol chorý a dali by ti fľaštičku s liekom, čo by si potreboval 
spraviť? Stačilo by, keby iba stála na stolíku vedľa tvojej postele? Pomohlo by, keby doktor povedal, že je to 
najlepší liek na svete? Samozrejme nie. Musíš ho užiť. Nezáleží na tom, koľko vieš o Pánu Ježišovi, alebo že veríš, 
čo všetko dokáže spraviť; to v tvojom živote nebude vôbec podstatné, pokiaľ neuveríš, že ťa môže zbaviť tvojich 
hriechov. To je viera. 
 „Pane, prosím Ťa, prídi skôr, ako moje dieťa umrie,“ povedal muž. „Môžeš ísť domov a prestaň sa trápiť. 
Tvoj syn bude žiť,“ odpovedal Pán Ježiš. Neponúkol sa, že sa pôjde pozrieť s otcom na jeho syna a otec sa viac 
nepýtal. Prečo? (Daj priestor deťom na odpoveď.) Áno, otec uveril slovám Pána Ježiša. Mal vieru v Pána a tak sa 
otočil a odišiel. (Odstráň figúrky.) Viera znamená dôverovať Ježišovi, že spraví to, čo povedal. Sľubuje, že dá 
večný život všetkým, ktorí veria v Neho. „…aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Ján 3, 
16). Môžeš Mu uveriť dnes a mať večný život. Môžeš Mu povedať toto: „Drahý Pane Ježišu, viem, že si jediný, kto 
mi môže dať večný život. Verím, že si zomrel na kríži aj za moje hriechy. Prosím, odstráň moje hriechy a daj mi 
večný život. Zverujem sa Ti, buď mojím Pánom a Spasiteľom.“ Pokiaľ úplne neveríš jedine Jemu, že ťa zmieri s 
Bohom, tvoj život nemôže nikdy Boha uspokojiť. Uveríš Mu dnes ako ten šľachtic?  
 
Scéna 3: (Vonku)  
(Umiestni šľachtica 2C-22.) 
 Opustil Pána Ježiša a z nejakého dôvodu nešiel v ten deň priamo domov. Bolo skoré popoludnie a 
Kafarnaum bolo vzdialené asi 30 kilometrov. Možno bol taký unavený, že už nemohol cestovať domov - aspoň nie 
pred nocou. Možno vierou v Pána Ježiša vedel, že Jeho syn je v poriadku a tak s pokojným srdcom zostal v Káne aj 
cez noc. 
 V ďalší deň, keď kráčal smerom k svojmu mestu, zbadal nejakých mužov prichádzajúcich oproti; boli to jeho 
sluhovia. (Umiestni 2C-25, sluhov.) Keď prišli bližšie, videl úsmevy na ich tvárach a počul ich hovoriť: „Tvoj syn 
žije a je zdravý.“ Čo mu Ježiš povedal, sa stalo pravdou. „Kedy sa mu uľavilo?“ spýtal sa otec. „Včera popoludní 
o jednej ustúpila horúčka,“ odpovedali sluhovia. Muž bol veľmi vzrušený, keď si uvedomil, že práve v tom čase sa 
rozprával s Ježišom. (Odstráň sluhov 2C-25.) Ponáhľal sa domov a veľmi sa potešil, že zase vidí svojho syna 
a manželku. (Umiestni syna a manželku, 2C-26.) 
 Viete si predstaviť, aká šťastná bola celá domácnosť? Zmenila sa však na ešte šťastnejšiu, keď otec všetkým 
rozprával o Pánu Ježišovi. V ten deň každý v dome uveril v Pána Ježiša. Možno si aj ty už uveril Pánu Ježišovi, že 
ťa zmieri s Bohom; si kresťan; vieš, že ti odpustil tvoje hriechy a dal ti večný život. Tým však viera nekončí. Boh 
chce, aby si Mu veril aj naďalej, každý deň. Dôveruj Mu, keď v Biblii hovorí: „Ajhľa, ja som s vami po všetky 
dni...“ (Matúš 28, 20). Dôveruj Mu, že bude s tebou v škole, doma, keď si sám, dokonca aj keď spíš. Vždy, keď v 
Biblii čítaš zasľúbenie, môžeš mať istotu, že hovorí pravdu. Popros Boha, aby pre teba spravil, čo sľubuje. To je 
taká viera a dôvera, ako mala šľachticova rodina. 
 Avšak nie každý v Galiley uveril v Neho. Blízko pri Káne bolo mestečko Nazaret, kde Ježiš vyrastal. 
 
Scéna 4: (Pohľad na chrám) 
 V deň uctievania, nazývanom Sabat, išiel Ježiš na miesto uctievania, ktoré sa volalo synagóga. Bolo to trochu 
podobné, ako keď my ideme do kostola. Keďže predstavitelia synagógy vedeli, že je učiteľom, požiadali Ho, aby sa 
podieľal na bohoslužbách. Už predtým učil v mnohých synagógach v Galiley a každý hovoril, aký je úžasný. 
Podali mu zvitok, aby ho prečítal. (Učiteľ, vysvetli a ak sa dá, pomôž predstaviť si zvitok.) Bol časťou našej Biblie a 
volal sa Kniha Izaiáša. (Umiestni figúrku Krista 2C-7.) Pán Ježiš otvoril zvitok na mieste, ktoré nazývame Izaiáš 61 
a začal čítať od verša 1. (Učiteľ, prečítaj Izaiáša 61, 1-2a.) 
 
Scéna 5: (Pohľad na chrám)  
 Vrátil zvitok naspäť a sadol si. (V synagóge bolo zvykom stáť pri čítaní a sedieť pri rozprávaní.) Zástup v 
synagóge počúval, čo hovorí Ježiš. „Práve v tento deň sa stáva skutočnosťou Písmo, ktoré som čítal, práve tu 
a teraz,“ povedal. Tým hovoril, že On je tou osobou, o ktorej písal Izaiáš pred temer 700 rokmi. Čítal z Písma o 
sebe. Keď pokračoval, ľudia sa divili Jeho slovám. „Nie je toto Jozefov syn?“ pýtali sa. Čudovali sa, ako môže 
Jozefov syn rozprávať o takých veciach. Pre nich bol Ježiš synom tesára z Nazareta. Neverili, že je Synom živého 
Boha. Verili v odriekanie modlitieb, chodenie do chrámu, robenie dobra a dodržiavanie zákonov. Neverili však, že 
Ježiš je jediným Spasiteľom. Neboli nerozumní? Áno, boli, ale tak isto je mnoho chlapcov a dievčat nerozumných - 
dokonca niektorí z vás. Mnohokrát si počul o Pánu Ježišovi. Čítal si v Biblii, že Mu musíš dôverovať, že ťa zmieri 
s Bohom, ale zveril si Mu už svoju dôveru? Ak nie, nikdy sa nemôžeš páčiť Bohu, nezáležiac na tom, aký dobrý sa 
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snažíš byť, alebo ako často chodíš do kostola alebo do Klubu Dobrej zvesti. Musíš Mu dôverovať ako svojmu 
Spasiteľovi. Vždy rozmýšľam, aké je smutné, keď ľudia vedia tak veľa o Ježišovi a napriek tomu neveria v Neho. 
Ľudia v Nazarete Ho poznali veľmi dobre. Niektorí kedysi bývali v tej istej ulici, ako On; niektorí sa s Ním určite 
hrávali, keď bol chlapcom, ale takmer každý odmietol uveriť v Neho ako svojho Spasiteľa. (Odstráň všetky 
figúrky.) 
 
Scéna 6: (Vonku) 
 V skutočnosti ich Jeho slová rozhnevali. Povedal im, že Boh zachraňuje aj ľudí, ktorí nie sú Židia. Boli 
veľmi hrdí na svoju národnosť. Mysleli si, že Boh nemiluje nikoho okrem Židov. Nahnevane vyskočili a vytlačili 
Ježiša zo synagógy na ulicu. Zhromaždili sa okolo Neho a strkali Ho von z mesta na okraj strmého brala. Biblia 
hovorí, že Ho odtiaľ chceli zhodiť. Chceli, aby bol mŕtvy. Toto by nemal byť problém, keď Ho toľkí tlačili. Keď sa 
však dostali k okraju brala, stala sa úžasná vec. Napriek ich tlačeniu prešiel pomedzi zástup preč od okraja brala, do 
bezpečia. Bol to zázrak. Odišiel od nich, ako keby nemali sily ani toľko ako mucha a zamieril naspäť do 
Kafarnaumu. Pre Pána Ježiša ešte nenastal čas, aby zomrel. Všetko sa muselo naplniť tým, že bol priklincovaný na 
kríž za naše hriechy a vstal z mŕtvych za nás. Aký úžasný Spasiteľ! Zanechal v Nazarete tých, ktorí Mu nechceli 
uveriť. Si ako títo ľudia? Nikdy si sa nepokúsil zabiť Ježiša, ale Biblia hovorí, že ak nechceš prijať Ježiša do svojho 
života, si rovnako vinný a hriešny ako títo ľudia z Nazareta. Nepáčiš sa Bohu, lebo si ešte stále hriešnikom. Uveríš 
Mu dnes ako šľachtic z Kafarnaumu? Popros Ho, aby bol tvojím Pánom a Spasiteľom, pretože „bez viery však nie 
je možné ľúbiť sa (Bohu)...“. (Židom 11, 6) 
 
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 4. LEKCIU  
1. Do akého mesta musel ísť šľachtic, aby našiel Pána Ježiša? (Kána) 
2. Prečo sa chcel tento muž rozprávať s Pánom Ježišom? (Jeho malý chlapec bol chorý.) 
3. Čo povedal Pán Ježiš mužovi? („Choď domov, tvoj syn bude žiť.“) 
4. Čo spravil muž, keď počul tieto slová? (Uveril slovám Pána Ježiša.) 
5. Akú novinu priniesli sluhovia šľachticovi, keď bol v ďalší deň na ceste domov? (Že jeho syn bol uzdravený 

presne v čase, keď sa on rozprával s Pánom Ježišom.) 
6. Čo sa stalo, keď prišiel muž domov? (Každý uveril v Pána Ježiša Krista.) 
7. Čo spravili ľudia v Nazarete, keď počuli Pána Ježiša rozprávať v synagóge? (Odmietli Mu uveriť.) 
8. K čomu ich viedla ich nevera? (Pokúsili sa zhodiť Ho z brala.) 
9. Prečo ľudia neboli schopní Ho zhodiť? (Jeho moc bola väčšia než ich všetkých a prešiel pomedzi zástup do 

bezpečia.) 
10. Čo je úplnou nevyhnutnosťou, ak chceme začať život, ktorý by sa páčil Bohu? (Musíme uveriť v Pána Ježiša 

Krista.) 
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5. LEKCIA  
Slepý Bartimaios prezrie 
(Špeciálna evanjelizačná lekcia) 

 
Písmo: Marek 10, 46 - 52; Lukáš 18, 35 - 43 
 
ÚP:  Pán Ježiš je jediný, kto môže odstrániť temnotu hriechu. 
 
Aplikácie: N: Dôveruj Mu, že to spraví pre teba. 
 
Úvod:  Zatvorte si oči. 
Sled udalostí: Slepý muž žobre. - 1. Hriech voči Bohu apl. 

Nikto nemôže vyliečiť svoju slepotu. - 2. Hriech - nemôžeš ho odstrániť. 
Bartimaios počuje o Ježišovi Kristovi. - 3. Ježiš - smrť. 
Ježiš prichádza do Jericha. 
Bartimaios volá na Ježiša. - 4. Cena za nasledovanie apl. 
Ježiš Kristus si zavolá Bartimaia. - 5. Láska Kristova apl. 
„Čo chceš, aby som spravil?“. - 6. Spasenie apl. 

Vyvrcholenie Bartimaios vidí. 
Záver  Bartimaios sa zmenil. - 7. Spasenie apl. 
 
Verš na zapamätanie:  Filipským 2, 10: „Aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno tých, čo sú aj na nebi aj 

na zemi aj pod zemou.“ 
 
Buď k dispozícii: Táto lekcia ti dáva vynikajúcu príležitosť predložiť správu evanjelia jasným a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom. Napriek tomu môžu mať niektoré deti otázky o spasení. Navrhujem, aby ste si niekde 
v strede vášho stretnutia spolu zaspievali pieseň „Slepé oči, ktoré otvoril Ježiš“. Povedz deťom: „V dnešnej lekcii 
stretneme niekoho, kto prišiel za Ježišom a bol uzdravený. Ale hriešnosť tvojho srdca je vážnejšia, než akákoľvek 
choroba. Potrebuješ prísť k Ježišovi, aby bol odstránený tvoj hriech. Lekcia ti povie ako, ale ak budeš mať aj potom 
otázky, ako prísť k Pánovi, príď mi to povedať na konci stretnutia. (Upresni miesto). Rád ti ukážem z Biblie 
odpovede. Je veľmi dôležité prísť k Ježišovi, aby boli odstránené tvoje hriechy. Teraz si ešte raz zaspievajme 
refrén.“ 
Poznámka pre učiteľa: Ak máš na starosti ťažko kontrolovateľnú skupinu, možno bude lepšie nepoužiť tento 
úvod, ale začneš prvou scénou. 
Lekcia 
 Všetci si zavrite oči, kým nenarátam do desať. (Učiteľ, počítaj pomaly.) Čo ste videli s pevne zatvorenými 
očami? Nič. Myslíte, že by ste dokázali nájsť si cestu ku mne so zatvorenými očami? Asi by sa vám to podarilo, 
lebo viete, kde stojím. (Vyber jedno dieťa.) Mišo, môžem ti dať na oči túto šatku? (Daj mu cez oči šatku a zaveď ho 
na druhú stranu miestnosti.) 
 Teraz, Mišo, pôjdem preč od teba. Nebudem rozprávať; pôjdem potichu a chcem, aby si ma našiel. Keď 
budem pripravený, dám signál ostatným. (Daj dieťaťu chvíľu času na to, aby ťa našiel; samozrejme je to preňho 
temer nemožné, pretože sa od neho vždy môžeš vzdialiť. Zastav ho a nechaj mu šatku na očiach.) 
 Čo musíme spraviť, aby sme pomohli Mišovi nájsť ma? Áno, musíme odstrániť šatku. (Daj mu ju dole.) 
Teraz Mišo vidí – už nie je v tme. Je naozaj ťažké predstaviť si byť stále v tme. Tento muž však vedel, aké je to. 
 
Scéna 1: (Vonkajšie pozadie)  
(Umiestni Bartimea 2C-27) 
 Sedel pri ceste na okraji mesta Jericha. Bolo to nádherné mesto, ale tento muž nemohol vidieť vysoké palmy 
kývajúce sa vo vetre. Nevidel ani ružové záhrady a ostatné kvety kvitnúce v meste. Mohol cítiť vôňu balzamových 
rastlín a krásnych kvetov nablízku, ale nevidel ich. Bol slepý. Nebol však iba slepý, ale bol aj veľmi chudobný. 
Slepí ľudia v tom čase nemohli pracovať. 
 Dnes môže slepý človek robiť mnoho vecí. Môže sa naučiť čítať. Ako číta slepý človek? Číta tak, že 
ohmatáva malé hrbolčeky na stránkach. Volá sa to Braillove písmo. (Učiteľ, bolo by dobré, keby si mohol ukázať 
deťom niečo napísané Braillovým písmom.) Slepý človek sa môže naučiť písať na počítači a robiť svojimi rukami 
mnoho ďalších vecí. Keď však žil tento človek, slepci mohli väčšinou iba žobrať. Biblia nám hovorí, že tento slepý 
žobrák sa volal Bartimaios. 
 Vieš, že podľa slov Biblie si ako Bartimaios, ak nie si spasený - tvoj život je v temnote? Viem, čo si myslíš: 
ty nie si v temnote - môžeš vidieť. Samozrejme, ale temnota, o ktorej teraz hovorím, je hriech - neposlúchanie 
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Božích príkazov. Tvoj hriech veľmi zarmucuje Boha. Spomeň si, ako si prehrával na biliarde a použil si Božie 
meno ako nadávku, pretože si netrafil jamku. Boh ti prikazuje: „Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, 
nadarmo...“ Vieš, že nemáš rád chlapca z tvojej triedy, lebo má lepší bicykel ako ty? Biblia hovorí: 
„Nepožiadaš*…,“ ale ty si naozaj želáš mať ten pekný bicykel namiesto svojho obyčajného. Keď neposlúchaš tieto, 
alebo akékoľvek iné Božie príkazy, hrešíš a Boh hovorí, že hriech je ako temnota. Boh nemôže nikdy dovoliť, aby 
sa hriech dostal tam, kde je On, pretože hovorí v Biblii: „Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy.“ Boh je čistý a 
bezhriešny. Ak je tvoj život plný temnoty hriechu, si ďaleko od Boha a nikdy nemôžeš žiť s Ním v Nebi. To je 
veľmi vážne, pretože tvoja temnota je horšia ako akákoľvek slepota. 
 Slepota je veľká prekážka. Život slepých ľudí je úplne iný. Bartimaiov život mohol byť takýto: deň po dni 
sedával pri ceste, ktorá viedla do mesta. Mesto sa volalo Jericho. Bola to rušná cesta s mnohými cestujúcimi, 
pretože viedla až do Jeruzalema. Deň po dni sedel a volal tak hlasno, ako dokázal: „Bakšiš! Bakšiš!“ To znamená: 
„Prosím almužnu. Prosím, dajte mi niečo.“ Mnoho ľudí prešlo okolo. Z času na čas mu niekto dal malú mincu. Keď 
už dostal dosť, mohol si kúpiť niečo na jedenie. Bol rád, že mu niektorí ľudia pomohli získať jedlo, ale nikto mu 
nemohol pomôcť s jeho temnotou. Nikto nemohol spôsobiť, aby videl. Je to ako s temnotou hriechu. Nemôžeš 
odstrániť vlastnú temnotu. Niektorí ľudia to skúšajú. Myslia si, že môžu spraviť niečo preto, aby ich hriech zmizol. 
Myslia si, že ak budú takí dobrí, ako len môžu, alebo ak sa budú každý deň modliť, alebo chodiť do kostola, ich 
hriech bude odstránený. Robenie týchto dobrých vecí však neodstráni hriech. Pokým Boh nespraví niečo preto, aby 
temnota hriechu pominula, tvoj život bude vždy plný hriechu. Budeš vždy ovládaný hriechom. Nikdy si sám 
nemôžeš pomôcť – ani Bartimaios. Jediné, čo mohol robiť, bolo sedieť a počúvať zástupy, ktoré prechádzali okolo. 
(Umiestni figúrky cestujúcich 2C-21.) 
 
Scéna 2: (Vonkajšie pozadie) 
 Bartimaios sa naučil rozpoznávať kroky a hlasy mnohých, čo išli okolo. Niektorí tade chodievali pravidelne. 
Museli často počuť volanie slepého žobráka. Čo to volal? (Dovoľ deťom odpovedať.) Niektorí sa mu stali priateľmi 
a dali mu nielen „bakšiš“, ale dokonca sa pri ňom zastavili na pár slov. Možno mu vyrozprávali najčerstvejšie 
správy z Jericha a Jeruzalema. 
 Mohol to byť jeden z týchto priateľov, čo mu prvý povedal o Pánu Ježišovi. Bartimaios chcel asi vedieť 
všetko - o zázrakoch, o vode premenenej na víno a uzdravovaní ľudí. Musel mať mnoho otázok: „Kto je Pán 
Ježiš?“ „Je to Ten, ktorého Boh sľúbil poslať?“ Bartimaios si musel začať uvedomovať, že Ježiš z Nazareta je 
jediný, kto mu môže pomôcť. Ak mal niekedy vidieť, Pán Ježiš by musel odstrániť temnotu z jeho očí. Vieš, že ten 
istý Pán Ježiš Kristus môže odstrániť temnotu hriechu? Nazval sám seba „Svetlo sveta.“ Čo tým myslel? Myslel 
tým, že je čistý, bez hriechu a keď vstúpi do tvojho života, temnota hriechu v tom momente navždy odíde. Nebudeš 
už ovládaný hriechom. Tvoj hriech bude odpustený. Ježiš ho odstráni úplne. Ako to môže spraviť? Môže to spraviť, 
pretože On, jediný Boží Syn, zomrel na kríži, aby odstránil hriech. Bol potrestaný, ako keby Jeho život bol plný 
tmy hriechu. V skutočnosti bol Jeho život čistý a bez hriechu, ale zomrel a bol Bohom potrestaný za hriech. Na 
kríži zomrel namiesto nás. Vstal z mŕtvych a žije naveky. Toto je dôvod, prečo On a jedine On môže odstrániť 
temnotu hriechu. Potrebuješ Pána Ježiša Krista tak ako Bartimaios. Od toho dňa Bartimaios veľmi túžil stretnúť 
Ježiša. Keby som Ho tak mohol stretnúť, rozmýšľal, viem, že by mi mohol dať zrak.  
 Čas však pokračoval. Bartimaios bol stále slepý a stále chudobný. Možno sa tešil na najbližších pár dní. 
Blížil sa čas slávnosti Veľkej noci. Každý rok v tomto čase cestovali do Jeruzalema stovky ľudí. Na ceste bolo 
mnoho ľudí. Išli tade, kde sedel, preto mohol získať viac peňazí než zvyčajne. 
 
Scéna 3: 
(Umiestni figúrky Krista,Jeho učeníkova zástupu 2C-7, 2C-2, 2C-28.) 
 Ako tak žobral, uvedomil si, že sa niečo zmenilo. Hluk? Počul viac vzrušenia než obyčajne. Bolo to, akoby 
cestou k Jerichu prichádzal veľký zástup. Čo sa deje? Musí to zistiť. Nakoniec si ho niekto všimol a povedal mu: 
„Ježiš z Nazareta prichádza.“ Ježiš z Nazareta? Ježiš, Syn Dávidov? Ten, ktorého Boh sľúbil poslať? Ten, ktorý 
mohol odstrániť jeho slepotu? Toto bol moment, na ktorý Bartimaios čakal. 
 „Ježiš,“ zvolal. „Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ 
 „Bartimaios, buď ticho!“ Tí, čo boli pri ňom blízko, boli znechutení a rozprávali sa s ním ostro. „Buď ticho, 
prestaň vykrikovať.“ Možno si mysleli, že Ježiša nezaujímajú slepí žobráci a tak sa snažili odradiť ho. Možno sa 
tvoji priatelia budú snažiť o niečo podobné. Ak sa dozvedia, že by si chcel, aby Ježiš Kristus odstránil tvoje 
hriechy, možno budú hovoriť „Never tomu; nie je to pravda.“ Alebo: „Predsa si už kresťan - chodíš do kostola.“ 
Možno ti povedia dokonca: „Ak veríš takým veciam, nemôžeš sa s nami kamarátiť.“ Čo urobíš? Musíš počúvať, čo 
hovorí Boh a nevšímať si ostatných. Bartimaios si nevšímal tých, ktorí sa snažili umlčať ho. Kričal ešte hlasnejšie: 
„Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ 

                                                                    
* v angličtine „covet“ ~ požiadať, ale aj túžiť po 
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 Pán Ježiš ho počul. Zastavil sa. Stál na mieste. „Zavolajte toho muža,“ povedal. „Povedzte mu, aby prišiel ku 
mne.“ Pánovi záležalo na Bartimaiovi. Mal ho rád a má rád aj teba. Ty a ja si nezaslúžime, aby nás miloval. Je 
Svetlom sveta - je dokonalý a čistý, ale my sme plní temnoty hriechu. Nečuduješ sa, že nás vôbec má rád? On nás 
však má rád. Biblia nám to hovorí stále, znova a znova. Pozýva nás, aby sme prišli k Nemu. Volá ťa dnes? Ak si 
uvedomuješ, že musíš prísť k Nemu, to ťa On volá. Ukazuje ti, že ťa miluje a chce odstrániť tvoj hriech. Prídeš 
k Nemu? Bartimaios prišiel. 
 
Scéna 4: (Tá istá scéna) 
(Odstráň figúrku 2C-27. Umiestni 2C-29.) 
 Ešte nikdy nebol taký vzrušený. Odhodil svoj plášť a vyskočil na nohy. Niekto mu pomohol nájsť cestu cez 
zástup k Pánu Ježišovi. Ten, kto mohol vyliečiť jeho slepotu, stál teraz pred ním. 
 „Čo chceš, aby som ti urobil?“ opýtal sa Pán Ježiš. Akú odpoveď dal Bartimaios? Požiadal o „bakšiš“? 
Požiadal o toľko peňazí, aby už nikdy nemusel žobrať? Nie! Viac, než čokoľvek iné, chcel Bartimaios vidieť. 
Chcel, aby bola odstránená temnota. 
 „Ó, Pane, chcem vidieť,“ povedal. Keby sa ťa Ježiš dnes spýtal, čo chceš, akú by si dal odpoveď? Chceš viac 
než čokoľvek iné, aby ti boli odpustené hriechy? Chceš žiť život, ktorý je úplne zmenený - život, ktorý už nie je 
ovládaný hriechom? Ak poprosíš Ježiša, aby ti odpustil a zmenil ťa, nebudeš sklamaný. Bartimaios nebol 
sklamaný. (Odstráň Bartimaia 2C-29. Umiestni Bartimaia 2C-30.)Ježiš mu povedal: „Tvoja viera ťa uzdravila. 
Dôveruješ mi a tak beriem preč tvoju slepotu.“ Jeho oči zrazu fungovali tak ako oči ostatných ľudí. Mohol vidieť! 
Videl Pána Ježiša, zástup, oblohu, všetko - videl! Bolo to úžasné - najúžasnejší deň jeho života. 
 Ak dnes poprosíš Pána Ježiša, aby ťa zbavil hriechu, bude to najúžasnejší deň v tvojom živote. Sľubuje, že tí, 
ktorí Ho poprosia, aby odstránil ich hriech, „nebudú kráčať už vo tme“, nebudú už žiť pod nadvládou hriechu. Keď 
budeš zomierať, budeš mať istotu, že tvoj hriech zmizol a si pripravený na Nebo. Biblia hovorí, „...dosiahne 
odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho.“ (Skutky 10, 43) Chceš poprosiť Pána Ježiša, aby ťa dnes spasil? 
Neodkladaj to. Nedovoľ, aby ti ostatní prekážali. Je to dôležitejšie, než čokoľvek na svete. Povedz Mu: „Drahý 
Pane Ježišu, v mojom živote je temnota hriechu. Prosím, odstráň ju.“ On tak urobí a ty už nikdy nebudeš taký istý. 
Bartimaios už nikdy nebol taký istý. Jeho život bol iný; nepotreboval už žobrať, ale nasledoval Ježiša. Život bude 
iný aj pre teba, keď Ježiš zoberie tvoju temnotu. Nebudú ťa už baviť hriešne veci. Budeš chcieť byť iný ako 
hriešnici; budeš sa chcieť páčiť Bohu. Tvoj život bude zmenený. Ježiš Kristus bude navždy s tebou. Prídeš k Nemu 
hneď teraz? Poď a popros Ho, aby odstránil tvoju tmu. Pamätaj: „Každý, kto verí v Neho, dosiahne odpustenie 
hriechov.“ 
 
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 5. LEKCIU  
1. Kto bol uzdravený zo slepoty na okraji mesta Jericha? (Bartimaios.) 
2. Ak niekto nemá Pána Ježiša vo svojom živote, prečo je ako Bartimaios? (Jeho/jej život je plný temnoty 

hriechu.) 
3. Čo robil Bartimaios, aby získal peniaze na jedlo? (Žobral.) 
4. Prečo je iba Pán Ježiš Kristus schopný zobrať naše hriechy? (On, Boží Syn, zomrel na kríži za naše hriechy a 

vstal z mŕtvych.) 
5. Aké zvláštne obdobie roka sa blížilo, že po ceste do Jeruzalema chodilo toľko ľudí? (Prichádzal sviatok Veľkej 

noci.) 
6. Čo spravil Bartimaios, keď zistil, že Pán Ježiš ide okolo? (Kričal: „Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado 

mnou.“) 
7. Ako reagovali ľudia? (Hovorili mu, aby bol ticho.) 
8. Čo spravil Pán Ježiš, keď ho počul? (Povedal, že Bartimaios má prísť k Nemu.) 
9. Pán Ježiš sa spýtal Bartimaia: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Ako odpovedal? („Pane, chcem vidieť.“) 
10. Čo je najdôležitejšia vec, ktorú môže človek od Pána žiadať? (Aby mu Pán Ježiš odpustil hriechy.) 
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6. LEKCIA 
Žena je uzdravená a dievčatko vzkriesené 

 
Písmo: Marek 5, 21 - 43; Lukáš 8, 40 - 56 
 
ÚP: Pán Ježiš miluje jednotlivcov. 
 
Aplikácie: N: Môžeš mať istotu, že ak prídeš k Nemu, spasí ťa. 

S: Z lásky zomrel za teba a bude ťa vždy milovať a starať sa o teba; preto sa Mu zdôver so 
všetkými svojimi problémami. 
 

Úvod:  Vzrušenie v meste. 
Sled udalostí: Chorá žena – bude Ježiša zaujímať? 

Choré dievčatko – bude Ježiša zaujímať? ÚP 
Jairus a žena hľadajú Ježiša. ÚPS 
Jairus stretáva Pána. 
Chorá žena je uzdravená. 
Ježiš sa rozpráva so ženou. ÚPN 
Zvesť o smrti malého dievčatka. 
„Tvoja dcéra bude žiť.“ ÚPS 
Pán ide do izby dievčatka. ÚPN 
„Dievčatko, vstaň.“ 

Vyvrcholenie Radosť v dome. 
Záver „Dajte jej jesť.“  ÚPS, ÚPN 
 
Verš na zapamätanie:  Filipským 2, 11: „A každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je 

Pán.“ 
 
Lekcia 
 V mestečku na severnom brehu jazera bolo veľké vzrušenie. Mnohí ľudia už opustili svoje domy a stáli na 
pobreží. (Umiestni 2C-21, 2C-28, zástup.) Čakali na niekoho, niekoho zvláštneho. Zvesť sa rýchlo rozšírila. Bola to 
zvesť, že Pán Ježiš sa chystá na loďke preplaviť k ich mestu. Od jedného k druhému išli slová: „Ježiš prichádza.“ 
 Jedna malá chatrná žena počula tú správu. Pomaly opustila svoj dom. Bola veľmi slabá. Mala ťažkosti s 
chodením. Bola chorá už dlhých dvanásť rokov. Chodila od lekára k lekárovi. Minula už veľa peňazí, ale ešte stále 
bola chorá. Pomaly a sama zápasila s cestou k jazeru. Vyzeralo to, ako keby sa o ňu nikto nezaujímal. Každý sa 
popri nej ponáhľal, pretláčal sa cez dav, aby získal dobrý výhľad. Budem zaujímať Ježiša? musela si myslieť. 
 V tom čase, v inom dome, v mestečku Kafarnaum, boli veľmi ustarostení rodičia. (Vezmi do ruky malú 
tabuľu a umiestni na ňu figúrku 2C-36, Jaira a jeho ženu.) Ich jediné dieťa, dvanásťročná dcéra, bolo veľmi choré. 
Bola taká chorá, že umierala, preto boli takí znepokojení. Oni sa tiež dopočuli novinu. „Ježiš prichádza.“ Možno 
mali tú istú otázku: „Budeme zaujímať Ježiša?“ 
 Myslíte si, že Ježiša zaujímali ich problémy? Áno, samozrejme. Pán Ježiš miluje ľudí. Neukázal svoju lásku 
žene pri studni v Samárii? Nemiloval Bartimaia, keď sa ostatní snažili umlčať ho? Pán Ježiš opustil Nebo, žil na 
tejto zemi a zomrel na kríži, pretože miloval ľudí. Prichádzal do Kafarnaumu, pretože miloval ľudí. V Kafarnaume 
boli ľudia, ktorí Ho potrebovali, ľudia ako chorá žena alebo choré dievčatko. 
 Keď sa otec dievčatka dozvedel, že Ježiš prichádza, vybehol z domu. (Odlož malú tabuľu.) Medzitým Ježiš 
prišiel a už bol von z loďky medzi zástupom, ktorý ho očakával. (Umiestni figúrky 2C-7, Krista a učeníkov 2C-31.) 
Zástup, cez ktorý bolo takmer nemožné dostať sa! Toľko ľudí chcelo byť blízko k Pánu Ježišovi. Bude vôbec 
možné dostať sa včas k Pánu Ježišovi? Bude sa Ježiš zaujímať o jeho problém? 
 Niekde v mase tlačiacich sa ľudí bola malá, slabá žena. Nemala silu pretlačiť sa cez zástup. Bolo možné, že 
by Ježiš prešiel cez mesto bez toho, aby o nej vedel? Zaujímal sa Ježiš? Samozrejme. Ježiš, Boží Syn, miluje ľudí. 
Nemiluje iba obrovské zástupy ľudí; má rád jednotlivých ľudí. Miluje každého. Ak je tvojím Spasiteľom, má ťa rád 
špeciálnym spôsobom. Má ťa rád tak, že za teba zomrel. Spravil ťa členom Božej rodiny a zaujíma sa o všetko, čo 
súvisí s tebou. Tvoje problémy sa možno iným ľuďom nezdajú veľmi dôležité, ale Ježiša Krista zaujíma každý 
problém, ktorý máš. Akým problémom čelíš vo svojom živote? Máš problém s priateľmi v škole? Máš zdravotný 
problém? Aký je tvoj problém? (Daj priestor deťom.) Chce, aby si prišiel k Nemu a povedal Mu o svojich 
problémoch. Pomôže ti zistiť, čo treba spraviť. Biblia hovorí: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa 
stará o vás.“ (1. Petrov 5, 7). Keď si kresťanom, nemusíš si zúfať kvôli problémom. Otec malého dievčatka mal 
problém a uveril, že Ježiš mu môže pomôcť. 
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 (Umiestni Jaira 2C-32.) Dychtivo sa pretlačil zástupom. Ľudia sa otáčali, aby sa pozreli, kto sa to tlačí. 
Museli byť prekvapení, keď videli, kto to je. Poznali ho. Bol to Jairus. Bol jedným z vodcov v ich synagóge - niečo 
ako vedúci v cirkvi. Väčšina vodcov v synagóge nemala čas na Pána Ježiša. Neverili, že je Boží Syn, ale zdalo sa, 
že Jairus Ho veľmi chce vidieť. Možno niektorí ľudia ustúpili nabok, aby ho nechali prejsť. Keď sa Jairus dostal k 
Pánu Ježišovi, hlboko sa pred Ním poklonil. (Odstráň 2C-32, Jaira; umiestni 2C-33.) „Moja dcéra zomiera,“ 
povedal. „Poď, polož na ňu svoje ruky, aby sa uzdravila a neumrela.“ Jairus naliehavo prosil Pána Ježiša o pomoc. 
Pán nezaváhal. Okamžite išiel s Jairom k jeho domu. (Odstráň 2C-7 a 2C-33 umiestni 2C-34 a 2C-32, Krista a 
Jaira.) 
 Zástup však išiel tiež. Ľudia sa tlačili z každej strany. Niekde v tom zástupe bola úbohá chorá žena. Celý čas 
rozmýšľala: Ako sa môžem dostať k Nemu? Ak by sa mi podarilo dostať aspoň tak blízko, aby som sa dotkla Jeho 
rúcha, verím, že by som bola uzdravená. Cítila, že zástup sa začal hýbať novým smerom, preč od jazera. Smeroval 
k mestečku. Pohla sa, kde sa hýbal zástup a zrazu bola blízko pri Pánovi. Chvíľu bolo medzi nimi miesto, a tak 
rýchlo natiahla ruku a dotkla sa okraja Jeho rúcha. Okamžite bola uzdravená! Po dvanástich rokoch choroby sa 
cítila úplne v poriadku. (Odstráň 2C-34. Umiestni 2C-7, Kristus.) 
 Odrazu sa Pán Ježiš zastavil a začal sa obzerať dookola. „Kto sa ma dotkol?“ spýtal sa. Aká čudná otázka, 
mysleli si učeníci. Jairus si musel myslieť to isté. Bál sa o svoju dcéru a chcel, aby sa Ježiš poponáhľal, ale Ježiš sa 
zastavil. Učeníci hovorili: „Majstre, dav sa tlačí a strká do Teba a Ty sa pýtaš: Kto sa ma dotkol? Všade sú ľudia. 
Tucty ľudí sa Ťa dotýkajú.“ 
 Pán Ježiš vysvetlil, že mal na mysli iný druh dotyku - nie náhodné potlačenie. Povedal: „Pocítil som, ako zo 
mňa vyšla sila a viem, že niekto sa ma dotkol a dostal pomoc.“ Myslíte si, že Pán Ježiš vedel, kto sa Ho dotkol? 
Áno, istotne. Ako to vedel? Presne tak. Je Boh a vie všetko a pozná každého. Možno, keď sa pýtal: Kto sa ma 
dotkol?, dokonca sa pozeral na ženu. Prečo sa potom pýtal? (Možno by si mohol dovoliť deťom navrhnúť odpoveď.) 
Možno chcel, aby žena verejne priznala, že verí v Neho. Určite si želal, aby zástup videl, že Ho zaujímajú aj 
potreby malej ženy. Bola uzdravená a Ježiš chcel, aby zástup o tom vedel. 
 Žena nevydržala byť ticho. Vedela, že pred Ježišom sa nemôže skryť. Veľmi bojazlivo pristúpila a kľakla si 
pri Jeho nohách. (Umiestni 2C-35, ženu, pred Ježiša.) 
 „Ja som sa Ťa dotkla,“ povedala. Tam, pred celým zástupom z mesta rozpovedala svoj príbeh. Pán Ježiš jej 
povedal: „Dcéra, neboj sa; tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji.“ Verila, že ju Ježiš môže uzdraviť a On to 
urobil. Ježiš sa zaujímal o ňu a zaujíma sa aj o teba. Znepokojuje Ho, že mnohí ľudia neveria v Neho. Si jedným 
z nich? Vie, aký si človek. Vie o tvojich hnevlivých myšlienkach a sebeckých postojoch, ktoré ukazuješ ostatným. 
Pamätáš sa, ako si dostal novú futbalovú loptu a nedovolil si ostatným, aby sa s ňou hrali? Alebo vtedy, keď si 
dostal veľkú bonboniéru a nechal si si ju celú pre seba a nepodelil si sa s ňou? Pán vie, že si hriešnik, že si 
nedodržal Boží zákon, ale On miluje hriešnikov - miluje aj teba. Zomrel, aby ťa zbavil trestu za tvoj hriech. Chce, 
aby si sa odvrátil od hriechu a prišiel k Nemu pre spasenie. Možno sa bojíš prísť, možno si myslíš: Ak prídem, 
zoberie ma? Nie som príliš nedôležitý, príliš zlý? V Biblii Ježiš hovorí: „...kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ 
(Ján 6, 37). Ak Ho poprosíš, aby ťa spasil, neodmietne ťa. Ak prídeš k Nemu, uistíš sa, že ťa miluje špeciálne; 
spoznáš mimoriadnu lásku, ktorú má pre svoje vlastné deti. Príď k Nemu dnes; už nečakaj! Najväčší zázrak, aký sa 
ti môže prihodiť je, že ťa Ježiš zachráni od tvojich hriechov. 
 (DDD) Ak chceš byť naozaj zachránený od hriechu, ale ešte nevieš ako na to, rád sa s tebou porozprávam po 
stretnutí. Príď a sadni si na jednu z týchto stoličiek v prednom rade, keď ostatní odídu. Tak uvidím, že chceš vedieť 
viac o tom, ako uveriť v Krista a ako mať nový život. Ak prídeš a sadneš si sem, ukážem ti, čo musíš podľa Biblie 
urobiť a čo hovorí Pán, že spraví. 
 Celý tento čas mohol Jairus iba stáť a čakať. Určite rozmýšľal, ako sa má jeho dcéra. Určite si želal, aby sa 
Ježiš poponáhľal. Kým sa Ježiš rozprával, niekto sa začal pretláčať k nim cez dav. (Umiestni 2C-25, sluhov.) 
Niekto z Jairovho domu… zdalo sa, že Jairovi prestáva biť srdce. Zľakol sa, keď počul správu: „Tvoja dcéra je 
mŕtva. Už nemusíš obťažovať Majstra.“ 
 Chudák Jairus! Vyzeral veľmi smutne, bol veľmi sklamaný a pomaly sa otočil, že pôjde domov. Teraz je už 
neskoro, musel si myslieť. Možno by sme prišli včas, keby Ježiš nezastal pri tej žene. Vtedy Pán Ježiš prehovoril 
k Jairovi. (Odstráň 2C-7 a 2C-35. Umiestni 2C-34.) „Neboj sa,“ povedal, „ver mi a tvoja dcéra bude v poriadku.“ 
Ježiš mal rád Jaira aj jeho dcéru, ktorá bola teraz mŕtva. Ježiš nezabudol na ňu, keď sa pristavil pri žene. Ježiš 
nezabúda nikdy na nič, aj keď my to robíme: niekedy zabudneš odpratať svoje hračky, aj keď si sľúbil, že to urobíš. 
Možno mamička zabudla spraviť, čo ti sľúbila. Aj keď máme niekoho veľmi radi, často môžeme na niečo 
zabudnúť; ale Pán Ježiš nikdy nezabúda na tých, ktorí Mu patria. Každú minútu každého dňa a každú minútu v noci 
sa zaujíma o teba, vždy je s tebou; nikdy nezabúda na tvoje problémy. Aj keď neodpovie okamžite na tvoju 
modlitbu, nezabudol. Vždy robí to, čo je pre teba najlepšie, pretože ťa miluje. Robil, čo je najlepšie pre Jaira, aj 
keď pre Jaira bolo veľmi ťažké byť trpezlivým. Mohol Jairus dôverovať Ježišovi? „Ver mi a tvoja dcéra bude v 
poriadku,“ povedal mu Pán Ježiš. Jairus sa otočil a smeroval ku svojmu domu. Pán Ježiš ho nasledoval. Aj zástup 
ho nasledoval. Každý chcel vidieť, čo sa stane.  
(Odstráň všetky figúrky.) 
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 Keď prišli k domu, bolo tam plno ľudí. Robili naozaj veľký hluk. Bolo počuť plač a bedákanie; ľudia 
vzdychali a nahlas nariekali. „Prestaňte robiť rozruch,“ povedal Ježiš. „Ona iba spí.“ Každý vedel, že dievčatko je 
mŕtve. Ako mohol Ježiš povedať: „Nie je mŕtva, iba spí“? Smiali sa Ježišovi do tváre. Čo tým mohol myslieť Ježiš? 
Myslel tým, že ju môže zobudiť zo smrti, ako keby iba spala. Samozrejme, väčšina ľudí tomu neverila. Všetkých 
poslal z domu von okrem Jaira, jeho ženy a troch svojich učeníkov – Petra, Jakuba a Jána. Títo piati išli s Ježišom 
ticho do izby, kde ležalo mladé dievča. 
 
Scéna 2: (Vnútri)  
(Umiestni Krista, učeníkov, rodičov a dieťa 2C-34, 31, 36 a 37.) 
 Jej líca už neboli červené od vysokej horúčky. Bola biela, nehybná a studená. Ježiš sa na ňu pozrel. Mal ju 
rád. Nie je úžasné, keď nám Biblia hovorí, že Pán Ježiš miluje deti? Deti Ho naozaj zaujímajú. Niekedy majú deti 
pocit, že dospelí si ich nevšímajú. Dospelí sa niekedy správajú, ako keby deti neboli dôležité. Jedného dňa si aj 
dvanásti učeníci mysleli, že deti nie sú dôležité, ale Ježiš im prísne pripomenul, že má deti rád. Povedal: „Dovoľte 
dietkam prichádzať ku mne.“ (Marek 10, 14) Možno nie si veľmi veľký alebo veľmi starý, ale Pán Ježiš ťa chce 
spasiť. Chce, aby si prišiel k Nemu s prosbou, aby odstránil tvoje hriechy. Ak tak spravíš, budeš vedieť, že ťa má 
rád na veky. 
 Milujúci Pán Ježiš natiahol svoju ruku a zobral do nej bielu, studenú, neživú ruku dievčatka. „Dievčatko, 
vstaň,“ povedal. Jairus sa pozeral, jeho žena sa pozerala, traja učeníci sa tiež pozerali. Oči dievčatka sa otvorili 
a zažmurkali! Obzrela sa, ako keby sa práve zobudila. Sadla si na posteli! Položila si nohy na zem a postavila sa! 
Urobila pár krokov - zrejme bežala - k svojej mame a otcovi. (Kým toto hovoríš, odstráň 2C-37, umiestni 2C-38.) 
 Jairus a jeho žena ešte nikdy neboli takí prekvapení, vzrušení a šťastní. „Dajte jej niečo na jedenie,“ povedal 
Pán Ježiš. Kým bola chorá, nemohla jesť. Teraz žila, bola zdravá a veľmi hladná. Predstavte si, že Pán Ježiš 
rozmýšľal ešte aj o takej maličkosti. Nie je úžasné, že Ho zaujíma aj to, kedy sme hladní? 
 Kresťanský chlapec alebo dievča, nikdy nezabudni, ako veľmi ťa Pán Ježiš miluje a ako veľmi sa zaujíma o 
teba. Nikdy sa neprestane zaujímať o teba. Skús si tento týždeň napísať na papier niektoré spôsoby, akými Boh 
dokazuje svoju starostlivosť o teba. Na začiatku ďalšieho stretnutia mi potom ukážeš, čo si napísal. Snáď jeden 
alebo dvaja sa podelia s nami ostatnými o tom, čo napísali. 
 Ak Ježiš nie je tvojím Spasiteľom, chceš prísť k Nemu dnes? Má hriešnikov tak rád, že zomrel, aby zobral 
trest, ktorý si zaslúžili. Ak sa budeš teraz modliť k Nemu a poprosíš Ho, aby bol tvojím Pánom a Spasiteľom, spasí 
ťa a bude ťa navždy milovať. Budeš si každý deň uvedomovať, že sa stará o teba. 
 
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 6. LEKCIU  
1. Kto bol vodcom synagógy a potreboval, aby Pán vyliečil jeho dcéru? (Jairus) 
2. Čo urobil Pán Ježiš, keď Ho Jairus poprosil, aby prišiel a uzdravil jeho dcéru? (Pán Ježiš išiel okamžite s ním.) 
3. Čo sa stalo, keď zástup tlačil a strkal do Pána Ježiša na ceste do Jairovho domu? (Žena sa dotkla okraja 

Pánovho rúcha a bola uzdravená.) 
4. Čo povedal Pán Ježiš, aby ukázal, že vie, čo sa stalo? (Povedal: „Kto sa ma dotkol?“) 
5. Keď bol Jairus ešte na ceste s Pánom Ježišom, akú smutnú správu sa dozvedel? („Tvoja dcéra zomrela.“) 
6. Koho zobral Ježiš k posteli mŕtveho dievčaťa? (Jaira a jeho ženu, Petra, Jakuba a Jána.) 
7. Aký zázrak sa stal v Jairovom dome? (Pán Ježiš vzkriesil Jairovu dcéru.) 
8. Akým najzvláštnejším spôsobom dokázal Pán Ježiš svoju lásku k nám? (Zomrel na kríži za naše hriechy.) 
9. Aký najväčší zázrak sa ti môže prihodiť? (Pán Ježiš ma zachráni od hriechov.) 
10. Aká stará bola Jairova dcéra, keď ju Pán Ježiš vzkriesil z mŕtvych? (Dvanásťročná.) 
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Sumár krokov pre rady dieťaťu, ktoré chce prísť ku Kristovi 
(Maj vo svojej Biblii) 
Uisti sa, že dieťa rozumie o: 
Bohu 
Kto je Boh? 
Boh nás stvoril. Hovorí k nám cez Bibliu. 
Boh je svätý a čistý. Miluje nás. 
Hriechu 
Čo je hriech? 
Hriech je neposlúchanie Božích príkazov. Je proti Bohu. 
Hovor o konkrétnych hriechoch. 
Dieťa je hriešnik. 
Hriech je hoden trestu. 
Spasiteľovi 
Kto jediný môže sňať Tvoje hriechy? 
Prečo môže sňať všetky Tvoje hriechy? 
Boh Syn zomrel na kríži za hriešnikov. 
Pán Ježiš znovu vstal z mŕtvych. Je Pánom všetkého. 
 
Vysvetli, ako byť spaseným: 
Vysvetli, čo Pán chce, aby sme robili a čo bude robiť On. 
Použi biblický verš (Ján 1, 12; 3, 16; 6, 37; Skutky 16, 31; Rímskym 6, 23 alebo 10, 13) 
Čo chce Pán, aby si robil? 
Čo bude robiť Pán? 
Varuj pred ťažkosťami 
Spýtaj sa: „Chceš zveriť svoju dôveru Pánovi, alebo radšej ešte počkať?“ 
Povzbuď dieťa k hlasnej modlitbe (ak je pripravené). 
 
Rozprávaj o istote spasenia 
Vráť sa k použitému biblickému veršu. 
Rozprávaj o zmenenom živote. 
Povedz mu, čo môže vedieť človek, ktorý skutočne dôveruje Kristovi. 
 
Daj (neskôr) radu o kresťanskom živote 
Čítaj a poslúchaj Bibliu. 
Hovor s Bohom, naším nebeským Otcom. 
Hovor ostatným, čo pre teba urobil Pán. 
Keď zhrešíš, popros Boha o odpustenie. 
Stretávaj sa s inými kresťanmi. 
Pamätaj, že Pán sľubuje: „Nikdy ťa neopustím.“ 
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