Datum:

38. lekce

ŽIVÁ VODA
Jan 4, 5-30. 39-42

Ježíš řekl: „Kdo by se napil té vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.“

Verš k zapamatování:
Ježíš řekl: ”Když mě poprosíš,
dám ti živou vodu.”
(Jan 4, 10)

Obsah 38. lekce
HÁDANKA: Co je to? Je to levné, a přitom drahé. Potřebujeme to nutně k životu, ale nevážíme si toho.
Můžeme toho mít, kolik chceme, a přesto je to vzácné. Plýtváme tím, a přitom se to nedá ničím nahradit.
Potřebujeme to každý den a ani nám to nepřijde. Kdybychom to neměli, tak bychom umřeli.
SAMAŘANKA: V Samaří v jednom městě žila špatná žena. Lidé se jí vyhýbali, protože žila hříšně. Ráno,
když ještě nebylo takové vedro, lidé chodili čerpat vodu do studně. Tato žena ale přišla až v poledne, aby
nikoho nemusela potkat. Slunce strašně pálilo, ale to jí bylo milejší, než aby jí lidé vyčítali, jak hříšně žije.
ŽID: Když přišla ke studni, uviděla tam sedět neznámého muže. Byl to někdo, kdo věděl, že ta Samařanka
přijde. On o ní všechno věděl a právě proto s ní chtěl mluvit. Ona nic netušila, ani toho muže neznala.
Nevěděla, že tohle setkání změní celý její život.
HONBA ZA ŠTĚSTÍM: Život této ženy byl plný touhy po štěstí a po lásce. Stále hledala, ale to pravé štěstí
nalézt nemohla. Boha svým chováním zarmucovala, neboť se chovala pořád hůř a hůř. Chtěla víc a víc, když
už měla, co chtěla, tak jí to přestalo stačit a začala hledat zase něco nového. To je proto, že člověk nikdy
není spokojený s tím, co má. Vždycky bude chtít víc, aby se cítil šťastnější. Bude se honit čím dál tím víc, ale
to opravdové štěstí mu pořád bude unikat.
ZVLÁŠTNÍ ROZHOVOR: Ježíš ji požádal, aby mu dala napít vody. To ji zarazilo, Židé přece se Samařany
nemluví. Proč on od ní chce dát napít? Vrtalo jí hlavou, co to má znamenat? Nevěděla, že Ježíš jí chce
pomoci. On jí říká, že kdyby tušila, kdo on je, tak by ho prosila, aby on jí dal napít. On by jí ale nedal vodu z
té studně, ale vodu jinou, vodu živou. To není obyčejná voda, živá voda očišťuje od hříchu a dává úplně
nový život.
OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ: Ježíš jí řekl, že ví o všem hříšném v jejím životě. Věděl, že tolik toužila po
opravdovém štěstí, ale v té honbě za štěstím hřešila a i jiným lidem sobecky ublížila. Ježíš jí chce pomoci,
chce jí dát napít vody živé, aby už nikdy nemusela žíznit a aby byla navždy šťastná a nepotřebovala nic víc.
SPASITEL: Teď si uvědomila, že jen Ježíš Kristus jí může dát to, co jí nikdo jiný dát nemůže. Když ho
poprosí o odpuštění hříchů, tak on jí odpustí. Musí mu uvěřit, že jen on ji může úplně změnit, aby mohla začít
žít jinak a být šťastná. On je Spasitel.

Poučení pro nás
1. I o tobě Ježíš všechno ví a možná právě dnes chce Ježíš s tebou o tom mluvit. Jestli tě
osloví, neutíkej před ním. On ti chce pomoci. On ti chce říct, že mu můžeš důvěřovat. Jemu se můžeš se
vším svěřit. On nikomu o tvých hříších neřekne, on není žalobníček. Naopak, on ti tvoje hříchy chce odpustit,
smazat a všechno zapomenout.
2. Pohádky o živé vodě jsou jenom vymyšlené pohádky. Ježíš není vymyšlený a není pohádka. On žije a
stále čeká na hříšníky, kteří hledají odpuštění. On jim dá živou vodu, která znamená nový život. Živá voda od
něho probudí člověka k novému životu.
Pros Pána Ježíše o odpuštění a věř, že on jediný ti může dát skutečně nový život.
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Vymaluj titulní obrázek.
Přečti si biblickou pasáž, o které jsme mluvili v této lekci, a přemýšlej o ní.
Kdo je Mesiáš? Odpověď najdeš v Janově evangeliu, 4.kapitole, 26.verši.
Opiš tento verš:
...............................................................................................................................
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