
Postoj hľadajúceho 
Veršík:  „Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú 

nasýtení.“    Matúš 5:6 
Blahoslavení - Byť šťastný; Dostať od Boha čosi dobré.  
ktorí lačnia  a žíznia - Každý na svete potrebuje jesť a piť. Ale tento verš hovorí o 
duchovnom hlade a smäde: o väčšej chuti po Bohu. Prečo by chcel človek viac Boha? 
Ako by si mohol dostať viac? Hľadaj a vytrvaj v hľadaní.  
po spravodlivosti - Toto znamená “mať život v poriadku pred Bohom” alebo “mať 
správne srdce.” Biblia učí, že ľudia majú život v poriadku pred Bohom, keď dôverujú 
Ježišovi Kristovi, že odpustí ich hriechy. Učia sa mať spravodlivé srdce, keď nasledujú 
Ježišov príklad lásky ku všetkým.  
lebo oni budú nasýtení - Ježiš prisľúbil, že tí, ktorí hľadajú Jeho a Jeho spravodlivosť, 
nebudú sklamaní. Budú nasýtení. Si ty nasýtený? Ak nie, neprestávaj hľadať. 
 
Žena Samaritánka (Ján 4:1-42) 
Máš veľa tajomstiev? Žena v dnešnom príbehu mala. 
Neboli to pekné tajomstvá...... Ježiš na ceste do 
Galilei sa zastavil s učeníkmi v Samárii pri Jákobovej 
studni, aby si oddýchli. Ježiš sa prihovoril 
samaritánskej žene, ktorá bola označovaná ako 
hriešnica a prišla si nabrať vodu zo studne. Nebolo to 
zvykom rozprávať sa so ženami ani Samaritánmi, 
lebo miešali pohanské zvyky so židovskými. Ježiš 
poznal všetky ženine tajomstvá. Čo si o nej myslel? 
Neodsudzoval ju, len jej chcel pomôcť, lebo videl, že 
hľadala cestu, ako by dala svoj život pred Bohom do poriadku. Vedela, že Mesiáš by 
jej s tým vedel pomôcť. Keď jej Ježiš povedal, že On je Mesiáš, hneď mu uverila 
a bežala do dediny zavolať aj všetkých ostatných, aby Ho spoznali. Mnohí oľutovali 
svoje hriechy a uverili v Ježiša ako svojho Spasiteľa! 
Každý z nás môže vysmädnúť. Boh chce, aby sme boli každý deň smädní po Ňom a 
Jeho spravodlivosti. Chce, aby sme boli smädní aj po jeho priateľstve, jeho pomoci, 
jeho láske, jeho radosti, jeho odpustení, atď.  
Boh chce každého z nás, lebo nás veľmi miluje. 
 
Aké tajomstvá máš Ty? Prezradíš ich niekedy skôr kamošom alebo rodičom?  
Ak chceš napíš niektoré, čo by sme mohli vedieť, budeme sa za Teba modliť. 
 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
 Ako žena Samaritánka vedela, že Pán Ježiš je Žid? V tabuľke vymaľuj všetky okienka 
s písmenami UMVZ a zostávajúce prepíš po stĺpcoch od hora nadol: 
 
............................................... ......................... 
 
.......................................................................... 
 
..... ............................................... .................... 

(úloha od p.Osuského) 
 
 
 
Záleží nám na druhých- napíš návrh, čo môžeš urobiť pre: 

mladšieho  .................................................................................................................. 
 
spolužiaka................................................................................................................... 
 
dospeláka ................................................................................................................... 
 
starých rodičov ............................................................................................................ 
 
bezdomovca  ............................................................................................................... 
 
Nájdite verše  k tejto téme: 

Ján 4,14  ..................................................................................................................... 
 
Ján 6,35  ..................................................................................................................... 
 
Ján 7,37  ..................................................................................................................... 

 
Modlitba 
Poďakujte Bohu za to, že chce naplniť naše srdcia svojimi dobrými vecami pre nás. 
Poproste Ho, aby pomáhal každému z nás  hľadať Jeho dobrotu každý deň. 
 Popros o odpustenie svojich tajomstiev. 
 
.............................................................................................................................. 
 

......................................................................................................................Amen. 
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Nájdi cestu v bludisku 
 
 
 
          
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyrob podobnú studňu ako na tomto obrázku, ale slová daj 
z nášho veršíka. 
 


