
PODOBENSTVO O MILOSRDNOM SAMARITÁNOVI

Dnes sa naučíme ďalšie podobenstvo. (Podobenstvo je príbeh, ktorý rozpráva Pán 
Ježiš, aby nás naučil niečo o kráľovstve Božom.)

Naučíme sa, čo znamená blížny a čo znamená milosrdenstvo.

Videl si už zraneného človeka? Zranil si sa už? (Odrel si si koleno, porezal si sa na 
papieri, možno si už dokonca mal zlomený prst alebo kosť v ruke.) ako si sa vtedy 
cítil? Pomohol ti niekto?

Videl si už, ak sa zranil niekto iný? Možno si už videl aj niekoho, koho zbili (na 
obrázku, v televízii, v škaredej hre na tablete alebo aj naozaj). Bolo ti to ľúto? 
Pomohol by si ty takému človeku?

V Božom zákone je napísané: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, 
z celej duše, z celej sily a svojho blížneho, ako seba samého. Ale kto je to ten 
blížny?

Raz sa Pána Ježiša opýtali: „Kto je môj blížny.“ Pán  Ježiš im porozprával takýto 
príbeh:

Išiel jeden človek z Jeruzalema do Jericha. Na ceste ho prepadli lotri. Okradli ho, 
zbili, nechali polomŕtveho na ceste a ušli. 

Náhodou išiel okolo kňaz, ale keď ho uvidel, 
obišiel ho. 

Išiel okolo levíta, ale keď ho uvidel, tiež ho 
obišiel. 

Prišiel k nemu aj Samaritán. Ten keď ho uvidel, 
zľutoval sa nad ním. Bolo mu ho ľúto. Prišiel 
k zbitému človeku, ošetril mu rany vínom 

a olejom a obviazal mu ich. 

Potom ho vyložil na svoje hoviadko a zobral ho do hostinca, kde ubytovávali ľudí. 
Samaritán zaplatil hostinskému, aby sa o zraneného človeka postaral. Nakoniec sa 
Pán Ježiš spýtal: Čo myslíte, kto bol blížny tomu človeku? A zákonník odpovedal: 
Ten ktorý mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne.
Kto je to blížny?



Mohli by sme si myslieť, že je to len ten, koho máme radi- naša rodina, mama, oco, 
sestra, brat. Alebo môže byť blížny aj ten, kto chodí s nami do jednej triedy. Kto je 
Slovák, kto býva v našej dedine, koho poznáme...
Ale Ježiš tu hovorí, že blížnym je nám každý 
človek, najmä ak potrebuje pomoc. Lebo my 
všetci ľudia máme jedno spoločné- stvoril nás 
Boh Otec. Preto sme si všetci blížni.

Čo znamená milosrdný?
Zranený človek potreboval pomoc. Samaritán sa 
nad ním zľutoval. Bolo mu ho ľúto. Pomohol mu- 
obviazal mu rany, zaplatil namiesto neho. 
Pomohol mu, aj keď vedel, že mu to ten človek nevráti- bol milosrdný. Byť 
milosrdný znamená pomáhať, aj keď za to nič nedostaneme naspäť.

Bol si už milosrdný k blížnemu ? (napr.- spolužiak nemal pero a ja som mal dve, tak 
som mu požičal; videl som, že niekomu sa rozkotúľali peniaze a pomohol som ich 
pozbierať; spolužiak, s ktorým sa nekamarátim si oškrel koleno a bolí ho to, 
nesmial som sa mu ale povedal som mu, že mi to je ľúto a spýtal som sa či mu mám 
pomôcť...)

Skús porozmýšľať, komu by si mohol pomôcť a ako. Môžeš to napísať, alebo 
nakresliť. Kto potrebuje pomoc? Prečo?  Ako by si mu ty mohol pomôcť?


