MILOSRDNÝ SAMAŘAN (Lukáš 10:25-37)
Verš k zapamatování: Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1. Janův 3:18
CÍL: Zdůraznit Boží lásku k nám, ukázat, že i my máme mít stejnou lásku a projevit ji skutky.
ÚVOD: Na tomto světě je mnoho důležitých věcí. Co je podle vás to nejdůležitější? Vydělat více
peněz? Mít co nejvíce zábavy? Dostat se na Měsíc? (Nechte děti odpovídat.) O tom, co je
opravdu nejdůležitější, se dovídáme z Bible. Poslechněme si to.
PŘÍBĚH: Jednou nějaký muž přišel k Pánu Ježíši s otázkou. Odpověď na tuto otázku je ta
nejdůležitější na světě. Muž věnoval mnoho času na to, aby se naučil zákon, který dal Bůh svému
lidu. Takoví muži se nazývali zákonici a učili zákon i jiné. A nyní si tento člověk nebyl jistý, zda
umí správně odpovědět na nejdůležitější otázku. Šel proto k nejmoudřejší osobě, kterou znal.
Kdo to byl? Samozřejmě - Pán Ježíš.
Obrázek 1
„Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“, ptal se zákoník.
Víte, co je věčný život? Je to život, který trvá věčně, ba je to ještě víc. Není to způsob života,
jakým žijete vy i já, když jsme se narodili na tuto zem - je to způsob života, jaký má Pán Bůh.
Obrázek 2
Jelikož zákoník znal velmi dobře Boží zákon, Pán Ježíš, se ho zeptal: „Co je psáno v Zákoně? Jak
to tam čteš?“
Obrázek 3
Poslouchejte, co zákoník odpověděl:
„Miluj Hospodina, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé
své síly a svého bližního jako sám sebe.“ (Lukáš 1:27, 3M 19:18).
Kdo umí takto milovat alespoň Boha? Ani ty, ani já nemáme takovou lásku, protože jsme hříšní.
Jsme sobečtí, chceme jit svou vlastní cestou, lžeme, neposloucháme, jsme nevlídní - a toto
všechno jsou hříchy. Bible nám říká, že všichni zhřešili (Římanům 3:23). To znamená, že i ty a já,
nebo ne?
Obrázek 4
Ježíš mu odpověděl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“
Zákoník v našem příběhu věděl, že nemiluje Boha celým svým srdcem a svého bližního jako sebe
samého. Proto svedl hovor jiným směrem. Zeptal se: „A kdo je můj bližní?“
Pán Ježíš mu vyprávěl tento příběh:
Obrázek 5
Nějaký muž šel z Jeruzaléma do Jericha. Jeruzalém bylo nejdůležitější město v Izraeli, v zemi, kde
žil Pán Ježíš. Byl tu překrásný chrám - místo, kam všichni lidé chodívali uctívat Boha. Jericho bylo
městečko vzdálené od Jeruzaléma asi 32 km. Opuštěná cesta do Jericha se kroutila přes drsný,
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pustý kraj, kde číhali lupiči. Proto tudy málokdo putoval sám. Muž pravděpodobně velmi spěchal
a pečlivě sledoval skály a stromy, za kterými se mohli skrývat zločinci.
Obrázek 6
Najednou nějací lotři vyskočili ze své skrýše. Obrali ho o peníze, strhli z něj šaty a bili ho tak
dlouho, až byl skoro mrtvý. Potom utekli.
Chudák muž byl úplně bezradný. Nemohl pro sebe nic udělat. Kdyby mu nikdo neposkytl pomoc,
určitě by byl zemřel.
My jsme ve stejné situaci kvůli svému hříchu. Bible nám říká, že když nebudeme mít odpuštěné
hříchy, zemřeme. Neznamená to, že zemřou naše těla. Bible mluví o smrti duše – o věčném
oddělení od Boha. Nebudeme moct být s Ním v nebi.
I my, stejně jako ten přepadený muž, nemůžeme nic udělat, abychom se sami dostali z této
situace. Neumíme se zbavit svých hříchů. Ať se snažíme, jak chceme, stále nebudeme dokonalí.
Ale Bůh má způsob, jak nám pomoci. Když uděláme to, co nám On řekne, odpustí nám všechny
naše hříchy. Myslíte, že zraněný muž řekl: „Nepotřebuji žádnou pomoc! Vstanu a postarám se
o sebe!“? Ne, zůstal ležet na horkém slunci. Jeho rány byly velmi bolestivé. Určitě si přál, aby mu
někdo pomohl. Po nějakém čase se ozvaly kroky.
Obrázek 7
Byl to jeden z mužů, kteří pracovali v jeruzalémském chrámu. Říkalo se jim kněží. I v dnešní době
mnoho lidí nazývá své náboženské vůdce kněžími. Jiní jim říkají: duchovní pastýř, kazatel nebo
farář.
Trpící muž si musel myslet: „Tento kněz mi určitě pomůže!“ Ale kněz spěchal a zraněnému muži
se vyhnul. Uviděl ho sice, ale ani se nezastavil, aby zjistil, zda je živý nebo mrtvý.
Obrázek 8
Po nějaké době bylo zase slyšet kroky. Opět šel někdo kolem. Byl to levita. Tak se říkalo lidem,
kteří pomáhali kněžím v chrámu. I on jistě mohl zraněnému pomoci, ale nestalo se tak. Přišel
k místu, kde ležel bezmocný muž, možná se i zastavil, aby se podíval, co se stalo, ale pak
pokračoval v cestě.
Možná si myslíš, že tito náboženští vůdcové udělali hroznou věc, když prošli kolem raněného
muže a nepomohli mu! Máš pravdu, ale možná i ty jednáš podobně. Možná i ty o Bohu mnoho
víš, chodíš do klubu nebo do nedělní školy, přijal jsi Pána Ježíše jako svého Spasitele a přece
nejsi užitečný. Nemluvíš jiným lidem o Pánu Ježíši, že jim chce odpustit jejich hříchy. Možná se
vůbec nechováš tak, jak si Pán Bůh přeje.
Zraněný muž ležel bezmocný a trpěl. Náhle se ozval zvuk, který nemohl vydávat jen jeden pár
nohou. Klop, klop, klop, klop - ano, blížily se nejen lidské nohy, ale i kopyta.
Obrázek 9
Malý osel přišel blíž a zastavil se u boku raněného. Vedl ho muž z města, které se jmenovalo
Samaří. Samařané a Židé se neměli rádi, můžeme dokonce říct, že se navzájem nenáviděli. Když
tedy raněný Žid uviděl Samařana, pomyslel si: „Tento muž mi nepomůže! Může mě i zabít!“
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Obrázek 10
Ale Samařan se kupodivu ke zraněnému muži sklonil. Velmi opatrně vyčistil jeho rány a nalil do
nich tišící olej, aby se rány zahojily.
Proč se Samařan zastavil a pomohl muži, který byl jeho nepřítelem? Verš 33. nám říká, že „byl
hnut soucitem“. Víte, co znamená soucit? Znamená to laskavost, dobrotu, smilování, lítost
a vcítění se do situace někoho jiného. Lidé, kteří mají soucit s druhými, udělají něco, aby jim
pomohli.
Toto nám připomíná Pána Ježíše. Protože jsme se narodili hříšní a Bůh je svatý, tedy bez hříchu,
stali jsme se Jeho nepřáteli. Ale Bůh nás tak miloval, že poslal svého Syna Ježíše Krista na Zem,
aby na sebe vzal trest za naše hříchy, aby za nás zemřel. Samařan sice nezemřel za zraněného
muže, ale slitoval se nad ním a udělal všechno, co mohl, aby mu zachránil život.
Pán Ježíš se nad námi také slitoval, také nás měl rád. Znáte nějaký verš z Bible, který nám o tom
říká? (Nechte děti odpovídat, nebo přečtěte z Bible některý z veršů: Jan 3:16; Jan 13:34;
Galatským 2:20b; Efezským 5:2; 1. Janův 4:19)
Obrázek 11
Pán Ježíš – Boží Syn opustil svůj domov v nebi a narodil se na tuto Zem jako malé dítě tak jako
ty a já. Byl ale jiný než my v tom, že za celý svůj život neudělal ani jeden hřích.
Obrázek 12
Měl pro nás tak mnoho soucitu, laskavé dobroty a smilování, že prolil svou krev a zemřel na kříži,
aby tak vytrpěl trest za naše hříchy.
Když Samařan obvázal rány ubohého muže, naložil ho na svého osla. Pomalu pokračovali
v cestě, až přišli do hostince. Tam laskavý Samařan pronajal pokoj a uložil ztrápeného muže do
postele. Přinesl mu jídlo a vodu, v noci na něj dával pozor a pomáhal ulevit jeho bolesti.
Obrázek 13
Druhý den ráno musel Samařan pokračovat ve své cestě, ale hostinskému dal peníze. Řekl mu,
aby raněnému muži poskytl tolik pomoci, kolik bude potřebovat a pokud by peníze nestačily,
doplatí vše, ať je to jakkoli drahé, když se bude vracet.
Tak se i Pán Ježíš stará o tvé potřeby. Pomůže ti, abys nehřešil, ochrání tě od satana, když tě
bude svádět ke špatným věcem a přislíbil, že tě nikdy neopustí, ani se tě nezřekne.
Obrázek 14
Když Ježíš zemřel na kříži, dali ho do hrobu a postavili k němu stráž.
Obrázek 15
Ale Jeho ani hrob nezastavil, neboť Ho Bůh vzkřísil k životu. Potom Pán Ježíš odešel zpět do
nebe. Toto poukazuje na to, že Bůh byl spokojen s tím, co udělal Ježíš, aby zaplatil za naše
hříchy.
Nám Bůh v Bibli říká, že musíme uvěřit v Pána Ježíše Krista a přijmout Ho jako svého Spasitele zachránce od našich hříchů. Když toto učiníme, naše srdce budou očištěna od hříchu a Bůh nám
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dá věčný život, nádherný život v nebi, který nikdy neskončí. Toto je Boží plán záchrany od
hříchu. A toto je ta nejdůležitější věc na světě pro každého z nás.
Obrázek 16
SKRYTÝ VÝZNAM: Když Pán Ježíš dokončil příběh o milosrdném Samařanovi, zeptal se
zákoníka: „Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“
Co myslíte, který to byl? Kněz, levita, nebo Samařan?
Obrázek 17
Zákoník řekl: „Ten, který prokázal milosrdenství.“ - ten, který byl laskavý a užitečný, ten, který
projevil takovou lítost, že byl schopen pro zraněného něco udělat. Pán Ježíš řekl zákoníkovi: „Jdi
a jednej také tak.“ Co tím myslel? Myslel tím to, abychom podobně jako Samařan pomáhali
lidem, kterým můžeme pomoci. Zopakujme si náš dnešní verš z 1. listu Jana 3:18:
„Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.“
Jak můžeš pomoci jiným? Můžeš být přátelský k dětem, které nemají přátelé. Můžeš se s nimi
podělit o hračky. Můžeš pozvat děti do svého domu a hrát si s nimi a také jim můžeš říct o Pánu
Ježíši. Můžeš dát část svých peněz na pomoc lidem, kteří vyprávějí dětem v jiných zemích
o Pánu Ježíši, a také se můžeš za jiné děti modlit.

POZVÁNÍ:
Pokud jsi ještě nepřijal Pána Ježíše za svého Spasitele, nechceš to udělat teď? Když to uděláš,
On se stane součástí tvého života a úplně ho změní. Pomůže ti milovat Boha z celého srdce,
z celé duše, síly a mysli a bližního jako sebe samého. Jen Bůh má takovou lásku, a když mu to
dovolíš, On takovou láskou naplní i tvé srdce.
A jak můžeš pozvat Pána Ježíše do svého života? K tomu je modlitba. Modlitba je rozhovor
s Bohem, ve kterém mu můžeš říct, že lituješ všech svých hříchů. Řekni Mu, že věříš, že za tebe
zemřel na kříži a dnes je živý v nebi. Popros Ho, aby ti všechny hříchy odpustil a řekni mu, že ho
od této chvíle chceš ve všem poslouchat. Určitě ti je jasné, že to je nejdůležitější rozhodnutí
tvého života. Neber to na lehkou váhu.
Jestli máš nějaké otázky nebo něčemu nerozumíš, můžeš přijít o přestávce za mnou. Podíváme
se spolu do Bible a najdeme odpovědi.

PRO UČITELE:
Požádejte ty, kteří právě přijali Pána Ježíše, nebo i ty, kteří by chtěli Ho přijmout, ale tomu zcela
nerozumí, aby zůstali ještě chvilku s vámi k osobním rozhovorům, abyste se přesvědčili, zda
znají své potřeby a zda se osobně rozhodli a poskytněte jim z Božího slova verše o jistotě
spasení.
Následující postup vám pomůže. Můžete si ho vytisknout a vložit do Bible jako pomůcku.
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Pastorace s dětmi, které chtějí přijít ke Kristu
(Připravte si Bibli a 5 barevných kostek Lega. Pokaždé dejte konkrétní kostku do ruky dítěti.)

Uklidnění dítěte
 Proč chceš se mnou mluvit?
(Chce spasení?)
 Proč chceš přijít k PJ?
 Jak je to s hříchem v tvém životě? (Uvědomuje si hřích?)
 Už si něco takového někdy udělal? Požádal o spasení?
(Ano – Jak? = Je nespasené?)
Bůh
(zlatá, žlutá kostka)
 Kdo je Bůh?
(stvořitel, láska)
 Jaký je?
(svatý, spravedlivý)
 Jak k nám mluví?
(skrze Bibli)
Hřích
(černá kostka)
 Co je to hřích?
 Uveď příklady!
 Kdo hřeší?
 Proč hřešíme?
 Proč to vadí?

(Neposlušnost Boha, Je proti Bohu.)
(skutky, slova, myšlenky)
(všichni)
(Narodili jsme se s touhou hřešit. Hřích je snazší)
(Hřích zasluhuje trest.)

Spasitel (červená kostka)
 Kdo, jako jediný, tě může zbavit hříchu?
(Ježíš)
 Proč, jako jediný, tě může zbavit hříchu?
(nikdy nezhřešil)
 Co udělal pro tebe?
(Ježíš vzal tvůj trest na sebe a zemřel na kříži za tebe)
 Kde je teď?
(vstal z mrtvých a je živý se svým otcem Bohem v nebi)

Jak může být spaseno
(bílá kostka)
 Vysvětlete verš
(co má udělat -> co se stane)
 Co chce Pán Ježíš, abychom udělali?
 Co udělá Pán Ježíš?
 Chceš se obrátit k PJ? Nebo si to chceš rozmyslet?
 Varování – opravdu chceš?
(Upozorněte na problémy.)
 Povzbuďte dítě, aby se modlilo nahlas. (pokud je připraveno)
Jistota spasení
 Verš, který jste použili, vysvětlí dítě
(co jsi udělal -> co udělal Bůh)
 ZASLÍBENÍ = Židům 13: 5b
„Vždyť On sám řekl: Neopustím tě, ani nenechám.“
Duchovní růst Máš Bibli?
(zelená kostka)
 Palec - Čti a nech se vést Biblí.
 Ukazováček - Mluv s Pánem Bohem, naším nebeským Otcem.
 Prostředníček - Řekni ostatním, co Pán Ježíš pro tebe udělal.
 Prsteníček - Popros Pána Boha, aby ti odpustil, když zhřešíš.
 Malíček - Setkávej se s ostatními křesťany.
Modlitba za dítě
Pamatuj si slib Pána Ježíše: „Nikdy tě neopustím“ (Židům 13:5).
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