N09 Milosrdný Samaritán (Animované biblické príbehy)

Použité biblické verše
Lukáš 10
23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy
vidíte, 24 lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a
počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. 25 Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša:
Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? 26 Ježiš sa ho opýtal: A čo
je napísané v zákone? Ako tam čítaš? 27 On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha,
z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle, a svojho
blížneho ako seba samého!
30 Nato Ježiš začal rozprávať: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa
do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. 31 Náhodou šiel
touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. 32 Takisto aj levita; keď prišiel na to
miesto a uvidel ho, obišiel ho. 33 No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho
uvidel, prišlo mu ho ľúto. 34 Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich.
Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. 35 Na druhý
deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oňho; ak na neho vynaložíš
viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím.36 Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu,
čo padol do rúk zbojníkov? 37 On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal: Choď a rob podobne!
Ján 4
9 Samaritánka mu povedala: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti
dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.
Matúš 10
5 Týchto dvanástich vyslal Ježiš a prikázal im: Nechoďte na cestu k pohanom a nevojdite do
mesta Samaritánov.
Lukáš 9
52 Poslal pred sebou poslov aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, 53 tam
ho však neprijali, lebo jeho cieľom bol Jeruzalem.

Použité biblické texty: Slovenský ekumenický preklad, © Slovenská biblická spoločnosť 2008

