
Detská bohoslužba 15. decembra 2007, CASD Zvolen   Sobotná škola 
 

ČAKAŤ V SKÚŠKE 
 
Monika: 
Dnešná úloha má názov: „Čakať v skúške“. 
 
Skôr než začneme hovoriť o čakaní podľa úlohy, chcem sa vás opýtať jednu otázku: „ Povedzte, 
na čo všetko musia ľudia čakať, alebo kedy sa vám stalo, že ste museli čakať?“ 
 
Ďakujem. Určite existuje ešte veľa vecí, na ktoré musíme v živote čakať. Niekedy kratšie, ale 
niekedy to trvá veľmi dlho. Aby sme s čakaním nemali problémy, je dôležité mať jednu vlastnosť. 
Túto vlastnosť spomína Pavel v liste Galaťanom ako jedno z ovocí Ducha Svätého.  
 
 
Roman:  
„Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrotivosť, vernosť, miernosť, 
sebaovládanie.... 
 
Monika: 
Chceme hovoriť o trpezlivosti. Možno ste už počuli vtip o učiteľke v materskej škôlke. 
Detičky sa chystali  na prechádzku a Miško prosil pani učiteľku, aby mu pomohla obuť 
topánočky. A tak obaja tlačili ťahali, ale tie topánky nie a nie obuť. A keď sa to už konečne 
podarilo Miško povedal: „Pani učiteľka, ale tie topánočky mám naopak“ Pani učiteľka sa pozrela 
a naozaj, pravú mal na ľavej nohe a ľavú na pravej. Zachovala však pokoj a topánky, už s trocha 
menšou námahou, znovu Miškovi obula. A vtedy Miško povedal: „Ale, pani učiteľka, to nie sú 
moje topánočky.“ Učiteľka si zahryzla do jazyka a iba povedala: „ To si mohol povedať skôr“ 
a zase mu ich vyzula. A vtedy Miško povedal: „ To sú topánky môjho brata, ale jemu sú už malé, 
tak ich nosím teraz ja.“ Učiteľka už nevedela, či sa má smiať, alebo plakať. A tak mu ich znova 
pomohla obuť. Keď mal topánky na nohách, opýtala sa pani učiteľka Miška: “ A kde máš 
rukavičky?“ A Miško povedal: „ V tých topánkach, pani učiteľka“  
 
Učitelia a rodičia musia mať naozaj veľkú trpezlivosť. 
 
Ale znovu by som chcela, aby ste sa zapojili aj vy. Mám tu pre vás takú trochu zvláštnu úlohu. 
My  v C triede sme už takéto úlohy robili. Pomáhajú nám viac uvažovať o konkrétnej veci, alebo 
vlastnosti. 
 
My tu na tabuľu napíšeme slovo trpezlivosť. A chceme, aby ste na každé písmeno tohto slova 
vymysleli nejaké slovo, ktoré so slovom trpezlivosť súvisí. Môže to byť akékoľvek slovo, nemusí 
to byť len podstatné meno. Môžu to byť slovesá, citoslovcia, čokoľvek. Poviem vám príklad. 
Keby sme mali slovo DOM – na D by sme mohli povedať – dosky, na O – okná, na M – maľovať. 
Takže ideme na prvé písmeno. Skúste povedať slovo, ktoré sa začína na písmeno T a súvisí 
s trpezlivosťou.  
T –  
R – 
P – 
E –  
Z –  
L – 
I – 
V – 
O – 
S –  
Ť –  
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Dnešná úloha hovorí o tom, že Pán Boh je Bohom trpezlivosti. Viete si spomenúť na príbehy 
z Biblie, kedy Pán Boh ukázal, že je trpezlivý? Skúste nám povedať, na aký príbeh ste si 
spomenuli: 
 
 
A vedeli by ste povedať aj nejakých ľudí, ktorí sú v Biblii spomenutí a prejavili veľkú trpezlivosť ? 
 
Áno, ďakujem. Okrem tých, čo ste tu spomínali, medzi trpezlivých ľudí patril aj Dávid. Skúsme 
sa zamyslieť nad tým, čo Dávid vo svojom živote prežíval. 
 
 
Andrejka: 
Dávid je pre nás vzorom v čakaní a trpezlivosti. A v čom bol Dávid trpezlivý? 
 Prvým  Izraelským kráľom bol kráľ Saul. Zo začiatku sa zdalo, že to je veľmi dobrý kráľ. 
Ale neskôr sa ukázalo, že Saul bol veľmi sebecký a pyšný. Nechcel robiť to, čo od neho žiadal 
Pán Boh. 
  A tak Pán Boh poslal proroka Samuela, aby pomazal za kráľa mladého pastiera Dávida. 
A tu sa začalo Dávidovo dlhoročné čakanie. Nemohol hneď začať kraľovať, lebo ešte žil kráľ 
Saul. Zo začiatku so Saulom celkom dobre vychádzali. Keď Saula napádal zlý duch, Dávid mu 
chodil hrávať na harfe a to mu veľmi pomáhalo. No raz sa stalo, že Dávid premohol filištínskeho 
obra Goliáša. Dávid začínal byť slávny. 
  A to sa už Saulovi veľmi nepáčilo. Saulova zlosť ho priviedla až k tomu, že chcel Dávida 
zabiť a ten sa musel pred Saulom ukrývať. Predstavte si, že Dávid vedel, že si ho Pán Boh 
vyvolil za kráľa, ale musel žiť ako bezdomovec na úteku. Dokonca sa stalo, že 2 krát mal 
príležitosť Saula zabiť. Vyzeralo to, akoby mu Pán Boh dal príležitosť ukončiť to trápenie 
a prenasledovanie. 
  Ale Dávid povedal: „ Hospodin ma uchovaj, aby som siahol na pomazaného 
Hospodinovho“. To bola naozaj veľká trpezlivosť a ochota čakať. Ale, tak ako pre nás je 
trpezlivosť niekedy nepríjemná aj pre Dávida to vôbec nebolo jednoduché. Vyjadruje to v 43 
žalme: 
 
 Súď ma, ó, Bože, a rozrieš moju pru! Vysloboď ma od nemilosrdného národa, od človeka, 
ľstivého a nepravého! 
2  Lebo ty si Bôh mojej sily. Prečo si ma odvrhol? Prečo musím chodiť smutný pre útisk 
nepriateľa? 
3  Sošli svoje svetlo a svoju pravdu, to nech ma vedie a dovedie na vrch tvojej svätosti a do 
tvojich príbytkov, 
4  aby som pristúpil k oltáru Božiemu, k silnému Bohu radosti, môjho plesania, a budem ťa 
chváliť na harfe, ó, Bože, môj Bože! 
5  Prečo si smutná, moja duša, a prečo sa nepokojíš vo mne? Čakaj na Boha, lebo ho ešte 
budem chváliť, rôzne spasenie svojej tvári a svojho Boha. 
 
Dávid sa rozhodol, že bude čakať, bez ohľadu na okolnosti.  A Pán Boh to ocenil.  
 
Monika: 
To bola naozaj veľká trpezlivosť. Ale veľakrát sa aj v Biblii stretávame s príkladmi netrpezlivosti. 
Spomeňme si niektoré z nich. 
 
Roman: 
No nie vždy, aj ľudia, ktorí dôverovali Pánu Bohu boli trpezliví. 
Spomeňme si na Abraháma – otca viery. Keď mu Pán Boh sľúbil, že bude mať syna, prešlo 
mnoho rokov a stále nemal žiadne deti. Bol už aj s manželkou starý. A tak ho začali trápiť 
pochybnosti. A jeho manželka Sára ho v týchto pochybnostiach ešte utvrdila, keď ho nahovorila, 
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aby mal dieťa so slúžkou. Ich netrpezlivosť ich doviedla k tomu, že Pánu Bohu nedôverovali 
a skomplikovali tak život sebe, aj iným. 
 
Ďalším mužom Božím bol Mojžiš. Bol to človek, ktorý musel veľa prežiť, veľa vytrpieť kvôli tomu, 
aby vyviedol Izraelský národ z Egypta. Určite pri tom musel prejavovať veľa trpezlivosti. Ale 
predsa sa raz stalo, že mu trpezlivosť došla. Bolo to na púšti a ľudia začali veľmi šomrať 
a kritizovať Mojžiša a Árona. Nemali totiž čo piť a tak ľutovali, že ich Mojžiš vyviedol z Egypta. 
A vtedy prišiel Pán Boh k Mojžišovi a povedal mu: „Vezmi palicu a zhromaždi zbor, ty aj tvoj brat 
prihovorte sa tejto skale pred ich zrakom a vydá svoju vodu.“ 
Ale Mojžiša ľudia tak nahnevali, že to neurobil celkom presne tak, ako mu Pán Boh kázal. 
Ľuďom povedal: „či vám z tejto skaly mám vyviesť vodu? A dva krát udrel palicou na skalu. Táto, 
na prvý pohľad malá netrpezlivosť, spôsobila, že Pán Boh nebol posvätení v očiach Izraelského 
národa a Mojžiš a Áron nevošli do Kanánu. 
 
Dokonca aj učeníci, ktorí chodili s Pánom Ježišom sa museli učiť trpezlivosti. Keď ich Pán Ježiš 
poslal, aby mu v jednej dedine pripravili prístrešie a obyvatelia tej dediny ich neprijali, chceli na 
týchto ľudí zoslať oheň. Ešte že ich Pán Ježiš zastavil a pokarhal: „Neviete čieho ste ducha, lebo 
Syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť. Okrem iného tu vidím tú veľkú Božiu 
trpezlivosť. 
 
Pre apoštola Pavla, ktorý zdôrazňuje, že ovocím Ducha je trpezlivosť, asi pred obrátením nebola 
práve trpezlivosť typickou vlastnosťou. V Skutkoch sa o ňom píše, že zúril proti učeníkom 
Pánovým dychtiac po ich vyvraždení. Vyžiadal si listy na synagógy v Damasku, aby pochytal 
prívržencov toho učenia. A keď sa stretol s Pánom Ježišom pochopil svoj omyl, a pochopil aj tú 
veľkú trpezlivosť, ktorú s ním Pán Boh mal. 
 
 
Monika: 
Takže sme zistili, že byť trpezlivým, je niekedy veľmi ťažké. Hlavne keď máme nejaké ťažkosti 
a chceli by sme sa ich čo najskôr zbaviť.  Chceli by sme, aby Pán Boh všetko vyriešil hneď, aby 
sme sa nemuseli dlho trápiť. Ale Pán Boh vie najlepšie čo a kedy má urobiť.  Napriek tomu, že je 
to aj pre neho veľmi ťažké je trpezlivý a vie čakať na tú správnu chvíľu. A keďže On má tú 
najväčšiu trpezlivosť, môže ju dať aj nám. Môže nám pomôcť, aby sme sa netrápili vecami, ktoré 
vyriešiť nemôžeme. A o tom nám hovorí aj Žalm 37, 1-8 verš 
 
Andrejka:  
Žalm 37,1-8. 
 
Monika: 
Takže nezabudnite: 
 
Trpezlivosti sa nenaučíme, kým nebudeme mať problémy 
 a 
Trpezlivosť má horkú príchuť, ale sladké ovocie. 
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Detská bohoslužba 15. decembra 2007, CASD Zvolen   Kázanie 
 

SAMÁRIA 
J: Janka, T: Tinka, G: Maťaka 
 
1. vstup 
T: Dnes vám chceme porozprávať príbeh o radostnom Samaritánovi. 
 
J: O radostnom? Ten príbeh sa predsa volá O milosrdnom Samaritánovi !  
 
T: No, myslíš že nemal radosť? Aspoň v porovnaní s tými ostatnými z toho podobenstva. 
 
J: V tom podobenstve sa o radosti nepíše nič ... aj keď ... mohol sa tešiť z toho, že niekomu 
pomohol. Ale kto vlastne boli tí okoloidúci? 
 
T: No prvý bol predsa nejaký kňaz, ktorý toho zraneného obišiel.  
 
J: Presne. To boli tí, ktorí slúžili v chráme.  
 
T: Druhý bol Levita. 
 
J: Áno. Vlastne to bol tiež niekto, kto mal na starosti veci súvisiace so službou v chráme, tak to 
Boh prikázal Mojžišovi. 
 
T: No a tretí bol Samaritán, to vie každý, podľa neho sa volá celé podobenstvo. 
 
J: A kto to vlastne bol, ten Samaritán.  
 
T: Asi nejaký cudzinec, lebo o to tam šlo, že tomu úbožiakovi nepomohli Židia, ale niekto iný. 
 
J: Samaritán, to bolo jeho meno? 
 
T: Samaritán je obyvateľ Samárie.  
 
J: A ... kde vlastne bola tá Samária? Ako vznikla? Kto tam žil?  
 
T: Tak na to sa musíme lepšie pozrieť. 
- - - - - - - - - - - 
 
2. vstup 
J: Tak to je fakt zaujímavé. Za vlády Saula, Dávida a Šalamúna mali všetci Izraelci spoločné 
kráľovstvo, hlavným mestom sa stal Jeruzalem. (M1: hranice, Jeruzalem)  
 
T: Ale po smrti Šalamúna sa jednotlivé kmene nejako nezhodli a vznikli dve kráľovstvá, južné 
a severné. Južné kráľovstvo tvorilo najmä pokolenie Júdove, a v severnom boli sústredené 
ostatné kmene.  
(M2, hranica) 
  
J: Judskí králi, to sú tí, ktorí vládli v južnom kráľovstve, mali na svojom území Jeruzalem, takže 
svoje sídlo mali vyriešené. Ale králi severného kráľovstva takéto slávne mesto na svojom území 
nemali, tak si za svoje sídlo vybrali mesto Tirca. (M3: Tirca)  
 
T: Ale jeden z izraelských kráľov, volal sa Omri, nebol s týmto mestom veľmi spokojný. Pri 
svojich cestách kráľovstvom si vyhliadol pekný vrch, ktorý sa mu zdal vhodný na výstavbu 



 5 

mesta. Tento vrch mal vo vlastníctve akýsi Šemera. Kráľ Omri od neho tento vrch odkúpil 
a postavil na ňom silné opevnené mesto.  
 
J: Zaujímavé je, že ho nenazval po sebe, ale po bývalom majiteľovi, pánovi Šemerovi. A tak 
mesto dostalo pomenovanie Samária. (M4: Samária).Toto mesto sa rýchle rozrastalo a zakrátko 
sa stalo hlavným mestom kráľovstva a sídlom všetkých nasledujúcich izraelských kráľov. 
 
T: Takže ten milosrdný Samaritán z Ježišovho podobenstva bol vlastne obyvateľ tohto mesta. 
Ale vyzerá to, že bol Izraelita, takže až taký cudzinec to nebol ... 
 
J: Len nepredbiehaj. Mesto Samária bolo postavené asi 900 rokov pred narodením Ježiša, a to 
je dosť dlhá doba na to, aby sa ešte niečo zmenilo. 
 
T: Tak to áno. Myslíš asi na to, že mesto Samária sa stalo čoskoro natoľko silné a vplyvné, že 
po nejakom čase sa týmto názvom začalo označovať celé severné izraelské kráľovstvo, takže 
celé kráľovstvo sa začalo nazývať jednoducho Samária. (M5: Samária celý kraj) 
 
J: Áno. A ak bol niekto aj z iného mesta severného kráľovstva, tak ho nazvali samaritánom.  
 
T: Vtedy toto pomenovanie ešte neznelo nejako zle, Samaritán bol proste Izraelita zo severného 
kráľovstva. 
 
J: Ale izraelci –samaritáni sa predsa len niečím líšili od izraelcov – júdejcov, ktorí žili v južnom 
kráľovstve. Júdejci totiž aj po rozdelení mali svoje mesto a hlavne svoj chrám so zabehnutým 
systémom bohoslužieb. Králi severného kráľovstva si uvedomovali, že ak niečo nespravia, tak 
ich občania začnú navštevovať bohoslužby v jeruzalemskom chráme, a neskôr by mohli znovu 
žiadať pripojenie k Judsku.   
 
T: Preto už prvý izraelský kráľ dal urobiť dve zlaté teliatka a svojmu ľudu povedal: „Hľa tvoji 
bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta“. Jedno teľa umiestnil do mesta Bét-el a druhé do mesta Dán 
(M6: Bétel, Dán). A ľud naozaj prestal chodiť do chrámu v Jeruzaleme, ale chodil sa klaňať 
týmto zlatým sochám.  
 
J: A tým začala v Samárii modloslužba, ktorú sa už nikdy nepodarilo odstrániť a nakoniec bola 
príčinou zániku tohto kráľovstva.  
 
T: Zánik Samárie? Takže v Ježišovej dobe Samária existovala alebo neexistovala? 
 
J: Nepredbiehajme, porozprávajme si to všetko pekne po poriadku. Aj keď samaritáni začali 
slúžiť modlám, Pán Boh na nich nezabudol. Povolával si aj v Samárii svojich prorokov, ktorí 
s väčšími alebo menšími úspechmi upozorňovali kráľov a ľud na zlé veci a vyzývali ich na návrat 
ku pravej bohoslužbe. 
 
T: Jedným z najznámejších samaritánskych prorokov bol prorok Eliáš. Žil v dobe kráľa Achaba, 
ktorý bol neslávne známy svojou pohanskou manželkou Jezábeľ. Tá otvorene bojovala proti 
službe pravému Bohu, napríklad dala pozabíjať takmer všetkých Bohu verných prorokov a 
kňazov.  
 
J: A práve za týmto Achabom poslal Boh Eliáša s posolstvom, že pre jeho hriechy bude v zemi 
veľké a dlhotrvajúce sucho. Eliáš sa potom rýchlo ukryl, pretože nahnevaný Achab ho chcel 
chytiť a potrestať. 
 
T: A ako to celé dopadlo? Vyznačme si na mape vrch Karmel, lebo tam sa odohrala významná 
udalosť. (M7: Karmel) Aká? Dozvieme sa v scénke. 
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------------- 
SCÉNKA 1.: Eliáš na hore Karmel  
------------- 
 
3. vstup 
T: Tak to bol jeden zo svetlých okamihov Samárie, keď mali možnosť vidieť moc živého Boha a 
vrátiť sa ku nemu.  
 
J: A Boh svoju zázračnú moc a milosť ukázal samaritánom mnoho krát. Raz sa napríklad spojil 
sýrsky kráľ s ďalšími tridsiatimi dvomi kráľmi a spolu vytvorili obrovskú armádu. Takto pritiahli ku 
Samárii. Samaritáni ho však porazili, a to až dva krát, pričom ich bolo omnoho omnoho menej. 
(M8: Sýria) 
 
T: Zaujímavý je aj príbeh o tom, ako prorok Elizeus vždy upozornil izraelského kráľa na to, na 
ktorom mieste chcú na nich zaútočiť Sýrovia. Sýrsky kráľ si už myslel, že má medzi svojimi 
ľuďmi zradcu, pretože nech sa rozhodol kdekoľvek do Samárie tajne prísť, už ho tam čakali 
izraelskí vojaci a nedovolili mu prekvapiť izraelcov nečakaným útokom.  
 
J: Nakoniec sa sýrsky kráľ dozvedel, že za to môže prorok Elizeus, tak poslal svojich vojakov, 
aby ho chytili a zajali. Keď sa ku nemu priblížili, zrazu oslepli a Elizues ich doviedol ku 
izraelskému kráľovi. Ten ich chcel najprv pozabíjať, ale nakoniec pre nich vystrojili veľkú hostinu 
a pustili domov. Odvtedy mali na nejaký čas od Sýrov pokoj. 
 
T: S prorokom Elizeom sa viaže aj ďalší pekný príbeh o sýrskom veliteľovi Námanovi, ktorý bol 
malomocný.  
 
------------- 
SCÉNKA 2.: Náman Sýrsky  
------------- 
 
4. vstup 
J: Tento div bol poučný nielen pre samaritánov, ale aj pre pohanských Sýrov, aby videli, že 
pravý Boh má moc aj uzdraviť.  
 
T: To áno, ale nakoniec všetko aj tak skončilo úplne inak. Na tróne v Samárii sa striedali králi 
jeden za druhým, ale o každom z nich je napísané, že robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových. 
Nepomáhali napomenutia prorokov, ani útoky cudzích kráľov, ani zázračné vyslobodenia. 
Izraelský ľud stále slúžil sochám a božstvám prevzatým od okolitých pohanských národov.  
 
J: A tak aj keď južné judské kráľovstvo ako-tak prežívalo a malo aj svoje svetlé chvíľky, Pán Boh 
sa rozhodol ukončiť dejiny severného izraelského kráľovstva - Samárie. Okolo roku 720 pred 
našim letopočtom assýrsky kráľ Samáriu obľahol aj dobyl, a zajal veľkú časť obyvateľov.   
Títo zajatí boli odvlečení do miest vzdialených vyše tisíc kilometrov, na územie dnešného 
Turecka a Iraku. Z tohto  zajatia sa už nikdy nevrátili a postupne sa zmiešali s tamojším 
obyvateľstvom.  
(M9: do Assýria) 
 
T: Do prázdnych miest, ktoré zostali v Samárii, presťahoval assýrsky kráľ cudzie národy 
z Babylonu a iných vzdialených krajín na východe. Títo začali bývať v Samárii a už nikdy sa 
nevrátili do svojich domovov. Zmiešali sa zo zvyškom Izraelcov, ktorí v Samárii pozostali. A to 
bol faktický koniec izraelského kráľovstva nazývaného aj Samária.  
(M 10, z Assýrie) 
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J: Presnejšie povedané, Samária zostala tam kde bola, len jej obyvateľstvo sa zmenilo. 
Namiesto potomkov Abraháma, Izáka a Jakoba teraz na jej území bývali cudzie národy, ktoré 
pravého Boha nepoznali a priniesli si zo sebou náboženstvo krajiny, z ktorej pochádzali. Tak 
vznikla pestrá zmes náboženstiev, kde sa však vyskytovali aj niektoré prvky z pôvodného 
izraelského náboženstva. 
 
T: Bolo to tak aj preto, lebo prisťahovalci mali v Samárii problém s levmi. Levy sa jednoducho 
nejako premnožili a napádali ľudí. Títo si mysleli, že ich takto trestá Boh Samárie, ktorého 
vlastne nepoznali. Preto požiadali assýrskeho kráľa, ktorý ich do Samárie presťahoval, aby im 
zabezpečil kňaza, ktorý by ich učil o Bohu. A tak bol jeden z izraelských kňazov navrátený do 
Samárie, kde učil pohanských prisťahovalcov o pravom Bohu. Oni boli pozorní žiaci a mnohé sa 
naučili, popri tom však stále dodržiavali aj svoje vlastné náboženské zvyky a tradície.  
 
J: Takže od tejto chvíle, keď sa napríklad v Jeruzaleme povedalo „Samaritán“, už to 
neznamenalo izraelca so severného kráľovstva, potomka Abraháma, ale pohana, ktorý o Bohu 
nevie vôbec nič a nemá žiadny podiel na Božích zasľúbeniach daných Izraelovi. 
 
T: Nech by sa však prisťahovalci v Samárii akokoľvek snažili naučiť sa niečo o izraelskom Bohu, 
pre Židov z juhu to boli stále iba pohania. Keď samaritáni videli, že Židia ich neberú za 
rovnocenných partnerov, aj oni začali Židom robiť napriek. Tým sa vzájomné vzťahy len 
zhoršovali a zhoršovali.  
 
J: A keď sa židia z južného kráľovstva omnoho neskôr vrátili z babylonského zajatia a začali 
obnovovať Jeruzalem a chrám, títo pohanskí samaritáni im najprv ponúkli pomoc. Avšak keď 
židia odmietli, stali sa im samaritáni najhoršími nepriateľmi a robili im problémy, kde len mohli.  
 
T: A do tejto atmosféry neznášanlivosti a nenávisti, ktorá sa stáročiami ešte zhoršila, prichádza 
Ježiš, a pokúša sa aspoň mierne napraviť vzájomné vzťahy. Nemal to ľahké, dokonca ani jeho 
učeníci nerozumeli, prečo sa vôbec samaritánmi zaoberá.   
 
J: Ale keďže sa Ježiš občas presúval medzi Galileou na severe a Judskom na juhu, musel 
prechádzať aj Samáriou, a to bola pre neho príležitosť poslúžiť aj týmto pohanom a súčasne učiť 
Židov znášanlivosti a tolerancii. 
 
T: Keď raz Ježiš prechádzal z Judska do Galilee cez Samáriu, chcel si trochu odpočinúť pri 
studni v Sicheme (M11 Galilea, Sichem). Tam sa stretol so ženou, ktorá si prišla nabrať vodu. 
Z tohto stretnutia sa môžeme dozvedieť niektoré dôležité veci. Napríklad že Židia a Samaritáni 
sa spolu prakticky vôbec nerozprávali. Keď ju Ježiš požiadal o vodu, ona sa s údivom spýtala: 
Ako to, že ty Žid žiadaš odo mňa piť, keď ja som Samaritánka?  
 
J: Tiež zisťujeme, že Samaritáni  vedeli o Mesiášovi, ktorý mal prísť, dosť veľa.  
Žena sama povedala: „Viem, že príde Mesiáš, ktorý sa volá Kristus. Keď ten príde, oznámi nám 
všetko.“ 
Alebo si môžeme všimnúť, že Samaritáni chceli vedieť viac o Bohu. Ježiš tam totiž zostal dva 
dni a píše sa, že v neho uverilo mnoho Samaritánov. Je teda jasné, že Samaritáni neboli až takí 
zlí a bezbožní, za akých ich Židia mali, a Ježiš sa im to snažil jemne naznačiť.  
 
T: Ale nie veľmi sa mu to darilo. Keď mal nejaký spor so židmi a títo ho chceli nejako strašne 
uraziť, povedali mu že je Samaritán.  
 
J: Tomu sa ani veľmi nedivím, boli to Židia, ktorí ho nakoniec ukrižovali. Ale ani jeho učeníci svoj 
vzťah k samaritánom príliš nezlepšili. Keď raz šiel Ježiš zasa späť z Galilee do Judska, mal 
zámer prespať v nejakom samaritánskom mestečku. Títo ho však nechceli prijať, lebo bol žid.  
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T: Jeho učeníkov to tak rozhnevalo, že si od Ježiša pýtali povolenie, aby mohli zoslať z neba na 
to mesto oheň. 
 
J: Tí ale museli mať vieru, keď si trúfali vykonať takýto div.  
 
T: Už sa nedozvieme, či by sa im to aj podarilo, pretože Ježiš ich napomenul a vysvetlil im, že 
on prišiel ľudí zachrániť a nie zničiť.    
 
J: A krátko za tým Ježiš porozprával podobenstvo o milosrdnom samaritánovi, ktoré sa mnohým 
Židom ťažko počúvalo.  
 
T: Takže teraz si už môžeme konečne zodpovedať otázku, kto to bol ten Samaritán z 
podobenstva. Predtým, než Ježiš povedal toto podobenstvo, sa rozprával so zákonníkom. Ten 
sa ho opýtal, že kto je jeho blížny. Ježišove podobenstvo opisuje pocestného, ktorý ide 
z Jeruzalema do Jericha. (M12 Jericho). 
 
------------- 
SCÉNKA 3.: Milosrdný Samaritán 
------------- 
 
5. vstup 
J: Niektorí vykladači hovoria, že tento príbeh sa možno aj naozaj stal. Ale už či sa stal alebo 
nestal, Ježiš tu dáva samaritána za príklad nezištnej a obetavej pomoci. Zákonníkovi hovorí: 
„Choď a čiň aj ty podobne.“ Pre židov to bolo veľmi ťažké brať si príklad od Samaritánov, ale 
chcel Ježiš aspoň tým chápavejším pomôcť trochu narušiť vzájomné nepriateľstvo. Samaritán 
bol síce pohan, to Ježiš nepopiera, ale ukazuje, že viac sa cení ochota a obetavosť pohana ako 
povýšenectvo a bezohľadnosť pravoverného Žida.  
 
T: Ďalší príbeh o Samaritánovi sa odohral pri ďalšej z Ježišových ciest medzi Galileou 
a Jeruzalemom. Vtedy sa s ním stretlo desať malomocných mužov. 
 
------------- 
SCÉNKA 4.: Desať malomocných 
------------- 
 
6. vstup 
J: Tak toto bol skutočný príbeh. Na jednej strane vidíme, že zlá choroba dala dokopy Židov 
a Samaritána, a zrejme spoločne bojovali o prežitie, na strane druhej jedine Samaritán, keď 
videl, že je uzdravený, prišiel sa Ježišovi  poďakovať.  
 
T: Ale Ježiš na Samaritánov nezabudol ani po svojom vzkriesení. Keď dával svojim učeníkom 
posledné pokyny pred svojim odchodom, povedal aj:  
„ Prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po 
celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme.“ To boli jeho posledné slová pred 
odchodom do neba, a i tak nezabudol na Samáriu. 
J: A ako sa to naplnilo? Šli tam učeníci kázať evanjelium ako im povedal?  
 
T: Učeníci sa najskôr zdržiavali hlavne v Jeruzaleme, a to aj po vyliatí Svätého Ducha na 
Letnice. Ale keď neskôr začalo prenasledovanie zo strany židov, rozpŕchli sa na všetky strany. 
A Filip šiel práve do Samárie.  
 
J: Bol to Ježišov učeník Filip, ako ho poznáme z evanjelií? 
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T: Zdá sa, že nie. Bol to diakon Filip, jeden zo siedmych, ktorí boli zvolení na to, aby sa starali 
o potreby členov cirkvi, zatiaľ čo učeníci sa venovali kázaniu. 
 
J: A ako sa mu darilo? 
 
T: Nad očakávanie dobre. Písmo zaznamenáva, že zástupy jednomyseľne počúvali slová, ktoré 
im hovoril. Filipovi bolo tiež dané vykonať v Samárii veľké množstvo divov a uzdravení.   
V meste Samária zavládla veľká radosť nad evanjeliom, a krstili sa muži aj ženy. 
 
J: Správa o veľkom obrátení v Samárii sa rýchle dostala do Jeruzalema. Učeníci Peter a Ján sa 
ihneď vybrali za Filipom, aby zistili, čo sa to deje. Keď videli, že Samária prijala Slovo božie, 
pomáhali pri krstoch a kázali aj v menších mestečkách v okolí.  
 
T: Neskôr sa ešte v Biblii objavuje zmienka o množstve zborov, ktoré sa rozrastali v Samárii 
a o prechode apoštola Pavla týmto územím, kedy povzbudzoval miestnych kresťanov. Píše sa, 
že sa z tejto návštevy veľmi radovali. 
 
J: Samária nám dokazuje, aký mocný  a milostivý je Pán Boh a ako môže pomôcť ľuďom, ale aj 
celým národom.  
Najprv, keď ešte na území Samárie bývali izrealci, Boh ich s láskou napomínal a viedol. A aj keď 
už v krajine bývali cudzie národy, aj tie boli vyučované o pravom Bohu.   
Ježiš Samaritánom veril, stále sa snažil, aby im verili aj židia a sám tam často kázal. 
 
T:Keď odchádzal, prikázal zaniesť evanjelium aj do Samárie, pretože vedel, že tam sú ľudia 
pripravení uveriť Bohu. A Filip túto úlohu na 100% splnil a tak ukázal, že Samária, ktorú židia 
nemali radi, nakoniec svojou ochotou a radosťou s evanjelia predbehla aj Judsko, kde židia robili 
učeníkom stále väčšie a väčšie problémy.    
 
J: Takže Samária sa nakoniec stala vzorom aj pre ostatné krajiny v tom, ako je možné 
jednoducho a úprimne prijať Ježiša. 
 
T: Ak by sa teda ešte dnes niekomu povedalo „Samaritán“, už to neznamená pohan a neverec, 
ale radostný kresťan, ktorý môže byť pre ostatných príkladom. 
 
J: Nech je medzi nami čím viac takých radostných Samaritánov. 
 
- - - - - - 
 
 
 

 


