
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
33.ČÁST LUK. 10:21-37

MILOSRDNÝ SAMARITÁN



1) SAMARITÁN
LUK.10.2-1A/12

Lukáš 10:21 V tu hodinu Ježíš zajásal v Duchu Svatém a řekl: „Vzdávám ti 

chválu, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a 

rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Ano, Otče, protože tak se ti zalíbilo.“

22 „Všechno mi bylo předáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, než 

Otec, a kdo je Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.“

23 V soukromí se obrátil k učedníkům a řekl: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy 

vidíte.
24 Pravím vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale 

nespatřili, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.“



1) SAMARITÁN
LUK.10.2-1B/12

25 A hle, jeden zákoník povstal a zkoušel ho: „Učiteli, co mám učinit, abych 

získal věčný život?“

26 On mu řekl: „Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“

27 On odpověděl: „Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, 

celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe 

samého.“

28 Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“
29 On se však chtěl ospravedlnit, a řekl Ježíšovi: „A kdo je můj bližní?“

30 Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha 

a padl do rukou lupičům; ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli.

31 Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho.

32 Podobně se tam objevil i levita; když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul 

se mu.



1) SAMARITÁN
LUK.10.2-1C/12

33 Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu, a když ho uviděl, byl pohnut 

soucitem.

34 Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je, položil ho na svého 

mezka, zavezl do hostince a postaral se o něj.

35 Druhého dne vyjmul dva denáry, dal je hostinskému a řekl: ‚Postarej se o 

něj, a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet.‘

36 Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“
37 On řekl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej 

také tak.“



2) ZAJÁSAL

LUK.10.2-2A/12

Lukáš 10:21 V tu hodinu 

Ježíš zajásal v Duchu 

Svatém

Proč zajásal (zaradoval se, 

byl naplněn radostí), proč 

byl tak nadšený?

Radost, ilustrační foto, zdroj 

Unspalsh



2) ZAJÁSAL
LUK.10.2-2B/12

Lukáš 10:21 V tu hodinu Ježíš zajásal v Duchu Svatém

Proč zajásal (zaradoval se, byl naplněn radostí)?

Byl tak nadšený a jásal ze svých učedníků, když slyšel, co 

vše mu 70 jeho učedníků říkalo, jaká duchovní vítězství 

dosáhli.

Radoval se z toho, že i když učedníci ještě nejsou 

zbudovaní, občas mluví hlouposti, mají špatné postoje, ale 

přesto si je Bůh používá.

To platí i pro nás – i když ještě nemusíme být ve všem 

proměněni, tak pokud děláme Boží vůli, pak se z nás Bůh 
raduje. 

Na jedné straně má bolest za všechny, kteří ho odmítají a 

zároveň se raduje ze všech, kteří se rozhodli jít za ním.



3) NEMLUVŇÁTKA
LUK.10.2-3/12

Lukáš 10:21 V tu hodinu Ježíš zajásal v Duchu Svatém a řekl: „Vzdávám ti 

chválu, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a 

rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Ano, Otče, protože tak se ti zalíbilo.“

Zde máme uvedenou Ježíšovu modlitbu, to často nemáme zaznamenáno v 

Bibli, jen je tam napsáno – modlil se tam a tam. Ani když uzdravoval nemáme 

část popsáno, jak to dělal, jen že uzdravil.

Jeho učedníci nebyli intelektuálové ani učenci. Zde je Ježíš nazývá 

nemluvňata. Ti moudří a rozumní ale nedosáhli poznání, kým je Ježíš, ale jeho 

učedníci ano (tedy ty nemluvňátka).

Právě pýcha těch moudrých je zaslepila, že nepoznali, kým je Ježíš, i když ho 
měli přímo vedle sebe.



4) POZNÁNÍ BOHA

LUK.10.2-4A/12

22 „Všechno mi bylo předáno od mého Otce; a 

nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, a kdo je Otec, než 

Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.“

Zde Ježíš říká hodně silný výrok – nikdo neví kdo 

jsem, jen můj Otec Bůh a já jediný vám mohu zjevit 

Boha.

Podobně silný výrok říká Jan 14:6 Ježíš mu řekl: „Já 

jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k 

Otci než skrze mne.

Tím jasně říká, že je jen jedna cesta k Bohu – skrze 

Ježíše, jen jedna cesta k poznání Boha – skrze 

Ježíše.
Jediná cesta, ilustrační foto, 

zdroj Unspalsh



4) POZNÁNÍ BOHA
LUK.10.2-4B/12

22 „Všechno mi bylo předáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, 

a kdo je Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.“

To může působit dost namyšleně a nesnášenlivě. Co ostatní náboženství? 

(Buddhismus, Hinduismus, Islám, Taoismus, Konfucianismus, …). Mnoho jiných 

náboženství může říct – my máme zkušenosti s duchovními zážitky. 

Jediná cesta, 

ilustrační foto, 

zdroj Unspalsh



4) POZNÁNÍ BOHA
LUK.10.2-4C/12

Celosvětová tendence je sjednocovat náboženství – nacházet cestu ke 

sjednocení. Dokonce i mnoho křesťanů má snahu se sjednocovat s jinými 

náboženstvími. Pokud je ale pravda to, co říká Ježíš, pak on je jediná cesta, 
jediná pravda, On je jedinečný, jen jeho máme poslouchat a ostatní hlasy 

ne, protože ty nás vedou jiným směrem.

Jediná cesta, 

ilustrační foto, 

zdroj Unspalsh



5) ÚŽASNÉ VĚCI

LUK.10.2-5/12

23 V soukromí se obrátil k učedníkům a řekl: 

„Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. 

24 Pravím vám, že mnozí proroci a králové chtěli 
spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co vy 

slyšíte, ale neslyšeli.“

Blahoslavený je každý, kdo vidí Ježíše, kým on je. 

Takže když jsme porozuměli, kdo je, pak můžeme 

chápat věci, které ani dávní zbožní izraelští králové 

a proroci nechápali.

Máme větší poznání než oni, můžeme více chápat 

Bibli než oni – protože nám to Ježíš zjevuje.

Jeremiáš uprostřed zničeného 

Jeruzaléma, Horace Vernet, 1844



6) ZÁKONÍK
LUK.10.2-6/12

25 A hle, jeden zákoník povstal a zkoušel ho: „Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný 

život?“ 26 On mu řekl: „Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27 On odpověděl: 

„Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a 
celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého.“ 28 Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. 

To čiň a budeš živ.“

Ten učenec, teolog, nejspíše farizeus, znal Bibli, ale odmítá Krista – zde ho zkouší, nejspíše ho 

chtěl chytit při tom, že porušuje Mojžíšův zákon. Ježíš mu odpovídá jako rabín, je úžasné, jak 

se Ježíš přizpůsoboval lidem, aby mu porozuměli.

Říká mu – dělej to. Jenže my víme, že bez Boží pomoci nejsme schopni to naplnit. Ten 

zákoník měl odpovědět – snažím se to dělat, ale nemám na to, nejde mi to, potřebuji tvou 

pomoc!



7) BLIŽNÍ
LUK.10.2-7/12

29 On se však chtěl ospravedlnit, a řekl Ježíšovi: „A kdo je můj bližní?“

Celý zákon nám ukazuje na to, co je hřích, že jsme hříšníci. Pokud budete číst Bibli, tak 
budete usvědčeni jako hříšníci.

Smyslem zákona není uchránit se od hříchu, ale poznání hříchu.

Spaseni (zachráněni) jsme vírou – jsme spasení Boží milostí.

Jenže tento teolog chtěl ospravedlnit své postoje. Možná miloval Boha, ale měl problém s 

lidmi. Židé text „miluj svého bližního jako sebe samého.“ aplikovali jen na Židy a často jen 

na některé Židy (na jen ty v jejich očích řádné). Rabíny se přeli o to, kde je hranice toho, 

kdo je můj bližní.



8) SAMAŘAN
LUK.10.2-8A/12

30 Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a 

padl do rukou lupičům; ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. 

31 Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. 

32 Podobně se tam objevil i levita; když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se 

mu. 33 Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu, a když ho uviděl, byl 

pohnut soucitem. 34 Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je, položil 

ho na svého mezka, zavezl do hostince a postaral se o něj. 35 Druhého dne 

vyjmul dva denáry, dal je hostinskému a řekl: ‚Postarej se o něj, a co bys vynaložil 

navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet.‘

Tento příběh není podobenství. Je odpovědí na to, koho máme milovat jako 

sebe sama, kdo je naším bližním.



8) SAMAŘAN
LUK.10.2-8A/12

Cesta z Jeruzaléma do Jericha, 

zdroj Itagyla.com



8) SAMAŘAN
LUK.10.2-8B/12

Cesta z Jeruzaléma do Jericha, 

zdroj SatelliteBibleAtlas



8) SAMAŘAN
LUK.10.2-8C/12

Kdo byli Samařané? Samařané (Samaritáni) byli potomci 

Izraelců. R.722 př.n.l. Asyřané násilně obyvatelé severního 

Izraele přesídlili a později se vrátili na území Izraele. Ale 
mezí tím se smíchali s pohany a vytvořili si trochu jiné 

náboženství než byl tehdejší Judaismus.

Židé jimi velmi opovrhovali právě proto, že nebyli 

„čistokrevní“ Židé.

Jít z Jeruzaléma do Jericha nebylo jednoduché, byla to 

vyhlášená cesta, kde bylo mnoho přepadení.

Cesta byla 22 km, byla dost obtížná a člověk musel 

sestoupat 1475 výškových metrů.

Cesta z Jeruzaléma do 

Jericha, zdroj mapy.cz



8) SAMAŘAN
LUK.10.2-8B/12

33 Ale jeden Samařan na své cestě přišel k 

němu, a když ho uviděl, byl pohnut soucitem.

Samařan jediný byl pohnut soucitem

- Obvázal mu rány

- Odvezl ho, postaral se o něj, měl s tím mnoho 

starostí, jeho časový harmonogram musel být 

úplně nabourán.

- Zaplatil za něj, jeho pomoc ho něco stála.

Ten okradený muž mu nemohl jeho čin oplatit, 

protože byl nejspíše v bezvědomí (polomrtvý).

Milosrdný Samaritán, Balthasar

van Cortbemde, 1647



9) KNĚZ A LÉVITA
LUK.10.2-9A/12

Kněz i levita tudy nejspíše nechodili (náhodou se 

zde ocitli) a oba se zachovali stejně.

Nechtělo se jim to řešit, nést polomrtvého člověka 

na této pěšince v horách bylo obtížné a tak raději 

tohoto člověka obešli a šli dál.

Možná byl celý zakrvácený, špinavý, možná smrděl.

To hlavní ale bylo, že nebyli pohnuti soucitem. 

Přitom sestupovali z Jeruzaléma, tedy z chrámu –

tam se lidé setkávali s Bohem, aby načerpali sílu, 

energii. Na modlitbách nás Bůh proměňuje, takže 

tento kněz a levita měli být ti nejvíce podobni Bohu, 

tedy ti, co mají milosrdenství.
Milosrdný Samaritán, 

Aime Morot, 1880



9) KNĚZ A LÉVITA
LUK.10.2-9B/12

Také si musíme uvědomit, že to bylo na území 

Judee, tedy že nejspíše zraněný muž byl stejné 

národnosti jako kněz a levita.

Tedy Samařan byl pro zraněného muže cizinec 

a pomoct mu měli především jeho vlastní –

kněz a levita.

Nikdo z jeho vlastních mu ale nepomohl.

Kněz i levita byli touto situací vystaveni volbě –

pomůžu mu, i když mě to bude stát námahu, 

nebo to nechám být?

Milosrdný Samaritán, Van 

Gogh, 1890



10) BÝT BLIŽNÍM
LUK.10.2-10/12

29 On se však chtěl ospravedlnit, a řekl Ježíšovi: „A kdo je 

můj bližní?“

36 Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi 

lupiče?“

37 On řekl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu 

řekl: „Jdi a jednej také tak.“

Nemáme tedy řešit otázku, kdo je můj bližní, tedy komu 

mám a komu nemám pomáhat, ale komu mohu být 

pomocí, komu mohu být bližní, komu mohu prokázat 

milosrdenství.

Samařan neřešil v tu chvíli teologické otázky, ale prostě ho 

naložil a pomohl mu. Pokud budou v takovéto situaci 

muslimové, buddhisté, … tak máme pomáhat.

Milosrdný Samaritán, 

James Tissot (1836-1902)



11) NESCHOPNOST
LUK.10.2-11/12

V knězi a levitovi můžeme vidět obraz neschopnosti 

Zákona pomoct polomrtvému, pomoct druhým. 

Zákon nařizoval miluj takového člověka, ale žádné 

nařízení, žádná náboženská nauka nedává člověku 

moc žít, tak abychom milovali lidi kolem 

bezpodmínečnou láskou.

Proto je Ježíš jedinečný – On nás naplňuje touto láskou, 

naplňuje nás tím, že jsme pohnuti soucitem k druhým 

lidem. On nám dává schopnost, tu sílu to dělat.

V milosrdném Samařanovi můžeme vidět Pána Ježíše, 

který k nám přichází

Milosrdný Samaritán, Jacob Jordaens, 

1616



12) OBRAZ KRISTA
LUK.10.2-12/12

V milosrdném Samařanovi můžeme vidět Pána Ježíše, který k nám přichází.

- Je hnut soucitem, když jsme polomrtví vlivem našeho hříšného jednání

- Přistupuje k nám i když zrovna moc pěkně nevypadáme

- Obvazuje nám rány, čistí je

- Stará se o nás

- Obstarává nám střechu nad hlavou

- Platí za nás (zaplatil za nás tu nejvyšší cenu)

To vše ukazuje na to, jak je jedinečný, nesrovnatelný s jiným náboženstvím.

Ježíš se nebojí vydat na cestu, kam

jiní často nechodí.

Milosrdný Samaritán, Samuel Nixon, 

Kostel sv. Pavla, Nové Skotsko, Kanada


