
Katecheze č. 5 – Nový zákon 

Minule jsme velmi stručně prošli Starý zákon (SZ), dnes si podobným způsobem projdeme Nový 

zákon (NZ).  

Ještě než k tomu přikročíme, pověděli bychom si něco o „biblické inspiraci“. Bible není jen tak 

nějaká kniha, je to Kniha knih, Písmo svaté, posvátná kniha – Slovo Boží. Jejím hlavním autorem je 

Bůh, spoluautory jsou „svatopisci“ – tak říkáme lidem, kteří z vnuknutí Ducha svatého a pod jeho 

vedením biblické knihy napsali – ať už to byli Mojžíš a jeho nástupci, proroci a jejich žáci nebo 

apoštolové a jejich spolupracovníci. Nebylo tomu zřejmě tak, že by jim Duch sv. diktoval přesně 

slovo od slova, spíše dostali určité vnuknutí, myšlenky, zjevení – a oni to zapsali, zachytili, jak 

nejlépe uměli. Duch sv. jim při tom pomáhal, aby zapsali to, co zapsat měli, a aby se nedopustili 

omylu v tom, co je podstatné pro naši spásu. 

A nyní tedy k NZ. Byl napsán v originále řecky. Napsali ho jednak někteří z apoštolů Ježíše Krista 

(Matouš, Jan, Pavel, Petr, Jakub, Juda), jednak jejich žáci a spolupracovníci (Marek, Lukáš; při 

psaní také s apoštoly spolupracovali další jejich učedníci – sv. Pavel se o tom výslovně zmiňuje, že 

své dopisy diktuje, že některé napsal spolu s dalšími učedníky). 

NZ byl sepsán během 2. poloviny 1. stol. po Kr. (možná ještě začátkem 2. stol). Sám Pán Ježíš nic 

nenapsal, kázal ústně – a také apoštolové zpočátku na psaní asi moc nepomýšleli. Po celou dobu 

působili především ústním kázáním (Pán jim nedal příkaz: „Jděte a pište“, ale „Jděte do celého 

světa a hlásejte evangelium“).  

Časem si však uvědomili, že zde na zemi nezůstanou věčně a že je potřeba, aby poselství, učení, 

které přijali od Pána Ježíše, zůstalo věrně zachováno i pro následující generace. Proto byla sepsána 

4 evangelia (Lukáš k tomu svému sepsal i pokračování – Skutky apoštolů – jakási kronika prvních 

let Církve); a když se naskytla příležitost, důvod, když bylo třeba řešit nějaký problém, spor či jinou 

záležitost, napsal někdo z apoštolů list, dopis. Zpravidla adresovaný nějaké místní církevní obci 

(nebo oblasti). Avšak tím, že byl přijat do biblického kánonu (kánon = seznam biblických knih), 

získal platnost a důležitost pro všechny křesťany všech míst a dob. 

V knize Zjevení zase sv. apoštol Jan zachycuje poselství, zjevení, které mu bylo zjeveno Bohem 

skrze anděla. Název Apokalypsa (řec. odhalení, zjevení) nám evokuje představu katastrof, blížícího 

se konce světa. I o tom se v této knize píše, není to však kniha strašení, panikaření, ale předává 

poselství naděje věřících – v tomto světě máme sice trápení, Církev je často pronásledována, ale to 

vše jednou skončí a Bůh stvoří nový svět bez konce, Boží království, kde budou v jeho blízkosti a 

ve věčné radosti žít jeho věrní. Zatímco ti, kdo se dopouštěli zlého a neobrátili se, nekonali pokání, 

budou navěky potrestáni v pekle. 

Zdaleka nejdůležitější jsou v Písmu sv. evangelia. Evangelisté mají své atributy či alegorické znaky 

(vycházející ze starozákonního zjevení proroka Ezechiela, který měl vidění 4 bytostí): Matouš 

lidskou postavu (začíná Ježíšovým rodokmenem, lidskými předky), Marek lva (začíná kázáním sv. 

Jana Křtitele, jehož hlas mocně zněl na poušti a lev patří mezi pouštní zvířata – a to mezi ta 

nejhlasitější), Lukáš býka (jedno z typických obětních zvířat – evangelium začíná tím, jak kněz 

Zachariáš přináší oběť v chrámě), Jan orla (pro vznešenou a vzletnou teologii obsaženou 

v evangeliu). (Někdy se všechny tyto alegorické postavy zobrazují s křídly).  

Matoušovo, Markovo a Lukášovo evangelium se označují jako „synoptická“ evangelia (synopsis 

znamená řecky „porovnatelný“) – jsou si podobná způsobem vyprávění, strukturou. Janovo 

evangelium se od nich odlišuje (je nejméně „vyprávěcí“, obsahuje nejvíce Ježíšových kázání, 



promluv, je jinak strukturované). To, že se evangelia liší (mírně se od sebe navzájem odlišují i 

synoptická evangelia), neznamená, že by si odporovala. Spíše se doplňují. 

Evangelia nám zachycují život Pána Ježíše, jeho působení, konání zázraků, kázání a vyučování – a 

především popisují vrchol jeho poslání: oběť sebe sama na kříži za vykoupení lidstva a 

zmrtvýchvstání. 

Matoušovo a Lukášovo evangelium zachycují též některé události z Ježíšova dětství (početí, 

narození, klanění mudrců, obětování v jeruzalémském chrámě, útěk do Egypta a návrat, nalezení 

ztraceného dvanáctiletého Ježíše v chrámě). 

Etapa Ježíšova života, kdy žil v Nazaretě ve Svaté rodině (=Ježíš, Maria, Josef) a ještě veřejně 

nevystupoval, se nazývá „skrytý (Ježíšův) život“. Z tohoto období mezi návratem z Egypta a 

pokřtěním v Jordánu, čímž začalo veřejné působení, příliš mnoho informací nemáme, i když to byla 

nejdelší část jeho života. V podstatě víme to, že se vyučil tesařem (od svého pěstouna Josefa), své 

pozemské rodiče poslouchal (přestože je Božím Synem, vtělenou 2. božskou Osobou, a tudíž je 

výše postaven než oni). Někdy v tomto období také zemřel sv. Josef (mezi 12. a 30. rokem Ježíšova 

věku). 

Markovo evangelium zachycuje teprve až Ježíšovo veřejné působení počínaje křtem v Jordánu. 

Podobně i sv. Jan (ten však začíná: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo 

Bůh…). 

Po křtu šel Pán Ježíš na poušť, kde pobyl 40 dní, postil se (nic nejedl) a když vyhladověl, ďábel ho 

pokoušel. Nepodlehl. Pak začal veřejně působit, kázat, začal vyhledávat a povolávat své první 

učedníky. Prvním zázrakem, který vykonal, bylo, když na přímluvu Panny Marie na svatbě v Káni 

Galilejské proměnil vodu ve víno (zachránil tak situaci na svatbě). 

Mezi známá Ježíšova kázání patří tzv. „Horské kázání“, v němž je zachyceno např. „Osmero 

blahoslavenství“ nebo vysvětlení přikázání Božího zákona (slyšeli jste, že vašim předkům bylo 

řečeno… já vám však říkám…). Často používá podobenství – zpravidla stručné příběhy nebo 

přirovnání, často vzaté z přírody či z běžného života, v nich názorně vysvětluje, přibližuje něco o 

Božím království a o tom, jak žít, abychom se tam dostali. Mezi známá podobenství patří např. o 

marnotratném synu, o ztracené ovci, o hořčičném semínku, o pokladu ukrytém v poli… A mnoho 

dalších. Na jedno podobenství – o milosrdném Samaritánovi – si uděláme rozjímání v závěru 

dnešního setkání. 

Evangelia též zachycují množství Ježíšových zázraků. Nejčastěji šlo o uzdravení nemocných, 

slepých, chromých a jinak postižených. Nebo vyhánění ďábla z posedlého člověka. Dále nasycení 

mnohatisícového zástupu lidí z malého množství (např. z pěti chlebů a dvou ryb, které zázračně 

rozmnožil). Nebo utišení bouře, chůze po vodě a několik dalších. Několikrát také vzkřísil mrtvé. 

Pán Ježíš měl mnoho učedníků, následovníků, kteří přicházeli na jeho kázání – ať už ze zvědavosti 

nebo opravdu očekávali Mesiáše, který měl přijít, mnozí možná proto, že chtěli vidět nějaký ten 

zázrak nebo se sami chtěli nechat uzdravit… Přicházeli a zase odcházeli. Někteří z nich ho 

následovali trvaleji, stali se jeho bližšími učedníky a spolupracovníky. Z nich si pak vybral 12 

apoštolů (řec. apostolos = poslaný, posel, ten, kdo má poslání). Ti se stali jeho nejbližšími 

spolupracovníky, tvořili pevné jádro jeho učedníků (z nich se pak stali první biskupové). V čele 

apoštolů byl sv. Petr (Skála), původním jménem Šimon. Pán mu řekl: „Ty jsi Petr, to je Skála, a na 

té skále postavím svou Církev a brány (=mocnosti) pekelné ji nepřemohou. Dám ti klíče od 

Království nebeského. Cokoliv rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi a co svážeš na zemi, bude 

rozvázáno na nebi.“ Dal mu velkou pravomoc a zodpovědnost v Církvi, kterou na apoštolech Pán 



Ježíš založil. Po svém zmrtvýchvstání ho ustanovil prvním papežem. Papež (neboli římský biskup) 

je nástupce sv. Petra, biskupové jsou nástupci apoštolů, kněží a jáhni jsou jejich spolupracovníci. 

Ale nebyli to jediní Ježíšovi spolupracovníci, čteme v evangeliích o dalších 72 učednících, které 

také posílal po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít – měli mu připravit terén pro jeho 

působení. A jistě i další, kteří se přidávali, občas někdo z nich odešel, odpadl. 

Největší vlna odpadlíků nastala, když Pán Ježíš pronesl tzv. eucharistickou řeč (Jan 6). Poté, co 

zázračně rozmnožil chleby, varoval své posluchače, aby nehledali jen nasycení pro žaludky, kus 

žvance, ale aby hledali pokrm pro duši, pravý chléb z nebe. A pak jim oznámil, že ten pravý chléb 

z nebe je on. „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Když 

nebudete jíst mé tělo a pít mou krev, nebudete mít život věčný.“ Tím slíbil Eucharistii – že 

doopravdy dá své Tělo za pokrm a svou Krev za nápoj pro spásu našich duší. Posluchači to chápali 

tak, že se zbláznil a že si mají trhat kousky masa z jeho těla a jíst. Řekli si: „To je tvrdá řeč, kdo to 

má poslouchat?“ A mnoho z nich odešlo a už za Ježíšem nechodili (možná, že někteří se pak časem 

vrátili, ale to nevíme jistě). A Pán Ježíš? Nevolal na ně: Počkejte, vraťte se, já vám to vysvětlím, já 

jsem to tak nemyslel, to bylo myšleno jinak, obrazně.“ Ne, on je nechává jít. Dokonce i svých 

nejbližších, dvanácti apoštolů, se ptá: „I vy chcete odejít?“ Petr jejich jménem odpovídá: „Pane, ke 

komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme poznali a uvěřili, že ty jsi ten Svatý 

Boží!“ 

Pán Ježíš tím dal velmi jasně najevo dvě věci: Jednak dává každému svobodu – rozhodni se, budeš 

mě následovat – ale se vším všudy, nebo jdi. Žádný kompromis mezi tím. A za druhé, že 

Eucharistie, chléb a víno proměněné při mši sv., jsou skutečně jeho Tělem a Krví, nejen obrazně, 

symbolicky. 

Mezi Ježíšovými učedníky byly i ženy (některé z nich např. uzdravil, z Marie Magdalény vyhnal 

sedm zlých duchů); nepovolal je přímo do sboru apoštolů (především proto se nesvětí na kněze 

ženy), ale měly mezi učedníky své významné místo (sv. Lukáš píše, že se o Ježíše a apoštoly staraly 

– byly jakýmisi jejich hospodyňkami). V tehdejší době se považovalo v izraelském národě za krajně 

neslušné, aby muž vůbec oslovil jen tak cizí ženu, natož aby s ní mluvil veřejně na ulici. A aby 

židovští rabíni přijali mezi své žáky ženu, to bylo naprosto nemyslitelné. Pán Ježíš tedy velmi 

výrazně překročil hranice, které byly v tehdejší společnosti nastavené.  

Kromě Ježíšových učedníků se setkáme v evangeliích i s dalšími lidmi a skupinami lidí, z nichž 

mnozí byli Ježíšovými odpůrci. V židovském národě a náboženství té doby (což bylo vlastně téměř 

totéž, v té době fungovala náboženství zpravidla na národní úrovni) byly různé směry, skupiny. O 

těch nejznámějších, s nimiž se setkáváme i v evangeliích, si něco řekneme: 

-Farizeové: Když se řekne „farizej“, je to pro nás vlastně synonymem pokrytce. A to zásluhou Pána 

Ježíše. To on jim strhnul masku. V jeho době totiž farizeové byli vnímáni jako jakási morální elita 

národa. Obyčejní lidé k nim často vzhlíželi s úctou, obdivem, zatímco oni sami prostým lidem spíše 

pohrdali. Co do hmotného zajištění a společenského postavení, tvořili střední třídu. Zpravidla to 

byli řemeslníci, obchodníci apod. Znali nejen Písmo sv. (pochopitelně SZ, NZ v té době ještě 

nebyl), ale i výklady a podání po předcích. Plnili přesně stanovené náboženské povinnosti. Avšak 

z náboženství udělali pouze systém předpisů, příkazů, zákazů, Bůh samotný se jim tak nějak 

vytratil. Pán Ježíš navíc poukázal na jejich pokrytectví, na to, že pokud se jim to hodilo, dodržovali 

všechna přikázání přesně, ale když se jim to nehodilo, tak je překračovali, různě překrucovali. Šlo 

jim ne o to, aby poslechli Boha, ale aby ukázali před lidmi, jak jsou spravedliví, dokonalí. 

Na druhou stranu, nebyli takovými ve skutečnosti všichni. I mezi farizeji bylo mnoho poctivých a 

skutečně věřících lidí, někteří z nich se stali Ježíšovými učedníky (např. i sv. apoštol Pavel mezi ně 



původně patřil). Vlastně se dá říci, že to, co čteme v evangeliích o farizejích, je možná i sebekritika 

první křesťanské generace, protože právě z řad farizeů mnoho prvních křesťanů pocházelo. 

-Zákoníci (znalci či učitelé Zákona, rabíni): S farizeji bývají často uváděni společně, hodně se jim 

podobali. Z velké části se skupina farizeů a zákoníků překrývaly. Farizeové byli spíše lidmi z praxe, 

zákoníci byli vystudovaní teologové a učitelé, rabíni. Také byli vnímáni jako morální autorita, lidé 

se jich ptali, co mají dělat a co ne, aby dodrželi Mojžíšův zákon. Pán Ježíš jim pak vyčítal: „Na 

druhé nakládáte neúnosná břemena, a sami se jich ani prstem nedotknete!“ 

Farizeové i zákoníci očekávali Mesiáše, znali dobře proroctví ze SZ – přesto mnozí z nich ho 

nepoznali a nepřijali, když přišel. A ti jeho největší odpůrci mu usilovali o život. Normálně se od 

římských okupantů drželi spíše stranou, ba přímo je nenáviděli (psy pohanské), ale jakmile bylo 

potřeba zlikvidovat Ježíše, využili všech prostředků. 

-Saduceové: Výše postavení kněží. Nevěřili v anděly, duchy, posmrtný život. Základem jejich víry 

bylo přesvědčení, že dobro i zlo Bůh odměňuje i trestá hned v tomto životě – čili kdo je zdravý, 

bohatý, daří se mu, je to za odměnu, je to projev Božího požehnání. Kdo je naopak nemocný, 

chudý, neúspěšný, je to trest za jeho hříchy nebo za hříchy jeho předků (také bezdětnost se obecně 

považovala za Boží trest). Po smrti nic není. Protože saduceové patřili mezi nejvýše postavené a 

dobře zajištěné členy společnosti, hrála jim tato ideologie do karet. Stejně jako farizeové a zákoníci 

prostým lidem pohrdali a považovali je za špinavou lůzu plnou hříchů – dobře jim tak! Jen ať si dál 

žijí ve svých hříších ve své bídě, hlavně když my se máme dobře! 

Mesiáše, Spasitele, neočekávali, nechtěli, nestáli o něj, nehodilo se to do jejich života. Pána Ježíše 

nenáviděli snad ještě víc než farizeové a zákoníci. Pro udržení svých pozic byli kdykoliv připraveni 

k naprosté spolupráci s římskými okupanty. S farizeji neměli příliš dobré vztahy, byli to rivalové 

(např. se rozcházeli právě v otázce existence andělů a posmrtného života). Ale jakmile šlo o 

usmrcení Ježíše Nazaretského, byli ochotni na chvilku zapomenout na staré spory a uzavřít 

neobvyklé spojenectví. 

-Herodovci (herodiáni): Přívrženci krále Heroda (resp. dalších králů z Herodovy dynastie, kteří byli 

pod nadvládou Římanů jakýmisi loutkovým „vládci“ s omezenými pravomocemi, skutečnou moc 

držel v rukou římský místodržitel). Zpravidla to byli dvořané, královští úředníci a příslušníci 

šlechty. Nábožensky byli vlažní, formálně vyznávali židovské náboženství, ale příliš se tím 

nezaobírali. Mesiáše nepotřebovali (podobně jako saduceové). Samozřejmě kolaborovali s Římany. 

-Zélóti: Odbojáři. Měli prakticky skoro stejné názory jako farizeové, akorát byli radikálnější. 

Většina židovského národa očekávala Mesiáše jakožto pozemského vládce z rodu krále Davida, 

který vyžene okupanty (nejprve babylonské, perské, pak řecké, v Ježíšově době římské), porazí 

okolní národy, dá vyvolenému národu vládu nad světem, zajistí mír a blahobyt a bude dbát na to, 

aby se všude zachovával Mojžíšův zákon. 

Zélóti byli v těchto postojích radikálnější a snažili se připravovat Mesiáši cestu ozbrojeným 

odbojem, povstáním. Patřil mezi ně např. Barabáš, kterého si na Velký pátek dav vyžádal propustit 

místo Ježíše. Také jeden z Ježíšových apoštolů, Šimon Kananejský, zvaný Horlivec (zélóta = 

horlivec), byl původně z této skupiny. 

Pána Ježíše by byli bývali přijali velice ochotně a byli by připraveni za něj položit život v boji, 

kdyby se chtěl postavit do čela lidového povstání proti Římanům. Ale on jejich očekávání zklamal – 

a tak čekali na jiného Mesiáše, který bude více vyhovovat jejich představám. A skutečně několik 

takových „zaručeně pravých“ Mesiášů přišlo před ním i po něm – vždy to skončilo katastrofou, 

porážkou od Římanů a hromadným popravováním povstalců – Židé získali pověst nejodbojnějšího 



národa v celé říši. Posledním židovským povstáním v Římské říši bylo povstání Bar Kochby kolem 

r. 135 po Kr. Tehdy Římanům došla trpělivost a jakmile povstání potlačili, celý národ přísně 

potrestali, mnoho Židů bylo odvedeno do otroctví a císař zakázal Židům praktikovat jejich 

náboženství (což nebylo dlouhodobě udržitelné).  

 

Tolik k dnešní katechezi. Dnes bychom se ještě ponořili na chvíli do rozjímání, rozjímavé modlitby. 

Příště budeme probírat o oběti Pána Ježíše na kříži, o jeho smrti, zmrtvýchvstání, lidství, božství. A 

také o důvěryhodnosti Písma sv. (zvláště NZ, a především evangelií) a tím pádem o důvěryhodnosti 

celého křesťanství. 

 

ROZJÍMÁNÍ: Podobenství o milosrdném Samaritánovi 

Co je to vlastně rozjímání? Je to druh modlitby. Nejde jen o nějaké rozumování, přemýšlení. Do 

rozjímání se zapojuje celé nitro člověka, jak rozum, tak i vůle, city, paměť. A má vést i k tomu, 

abychom výsledek rozjímání uvedli do života. 

(přečíst úryvek z evangelia – Lk 10,25-37)  

Úvod do rozjímání: V minulé katechezi jsme si vyprávěli o Samaritánech neboli Samařanech, 

národu, který vznikl po dobytí Severního izraelského království smíšením Židů (ze severních desíti 

kmenů) a pohanů. Židé pohany pohrdali – a Samaritány ještě víc, protože je považovali za 

odpadlíky. Navzájem mezi nimi byla nenávist, jedni se druhým vyhýbali a neposkytovali si 

pohostinství (což jinak bylo na Blízkém východě považováno za povinnost a dokonce i Židé 

pohanům přicházejícím v míru pohostinství prokazovali a na svých cestách ho od nich nezřídka 

přijímali).  

Když tedy Pán Ježíš dává za vzor milosrdenství a lásky k bližnímu Samařana, je to asi něco 

podobného, jako by dal nám za vzor poctivosti cigána.  

Ponořme se nyní do rozjímání. Dám vám několik bodů, námětů, myšlenek, které vám mohou 

pomoci k zamyšlení a rozjímání. Můžete se zamyslet třeba nad jedním z nich nebo nad více. 

Kolikrát i jediný verš z Písma může dát duši dostatečně vydatnou potravu. 

Nejprve zde máme zákoníka, který se zdánlivě chce nechat poučit, pokládá nejdůležitější životní 

otázku: Co mám dělat, abych dostal věčný život? To by mělo každého z nás zajímat na prvním 

místě. Jeho skrytý úmysl ale není čistý – přivést Ježíše do úzkých. V čem to mělo být? Snad doufal, 

že Ježíš nebude znát odpověď. Snad spoléhal na to, že přikázání je ve SZ plno – které z nich vybrat 

na úkor ostatních? Jeden zdůrazní jedno přikázání – a tím proti sobě popudí další, kteří budou zase 

zdůrazňovat něco jiného – a tím se zabředne do nekonečných hádek a sporů. 

Pán ho ale usměrní – Co je v Zákoně? Mezi řádky můžeme vyčíst – Ty jsi znalec Zákona, alespoň 

to o sobě tvrdíš, a nevíš to? A tak znalec musí odpovědět sám, jinak by sám sebe ztrapnil. 

Cituje zcela bezchybně nejdůležitější, největší přikázání – přikázání lásky k bližnímu. Avšak pokud 

je v něm ještě trochu svědomí, musí se zastydět sám před sebou – příliš láskyplně se právě k Ježíši 

nezachoval, když ho chtěl přivést do úzkých. 

A tak se musel ospravedlnit – snad sám před sebou, svým svědomím, snad před Ježíšem a před 

druhými lidmi – proč se tedy ptá, když ví, které přikázání je nejdůležitější? 



A tak se ptá: Kdo je můj bližní? Jinými slovy: Ke komu mám povinnost lásky? Komu ji ještě 

prokázat musím a komu už ne, kde tato moje povinnost končí? 

Židé totiž považovali za své bližní příslušníky vlastního národa. Pak maximálně tak ještě ty 

z cizinců, kteří se natrvalo usídlili v jejich zemi a byli ochotni přijmout jejich zákony a způsob 

života. Otázka tedy mohla znít tak, zda je nějaké nutné minimum, které musí pohan splnit, aby bylo 

možno ho přijmout za svého bližního, nebo zda musí přijmout Mojžíšův zákon jako celek, tedy stát 

se Židem se vším všudy, přijmout obřízku a všechny další zvyky židovského národa? 

Co na to Pán Ježíš? Nevyjmenovává podmínky toho, kdo je můj bližní. Začne vyprávět příběh. 

Podobenství. O tom, jak člověk je na cestě přepaden lupiči, okraden, zmlácen, ubit téměř k smrti.  

Prvními dvěma lidmi, kteří jdou okolo, jsou příslušníci jeho vlastního národa – a ne ledajací. Je to 

židovský kněz a pak levita – pomocník kněze (něco jako jáhen, ministrant a kostelník). 

Ti mu nepomohou. Možná si říkají – tomu člověku už stejně není pomoci. Určitě už je mrtvý. Nebo 

je snad přemáhá strach – to je hrozné, chudák člověk, ale raději rychle pryč odsud, abych nedopadl 

stejně. Možná se jim hnusí pohled na zbitého, zakrváceného člověka. Můžete popřemýšlet o 

možných dalších důvodech. 

Pak šel tou cestou jeden Samaritán. Tedy, jak už víme, člověk ze snad nejvíce znepřáteleného 

národa. A tomu je toho člověka líto – vidí člověka, který potřebuje pomoc a nehledí na národnost; 

možná také musí překonávat ty překážky, které nedokázali překonat kněz s levitou (strach, 

zhnusení, spěch…). Ošetřil ho, odvezl do bezpečí, postaral se o něj, jak nejlépe mohl. 

Nakonec Pán Ježíš ukazuje, že správně položená otázka nezní: Kdo je můj bližní – tedy komu 

musím prokazovat lásku – a kdo už ne, a tedy k němu můžu být lhostejný či nepřátelský? Správná 

otázka zní: Zachoval jsem se já k tomu člověku (ke kterémukoliv, bez ohledu na to, z kterého je 

národa, země, jazyka…) jako jeho bližní? Bližním má být pro mě každý člověk, kterého mi Bůh 

posílá do cesty. 

Zákoník nechtěl říci ve své odpovědi, že jako bližní se zachoval Samařan. Odpovídá oklikou – ten, 

kdo mu prokázal milosrdenství. Jdi a stejně jednej i Ty! Jednej jako ten nenáviděný Samaritán! Od 

teď už nesmí být nenáviděn! 

Jeden z těchto bodů si vyberte. Nyní si dáme 10 minut tichého zamyšlení a rozjímání. Bylo by 

dobré, aby z rozjímání vzešlo předsevzetí či podnět do našeho každodenního života. Po 10 minutách 

tichého rozjímání se společně pomodlíme na závěr dnešního setkání. 


