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„Nauczycielu!  Co 
muszę zrobić, aby 
otrzymać życie 

wieczne?”



Człowiek, który zadał to 
pytanie był prawnikiem 
i chciał przechytrzyć 

Jezusa. 
„Co mówi 
Boże 

Prawo?”
odpowiedział Jezus.



„Kochaj Boga 
i bliźniego,” 
powiedział 

człowiek. 
„Ale 
kto 

jest moim 
bliźnim?” zapytał.



W odpowiedzi na to pytanie 
Jezus opowiedział 
historię o 
człowieku, ...



... który podczas podróży 
z Jerozolimy do 
Jerycho, ...



... został napadnięty 
przez złodziei.



Złodzieje ukradli mu wszystko, 
co miał, nawet ubranie.



Do tego bardzo go zranili i 
porzucili na wpół żywego na 

poboczu drogi.



Przypadkiem przechodził 
tamtędy kapłan. Na 

pewno 

pomoże 
rannemu człowiekowi.



Nie! Kiedy zobaczył, że 
ten człowiek krwawi, 

przeszedł 

na drugą stronę ulicy.



Wkrótce słychać było kroki 
kolejnej przechodzącej 

tamtędy osoby.



Człowiek ten przechodząc
obok spojrzał na rannego, a 

następnie odszedł i 

nie udzielił mu pomocy.



W końcu przechodził tamtędy 
Samarytanin. Żydzi 

nienawidzili Samarytan.



Ludzie słuchający opowieści 
Jezusa nie spodziewali się, 

że to Samarytanin 

okaże się bohaterem.



Ale tak właśnie było. 
Samarytanin zlitował się 

nad rannym, 

zatrzymał się i pomógł mu.



Samarytanin 
uklęknął i 
delikatnie nałożył 
leki na rany i 
opatrzył obcego 
człowieka.



Następnie 
pomógł rannemu 
wsiąść na osła.



W pobliskim zajeździe 
Samarytanin opiekował 

się rannym 
przez całą 
noc.



Rankiem zapłacił 
właścicielowi 
zajazdu, ...



... aby ten opiekował się 
podróżnym do czasu aż 

wydobrzeje.



Tak zakończyła 
się opowieść.



Jezus zapytał, „Kto był 
bliźnim zranionego 
człowieka?”



Prawnik odpowiedział, 
„Jego bliźnim był 
Samarytanin, który 
okazał miłosierdzie.”



„Idźcie i czyńcie podobnie,” 
powiedział 
Jezus.



Bliźnim jest każdy człowiek 
potrzebujący 
pomocy. To 

jest miłe 
Bogu. 



Dobry Samarytanin

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii 

na podstawie 

Łuk. 10

„Wykład słów Twoich oświeca.”
Psalm 119:30



Koniec



Ta biblijna historia mówi o naszym 
cudownym Bogu. On nas stworzył i pragnie, 

abyśmy Go poznawali.

Bóg wie, że robimy złe rzeczy 
i nazywa je grzechem. 

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał 
nas tak bardzo, że posłał Swojego Syna, 
Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 
ukarany za nasze grzechy. Potem Jezus 

powrócił do życia i wrócił do domu do Nieba! 
Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz Go o 

przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi! 
Przyjdzie i zamieszka w tobie teraz, a ty 

będziesz żył z Nim na zawsze.



Jeżeli chcesz odwrócić się od 
swoich grzechów, powiedz Bogu tak: 

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, 
a teraz znowu żyje. Proszę, przyjdź do 

mojego życia, przebacz mi moje grzechy, tak 
żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 
pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą 

na zawsze. Pomóż mi żyć dla Ciebie jako 
Twoje dziecko. Amen.

Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z 
Bogiem! Jan 3:16
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