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VÝCHODISKÁ PRÍPRAVY 
CHARITATÍVNEHO PRACOVNÍKA POD ĽA PODOBENSTVA 

O MILOSRDNOM SAMARITÁNOVI 

 
Ján Husár 

 

Milosrdenstvo nehľadí na toho, komu dáva. 

sv. Gregor Teológ1 

 

Súčasná spoločenská klíma, najmä jej hospodárske, ekonomické, ale aj 

taxonomické pozadie a smerovanie, má neblahý vplyv na sociálnu situáciu ľudí 

v spoločnosti – spoločnosť je rozbitá na množstvo vrstiev podľa sociálneho statusu, 

názorovej orientácie, národnosti a podobne. Boh si však želá sociálne vyváženú 

a spravodlivú spoločnosť a tak koncipoval aj svoje zákony a prikázania, ktorých 

východiskom je láska, milosrdenstvo a vzájomná pomoc tak, aby každý mal to, čo 

skutočne potrebuje a aby bola zachovaná koncepcia všestranného blaha pre človeka – 

t. j. primerané uspokojenie jeho duchovných i telesných potrieb. Keď pozorne 

nahliadneme do Božieho Zákona daného ľudstvu prostredníctvom proroka Mojžiša, 

zistíme, že svojím cítením je tento zákon najsociálnejší, aký vôbec ľudstvo má.2 

V prvom rade je predsa nie ľudským, no Božím Zákonom a ten nemôže sledovať 

                                                 
1 Pozri ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ: Слово 18, сказанное в похвалу отцу и в путешествие 
матери Нонне... Творения. T. 1. Полное собрание творений святых отцов Церкви и 
церковных писателей в русском переводе (T. 1.). Москва 2007, c. 232. 
2 „Len aby nebolo u teba chudobného! – lebo Hospodin ťa plne požehná v krajine, ktorú ti dá 
Hospodin, tvoj Boh zaujať do dedičného vlastníctva, ale len ak bedlivo budeš poslúchať hlas 
Hospodina, svojho Boha, a snaživo plniť každý príkaz, ktorý ti dnes dávam... Ak by bol niekto 
spomedzi tvojich bratov chudobný..., nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím 
chudobným bratom, ale štedro mu otvor svoju ruku a požičaj mu nadostač toho, v čom má 
nedostatok! Dbaj, aby v tvojom srdci nevznikla podlá myšlienka a aby si si nepomyslel: Blíži sa 
siedmy rok, rok odpustenia dlžôb, aby si sa nedíval bez milosrdenstva na svojho chudobného brata 
a nedal by si mu nič, ten by volal proti tebe k Hospodinovi a na tebe by ostal hriech. Ochotne mu 
daj a nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď mu dáš, lebo pre toto ti bude žehnať Hospodin, tvoj Boh, 
pri každom tvojom diele“ (5Mjž 15, 4–10) (Biblický text citovaný podľa PRUŽINSKÝ, Š., 
HUSÁR, J.: Biblické východiská sociálnej práce. PBF : Prešov 2006, s. 8). 
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výhody len istého spoločenstva, ale prináša absolútnu rovnosť všetkým jedincom 

v spoločnosti. Teda jeho porušovanie prináša do sveta nielen duchovnú, ale aj 

sociálnu nestabilitu a nevyrovnanosť. No hoci bol daný takýto Z8kon, predsa len sa 

už od doby izraelských kráľov začína spoločnosť vyvoleného národa sociálne trieštiť 

a táto sociálna nestabilita a nevyrovnanosť spoločnosti pretrvala až do príchodu Isusa 

Christa, Božieho Syna. V čase Jeho príchodu zaznamenávame niekoľko 

spoločenských vrstiev, národ sa delil politickými či náboženskými predstavami, ale aj 

sociálne. V tej dobe len dve sociálne vrstvy (sadukeji, obchodníci a finančníci)1 boli 

majetné, ostatné  (drobní remeselníci, roľníci, robotníci na cudzej zemi, slobodní aj 

otroci) v podstate živorili alebo boli odkázané na pomoc iných. Práve existencia 

rôznych sociálnych vrstiev v spoločnosti determinuje službu tých, ktorí sa budú 

pokúšať o zmiernenie sociálnych rozdielov medzi sociálnymi vrstvami, budú 

pomáhať navrátiť sa do spoločnosti tým ľuďom, ktorí sa cudzím či vlastným 

pričinením dostali na jej okraj. Práve príchod Isusa Christa do vážnej duchovnej, 

sociálnej, politickej i hospodárskej nestability bol jasným Božím zásahom 

a manifestom Jeho vôle, že si nepraje rozdiely medzi ľuďmi, že každý človek, súc 

Jeho vrcholným stvorením, má právo na dôstojný život, ktorého cieľom bude opäť 

nájsť stratený raj. 

Nielen spoločnosť Izraela v novozákonnej dobe, ale každá spoločnosť aj 

v súčasnosti pociťuje dôsledok hriešnosti človeka. Je zarážajúce, akým spôsobom 

ľudia zabudli na zákony, ktoré im boli prirodzené a obrátili svoju náklonnosť na 

neprirodzené konanie ospravedlňujúc to všetkými možnými spôsobmi. Takto 

v každej spoločnosti, a aj v tej našej, vidíme sociálnu nerovnosť, ba až priepasti, ktoré 

vzďaľujú jedného človeka od druhého, čo je v úplnom protiklade s učením Christa 

a Jeho Evanjelia. Práve úlohou charitatívneho a aj sociálneho pracovníka v dnešnej 

dobe – či už ide o terénneho pracovníka alebo pracujúceho administratívne – je 

nachádzať a pomáhať odstraňovať príčiny negatívnych sociálnych javov, 

                                                 
1 Pozri PRUŽINSKÝ, Š., HUSÁR, J.: Biblické východiská sociálnej práce. PBF : Prešov 2006, s. 
60–61. 
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predchádzať ich vzniku, včas identifikovať potrebu pomoci u klienta sociálnej 

a charitatívnej práce, pozitívne na neho pôsobiť, aby participoval na odstránení 

svojho sociálneho problému, povzbudzovať ho k správnemu hodnotovému rebríčku 

a postojom, či pomáhať klientovi s jeho opätovným zapojením sa do spoločnosti 

a spoločenského diania. 

Je veľmi dobré, ak za svoje primárne východisko pri príprave na svoje budúce 

poslanie vezme študent sociálnej práce evanjeliové učenie, ktorého nositeľkou je 

Christova Cirkev. Veď „sociálna a charitatívna služba je jednou zo základných 

prejavov života Christovej Cirkvi.“1 Niet lepšieho východiska pre prípravu budúceho 

sociálneho pracovníka, pretože pomoc blížnemu je priamym napĺňaním Christových 

slov o milovaní blížneho2, ktoré sa majú realizovať práve vo všestrannej pomoci 

človeku ako Božiemu stvoreniu. Preto základným východiskom pre prípravu 

sociálnych a charitatívnych pracovníkov, ak majú mať správny pohľad na klienta 

sociálnej a charitatívnej práce a správnu motiváciu k jej vykonávaniu, musí byť 

učenie Svätého Písma, ktoré je základom pre pravoslávnu kresťanskú teológiu - 

antropológiu, sociológiu až po eschatológiu. Sociálna služba blížnemu tak dostáva 

nový a nenahraditeľný rozmer a perspektívu večnosti, ktorá otvára nové možnosti pri 

práci s klientom sociálnej a charitatívnej práce.  

„Láska je hlavnou cnosťou kresťanskej viery,“3 no viera bez skutkov 

milosrdenstva je zbytočná a mŕtva.4 Prejavovanie ochoty pomôcť nemôže byť iba 

z povinnosti, ľútosti, súcitu, slušnosti či spoločenskej akceptovateľnosti, no 

predovšetkým z vlastného presvedčenia založeného na láske k blížnemu. Takto by 

mal postupovať každý, kto sa chce nazývať menom kresťan.  

V dielach svätých Otcov často nachádzame názory, ktorými nás upozorňujú, že 

Cirkev je nemocnicou pre chorých, že sa v nej uskutočňuje uzdravovací proces – 
                                                 
1 GERKA, M.: Osobnosť kresťanského pracovníka charitatívnej a sociálnej služby. In: Pravoslávny 
teologický zborník XXXV/20. PBF : Prešov 2009, s. 5. 
2 Mt 22, 37–39. 
3 ZOZUĽAK, J.: Slovo na úvod. In: Sociálna a duchovná revue 1,  roč. I/2010. PBF : Prešov 2010, 
s. 2. 
4 Jak 2, 17. 
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terapia, liečenie, ktorého cieľom je úplné vyliečenie človeka zraneného hriechom 

a ťažko pokúšaného  diablom i vlastným egom. Isus Christos je v nej prvým 

filantropom a prvým a jediným Lekárom. Jeho ľudomilnosť je dôsledkom lásky 

Boha, ktorý, zoberúc na seba podobu služobníka,1 prišiel poslúžiť ľuďom, prejaviť im 

dokonalé milosrdenstvo a povolať ich späť do Božieho kráľovstva. Práve z Jeho slov, 

ktoré sú pre človeka prameňom živej vody, máme možnosť dennodenne čerpať 

a poúčať sa, aby sme správne pochopili skutočnú lásku k blížnemu a správne sa 

pripravili na jej prejavovanie. 

  Pre správnu prípravu charitatívneho i sociálneho pracovníka môžu poslúžiť aj 

východiská vyplývajúce z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi2, ktorým Christos 

na svojej ceste do Jeruzalema odpovedal na pokušiteľskú otázku istého farizeja. Toto 

podobenstvo nám dáva jasnú odpoveď na zásady pri práci s človekom, preto 

uvedieme jeho posolstvo čo najpodrobnejšie. Najprv však objasníme biblicko-

teologické posolstvo tohto podobenstva a pokúsime sa ho aplikovať do východísk, 

ktoré považujeme za nevyhnutné pri príprave budúceho sociálneho a charitatívneho 

pracovníka.  

                                                 
1 Flp 2, 7. 
2 Lk 10, 25–37: 25Vtedy vstal nejaký zákonník, aby Ho pokúšal a povedal: „U čiteľ, čo mám robiť, 
aby som zdedil večný život?“ 26On mu nato povedal: „A čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš? 
27On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, 
celou svojou silou, celou svojou mysľou, a svojho blížneho ako seba samého!“ 28Povedal mu teda: 
„Správne si odpovedal. To konaj a budeš žiť!“ 29Ale on, aby sa ospravedlnil, povedal Isusovi: „A 
kto je môj blížny?“ 30Na to mu Isus povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a 
padol do rúk zbojníkov, ktorí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. 31Náhodou šiel 
tou istou cestou nejaký kňaz, no keď ho zazrel, obišiel ho. 32Podobne aj levita, keď prišiel na toto 
miesto a videl ho, obišiel ho. 33No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo 
mu ho ľúto. 34I pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno, a obviazal mu ich. Potom ho vyložil 
na svoje dobytčia, zaviezol ho do hostinca a postaral sa o neho. 35Na druhý deň, majúc v úmysle 
odísť, vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oňho; a ak naň vynaložíš viac, 
zaplatím ti to, keď sa vrátim. 36Kto z tých troch, podľa teba, bol blížnym tomu, čo padol do rúk 
zbojníkov?“ 37On nato povedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ I povedal mu Isus: „Choď 
a rob podobne!“ (Biblický text citovaný podľa PRUŽINSKÝ, Š.: Evanjelium podľa Lukáša 3/1. 
PBF : Prešov 2005, s. 343-344.). 
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Svätý Ján Zlatoústy1 pri rozbore podobenstva o milosrdnom Samaritánovi 

poukázal na terapeutickú funkciu Cirkvi, ktorá lieči poranených hriechom duchov-

nými poučeniami2 – slovami prorokov a učením Evanjelia a každému udeľuje dary, 

ktoré ho uzdravujú a privádzajú späť do raja. Apoštol Pavol hovorí: „či neviete, že tí, 

čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostane (víťaznú) cenu?“3 

V tomto podobenstve „bežali“ traja – kňaz, levita a Samaritán. No len posledne 

menovaný dostal odmenu. Bez námahy predbehol tých, čo šli pred ním. To, čo 

nevykonali znalí zákona, to úspešne urobil cudzinec. Kňaz aj levita videli vo svojom 

súkmeňovcovi nebezpečenstvo, dostali strach a tak zatvorili svoje súcitné srdce, 

zatvorili svoje oči, prešli pomimo akoby mŕtveho človeka (a nie živého človeka, 

ktorý potreboval ich pomoc!), teda prešli pomimo podobne, ako nemilosrdný boháč, 

ktorý obchádzal biedneho Lazara, ležiaceho pred jeho dverami. Neveriaci Samaritán 

sa však ukázal viac veriacim ako obaja Židia, zabudol, t. j. odložil svoje povinnosti 

a utešil neznámeho človeka, zabudol, t. j. nehľadel na svoje vlastné potreby 

a poponáhľal sa, pousiloval sa postarať sa o raneného a hoci nepoznal Zákon, 

dokonale ho naplnil – vykonal všetko podľa Zákona. Takto nám opäť potvrdil slová 

apoštola Pavla, ktorý hovorí: „Keď teda pohania, ktorí nemajú Zákon, od prírody 

robia, čo Zákon požaduje, hoci taký Zákon nemajú, sami sú si Zákonom. Oni 

dokazujú, že to, čo je podľa Zákona, majú zapísané vo svojich srdciach, čo im 

dosvedčuje zároveň aj ich svedomie aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú 

alebo i obraňujú.“4  

                                                 
1 pozri ИОАНН ЗЛАТОУСТ: Беседа на притчу в Евангелии Луки, в которой говорится: 
человек некий схождаше, в разбойники впаде (Лк 10, 30). Творения. Том Х. Свято-Успенская 
Почаевская Лавра 2005, с. 962–965. Pozri tiež ИОАНН ЗЛАТОУСТ: Беседа на притчу о 
впадшем в разбойники. Творения. Том ХI. Свято-Успенская Почаевская Лавра 2005, с. 997–
1002. 
2 pozri ZOZUĽAKOVÁ, V.: Úloha sociálnej pedagogiky a kresťanskej sociálnej pedagogiky v 
oblasti sociálno-charitatívnej služby. In: Sociálna a duchovná revue 1,  roč. I/2010. PBF : Prešov 
2010, s. 29. Pozri tiež VLACHOS, H.: Pravoslavná spiritualita. Prešov 2006, s. 22–24. 
3 1Kor 9, 24. 
4 Rim 2, 14–15. 
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Podobenstvo nám opisuje príbeh neznámeho židovského pocestného, ktorý 

putoval z Jeruzalema do Jericha a ktorého na tejto ceste prepadli zbojníci. Tí ho 

ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Tou istou cestou išli potom 

jednotlivo traja ľudia, ktorí mohli ranenému pomôcť, no milosrdenstvo prejavil až ten 

posledný. Nepomohol ani kňaz, ani levita, až cudzinec Samaritán. Ten sa nielenže 

zastavil pri ranenom, ale úplne sa o neho postaral a dokonca prisľúbil preukázať 

pomoc aj neskôr, keď sa bude vracať späť zo svojej cesty. Na ten čas raneného uložil 

do hostinca, kde vyplatil všetko, čo považoval za dostatočné za starostlivosť 

hostinského počas jeho neprítomnosti.1 Čo v tomto príbehu predstavuje Jeruzalem, čo 

predstavuje Jericho, koho predstavuje pocestný človek, ktorý padol do rúk 

zbojníkom, koho predstavujú zbojníci, ktorých nečakane stretol, čo predstavuje odev, 

ktorý mu vzali, čo predstavujú rany, ktoré mu spôsobili, prečo odišli a nechali ho 

polomŕtveho, koho predstavuje kňaz, koho levita, koho predstavuje Samaritán, čo 

predstavujú olej, víno a obväzy, čo predstavuje dobytok, na ktorý bol ranený 

vysadený, koho predstavujú hostinec a hostinský, čo predstavujú dva denáre, čo 

predstavujú výdavky navyše, ktoré Samaritán sľúbil doplatiť a čo predstavuje jeho 

návrat? 

V krátkosti objasníme spomínané pojmy2. Jeruzalem predstavuje raj, taktiež 

nebeský poriadok života a Božiu múdrosť. Jericho predstavuje tento svet, ťažký život 

v ňom, pozemský príbytok človeka plný útrap, starostí, plaču a námahy a aj úskalia, 

ktoré človeka môžu v jeho živote postretnúť. Pocestný človek, ktorý šiel z Jeruzalema 

do Jericha predstavuje praotca Adama, ktorý po vyhnaní z raja odišiel do Jericha, t. j. 

do tohto sveta. Pod obrazom Adama však máme rozumieť každého človeka, ktorý sa 

narodí na tento svet a znáša dôsledky prarodičovského hriechu. Adam, prv než 

zhrešil, bol múdrym a žil rajským poriadkom života – bol v nebeskom Jeruzaleme. 

No porušil prikázanie neposlušnosťou a nebeskú múdrosť stratil. Prv žil ako anjeli, 

                                                 
1 pozri Lk 10, 30–35. 
2 Objasnenie podobenstva uvádzame podľa svätého Jána Zlatoústeho  (pozri pozn. pod čiarou č. 10) 
a vladyku Nikolaja Srbského – ВЕЛИМИРОВИЧ, Н.: Беседа на Евангелие о милосердном 
Самарянине. Беседы. Свято-Успенская Почаевская Лавра 2008, с. 231–242. 
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mal slobodný vstup do nebeského mesta, prebýval v súlade s Božími prikázaniami 

a preto ho nikto neporazil, nikto nad ním nezvíťazil, nikto mu nespôsoboval rany. 

Keď však neposlúchol Boha a nezachoval Jeho prikázania, keď sa nechal podviesť 

hadom, vtedy zišiel do Jericha, t. j. prišiel do tohto sveta a začal konať a myslieť 

pozemsky. Zostúpenie z Jeruzalema do Jericha je rovnaké ako zostúpenie 

z nebeského života k životu podľa diablových rád – hriešnemu. No kto zachováva 

Božie prikázania, ten žije akoby na nebesiach, ako o tom hovorí apoštol Pavol: „Ale 

naša otčina je v nebesiach.“1 A tak zostúpil Adam zo slávy k životu bez slávy, z raja 

dobrôt na zem zarastenú tŕním, odstúpil od života k smrti. Vzdialil sa od 

spravodlivosti, ktorá panovala v raji, od svätosti vlastnej Nebu a prišiel do Jericha,  

t. j. upadol do neposlušnosti, do smrti spôsobenej hriechom. 

 Keď Adam (každý človek) prišiel na zem, prepadli ho zbojníci, t. j. zlí a krutí 

démoni. Oni mu vzali jeho odev nesmrteľnosti, ktorý vlastnil do doby, kým zhrešil 

a obliekli ho do figového lístia.2 Prečo do figového lístia? Pretože je drsné a horké, čo 

symbolizuje, že po páde do jeho života prišla námaha pri práci a mnohé horkosti 

a životné útrapy.  Pod cestou z Jeruzalema do Jericha tu máme rozumieť terajší život, 

prechádzajúc po nej bol Adam vystavený útokom zbojníkov (démonov, služobníkov 

diabla), bol nimi doráňaný a okradnutý. O čo všetko prišiel vďaka zbojníkom? 

O odev viery, zbožnosti, bázne pred Bohom, poslušnosti, priateľstva s anjelmi, 

nekončiacej slávy, spoločenstva s Christom, rajských dobrôt, nebeského života. 

Namiesto toho ho odeli do rán, t. j. zaodeli ho do hriechov. Hriech zjazvuje človeka, 

spôsobuje mu rozklad a skazu. Toto potvrdzuje aj prorok Dávid slovami: „Začali 

smrdieť a hniť moje rany kvôli mojej nerozumnosti.“3 Takéto smradľavé a hnijúce 

jazvy a rany spôsobuje každý hriech. Adam bol zranený kvôli svojej neposlušnosti, 

znášal údery kvôli porušeniu Zákona, ako o tom hovorí prorok slovami: „Zjazvený 

                                                 
1 Flp 3, 20. 
2 Pozri ИОАНН ЗЛАТОУСТ: Беседа на притчу в Евангелии Луки, в которой говорится: 
человек некий схождаше, в разбойники впаде (Лк 10, 30), cit. dielo, s. 963. 
3 Ž 37, 6. 
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som bol ako tráva a vyschlo moje srdce, pretože som zabudol zjesť môj chlieb,“1 t. j. 

zachovávať Božie prikázanie. Zbojníci nechali pocestného polomŕtveho, opustili ho, 

no nie preto, že by ho nechceli zabiť, no preto, že to nedopustil Boh. Boh predsa 

nechce smrť pre hriešnika, no jeho pokánie a aby zostal živým. 

Potom šiel tou istou cestou nejaký kňaz. Treba si povšimnúť, že sa tu nehovorí 

o náhodnej ceste kňaza, ale zo zvesti vyplýva, že sa to dialo plne v súlade s Božou 

vôľou. Nie náhoda zaviedla kňaza na to miesto, ale Božia prozreteľnosť. Pre kňaza to 

bola skúška jeho milosrdenstva, no neprejavil ho a keď raneného zazrel, obišiel ho. 

Tak isto urobil aj levita. Koho predstavuje kňaz a koho levita? Kňaz predstavuje 

Mojžišov zákon a levita prorocké slovo. Obaja predstavujú obdobie Starého Zákona. 

Zákon aj slovo prorokov v súlade s Božou vôľou prišli k ľuďom, aby sa postarali 

o ranených, no nemohli (nemali moc) ich vyliečiť, a tak akoby prešli pomimo. 

Nemali totiž všetky prostriedky liečby a boli len predobrazom skutočného lekára 

a liekov proti hriechu. Pod kňazom teda môžeme rozumieť prorokov Mojžiša 

a Árona, čo sa potvrdzuje slovami Dávida: „Mojžiš a Áron sú medzi jeho kňazmi 

a Samuel medzi prizývajúcimi Jeho meno“2 a pod levitom všetkých starozákonných 

prorokov, ktorí sa, prichádzajúc k národu so slovom útechy i hrozbami Božích 

dopustení, pokúšali nastaviť národ na spravodlivú cestu. No ani Mojžiš svojím 

zákonom, ani proroci svojimi zázrakmi nevyliečili Adamove rany. Nikto z nich ho 

nezdvihol, nikto mu späť nedaroval život, nikto ho neoslobodil od smrti, nikto mu 

nepreviazal rany hriechu. Prečo? Lebo aj oni sami boli pod mocou hriechu. Ak sa 

vďaka svojmu spravodlivému životu stali Bohu príjemnými, no kvôli tomu, že boli 

s Adamom zviazaní jednotou prirodzenosti, nemohli vytrhnúť (vyliečiť) svojho 

predka (a každého jeho potomka) z hlbočiny hriechu. Kňaz, predstavujúc Zákon, 

nepomohol chorému človeku, pretože úlohou Zákona bolo odhaliť, identifikovať 

hriech, ale nevedel ho vyliečiť – hriešnika vydelil mimo spoločenstva, často aj zabil, 

aby sa hriech nešíril ďalej. Dokázal liečiť len malé rany, ktoré spôsobil človek 

                                                 
1 Ž 101, 5. 
2 Ž 98, 6. 
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človeku, no rany spôsobené samotnými démonmi už liečiť nevedel. Preto kňaz len 

pozrel na chorého človeka a prešiel pomimo neho. Zákon sám poukazoval, že 

skutočný lekár a liek nie je na zemi, ale na nebi. Levita urobil to isté, no na rozdiel od 

kňaza aspoň podišiel k chorému tak, ako kedysi proroci prichádzali priamo 

k hriešnikovi, usvedčovali ho z hriechu, ale aj utešili prísľubom Mesiáša, ktorý je 

skutočným Lekárom. Teda aj oni nevedeli hriech vyliečiť a tak prešli pomimo. No 

potom prišiel pravý Lekár. 

Tým lekárom bol milosrdný Samaritán, ktorý predstavuje Isusa Christa, ochrancu 

našich duší. Prečo sa tu Christos nazýva Samaritánom? Pretože najmä jeruzalemskí 

Židia považovali Samaritánov za najhorších bezbožníkov. Boli voči nim nepriateľsky 

naladení. Neprechádzali cez ich mestá a dediny, nezhovárali sa s nimi, dokonca nimi 

opovrhovali. No Christos často vyzdvihol Samaritánov – iba Samaritán poďakoval, tu 

je milosrdný, žena Samaritánka prijala Christa ako Mesiáša a s radosťou to išla 

oznámiť ostatným. Christos často prechádzal cez samaritánske mestá a dediny, 

pretože cez ne chodil do Jeruzalema a späť do galilejského Nazareta. Samaritáni 

Christa považovali za Žida, no Židia Ho považovali za ešte menej než Samaritánov, 

pretože jedol a pil s hriešnikmi, v ich očiach často porušoval Zákon (napr. o sobote), 

pretože často sám hovoril, že prišiel kvôli hriešnikom, a nie kvôli spravodlivým, za 

ktorých sa zákonníci a farizeji najviac považovali. Dokonca Ho aj priamo nazvali 

Samaritánom, čím Ho chceli v očiach ľudí ponížiť.1 Christos sa tu nazýva 

Samaritánom aj kvôli láske k hriešnikom. Samaritán totiž vtedy znamenalo to isté, čo 

hriešnik. Nazýva sa Samaritánom aj preto, aby nás naučil, že Božia sila sa 

neprejavuje cez významných či slávnych tohto sveta, ale práve cez malých, ktorých 

tento svet prehliada. Tak z rybárov urobil apoštolov, z hriešnikov svojich učeníkov – 

povolal neučených, aby premohli múdrych, povolal slabých, aby premohli silných.2 

Veľké v očiach ľudí býva malým v Božích očiach a naopak. 

                                                 
1 Pozri Jn 8, 48. 
2 Pozri 1Kor 1, 27. 
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Tento Samaritán urobil pre chorého všetko, čo bolo možné. Plnosť jeho 

starostlivosti potvrdzuje evanjelista desiatimi činnosťami, ktoré pre raneného 

Samaritán urobil. V Písme je číslo desať považované za plnosť, čo potvrdzuje 

napríklad počet prikázaní daných Mojžišovi na hore Sinaj (Dekalóg). Samaritán 

uvidelI toho človeka ako kňaz, prišielII k nemu ako levita, no len on sa nad ním 

zľutoval a pomohol mu. Urobil teda omnoho viac než prví dvaja. ZľutovalIII  sa nad 

zraneným človekom, no neskončil pri ľútosti a súcite, no prejavil svoj súcit tým, že 

mu na rany nalialIV olej a víno, potom ich obviazalV, posadilVI ho na svojho osla, 

previezolVII  do hostinca, postaralVIII  sa o neho, zaplatilIX hostinskému a prisľúbilX aj 

budúcu pomoc pri liečbe aj platení, ak bude treba. Teda nebeský Lekár – Isus 

Christos, urobil omnoho viac. Urobil pre človeka všetko a takto nám ukázal plnosť 

lásky aj starostlivosti o nás a naše uzdravenie z jaziev hriechu. Raneného človeka 

ošetril, no nenechal ho pri ceste, to by bola neúplná pomoc. Raneného priviezol do 

hostinca, no potom hneď neodišiel, pretože majiteľ hostinca by povedal, že dotyčný 

nemá prostriedky na to, aby mohol u neho bývať, jesť a uzdraviť sa a preto by ho 

vyhodil na ulicu. A tak dopredu zaplatil všetko potrebné za starostlivosť o raneného 

človeka. Tu by sa asi skončila starostlivosť aj toho najmilosrdnejšieho človeka. No 

Boh robí ešte viac. Dáva prísľub budúcej starostlivosti o chorého, prisľubuje vrátiť 

sa, aby ho mohol navštíviť a opäť zaplatiť, ak by to bolo potrebné. To je plnosť 

milosrdenstva. Toto nie je pozemské, ale nebeské milosrdenstvo. Toto je obraz 

Christovho milosrdenstva k nám ľuďom. 

Čo predstavujú obväzy, olej a víno? Obväzy sú prikázania Isusa Christa, olej – 

Myropomazanie, víno – Eucharistia. Týmito tromi sa liečia naše duchovné rany. 

Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že Samaritán zmiešal olej s vínom a potom ošetril 

raneného. Pod zmiešaním oleja a vína chápe zjednotenie Božieho a ľudského 

v Christovi, tiež zjednotenie milosti a spásy, ktoré viedli k záchrane človeka. 

Rozumie tu tiež aj zjednotenie Svätého Ducha s Christovou krvou, ktorými opäť 

oživil človeka. Pod olejom a vínom Zlatoústy chápe ešte slová útechy (jemnosť oleja) 
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a slová karhania (sila vína), ktorými sa Christos snažil o záchranu človeka.1 To 

potvrdzuje aj apoštol Pavol slovami: „Káž slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, 

karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a poúčaním.“2 

Samaritán posadil raneného na svoj dobytok a priviezol ho do hostinca. 

Dobytkom nazval Christos svoje telo, ktoré prijal kvôli nám od najčistejšej Panny. 

Christos prijal našu prirodzenosť na svoje plecia a pozdvihol ju k svojmu Otcovi na 

nebesá. Nepriniesol Otcovi niečo drahocenné a vzácne, priniesol mu to najvzácnejšie 

– uzdraveného raneného človeka. Vzal na seba naše hriechy, všetky naše choroby 

pretrpel.3 Potom raneného priviezol do hostinca, pod ktorým nám predstavuje svoju 

Cirkev. Keď vstúpili dnu, Samaritán sa o všetko postaral. Pokým neodchádzal, zvesť 

nehovorí o hostinskom, pretože Christos je prvý, ktorý sa stará o každého. Cirkev 

bola založená ešte počas pozemského života Spasiteľa, pretože Samaritán (Christos) 

priviezol raneného do hostinca (Cirkvi) a postaral sa o neho. Christos je zakladateľom 

Cirkvi a prvý, ktorý sa v nej namáhal. No keď odchádzal (keď sa čas Jeho 

pozemského života naplnil), evanjelista spomína hostinského, pod ktorým nám 

predstavuje apoštolov a ich nasledovníkov (biskupov, kňazov a ostatných 

pracovníkov Christovej Cirkvi), ktorí sa majú postarať o zverený veriaci národ od 

Christovho vznesenia sa na nebo až po Jeho druhý príchod. Zlatoústy pod hostinským 

rozumie priamo apoštola Pavla, ktorého nazýva popredným apoštolom, čelom Cirkvi 

z pohanov.4 Hostinskému dal dva denáre, t. j. dva Zákony, podľa ktorých sa má riadiť 

život v Jeho Cirkvi. Môžeme tým rozumieť Starý (slovo prorokov) a Nový Zákon 

(Evanjelium), Písmo a Tradíciu, prikázanie lásky k Bohu a lásky k blížnemu alebo 

milosť a pravdu. Vladyka Nikolaj Velimirovič tu hovorí o Božej a ľudskej 

prirodzenosti Isusa Christa, ktorými slúžil človeku a o Tele a Krvi Christovej ako 

                                                 
1 Pozri ИОАНН ЗЛАТОУСТ: Беседа на притчу о впадшем в разбойники, cit. dielo, s. 1000. 
2 2Tim 4, 2. 
3 Pozri Iz 53, 4. 
4 Pozri ИОАНН ЗЛАТОУСТ: Беседа на притчу в Евангелии Луки, в которой говорится: 
человек некий схождаше, в разбойники впаде (Лк 10, 30), cit. dielo, s. 964. 
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pokrme, ktorý zahladí každú ranu, vylieči každý chorobu (hriech).1 V každom 

prípade Christos dal hostinskému všetko, čo potreboval, aby úspešne dokončil 

liečenie raneného človeka a urobil ho hodným večného života. 

Samaritán nakoniec prisľúbil opätovný príchod a vyplatenie ďalších výdavkov, 

ktoré bolo potrebné vynaložiť na uzdravenie raneného. Tým výdavkom navyše, ktorý 

Christos odmení (vyplatí pri návrate) je naša námaha2 pri uzdravovaní chorého 

človeka. Hoc nám Boh dal všetky prostriedky k liečbe, povolal aj tých, ktorí budú 

hľadať stratené, zháňať do jedného stáda, strážiť pred vlkmi, kŕmiť na pastvinách 

a vovádzať do nebeského košiara. K tejto námahe je povolaný každý kresťan, pretože 

stratených, chorých a zblúdilých, ktorí potrebujú našu pomoc je mnoho. Návrat 

Samaritána označuje druhý príchod Isusa Christa, no nebude už milosrdným 

Samaritánom, no spravodlivým Sudcom. 

Na jednotlivých osobách a udalostiach z podobenstva vyvodíme základné 

východiská, ktoré by mali byť súčasťou prípravy, najmä v osobnostnej rovine, 

každého charitatívneho i sociálneho pracovníka. 

1. Každý človek je pocestným, ktorého počas putovania (života) môžu postretnúť 

ťažkosti, s ktorými si nebude vedieť poradiť sám a pre ktoré bude musieť vyhľadať 

pomoc. Každý človek sa teda môže ocitnúť v situácii, o ktorej podobenstvo hovorí 

ako o zostúpení z Jeruzalema do Jericha, od bezstarostnosti k starostiam. Každý 

charitatívny pracovník by si mal preto v prvom rade uvedomiť, že problémy môže 

mať skutočne každý a mal by byť teda pripravený pomôcť každému a kedykoľvek.  

2. Zlodejmi z podobenstva môžeme chápať všetky zložité a nepríjemné okolnosti, 

ktoré môžu človeka postretnúť a kvôli ktorým sa ocitne v životných problémoch. 

Každý charitatívny pracovník by si mal preto uvedomiť, že musí dobre poznať 

spoločenské dianie, aktuálne spoločenské problémy, najväčšie riziká a faktory, ktoré 

                                                 
1 ВЕЛИМИРОВИЧ, Н.: Беседа на Евангелие о милосердном Самарянине, cit. dielo, s. 238–239. 
2 Pozri 2Kor 14, 15: „Ja však veľmi rád vynaložím všetko, aj seba samého vydám za vaše duše...“; 
pozri tiež 1Kor 9, 22; Rim 12, 1. 
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podmieňujú vznik negatívnych sociálnych javov, aby im vedel predchádzať alebo 

znižovať ich dopad na klienta. 

3. Charitatívny pracovník by mal byť pripravený pomôcť vždy. Hovoríme o 

bezprostrednosti, t. j. neodkladaniu pomoci blížnemu, aby sa charitatívny pracovník 

nestal podobným kňazovi a levitovi, ktorí človeka obišli, no Samaritánovi, ktorý 

odložil všetky svoje povinnosti a zámery a neváhal ranenému človeku bezprostredne 

pomôcť. Bezprostredná pomoc často zmierňuje dopady na človeka (telo aj dušu), 

ktorý sa ocitol v ťažkostiach. 

4. Charitatívny pracovník by mal mať na pamäti, že nie každý človek, ktorý 

potrebuje pomoc, ju sám dokáže nájsť a požiadať o ňu a že je to práve on, kto môže 

svojím pozorným pozorovaním okolia identifikovať takéhoto človeka a poskytnúť 

mu pomoc. To je v podobenstve vyjadrené slovami: pristúpil k nemu.1 Pozorným 

pozorovaním môže charitatívny pracovník často predísť situáciám, kedy jeho pomoc 

príde neskoro, prípadne bude menej účinná, než keby bola poskytnutá skôr. 

5. Charitatívny pracovník by si mal taktiež uvedomiť, že človek, ktorý potrebuje 

pomoc, nemusí túto pomoc vyhľadať a požiadať o ňu sám, pretože sa za svoj stav 

hanbí, pretože by stratil zvyšok svojej dôstojnosti alebo nechce byť svojmu okoliu na 

ťarchu a podobne. A napokon, človek sužovaný problémami často krát už ani 

nevládze vyhľadať pomoc. To sa v podobenstve vyjadruje slovami: ozbíjali ho, 

doráňali, nechali ho polomŕtveho,2 výsledkom čoho bola jeho nahota a hlboké rany 

nielen na tele. Základným princípom práce charitatívneho pracovníka je, aby 

takéhoto človeka ešte viac neponižoval, zbytočne ho nevystavoval situáciám, 

v ktorých by sa mohol cítiť menejcenne alebo úplne odkázaný bez svetla nádeje na 

pozitívnu zmenu. Prejavenie empatie je dobrým začiatkom pri práci s každým 

núdznym človekom. 

6. Pomoc zo strany charitatívneho pracovníka musí byť poskytnutá každému, kto 

pomoc potrebuje. Nerozhoduje pritom vek, pohlavie, národnosť, vierovyznanie, 

                                                 
1 Pozri Lk 10, 34. 
2 Pozri Lk 10, 30. 
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spoločenské postavenie či čokoľvek iné. Ani Samaritán z podobenstva nehľadel na 

to, že pomáha úplne neznámemu človeku, že dokonca pomáha nepriateľovi, členovi 

národa, ktorý jeho národom opovrhuje. Pomoc nemôže byť závislá od toho, komu je 

poskytovaná a charitatívny pracovník nesmie hľadieť „na tvár“ núdzneho, ktorému 

pomáha. 

7. Pomoc zo strany charitatívneho pracovníka musí byť poskytnutá nezištne. 

Očakávanie odmeny je v rozpore s učením Evanjelia o pomoci blížnemu. Stačí si 

spomenúť na atribúty (vlastnosti) lásky v učení apoštola Pavla, ktorý hovorí, že 

skutočná láska (teda aj láska k blížnemu v praktickej podobe) má byť vyvážená, 

duchovná... a nezištná.1 Samotná láska má priviesť človeka k tomu, aby sa nezištne 

zaujímal o potreby iných a pomáhal ich vyriešiť. V samotnom podobenstve sa taktiež 

vôbec nespomína odmena pre Samaritána, teda v ňom môžeme vidieť príklad 

skutočnej nezištnej pomoci blížnemu. Dokonca, podľa podobenstva ešte aj zaplatil za 

starostlivosť v hostinci a teda namiesto zisku, prišiel, mohlo by sa zdať, aj o to, čo 

bolo jeho. A nakoniec prisľúbil uhradiť aj ďalšie výdavky, ktoré by bolo potrebné. 

Môžeme povedať, že Samaritán nezištne venoval ranenému človeku nielen svoje 

peniaze, venoval mu nielen svoje veci (olej, víno, obväzy), ale aj svoj čas, ktorý 

mohol využiť pre vlastné zámery. Ak človek očakáva odmenu a motívom jeho 

konania je zisk (finančný či morálny), nemôžeme hovoriť o milosrdenstve a vlastne 

ani o pomoci. Netreba zabúdať, že milosrdných ľudí, ktorí nezištne pomáhajú iným, 

nazýva Christos blaženými.2 

8. Pomoc zo strany charitatívneho pracovníka musí byť poskytnutá komplexne. 

Čiastočné riešenia problémov zvyčajne nevedú k definitívnemu odstráneniu príčin 

problému, len k jeho odloženiu na neskôr, kedy však už môže dôjsť k ešte väčším 

škodám po duchovnej, duševnej i fyzickej stránke. Poskytovanie komplexnej pomoci 

by malo byť jednou z hlavných zásad práce charitatívneho pracovníka. 

V podobenstve na túto komplexnú pomoc poukazujú činnosti, ktoré vykonal 

                                                 
1 Pozri 1 Kor 13, 1–7. 
2 Mt 5, 7. 
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Samaritán pre raneného človeka. Týchto činností bolo desať (uvidel ho, zľutoval sa 

nad ním, pristúpil k nemu, nalial na rany olej a víno, obviazal rany, vyložil na osla, 

zaviezol do hostinca, postaral sa o neho, zaplatil za starostlivosť a prisľúbil ďalšiu 

pomoc).1 Teda úlohou charitatívneho i sociálneho pracovníka je identifikovať potrebu 

pomoci (uvidieť), prejaviť ochotu pomôcť (zľutovať sa), byť otvorený (empatický) 

voči potrebám núdzneho človeka (pristúpiť k nemu), použiť všetky dostupné 

prostriedky na pomoc (ošetriť rany, obviazať, posadiť, zaplatiť), nasmerovať na 

ďalšie možnosti pri odstraňovaní jeho problému (zaviesť a postarať sa) 

a neodmietnuť poskytnutie ďalšej pomoci, ak bude potrebné (prísľub ďalšej pomoci). 

9. Pomoc zo strany charitatívneho pracovníka musí byť poskytovaná, ak je to 

potrebné, dlhodobo. Tu si treba uvedomiť, že mnohé problémy dnešných ľudí 

nevznikali zo dňa na deň (hoci sú aj také – neočakávané, nepredvídateľné), ale často 

krát postupne a s narastajúcou intenzitou, preto si mnohé vyžadujú dlhodobejšiu 

pozornosť charitatívneho či sociálneho pracovníka. Vhodná je pri tom znalosť 

základných psychologických metód a postupov, ktoré veľmi uľahčia prácu s ľuďmi 

v núdzi. Z podobenstva vyplýva aj toto východisko pri poskytovaní pomoci, pretože 

Samaritán, po tom, čo venoval ranenému dostatok času a priviezol ho až do rúk 

ďalšieho opatrovateľa, prisľúbil ďalšiu pomoc v prípade potreby. Teda neukončil 

starostlivosť o raneného svojím odchodom, naopak, prisľúbil návrat a ďalšiu 

starostlivosť. 

10. Pomoc zo strany charitatívneho pracovníka musí byť poskytnutá všestranne,  

t. j. pre dušu aj telo človeka. Chybou mnohých charitatívnych a sociálnych 

pracovníkov (ale aj iných profesií, kde je podstatou kontakt s ľuďmi) je, že pomoc 

človeku ohraničujú na pomoc pre telo, t. j. upriamujú svoju pomoc na materiálne 

statky či peniaze. No dnešná doba si vyžaduje aj pomoc pre dušu, keďže človek 

s problémami je vystavený psychickej záťaži, upadá do depresií, až siaha na nie 

normálne prostriedky odstránenia svojho problému (samovražda a pod.). 

Z praktických skúseností napríklad lekárov vieme, že medikamentózna liečba musí 
                                                 
1 Pozri Lk 10, 33–35. 
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byť podporená aj liečbou slova a pozitívneho prístupu z oboch strán, iba vtedy je 

účinná, resp. účinnejšia. Všestrannosť pomoci môžeme v podobenstve vidieť 

v ošetrení rán olejom zmiešaným s vínom – služba telu a obviazaním rán obväzmi – 

služba duši, keďže podľa výkladu svätých Otcov máme pod obväzmi rozumieť 

prikázania Isusa Christa, t. j. Jeho spásonosné slová. 

11. Jedinečnosťou charitatívneho aj sociálneho pracovníka, ktorého príprava 

prebehla na základe kresťanských východísk a  hodnôt, je jeho modlitba. Základnou 

osobnostnou vlastnosťou každého takéhoto charitatívneho pracovníka by mal byť 

modlitebný život. Popri fyzickej, finančnej či poradenskej pomoci je nevyhnutné, aby 

sa za svojich klientov modlil, čím klientovi prejavuje ešte väčšie milosrdenstvo 

a pomoc. Modlitbu, ako formu pomoci, vyjadruje v podobenstve pozdvihnutie 

raneného a jeho vysadenie na chrbát zvieraťa (Christových pliec). Modlitba za 

blížneho je modlitbou najkrajšou a Bohu najpríjemnejšou. Taká modlitba odpútava 

od zeme a dáva krídla duši, ktorá tak slobodne môže vystupovať k nebu. 

Pozdvihnutie raneného Samaritánom zo zeme do výšky je symbolom modlitby za 

blížneho v núdzi. 

12. Posledným východiskom k príprave charitatívneho pracovníka na základe 

podobenstva o milosrdnom Samaritánovi je správne nasmerovanie klienta. Niekedy 

je to omnoho väčší dar, než by sme si mysleli. Toto podobenstvo nám ukazuje, že 

každého človeka máme nasmerovať k Bohu, do Jeho Cirkvi (hostinec), kde bude 

o neho všestranne postarané a kde jedine môže získať nádej večnej radosti, pokoja 

a spravodlivosti. Je potrebné si uvedomiť, že človek v núdzi je veľmi hladný po 

úteche, po pozornosti, po uznaní, po dobrom slove, po prítomnosti iných ľudí, 

s ktorými vytvorí dobré spoločenstvo. Práve takýmto spoločenstvom je Christova 

Cirkev. Je univerzálnou liečebňou na všetky choroby a poskytovateľom tej najlepšej 

všestrannej starostlivosti. 

Z Božieho Zákona nikdy nevyústi bezprávie, nespravodlivosť či záhuba. Vyviera 

z neho láska, spravodlivosť a milosrdenstvo. Tieto tri atribúty sú podstatou pravého 

uctievania Boha. Sú jedinou skutočnou obetou, ktorú môže človek Bohu priniesť 
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a ktorá bude vždy Bohom prijatá. Práve ozajstnému milosrdenstvu, reálnej, praktickej 

láske k človeku nás učí Christovo podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. 

Východiská z neho môžu poslúžiť ako dobrý prostriedok výchovy budúcich 

charitatívnych a sociálnych pracovníkov, ktorí, popri všetkých získaných 

vedomostiach a zručnostiach, získajú aj dobré morálne kvality. Takýto pracovník 

nebude v núdznom človeku vidieť len klienta, ale najmä blížneho.  
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