
 

 JĘZYK POLSKI KLASA 2A                                                  16.04.2020    

 

TEMAT:Uniweralne przesłanie przypowieści „Miłosierny Samarytanin”

  Dzień dobry, dzisiaj poznamy treść kolejnej przypowieści(przypominam,
że przypowieść to jeden z gatunków literackich. To utwór w którym 
przedstawiona historia ma, oprócz znaczenia dosłownego głębszy sens. 
Służy ona do zilustrowania pewnych ogólnych zasad ludzkiego 
postępowania oraz zawiera pouczenie, jak należy się zachowywać. 
Prezentuje wzory do naśladowania i wskazuje, czego trzeba unikać).



   

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

(Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Łk 10, 25-37)

 

 Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, 
zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?

«On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 
całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego 
bliźniego jak siebie samego».

Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył».

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim 
bliźnim?»

Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy
do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz 
jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 
Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.

Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok 
niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i 
opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje 
bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.

Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o 
nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał.

Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania, bliźnim tego, który 
wpadł w ręce zbójców?»

On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».

Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie».

 



 

 Po uważnym przeczytaniu, posłuchaj nagrania tej przypowieści: 

https://www.biblijni.pl/czytania/4394_slowa_ewangelii_wedlug_swietego_lukasza.html

Nowe terminy:

-kapłan i lewita (człowiek wykonujący niższe posługi w świątyni) z racji 
znajomości praw religijnych powinni przyjść z pomocą rannemu,

-denar,dawna srebrna moneta,

-mieć o kimś staranie-dbać o kogoś,

-bliźni to każdy człowiek, brat, członek wielkiej rodziny, jaką jest 
ludzkość. Rodzinę tę powinna łączyć miłość i pragnienie dobra, bez 
względu na to, czy ów bliźni to przyjaciel, czy wróg. Miłość tę należy 
rozumieć nie jako deklarację słowną, hasło, ale czyny: niesienie pomocy 
w potrzebie, zrozumienie, wsparcie duchowe.

-samarytanin,członek grupy etniczno-religijnej,

- miłosierdzie - miłość , współczucie ,litość ,dobroć ,uczynność ,  
braterstwo ,bezinteresowne niesienie pomocy 

 ZADANIA

1.Co przytrafiło się pewnemu wędrowcowi w drodze do Jerozolimy?

2. Opisz w kilku zdaniach poznaną historię.

3.Wyraź swoją opinię na temat zachowania się lewity i kapłana.

https://www.biblijni.pl/czytania/4394_slowa_ewangelii_wedlug_swietego_lukasza.html


 W omawianym  fragmencie Ewangelii św. Łukasza zawarte jest 
nawiązanie do najważniejszego przykazania boskiego, jakie Jezus 
zostawił ludziom - do przykazania miłości- Miłuj bliźniego swego jak 
siebie samego. Dla człowieka religijnego słowa te są oczywiste, miłość 
Boga, jest godnym do naśladowania wzorem. Ewangelia uczy więc 
pojęcia bliźniego, miłości bliźniego i miłosierdzia.

4.Przepisz do zeszytu wskazanie postępowania wobec bliźnich 
wskazanego przez Jezusa.

 Cechy postaw ludzkich: 

-kapłan, lewita:brak empatii; obojętność na człowieka pokrzywdzonego 
przez los; bezduszność; bierność wobec krzywdy dziejącej się bliźniemu;
egoizm,itp.

-Samarytanin: czuły na krzywdę ludzką: bezinteresownie wyciąga 
pomocną dłoń; troskliwy; cechuje go, dobroć, okazanie miłosierdzia, 
wspaniałomyślność; gotowość do poświęcenia dla dobra bliźniego, itp.
Tego typu postawa ma uniwersalny charakter

Praca domowa
 Napisz, kto jest dla Ciebie bliźnim i dlaczego?

Do zobaczenia😊

Dodatkowo obejrzyjcie obraz Rembranta „Pejzaż z miłosiernym 
Samatyraninem”(przedstawia moment, kiedy Samarytanin zabiera 
pobitego ze sobą)




