
Samariteanul
milostiv

O altă pildă spusă de Domnul Isus este aceasta: 
Odată, un om se cobora de la Ierusalim spre Ierihon. El a căzut între nişte tâlhari care l-au jefuit şi 
l-au bătut atât de rău, că omul a căzut la pământ grav rănit. Din întâmplare, a trecut pe-acolo un 
preot, care nu l-a ajutat. Apoi, un alt om religios, un levit, a trecut şi el pe-acolo. Dar nici acesta nu l-a 
ajutat. În sfârşit, a trecut pe-acolo şi un samaritean. El s-a aplecat spre cel căzut la pământ, i-a spălat 
şi i-a pansat rănile, l-a pus pe măgăruşul lui şi l-a dus la un han, unde s-a îngrijit personal de omul 
rănit. Apoi, când a plecat de-acolo cu treburi, a plătit pentru acest om ca să fie bine îngrijit.  

 Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, 
cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău şi 

pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
Luca 10:27



Uneşte punctele şi 
colorează desenul!

Care dintre cei trei au dat 
dovadă că este aproapele 
celui ce căzuse între tâl-
hari: preotul, levitul sau 

samariteanul?

Poţi să rezolvi 
acest labirint?



Lecţia 19
Samariteanul milostiv

Text biblic: Luca 10:25-37.
Verset cheie: Luca 10: 27.

Scopul lecţiei: Copiii vor înţelege cât este de important să-şi iubească aproapele.

Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau mai 
puţin dezvoltate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei etc.

I.  Lecţia

Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul vorbeşte copiilor despre pilda samarite-
anului milostiv, pornind de la o întrebare: Ţi s-a întâmplat vreodată să primeşti un gest frumos 
din partea cuiva de la care nu te aşteptai? (Lăsaţi câţiva copii să povestească din experienţa 
personală)
În Biblie ni se povesteşte despre un astfel de om. Însuşi Domnul Isus a spus această pildă (Ce 
este o pildă?). 

Un învăţător al Legii a venit la Isus să-L ispitească, spunându-I: ,,Învăţătorule, ce trebuie să 
fac ca să moştenesc viaţa verşnică?’’ El era un învăţător al Legii, deci cunoştea bine ce este 
scris în Lege. Aşa că Isus, care ştia ce este în inima lui, i-a răspuns: ,,Tu, care citeşti în Lege, 
trebuie să ştii ce spune în Ea.’’ Iar omul I-a răspuns: ,,Ştiu că spune: ,,să- L iubeşti pe Dom-
nul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul 
tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’’ ,,Aşa este’’ i-a răspuns Isus. ,,Fă şi tu aşa, şi-o să ai 
viaţă veşnică!’’ Dar omul nu voia să se lase, aşa că şi-a continuat întrebările: ,,Dar cine este 
aproapele meu?’’ Atunci Domnul Isus i-a spus următoarea pildă: 

Un om mergea dinspre Ierusalim spre Ierihon.  Dar nişte oameni răi, nişte hoţi, l-au prins, l-au 
dezbrăcat, l-au jefuit şi l-au bătut zdravăn, lăsându-l aproape mort. Dar a trecut pe-acolo un 
preot. Preotul însă nu s-a uitat spre el ci a mers mai departe lâsându-l acolo, în drum. A trecut 
şi-un levit (conducător religios), dar nici el nu l-a ajutat. Aceştia doi erau oameni cunoscători ai 
Legii (Legea spune să-L iubeşti pe Dumnezeu şi pe aproapele tău) şi temători de Dumnezeu. 
Şi, totuşi, nu l-au ajutat pe cel rănit. În sfârşit, a trecut pe-acolo un samaritean. Samaritenii 
erau marginalizaţi, dispreţuiţi. Nu voia nici un evreu să se apropie de ei. Toţi evitau Samaria. 
Samaritenii erau precum unele naţii din ţara nostră. Era greu de crezut că tocmai un astfel de 
om, un samaritean, s-ar apleca spre un evreu ca să-l salveze. Şi totuşi, samariteanului i s-a 
făcut milă şi s-a apropiat de evreul suferind. I-a spălat şi i-a legat rănile, l-a urcat pe măgăruşul 
său şi l-a dus la han unde s-a îngrijit de el să-i fie bine. Apoi a plătit hangiului rugând să se 
îngrijească de bolnav, cât timp era el plecat, promiţând că la întoarcere va mai plăti, dacă va fi 
nevoie. 

Întrebarea este: Care dintre cei trei a dat dovadă de iubire faţă de aproapele său? 
(Lăsaţi copiii sa răspundă) 
La fel a răspuns şi învăţătorul Legii. Iar Isus i-a zis: ,,Du-te şi fă şi tu la fel!’’

Sugestie: La grupele preşcolare se poate prezenta lecţia sub formă de teatru de păpuşi cu 
omuleţi confecţionaţi din  plastilină.



Copiii trebuie să ştie că această povestire a fost spusă de Domnul Isus, să reţină ce înseamnă să 
iubeşti pe aproapele tău şi să ştie  că acest lucru este o poruncă a lui Dumnezeu. 

II.  Activităţi

1. Versetul Biblic

a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
El a răspuns: ,,Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu 
toată puterea ta şi cu tot cugetul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’’ Luca 10:27

b. Învăţătorul explică câteva cuvinte cheie din verset :
Una dintre marile porunci date de Dumnezeu poporului Său este aceasta: 
• ,,Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău’’. 
      o Cum?
-Cu toată inima, adică viaţa. 
-Cu tot sufletul, adică simţirea.
-Cu toată puterea, adică energia.
-Cu tot cugetul, adică gândirea.
• ,,Să-l iubeşti pe aproapele tău.’’
     o Cum? 
-Ca pe tine însuţi.

c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.

2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
• Cine a spus această pildă?
• Cine este aproapele nostru?
• Cum a ajuns omul rănit pe marginea drumului?
• Cine a trecut pe lângă el?
• Cine l-a salvat pe cel tâlhărit?
• Ce a făcut samariteanul?
• Care dintre cei trei a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?

III.  Concluzie:
Degeaba spui că-L iubeşti pe Dumnezeu, pe care nu-L vezi, dacă nu-ţi iubeşti semenii, pe care îi 
vezi. Ca să arăţi că-ţi iubeşti semenii, trebuie să te porţi frumos cu ei, să-i respecţi, să-i ajuţi. Isus 
a spus că trebuie să-i iubim chiar pe duşmani, rugându-ne pentru ei, vorbindu-le frumos, făcând 
un gest bun faţă de ei, etc. Deci, îl iubeşti pe Dumnezeu? Du-te şi fă precum samariteanul cel 
milos!


