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"Õpetaja! Mida ma pean
tegema, et saada igavese
elu?" Mees, kes küsis
oli advokaat, püüdis
Jeesusust
petta.

"Mida tähendab
Jumala seadus?"
Jeesus vastas.
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Et vastata mehe küsimusele, Jeesus ütles ühe lugu
kus üks mees liikles teel Jeruusalemmast
Jeerikoni. Mees
oli rünnatud
varglaste poolt.

"Armastada Jumalat ja
oma ligimest" mees ütles.
"Aga kes on mu ligimene?"
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Samuti haavasid teda halvasti, ja jättsid
teda pool surnuks teepoolel.

Vargad varastasid kõike, mida nad võisid leida,
isegi võttsid õnnetu ränduri rõivad.
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Ei! Kui ta nägi mehe verejooksu,
ta läks mööda teisel
pool teed.

Nüüd juhuslikult teatud preester
jõudis sinna. Kindlasti ta
aitaks haavatud meest.
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Ta läks ja vaatas vigastadud mehe, siis
kõndis minema ilma aitamist.

Varsti jalgade sammud teatasid et lähenes teine
isik. Ta oli Leviit - mehed, kes aitasid
preestrid templis.
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Inimesed kes kuulsid Jeesuse lugu ei ootand
et üks Samaarlane oleks kangelane. Aga
ta oli. Samaarlane hoolitses,
ja peatas et meest aidata.

Lõpuks üks Samaaria mees tuli
mööda. Juudid vihkasid Samaarlasi.
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Samaarlane nõelutas ja
õrnalt pani meditsiini ja
sidemed võõra mehe
haavadele. Siis aitas
ta haiget meest peale
istuda enda eeslile.

Teeäärses võõrastemajas
Samaarlane
hoolitses
mehe üle
kogu öö.
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lugu lõppes ja Jeesus küsis: "Kes
oli naaber, haigele mehele?"

Hommikul ta maksis kõrtsmehele
hoolitsemiseks Matkaja üle kuni
ta uuesti sai
terveks.
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Advokaat
vastas: "Tema
naaber oli
Samaarlane kes
näitas armu."
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"Mine, ja seda sama tee,"
ütles Jeesus. Naaber
on kellel on vaja abi.
Me võime näidata
armastust kui
aitame
abivajalist.
See meeldib
Jumalale küll.
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Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist
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"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."
Laulud 119:130
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