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"Mester ! Mit kell tennem,
hogy elnyerjem az örök
életet ?" – kérdezte
Jézustól egy törvénytudó,
hogy megpróbálja
tĞrbe csalni.
De Jézus

visszakérdezett :
"A törvényben mi van
megírva ? mint olvasod ?"

"Szeresd a te Istenedet
és a te felebarátodat !" –
felelte a törvénytudó. –
"De ki az én
felebarátom ?"
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A kérdésére válaszképpen Jézus elmesélte annak
az utazónak a történetét, aki JeruzsálembĞl
tartott szamárháton
Jerikóba. A férfit
rablók támadták
meg.

A rablók kifosztották, mindent elvittek, ami
csak a kezük ügyébe akadt, a pórul járt
utazóról még a ruházatát
is leszedték.

3

4
Véletlenül arra járt egy pap.
Bizonyára segíteni fog a
sebesültnek. De nem !

Bántalmazták, súlyosan megsebesítették
és félholtan az útszélen hagyták.
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Hamarosan egy újonnan érkezĞ léptei
közeledtek. Egy lévita volt – olyan személy,
aki a papok mellett segédkezett a
templomban.

Amikor meglátta, hogy a
sebesült vérzik, átment
az út túlsó oldalára.
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Odament a fekvĞ emberhez, megnézte,
majd segítségnyújtás nélkül
továbbállt.

Végül egy szamaritánus ért
oda. A zsidók megvetették
a szamaritánusokat.
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De bizony az volt. A szamaritánus
megszánta a sebesültet, megállt,
hogy segítsen rajta.

Azok, akik most Jézus történetét
hallgatták, bizonyára nem gondolták,
hogy egy szamaritánus
lesz a hĞse.
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Egy útmenti vendégfogadóban
megszállva a szamaritánus
egész éjjel ápolta
a beteget.

A szamaritánus az
idegen mellé térdelt,
óvatosan kitisztogatta
a sebeit, majd
bekötözte. Ezután
segített neki felülni
a szamarára.
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A történet ezzel véget ért. Jézus
megkérdezte : "Ki volt a felebarátja
a rablók által megtámadott
embernek?"

Másnap kora reggel a szamaritánus
külön fizetett a fogadósnak azért,
hogy az utazó
gondját viselje
mindaddig,
míg jobban
nem lesz.
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"A szamaritánus
volt az, mert
könyörületes volt
hozzá" – válaszolta
a törvénytudó.
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Az irgalmas szamaritánus
Isten IgéjébĞl, a Bibliából
vett történet :
Lukács 10

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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"Menj és eszerint cselekedj !" – mondta
neki Jézus. Felebarát
az, akinek segítségre
van szüksége. Mi
kinyilváníthatjuk a
szeretetünket
azzal, ha egy
bajba jutotton
segítünk. Ez
Istennek

tetszĞ
dolog.
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