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"Guru!  Apa yang harus aku lakukan
untuk mendapatkan
kehidupan yang kekal?"  
Lelaki yang bertanya itu
adalah seorang hakim, 

mencuba untuk
memerangkap

Yesus. 

"Apakah hukum yang 
diajarkan Allah?" Jawab Yesus.



"Kasihilah Allah dan
sesamamu," kata lelaki
itu. "Tetapi siapakah
sesamaku?" dia bertanya.



Untuk menjawab pertanyaan lelaki itu, Yesus
menceritakan tentang seseorang yang sedang
dalam perjalanan dari
Yerusalem menuju
ke Yerikho. Orang 
itu diserang oleh

beberapa pencuri.



Si pencuri itu mencuri segala benda yang mereka 
temui, malah mengambil pakaian orang malang 

itu. Mereka juga mencederakannya dengan 
teruk, menyebabkan dia 

separuh mati di 

tepi jalan.



Secara kebetulan datang seorang 
imam.  Pasti dia akan menolong 

lelaki yang cedera itu. Tetapi 
Tidak!  Apabila dia 

melihat 

lelaki itu 
berdarah, 

dia melewatinya dan meninggalkannya 
dipinggir jalan.



Kemudian datang seorang perjalan kaki lain datang 
mendekat.  Dia adalah orang Lewi – seorang yang             

membantu imam di rumah Allah. Dia hanya 
melihat dan melewati lelaki yang 

kesakitan itu, 

kemudian berjalan 
pergi 

tanpa menolong dia.



Akhirnya seorang Samaria itu 
datang.  Orang Yahudi sangat 
membenci orang Samaria.



Semua orang yang sedang mendengar
cerita Yesus, tidak menyangka orang 

Samaria yang akan menjadi Hero 
dalam cerita ini. 

Tetapi itulah yang 
telah terjadi. Orang Samaria 
itu berhenti dan menolong orang terluka itu.



Orang Samaria itu berlutut, 
dan dengan lembut menyuap
ubat dan membalut luka
di  badan orang yang 
tidak dikenalinya itu.  
Kemudian dia menolong
orang yang cedera itu
menaiki keldainya sendiri.



Di satu penginapan pinggir jalan, 
orang Samaria menjaga orang sakit 

itu sepanjang malam.



Keesokan harinya dia membayar
penjaga penginapan untuk merawat

orang itu sampai
dia sembuh dan
sehat kembali.



Tamatnya ceritu itu. Yesus bertanya, 
"Siapakah orang sesame bagi orang 
yang terluka itu?"



Ahli taurat itu menjawab, 
"Sesamanya adalah
seorang Samaria yang 
sudah menunjukkan
ketulusannya."



"Pergilah, dan perbuatlah demikian."  Yesus berkata.  
Sesama adalah semua orang yang memerlukan. Kita 

dapat menunjukkan
kasih dengan cara
menolong orang yang 
sedang memerlukan.  

Itulah yang 
Allah kehendaki.



“Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 
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Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang hebat yang 
membentuk kita dan ingin kita mengenali Dia.

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang 
dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa adalah maut tetapi Allah sangat
mengasihi kita.  Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa kita.  Kemudian
Yesus bangkit dan hidup kembali; dan pulang ke syurga!  Jika anda

percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang dan tinggal di 
dalammu sekarang, dan anda akan hidup bersamaNya untuk

selama-lamanya.

Jika anda percaya ini adalah benar, katakan ini kepada Allah:
Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah Allah, dan menjadi

seorang manusia yang mati untuk dosa saya, dan kini Anda hidup
sekali lagi.  Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa
saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru, dan satu hari

nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  Bantu saya
untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anakMu.  Amin.

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari!  Yohanes 3:16
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