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„Учитељу!  Шта морам да   
учиним да добијем живот 
вјечни?”  Човјек који је 
ово питао Христа био је 

законик и хтио је га 
искуша Христа.  
„Шта каже 

закон 

Божји, реци ми?”  
одговорио је Христос.1 2



Најзад, наишао је Самарјанин.  Јевреји су
мрзили Самарјане. Људи нису очекивали

слушајући Христову причу да ће
Самарјанин бити херој.  

Али био је.  
Самарјанин се зауставио да помогне.

Изненада наиђе један свештеник.  
Он би сигурно требао помоћи

повријеђеном човјеку.  Не!  

Видјевши човјека
како крвари он
пређе на другу страну пута и прође крај њега.

Да одговори на ово питање, Исус је испричао
причу о човјеку који је путовао из
Јерусалима за Јерихон.  
Тог човјека су
напали лопови.

Ускоро је наишао још један човјек.  Био је
Левит-човјек који је помагао свештенику у храму.  
Он је пришао и погледао у повријеђеног човјека, 
али је прошао крај њега не помогавши му.

Разбојници су опљачкали путника и узели му све  
што су нашли, чак и одјећу његову.  Они су 

га, такође, претукли, оставивши га 
полумртвог поред пута.

„Воли Господа и свог 
ближњег” одговори  

човјек.  „Али ко је 
мој ближњи?”
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„Иди и ти чини тако” 
одговорио је Исус.  
Ближњи је свако
ко је у невољи.  Ми
можемо показати

љубав помажући
људима у невољи.  
То Господ жели.

Прича је била завршена.  Исус
упита: „Ко је био ближњи
повријеђеном човјеку?”

У гостионици, Самарјанин се 
бринуо о човјеку цијелу ноћ.

Законик је одговорио: 
„Његов ближњи био је 
Самарјанин, јер је био 
милостив”.

Ујутро он плати гостионичару да се 
брине о путнику док не оздрави.

Самарјанин му зави 
ране и зали га уљем и 
вином.  Потом га стави 
на магарца и поведе 
га у гостионицу.
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Крај

Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16
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Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

Јеванђеље по Луки 10

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130 15 16
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