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"Учителю!  Какво трябва да
направя, за да имам вечен
живот?"  Човекът, който
зададе този въпрос, беше

книжник, опитващ
се да подведе
Исус. 

"Какво казва Божият
закон?"  попита го Исус.



"Обичай Бог и ближния
си," отговори човекът.
"Но кой е моят ближен?"



За да отговори на този въпрос, Исус разказа една
история за човек, който пътувал по
пътя за Ерихон, от
Ерусалим. Той
бил нападнат от
разбойници.



Крадците го ограбили напълно, 
дори му взели и дрехите.



Освен това, те го наранили
сериозно и го оставили полу-

мъртъв на пътя.



Случайно от там минал един
свещеник. Със сигурност той

ще помогне на човека, 
нали?



Не!  Когато той видял нещастния
човечец лежащ в локва от кръв, 

свещеникът минал на
другата страна

на пътя.



Скоро се чули стъпките и на друг приближаващ
човек. Той бил Левит � човек, който помага

на свещениците в храма.



Той също погледнал към ранения човек
и подминал без да се притече

на помощ.



Накрая минал един Самарянин. 
По принцип, Евреите мразят

Самаряните.



Хората, които слушаха историята на Исус не
очакваха Самарянинът да бъде героят. 

Но така беше. Самарянинът беше
загрижен и спря, за да помогне.



Самарянинът коленичи
и внимателно намаза
и превърза раните
на човека. След
това го качи
на собственото
си магаре.



В една крайпътна
страноприемница, 

Самарянинът
се грижеше
за човека

през цялата
онази нощ.



На сутринта той плати на
домакина да се грижи за пътника, 

докато той се
оправи.



Историята завърши. Исус каза, "Кой
се оказа ближен на пострадалия?"



Книжникът отговори, 
"Самарянинът, който
се смили за него и му
помогна."



"Отиди и ти върши същото," каза
Исус. Ближен е всеки, който е
в нужда. Ние можем
да покажем любов
като помагаме на
хората в нужда. 
Това е угодно
на Бог. 



Добрият Самарянин

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в

Лука 10 

�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130



Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той

нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви
обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, 

Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите
грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! 

Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете
ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във

вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за
да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля
Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


