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 מה עלי לעשות בכדי לרשת  !  רבי"
 האיש ששאל את  "  ?חיי עולם

 , השאלה היה איש יודע תורה
 .   שניסה לבחון את ישוע

 "  ?מה כתוב בתורה"    
 .   ענה ישוע            

 
 
 
 
 

 "  ,ואת רעך' ואהבת את ה"         
 "?אבל מי הוא רעי.  "ענה האיש      



בכדי לענות על השאלה סיפר ישוע סיפור 
 על אדם שנע מירושלים ליריחו ובדרך נפל  

 .קורבן לשודדים                           



 אפילו הם גנבו את  , השודדים גנבו את כל מה שיכלו לגנוב   
 הם אפילו היכו אותו  .  הבגדים של האיש חסר המזל      

 בחוזקה והשאירו אותו מוטל בצד הדרך במצב           
 .כמעט מת, קשה          



 בודאי שהוא ינסה  .  במקרה הגיע כוהן לאזור   
 כאשר !  לא.  לעזור לאיש הפצוע       

 ,  הוא ראה את האיש המדמם         
 הוא עבר         

 
 

 .לצד השני של הדרך    



 .    תוך זמן קצר צעדים שהתקרבו רמזו על אדם נוסף שמגיע
 איש שעזר לכוהנים בעבודת השרות  -הוא היה לוי 

 ,  הוא בא והביט באיש הפצוע.  במקדש   
 .ואז עזב בלי לעזור      



 .   היהודים שנאו את השומרונים.  לבסוף איש שומרוני הגיע
 האנשים שהקשיבו לסיפור של ישוע לא ציפו                    
 אבל הוא .  ששומרוני יהיה לגיבור הסיפור                   
 לשומרוני היה אכפת.  היה                

 
 

 והוא עצר                                
 .בכדי לעזור                              



בזהירות , השומרוני התכופף
יצק שמן ושם תחבושת על  

אז הוא עזר  .  פצעי הזר
והושיב את האיש הפצוע על  

 .החמור שלו



בפונדק שהיה בצד הדרך טיפל השומרוני  
 .כל הלילה באיש הפצוע



בבוקר הוא שילם לבעל הפונדק בכדי  
 שימשיך לטפל באיש עד 

 .שיבריא   



מי היה  ", ישוע שאל.  סוף הסיפור
 "?רע לאיש הפצוע



הרע היה  ", איש יודע התורה ענה
 ."השומרוני שעשה עמו חסד



רע הוא כל אחד שזקוק  .  ענה ישוע" ,לך ועשה כן גם אתה"
 ידי כך  -אנחנו יכולים לאהוב אנשים על.  לעזרה

 .  שנעזור לאלו שזקוקים                              
 זה דבר שמשמח את                               
 .אלוהים                              



  השומרוני הטוב
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 'לוקס י
 
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



46 60 

 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
 . אותו

 
העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא

, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו

אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים
הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עמו לעולמים
 

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

 . אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים
 

 16' יוחנן ג ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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