


LUCA 10:25-37

30. Isus a luat din nou cuvântul, şi a zis: 

"Un om se cobora din Ierusalim la 

Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care 

l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au 

bătut zdravăn, au plecat, şi l-au lăsat 

aproape mort.

31. Din întâmplare, se cobora pe 

acelaşi drum un preot; şi, când a văzut 

pe omul acesta, a trecut înainte pe 

alături.

32. Un Levit trecea şi el prin locul 

acela; şi când l-a văzut, a trecut înainte 

pe alături.

33. Dar un Samaritean, care era în 

călătorie, a venit în locul unde era el, şi 

când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.

34. S-a apropiat de i-a legat rănile, şi a 

turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi 

l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un 

han, şi a îngrijit de el.

35. A doua zi, când a pornit la drum, a 

scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i-a zis: 

"Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, 

îţi voi da înapoi la întoarcere."

36. Care dintr-aceşti trei ţi se pare că a 

dat dovadă că este aproapele celui ce 

căzuse între tâlhari?"

37. "Cel ce şi-a făcut milă cu el", a 

răspuns învăţătorul Legii. "Du-te de fă 

şi tu la fel", i-a zis Isus.



1. PE DRUMUL CARE COBOARĂ

 30. ”Isus a luat din nou cuvântul, şi a zis: "Un 
om se cobora din Ierusalim la Ierihon.” (Luca 10:30/a)



2. PE DRUMUL OAMENILOR FRUSTRAȚI

 30. ”... A căzut între nişte 
tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-
au jefuit de tot, l-au bătut 
zdravăn, au plecat, şi l-au lăsat 
aproape mort.” (Luca 10:30/b)

 (Bartimeu) Marcu 10:46 
 (Zacheu) Luca 19 



3. PE DRUMUL UNEI RELIGII FĂRĂ IMPACT

 31. ”Din întâmplare, se 
cobora pe acelaşi drum un 
preot; şi, când a văzut pe 
omul acesta, a trecut înainte 
pe alături.
32. Un Levit trecea şi el prin 
locul acela; şi când l-a 
văzut, a trecut înainte pe 
alături.” (Luca 10:31-32)



4. PE DRUMUL SAMARITEANULUI CARE URCĂ

 33. ”Dar un Samaritean, care era în călătorie, a venit în 

locul unde era el, şi când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.

34. S-a apropiat de i-a legat rănile, şi a turnat peste ele 

untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la 

un han, şi a îngrijit de el.

35. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat 

hangiului, şi i-a zis: "Ai grijă de el, şi orice vei mai 

cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.“

 Luca 10:33-35)


