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Berättelsen om den barmhärtige samariten och den sårade mannen känner vi
kristna till redan, men jag vill se på denna händelse från ett annat perspektiv.
Jesus stred ständigt mot det judiska ledarskapet eftersom de hade förkastat
honom som den Messias som skulle komma. Joh. 1:10-11
Berättelsen börjar när en lagklok frestade Jesus. Luk. 10:25
Jesus visade medlidande och såg inte till det onda uppsåtet, istället fångade han
åhörarens intresse med en liknelse. vers 26-37
Lukas säger inte om lagmannen tog emot budskapet om Jesus men vi kan lära
oss något av följande stora sanningar:
1. Samariten blev personligt engagerad i att hjälpa den sårade mannen.
2. Han tog med sig mannen till ett härbärge och betalade för hans vård där.
3. Samariten var villig att betala för mannens tillfrisknande alldeles själv.
Jesus sade: “Gå ni och gör samma sak.” vers 37
Jesus hade ett långtidsengagemang för folk i nöd. Somliga blir helade
omedelbart och andra gradvis. En del har känslomässiga skador och det förstår
sig Jesus på och han tar sig tid att se till att varje kristen får den vård de behöver.

DEN FÖRTVINADE HANDEN
Förrän Jesus kom brydde sig fariseerna inte alls om att det fanns en medlem av
synagogan som hade en deformerad hand. De kände inget medlidande och hade
inte heller kraften som erfordrade för att mannen skulle bli frisk. Matt. 12:9-13
Mannen med den förtvinade handen behövde inte be särskilt om att bli helad,
Jesus såg hans behov och helade mannen av medlidande.
Satan och han efterföljare hatade det Jesus gjorde och sökte efter ett sätt att
döda honom. vers 14
Jesus känner dina behov och håller hela tiden på att lösa dina problem. Det
kanske inte sker när du tycker det ska ske eller på dina villkor men Jesus
kommer att hjälpa dig därför att det är hans natur. Joh. 10:7-15; 27-30
Gud har allt under kontroll. Matt. 10:28-31
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JAIRUS DOTTER
Det var inte alla judiska furstar som var emot Jesus. Jairus var överhuvud för en
synagoga och när hans dotter var döende beslutade han sig för att söka hjälp
hos Jesus oavsett vad de judiska ledarna tyckte. Luk. 8:41-42
När han talat färdigt med Jesus kom en budbärare och sa att hans dotter hade
dött och att han inte längre besvära Jesus. vers 49
Det fanns en stor skara människor med personliga behov omkring Jesus men
han kände medlidande med Jairus och ville ändå besöka hans hus. vers 50
Jesus bemöttes med otro, hån och förkastanden i Jairus hem. vers 51-53
Jesus sa de skulle gå ut, och uppväckte sedan flickan ifrån de döda. vers 54-56

SAMMANFATTNING
De flesta kristna underskattar Jesus på grund av sin syndiga natur och ständiga
tillkortakommanden, och oavsett om vi gillar det eller ej för vi över våra tankar
och personliga tyckanden till Jesus och försöker få Jesus avlägsnad som Gud
och göra honom till en hjälplös varelse som inte kan hjälpa oss.
Vi har gjort samma som hedningarna och israeliterna gjorde: de skapade sina
egna gudar som var en avbild av dem själva. 2 Mos. 32:1-8
Nutidens kristna ledare har skapat en Gud som passar deras tänkande; därför är
Jesus för dem bara en gud som fungerar som en bankautomat och den Helige
Ande ignoreras totalt.
Låt Jesus bli den Messias som segrade över synd och död och nu sitter på Guds
tron och väntar på att utföra det verk som hans hjärta vill. Apg. 10:38
Är du villig att ta emot Jesu medkänsla?
Han väntar på ditt svar.
Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som
hur du avslutar din bana!

Har du ett öra att höra med?

