
زن در کنار 
چاه

مقدّس براي کودکانکتاب
کندمیتقدیم 



Edward Hughes:نویسنده

 Lazarus:طراحی تصاویر
Alastair Paterson

Ruth Klassen:بازگویی از

آرمین باقري: ترجمه شده توسط

Bible for Children:ناشر
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
ها را کپی و یا چاپ شما اجازه دارید که این داستان: حق چاپ

. نمایید به شرط آن که رایگان توزیع شود



عیسی و یارانش در حال گذر از سرزمین سامره 
.آنها به شهري به نام سوخار رسیدند. بودند



آب در آنجا چاهی وجود داشت که مردم سوخار
یعقوب، . آشامیدنی خود را از آن برمی داشتند

.وداسرائیل، مدتها پیش آن چاه را کنده ببنیجد



شاگردان براي خرید غذا به شهر رفته بودند و
عیسی که از سفر خسته شده بود، در کنار چاه

.ظهر شده بود و هوا هم خیلی گرم بود. نشست



ی عیسی تنها بود، اما طول
ري نکشید که یک زن سام
که در سوخار زندگی 

به آنجا آمد می کرد 
.  چاه آب بکشدتا از 

ري قد": به او گفتعیسی 
".آب به من بده



:  زن تعجب کرد و گفت
تو که یک یهوديچطور "

هستی از من که یک زن 
سامري ام درخواست آب 

در آن روزها "؟میکنی
ا سامریان هیچ ارتباطی ب

.یهودیان نداشتند



:  عیسی به او گفت
ه می دانستی کاگر "

چه کسی از تو 
درخواست آب می 

کند، حتماً از او 
خواهش می کردي و 

او به تو آب حیات 
".عطا می  کرد



سرورم": زن در جواب گفت
س پ. و این چاه عمیق استندارید که طناب شما 

حیات را از کجا می آورید؟ آیا شما از جدآب این
"یعقوب بزرگترید که این چاه را به ما داد؟ما



با نوشیدنمردم ": عیسی جواب داد
این آب، باز هم تشنه می شوند، 

کسی که از آبی که من ولی 
بنوشد، هیچ وقت تشنه می دهم 

نخواهد شد، بلکه آن آب، در 
وجودش تبدیل به چشمه اي 

خواهد شد و او جوشان 
جاوید زندگی را به 

".رسانیدخواهد 



زن اما".و شوهرت را بیاوربرو ": عیسی به او گفت
:  عیسی به او گفت".همسري ندارممن ": پاسخ داد

ی که گفتی، تو پنج همسر داشتی و آن کسراست "
".اکنون با او زندگی می کنی همسر تو نیست



موضوع زن فهمید که عیسی پیامبر است و سعی کرد
دا گفتگو را عوض کند و پرسید محل پرستش خ

ی کجاست، اورشلیم یا کوه مقدس سامریان؟ عیس
کنندگان واقعی پدر را با روح وعبادت ": گفت

".حقیقت می پرستند



ی دانم مسیح به زودي ممی ": زن به عیسی گفت
".آید، زمانی که آمد به ما همه چیز را خواهد گفت

در ".همان مسیح هستممن ": عیسی به او گفت
زن سطل آب خود. همان زمان شاگردان برگشتند

.را در کنار چاه گذاشت و به شهر برگشت



بینید و مردي را ببیائید ": زن به مردان سوخار گفت
تمام کارهایی که تا به که 

انجام داده ام را به امروز 
دارد گفت، آیا امکان من 

"؟مسیح باشداو 
شهر را مردان 

و به ترك کرده 
سمت عیسی رفتند 

چشمان خود با تا 
.ببیننداو را 



ا در همین حال، شاگردان به عیسی گفتند که غذ
من این است که غذاي ": عیسی گفتاما . بخورد

اراده او را که مرا فرستاده است، انجام دهم و کار 
کار عیسی ".خود را تمام کنم

بود تا مردم را به این 
.خدا بیاوردسمت 



بسیاري از سامریان 
کالم آن به خاطر 

به او ایمان زن 
آنها از . آوردند
خواستند عیسی 

در کنار آنها که 
و او دو روز بماند 

در سرزمین 
.سامریان ماند



طر خابه مردم بیشتري 
به سخنان عیسی 

.  او ایمان آوردند
ما ": آنها گفتند

خودمان شنیدیم 
که دانیم می و 
، مسیحدر واقع او 

دهنده نجات 
".استجهان 



چاهزن در کنار 

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

4انجیل یوحنا باب 

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور



پایان



یمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
که ما را آفرید و ارادة او این کنندصحبت می

.  است که شما نیز او را بشناسید

ایم کارهایی داند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، امّا . خواندکه او آنها را گناه می

ا قدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود رخدا جهانیان را آن
. ا بمیردفرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان م

دوباره زنده شد و به آسمان باال عیسی مسیح پس از مرگ
ه اگر تو به عیسی ایمان بیاوري و از او بخواهی ک. رفت

تو گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد



ا اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا ر
ه عیساي عزیز من ایمان دارم که تو خدا هستی، و ب:بکن

ي، و صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناهان من بمیر
کنم که وارد زندگی منخواهش می. اکنون زنده هستی

اي داشته هبشوي و گناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تاز
ا به کمکم کن ت. باشم و براي همیشه با تو زندگی کنم

عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و براي 
.آمین. تو زندگی کنم

!  مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
16:3انجیل یوحنا 
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