
Samariteanul Cel Bun

Biblia pentru copii
prezintă



Scrisă de: Edward Hughes
Ilustraţii: M. Maillot; Lazarus

Adaptată după: Ruth Klassen; Sarah S.
Alastair Paterson

Tradusă de: Ana Ionesi
Produsă de: Bible for Children

www.M1914.org
BFC

PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1

Canada
©2022 Bible for Children, Inc

Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri
dar nu comercializarea acesteia.



„Învățătorule!  Ce trebuie 
să fac pentru a primi viața 
veșnică?”  Omul care a pus 
întrebarea a fost un avocat 

și el încerca să-l 
încurce pe Isus.  

„Ceea ce 
legea lui 

Dumnezeu spune?”
Isus a răspuns.



„Iubește pe Dumnezeu 
și pe aproapele tău” a 
spus omul.  „Dar cine 
este aproapele meu” a 

întrebat el.



Pentru a răspunde la întrebarea acelui om, Isus a 
spus o poveste despre un om într-o călătorie 
pe drum dela Ierusalim 
spre Ierihon.  Omul 
a fost atacat 
de hoți.



Hoții au furat tot ce au putut găsi, chiar 
luând și hainele călătorului.  Deasemenea 
l-au rănit grav, lăsându-l jumătate mort 

la marginea drumului.



După întâmplare aceasta a venit
un preot.  Cu siguranță că îl va 
ajuta pe omul rănit. Nu!  Când a 

văzut pe omul

sângerat, 
el a trecut
de pe partea cealaltă a drumului.



Curând zgomotul picioarelor a unui călător anunța
că se apropie o altă persoană.  El a fost un levit, 
un om care ajuta preoții de la templu.  El s-a 

oprit și s-a uitat la omul rănit, 

apoi a 
plecat mai
departe fără să-l ajute.



În sfârșit a venit un Samaritean.  Evreii
urăsc pe Samariteni.  Oamenii care 
ascultau povestea lui Isus nu credeau că
un Samaritean să fie erou.  Dar el a fost.  

Samariteanul
s-a îngrijit și s-a oprit să-l ajute pe om.



Samariteanul s-a 
îngenunchiat și a pus 
ușor medicină și a 
bandajat rănile 
străinului.  Apoi l-a 
ajutat să se suie pe 
măgarul lui.



La un han lângă drum, Samariteanul 
s-a îngrijit de străin toată noaptea.



Dimineața el a plătit pe hangiu să 
îngrijească de străin până se va 

face bine.



Povestea s-a încheiat.  Isus a întrebat, 
„Cine a fost aproape de omul rănit?”



Avocatul a răspuns, 
„Aproapele lui a fost 
Samariteanul care a 
arătat milă față de el”.



„Dute și fă și tu la fel,” a spus Isus.  
Aproapele tău este oricine este 
în nevoie.  Noi putem 
să arătăm dragoste 
persoanelor în nevoie.  

Aceasta Îl face 
pe Dumnezeu 
bucuros.



Samariteanul Cel Bun

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Luca 10

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130
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Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte 

să se facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, 

roagă-te astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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