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أخیرا أتى رجل سامري، وكان الشعب الیھودي یكره 
واألشخاص الذین كانوا یستمعون. السامریین

لقصة یسوع لم یتوقعوا أن السامري سیكون

.  بطل القصة، لكنھ كان ھو البطل

وبالصدفة        مر كاھن، وبالتأكید سیساعد الرجل
عندما رأى الرجل ینزف، ! ال. المصاب

ذھب إلى الجانب اآلخر من
.الطریق

لإلجابة على سؤال الرجل، قّص یسوع قصة عن رجل
مسافر على الطریق من أورشلیم إلى أریحا،

.فھجم علیھ لصوص

حیث أنھ اھتم وتوقف لیمد ید
انحنى السامري . المساعدة

وبرقة وضع الدواء
والضمادات على جروح
الغریب، ثم ساعد الرجل 

.المصاب ووضعھ على حماره

وبعدھا ُسمع وقع أقدام إعالنا عن اقتراب شخص آخر، 
 .وكان الوي، أي الرجل الذي یساعد الكھنة في المعبد

ذھب ونظر إلى الرجل المصاب، ثم
مشى بعیدا دون

.مساعدتھ

سرق اللصوص كل شيء كان یمكن أن یجدوه معھ، حتى
ھم أیضا. أنھم أخذوا مالبس ھذا المسافر البائس
جرحوه على نحو سیئ، وتركوه بین 

على حي ومیت

.  جانب الطریق
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القریب ھو أي." اذھب أنت أیضا واصنع ھكذا: "فقال یسوع
شخص في حاجة، ویمكننا أن نظھر

الحب بمساعدة الناس
الذین في حاجة، وذلك

.یُسر هللا

من ھو : "انتھت القصة، ثم سأل یسوع
"قریب للذي وقع بین اللصوص؟

وفي فندق على جانب الطریق اھتم 
.السامري بالرجل طوال اللیل

"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 

السامري الصالح

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

10: إنجیل لوقا

قریبھ ھو: "فرد عالم الشریعة
."الذي صنع معھ الرحمة

و في الصباح دفع لمدیر الفندق ماال 
.لالعتناء بالمسافر حتى یتعافى مرة ثانیة
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 النھایة

قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
.یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن، !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحیا معھ إلى األبد
:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
. ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك. لكي أحیا معك إلى األبد

.آمین
.  16: 3إنجیل یوحنا !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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