
سامري نیکوکار

مقدّس براي کودکانکتاب
کندمیتقدیم 



Edward Hughes:نویسنده

 M. Maillot; Lazarus:طراحی تصاویر
Alastair Paterson

.Ruth Klassen; Sarah S: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



یات ، چه باید بکنم تا صاحب حاستاد"
که مردي "؟ شومجاودان 

را پرسید یکی از این سوال 
بود، او می علماي دین 

این خواست با 
سوال 

عیسی . بیازمایدعیسی را 
"؟خدا چه می گویدقانون ":دادپاسخ 



خداوند ": مرد پاسخ داد
دوست را همسایه اتو 

اما همسایه من . بدار
"؟کیست



ه در ککرد در پاسخ آن مرد عیسی داستانی را تعریف 
میمردي از اورشلیم به شهر اَریحا آن 

مرددر راه آن . رفت
مورد حمله دزدان

.قرار گرفت



خت راهزنان تمام وسایل و پول مسافر نگون ب
دزدیدند، آنها حتی از لباس تن او هم را 

نیمه و او را کتک زدند . نگذشتند

.و رفتندکرده رها جاده کنار جان 



جا طور اتفاقی کاهنی یهودي از آنبه 
مطمئناً آن کاهن . گذشتمی

!  نه!کمک می کندمرد به 
تا او 

...، استحال خونریزي در مرد که دید 



خودش را کج کرد و از سمت دیگر جاده رد راه ...
زود صداي پاهاي شخص دیگري به خیلی .شد

او یک الوي بود، . رسیدگوش 
که شخصی 

.می کردکاهنان معبد کمک به 



ه اینکه ببدون نگاهی به مرد مجروح کرد و او 
.کمک کند به مسیر خودش ادامه داداو 



.  سرانجام مردي سامري از راه رسید
.متنفر بودندسامریانیهودیان از 



دادند گوش میکه به داستان کسانی 
که یک سامري نداشتند انتظار

.  باشدداستان قهرمان این

قهرمان اما 

داستان یک
.ندتا کمک کایستاد سامري! بودسامري 



سامري در کنار مرد 
امی غریبه نشست و به آر
دارو بر زخمهاي مرد 

گذاشت و آن را پانسمان
سپس آن مرد . کرد

زخمی را روي االغ خود 
.گذاشت



ار کنکاروانسرا آنها شب را در یک 
جاده توقف کردند و سامري تمام 

مرد شب از این 
.کردمراقبت 



آن سامري صبح روز بعد دو سکه ي
صاحب کاروانسرا به ونقره درآورد 

تا گفت و به او داد 
از برگشت من 

این مرد
.کنمراقبت 



:  یدعیسی پرس. داستان تمام شد
مرد آسیب دیده که همسایه "

"؟بود



:  آن عالِم جواب داد
وي آن همسایه "

سامري بود که به آن 
".مرد زخمی کمک کرد



ه آن همسای".و مثل او رفتار کنبرو ": عیسی گفت
ما می . داردکه به کمک نیاز است کسی 

به افراد کمک با توانیم 
آنها محبت نیازمند به 

کار خدا این . کنیم
.می کندرا راضی 



سامري نیکوکار

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

10انجیل لوقا 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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