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أحد علماء الشريعة سأل يسوع       
يا معلم، ماذا أعمل   : " ليجربه قائال  

، فرد عليه " ألرث الحياة األبدية؟     
ما هو: "    يسوع قائال 

       المكتوب في 
"           شريعة اهللا؟ 

تحب إلهك  : "        قال الرجل         
"     وقريبك، ولكن من هو قريبي؟



لإلجابة على سؤال الرجل، قّص يسوع قصة عن رجل          
                      مسافر على الطريق من أورشليم إلى أريحا،      

.                                                فهجم عليه لصوص 



سرق اللصوص آل شيء آان يمكن أن يجدوه معه، حتى    
هم أيضا .    أنهم أخذوا مالبس هذا المسافر البائس        

   جرحوه على نحو سيئ، وترآوه بين حي وميت  
.      على جانب الطريق 



وبالصدفة        مر آاهن، وبالتأآيد سيساعد الرجل     
عندما رأى الرجل ينزف،        ! ال.                      المصاب 

                         ذهب إلى الجانب اآلخر من      
.                      الطريق  



وبعدها ُسمع وقع أقدام إعالنا عن اقتراب شخص آخر،          
.وآان الوي، أي الرجل الذي يساعد الكهنة في المعبد          

   ذهب ونظر إلى الرجل المصاب، ثم       
         مشى بعيدا دون 

.مساعدته              



أخيرا أتى رجل سامري، وآان الشعب اليهودي يكره            
واألشخاص الذين آانوا يستمعون  .                 السامريين  

               لقصة يسوع لم يتوقعوا أن السامري سيكون     
.                بطل القصة، لكنه آان هو البطل      



حيث أنه اهتم وتوقف ليمد يد   
انحنى السامري     .   المساعدة 

     وبرقة وضع الدواء   
    والضمادات على جروح 
   الغريب، ثم ساعد الرجل      

.المصاب ووضعه على حماره  



وفي فندق على جانب الطريق اهتم   
. السامري بالرجل طوال الليل        



و في الصباح دفع لمدير الفندق ماال      
.لالعتناء بالمسافر حتى يتعافى مرة ثانية 



من هو : "انتهت القصة، ثم سأل يسوع   
" قريب للذي وقع بين اللصوص؟   



قريبه هو: "فرد عالم الشريعة   
."الذي صنع معه الرحمة       



القريب هو أي   ."  اذهب أنت أيضا واصنع هكذا    :  " فقال يسوع
            شخص في حاجة، ويمكننا أن نظهر   

                        الحب بمساعدة الناس   
                         الذين في حاجة، وذلك    

.                          ُيسر اهللا  



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

السامري الصالح      

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

10: إنجيل لوقا 



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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