
امرأة عند البئر

الكتاب المقدس لألطفال 
یقدم



كتبھا إدوارد ھیوز
صورھا جین فوریست و الزاریوس

ھیئھا لین دوركسین
ترجمھا ماجد أدیب رزق

Alastair Paterson

ھیئة جینیسیس للبحثانتاج 
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

ھیئة جینیسیس للنشر 2020 ©
.من حقك أن تنسخ وتطبع ھذه القصة، كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا: اتفاقیة االستخدام



وجاؤا إلى. كان یسوع مسافرا ھو و تالمیذه إلى السامرة
.مدینة تدعي سوخار



جاء یسوع وجلس عند حافة بئر كان أھل سوخار یأتون 
وكانت البئر لیعقوب أبو إسرائیل، كان قد. لیستقوا منھا

.حفرھا من زمن بعید



وفي حوالي منتصف النھار وربما كان یوما صحوا، مشمسا، 
جلس یسوع متعبا عند البئربینما ذھب التالمیذ الي المدینھ

.لشراء الطعام



لم یطل جلوس یسوع 
فقد جاءت امرأة من . وحیدا

وسألھا . المدینة لتملئ ماء
أعطني ماء "یسوع، 
".ألشربز



كیف و أنت یھودي تسألني لتشرب و "إندھشت المرأة جدا، 
ألنھ في ھذه االیام كان الیھود ال یتعاملون " أنا امرأة سامریة؟

.مع أھل السامرة



اندھشت المرأة اكثر عندما 
لو كنت "قال لھا یسوع، 

تعلمین من أنا لطلبتي 
."ألعطیك من الماء الحي



فمن أین . سیدي، لیس معك دلو و البئر عمیقة"ردت المرأة، 
لك الماء الحي؟ ھل أنت أعظم من أبینا یعقوب الذي أعطانا 

"؟...ھذه البئر لنشرب 



كل من یشرب من ھذا الماء یعطش "رد علیھا یسوع وقال، 
أیضا، ولكن من یشرب من الماء
الذي أعطیھ أنا فلن یعطش إلى 

بل الماء الذي أعطیھ . األبد
یصیر فیھ ینبوع ماء ینبع إلى 

فقالت لھ المرأة، ." حیاة أبدیة
یاسید أعطني من ھذا الماء"

". . .



أجابت المرأة، ." اذھبي وادعي زوجك"قال لھا یسوع، 
كان لك خمسة أزواج، "قال لھا یسوع، ." لیس لي زوج"

."والذي لك اآلن لیس ھو زوجك



أفي ھذا الجبل ینبغي ان "سألتھ، . أدركت المرأة  أنھ نبي
الساجدون "فقال لھا یسوع، " نسجد أم في اورشلیم؟

."الحقیقیون یسجدون لآلب بالروح والحق



أنا أعلم ان مسیا یأتي، وعندما یأتي سوف "قالت لھ المرأة، 
."  أنا الذي أكلمك ھو"رد علیھا یسوع وقال، ." یخبرنا بكل شي

.عندئذ جاء التالمیذ، فتركت المرأة جرتھا ورجعت إلي المدینة



ألعل ھذا ھو " ".تعالوا وانظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت"
ھكذا مضت المرأة و"  المسیح،

.قالت ألھل سوخار
فترك الرجال المدینة وذھبوا

إلى یسوع لیروا 
.بانفسھم



ولكن یسوع قال لھم،. في ھذه األثناء سألھ التالمیذ لیأكل
طعامي أن أعمل مشیئة الذي ارسلني وأتمم عملھ، ان "

."أحضر الناس الي هللا



وسألوه . كثیرون من أھل السامره آمنوا بھ بسبب كالم المرأة
.أن یمكث عندھم ، فمكث ھناك یومین

فآمنوا بھ اكثر 
.  جدآ بسبب كالمھ
وقالوا لقد سمعنا 
بأنفسنا ونعلم أن 
ھذا ھو بالحقیقة 
المسیح مخلص 

.العالم
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ذي قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، وال
.یریدك أن تعرفھ

ھذه الخطیة عقوبة. 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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