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قبل زمن طویل كان یعیش في إسرائیل رجل اسمھ منوح، 
وفي أحد األیام ظھر مالك الرب. وكان ھو وزوجتھ بال أوالد  

!"سیصیر لك ابنا ممیزا: "المرأة منوح وقال لھا                   



:  فأخبرت المرأة زوجھا بھذه األخبار الطیبة، فصلى منوح
أسألك یا سیدي أن یأتي أیضا إلینا رجل هللا الذي أرسلتھ "

."ویعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي یولد  



قال المالك لمنوح بأن ھذا الطفل ال یجب 
أن یُقّص شعره أبدا، وال یجوز لھ شرب 

الخمر، وال یأكل مأكوالت معینة، وأن هللا 
 اختار ھذا الطفل لكي یكون قاض، وأنھ

.سوف یقود شعب إسرائیل          



 بالتأكید یحتاج شعب هللا إلى المعونة، 
.  وھم ال یھتموا با�، لذلك ُھزموا أمام أعدائھم الفلسطینیین

 ولكن لما صلوا إلى هللا، استجاب لھم، وأرسل لھم ھذا الطفل،
.الذي سوف یكون أقوى إنسان في العالم      



وھكذا ولدت المرأة الطفل وسمتھ شمشون، وكبر الطفل 
وباركھ هللا، وفي أحد المرات تصارع مع شبل أسد وقتلھ 

.بدون أن یكون بیدیھ أي سالح  



وبعد ذلك ذاق شمشون بعض العسل                    
من جماعة نحل، كانت قد تجمعت في رمة            

من : " ومن ھذه الحادثة قال لغزا.  األسد المیت    
!"اآلكل خرج أكل ومن الجافي خرجت حالوة   



ولم یستطع أحد أن یعرف الحل، ولكن امرأة 
شمشون، وھي فلسطینیة، أفشت السر 

.ألصدقائھا، مما جعل شمشون یغتاظ جدا  



واغتاظ شمشون أكثر، عندما أعطوا امرأتھ ألعز أصدقائھ، 
ابن  300ولكن كیف؟ أمسك شمشون . وخطط لالنتقام

، وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب، ووضع )ثعلب(آوى
.مشعال بین كل ذنبین في الوسط  



.وأطلق شمشون الحیوانات بین حقول الفلسطینیین  



واآلن یرید الفلسطینیون أن ینتقموا ألنفسھم، وترك شمشون 
.نفسھ لیمسكوه ویقیدوه ویسلموه للفلسطینیین، لكي یقتلوه  



فحل على شمشون روح الرب، ومزق 
الحبال، ووجد فك حمار طریا، فأخذه 

.عدو 1000وضرب بھ   



وتعقبت فرق البحث للفلسطینیین شمشون، وفي أحد اللیالي 
وجدوه في مدینة وأغلقوا علیھ أبوابھا، ولكن شمشون أخذ 

.مصراعي باب المدینة وقلعھما ووضعھما على كتفیھ  



ولكن شمشون فشل أمام الرب، فقد أعطاه هللا القوة، طالما كان 
وفي أحد األیام باح شمشون بسر قوتھ لدلیلة، وھي. مطیعا  

.امرأة جمیلة، وجاسوسة للفلسطینیین                                
وأحضرت رجال وحلق شعر شمشون                                

.وھو نائم                                   



وھاجم جنود الفلسطینیین شمشون في حجرة 
 نوم دلیلة، وحاول شمشون 

 المقاومة، لكن لم یعد لدیھ قوة، 
. وقلع أعداء شمشون عینیھ  

 وأصبح شمشون عبدا 
 للفلسطینیین، أعمى 

 وضعیف، وكانوا 
.یستھزئون بھ  

 



وعمل الفلسطینیون حفلة 
عظیمة إللھھم داجون، اإللھ 
السمكة، وسبّحوه ألنھ أوقع 

شمشون في أیدیھم، وشربوا 
وفرحوا في معبد داجون، 

ثم أحضروا شمشون لیلعب 
.أمامھم  



وقام غالم بإحضار شمشون وسمح لھ بأن یستند على أعمدة 
فلسطیني على سطح المعبد،  3000المعبد، وكان ھناك حوالي 

وأكثر منھم في داخل المعبد، وكلھم كانوا یسخرون من 
.شمشون  



وكان شعر شمشون قد بدأ في النمو في السجن، فصلى 
یا سیدي الرب، شددني یا هللا ھذه المرة فقط : " شمشون قائال

!"فأنتقم نقمة واحدة عن عیني   



ھل سیُرجع لھ هللا قوتھ؟ وھل سیستطیع شمشون أن یعمل 
فقد تشدد جدا ! نعم! المستحیل؟ نعم  

 ودفع العمودین المتوسطین، 
 فأوقعھما، وسقط معبد داجون، 

 وقتل اآلالف من 
.الفلسطینیین وشمشون  



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

  شمشون، رجل هللا القوي

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس
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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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