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Çok eskiden, úsrail ülkesinde, Manoah
isminde bir adam yaüadı. O’nun ve eüinin
çocukları yoktu. Bir gün RAB’bin
Meleùi Bayan Manoah’a göründü.
“Çok özel bir bebeùe sahip
olacaksın,” dedi.

Kocasına bu güzel haberi verdi. Manoah
dua etti, “Ya Rab. . . bize tekrar gel.
Çocuk için ne yapacaùımızı bize öùret.”
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Melek Manoah’a çocuùun sesinin
asla kesilmeyeceùini söyledi, asla
içki içmeyecekti, ve asla bazı
yiyecekleri yemeyecekti.

Tanrı bu çocuùu bir hakim
olsun diye seçmiüti. O
úsrail’i yönetecekti.
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Tanrı’nın halkının gerçekten yardıma
ihtiyacı vardı. Tanrı’yı yaüamlarından
çıkarmıülardı, ve düümanları Filistliler
tarafından çevrilmiülerdi.
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“Ve kadın bir erkek
çocuk doùurdu.
Adını ûimüon koydu.
Çocuk büyüyüp
geliüti ve RAB de
onu kutsadı. Ve
RAB’bin ruhu onu
yönlendirmeye
baüladı.” ûimüon
çok güçlü oldu. Bir
gün çıplak elle bir
aslanı öldürdü!
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Fakat dua ettiklerinde Tanrı
onları iüitti. Dünyanın en güçlü
insanı olacak bu bebeùi gönderdi.

Sonra, ûimüon aslanın
ölmüü bedenine yuva yapmıü
sürü halindeki arıların yapmıü
oldukları balı tattı.
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Bir bilmece sordu: “Yiyenden
yiyecek, güçlüden tatlı çıktı.”
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Hiç kimse bilmecenin anlamını
bulamadı – ama ûimüon’un bir
Filistli olan yeni evlendiùi karısı,
bilmecenin cevabını arkadaülarına
söyledi. Bu ûimüon’u çok kızdırdı.
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Önce, ûimüon 300 çakal yakaladı. Sonra
kuyruklarını çifter çifter birbirine baùladı, ve
kuyruklarının arasına da birer çıra sıkıütırdı.

ûimüon Filistliler karısını en iyi arkadaüına eü
olarak verdiklerinde daha da kızdı. úntikam
almayı planladı. Fakat nasıl?
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Bu sefer Filistliler intikam almak istediler. ûimüon
onu yakalamalarına, baùlamalarına ve Filistliler
tarafından öldürülmesi için teslim etmelerine izin
verdi.

Sonra ûimüon çakalları Filistliler’in ekinlerinin
arasına saldı!
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Filistli arama ekipleri ûimüon’u arıyorlardı. Bir
gece, onu tuzaùa düüürdüler ve üehrin kapılarını
kilitlediler. Fakat ûimüon üehrin kapılarını
omuzlarında taüıyarak yürüdü gitti!

Fakat Rab’bin Ruhu ûimüon’un
üzerine geldi. úpleri kopardı,
yeni ölmüü bir eüeùin çene
kemiùini eline alıp bununla
1000 kiüiyi öldürdü.
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Fakat ûimüon Tanrı’yı hayal kırıklıùına uùrattı.
útaat ettiùi sürece Tanrı ona güç verdi. Bir gün,
ûimüon güzel bir Filistli casus
olan Delila’yla gücünün sırrını
paylaütı. Delila ûimüon
uyurken saçını kesmesi
için bir adam
buldu.

Sonra Filistli
askerler Delila’nın
yatak odasında
ûimüon’a saldırdılar.
ûimüon iyi dövüütü ama gücü gitmiüti.
Düümanları onun
gözlerini oydu.
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Kör ve zayıf
olarak ûimüon
Filistliler’in kölesi
oldu. Tanrı’nın
hizmetkarına
güldüler ve onunla
alay ettiler.
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Filistliler bir ziyafet
verdiler. ûimüon’u
ellerine teslim ettiùi için
balık-tanrılarını, Dagon’u
yücelttiler. Dagon’un
tapınaùında içki içtiler ve
sevindiler. Onlar için
oynaması için ûimüon’u
çaùırdılar.
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Bir çocuk ûimüon’u getirdi ve tapınaùı tutan
direklere tutunmasına izin verdi. Çatıda 3000 ve
çoùu tapınaùın içinde olan Filistlilerin hepsi onunla
alay ettiler.

Fakat ûimüon’un saçı hapisteyken uzamaya
baülamıütı. ûimüon dua etti, “Ey Rab TANRI,
bir kez daha beni güçlendir ki iki gözümün öcünü
alayım.”
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Tanrı ûimüon’a tekrar
güç verecek miydi?
ûimüon imkansız olanı
baüarabilecek miydi?
EVET! EVET!
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Kendini zorlayarak
ve çekerek ûimüon güçlü
direkleri ayırmak için zorladı.
Dagon’un tapınaùı binlerce
Filistli ve ûimüon’u
öldürerek büyük bir
gürültüyle yıkıldı!
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“ûimüon, Tanrı’nın Güçlü Adamı”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Hakimler 13-16

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

