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Nàng ta thuүt lңi tin tӓt vӝi chӕng mình.
Ma-nô-a cҩu nguyӉn, “Lңy Chúa …. Xin Ngài đӁn
vӝi chúng con mӛt lҩn nӱa. Dңy chúng con cách
nuôi dѬӣng đӫa đӫa bé sұp sinh nhѬ thӁ nào.”

Lâu lұm rӕi, trên đҧt Y-sѪ-ra-ên,
có mӛt ngѬӟi tên Ma-nô-a. Ông ta
và vӥ không có con. Mӛt ngày kia
Thiên sӫ cөa Ĉӫc Chúa Trӟi hiӉn ra
trѬӝc bà Ma-nô-a. Thiên sӫ phán
“NgѬѪi sҿ có mӛt đӫa
con đҹc biӉt”.
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Thiên sӫ phán vӝi Ma-nô-a
rҳng đӫa trҽ không đѬӥc cұt
tóc, không đѬӥc uӓng rѬӥu,
không đѬӥc ăn mӛt sӓ loңi
thӫc ăn. Chúa đã chӏn đӫa trҽ
này làm thҫm phán. Ĉӫa trҽ sҿ
lãnh đңo dân Y-sѪ-ra-ên.
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“Nàng sinh mӛt
con trai và đҹt
tên là Sam-sôn:
Ĉӫa trҽ lӝn lên
và Chúa ban phѬӝc
cho. Và thҩn cөa
Chúa bұt đҩu tác
đӛng lên Samsôn”. Sam-sôn rҧt
mңnh. Mӛt ngày
nӏ, Sam-sôn chiӁn
đҧu vӝi mӛt con
sѬ tӯ bҳng tay
không và ông ta
đã giӁt nó!
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Dân cөa Chúa chұc
chұn cҩn đѬӥc giúp đӣ. Hӏ
đã bӑ Chúa ra khӑi đӟi sӓng cөa
hӏ, và rӕi bӍ kҽ thù, dân Phi-li-tin ӫc hiӁp.
NhѬng khi hӏ cҩu nguyӉn Chúa đã nghe
đѬӥc. Chúa ban cho đӫa trҽ này,
sҿ là ngѬӟi mңnh nhҧt thӁ gian.
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Sau này, Sam-sôn ăn mүt ong
tӭ đàn ong làm tӗ trên xác chӁt
cөa con sѬ tӯ. Sam-sôn đã ra mӛt
câu đӓ: “Tӭ vүt ăn lҧy ra đѬӥc món
ăn và tӭ kҽ mңnh lҧy ra đѬӥc món ngӏt”.
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Sam-sôn càng giүn dӱ hѪn khi ngѬӟi Phi-li-tim
gã vӥ anh ta cho ngѬӟi bңn thân nhҧt cөa anh.
Anh đã lên kӁ hoңch trҥ thù. NhѬng bҳng cách
nào? Ĉҩu tiên, Sam-sôn bұt ba trăm con chӕn. KӁ
đӁn ông cӛt đuôi chúng lңi vӝi nhau, tӭng cҹp
tӭng cҹp mӛt, rӕi cӛt bó đuӓc vào mәi cҹp đuôi.

Không ai có thӅ đoán đѬӥc
nghƭa – nhѬng ngѬӟi vӥ mӝi cөa
Sam-sôn, ngѬӟi Phi-li-tin nói
cho bңn cөa nàng ta vӃ câu trҥ
lӟi. Sam-sôn đã rҧt giүn dӱ.
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Bây giӟ dân Phi-li-tin muӓn trҥ thù. Sam-sôn bӍ
bұt trói và đѬӥc giao cho ngѬӟi Phi-li-tin đӅ
xӯ tӯ.

Và rӕi Sam-sôn thҥ chӕn vào đӕng ruӛng cөa dân
Phi-li-tin!
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NhiӃu đoàn ngѬӟi Phi-li-tin lùng sӧc Sam-sôn.
Mӛt buӗi tӓi nӏ, hӏ bҭy anh ta trong thành và
rӕi khóa chҹt cӯa thành. NhѬng Sam-sôn đã đi ra
khӑi thành và vác nguyên cái cӯa trên vai mình!

NhѬng thҩn cөa Chúa ngӳ
trên Sam-sôn. Anh ta cӡi
trói cho mình, lҧy xѬѪng
hàm cөa mӛt con lӭa đã
chӁt và giӁt 1000 ngѬӟi
dân Phi-li-tin.
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NhѬng Sam-sôn quên lӟi dҹn
cөa Chúa. Chúa ban cho anh
ta sӫc mңnh trӭ khi anh ta
vâng lӟi Ngài. Mӛt ngày nӏ,
Sam-sôn đã nói bí mүt sӫc
mңnh cөa mình cho Da-li-ha,
mӛt gián điӉp Phi-li-tin
xinh đһp. Nàng ta
đã sai ngѬӟi cңo
sңch tóc cөa
Sam-sôn khi
anh ta ngө.
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Rӕi thì lính Phi-li-tin tҧn công
Sam-sôn ngay tңi giѬӟng ngө
cөa Da-li-ha. Sam-sôn đã
chiӁn đҧu dӱ dӛi nhѬng
sӫc mңnh phi thѬӟng đã
lìa khӑi anh. Kҽ thù
đã móc mұt anh. BӍ mù
và yӁu sӫc, Sam-sôn
trӡ thành nô lӉ cөa
dân Phi-li-tin. Hӏ
cѬӟi và chӁ nhңo đҩy
tӝ Chúa.
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Mӛt ngѬӟi hҩu đã dҭn Sam-sôn ra và
đӅ anh ta dӳa vào hai trӧ chӓng đӣ đӃn thӟ.
Có khoҥng 3000 ngѬӟi Phi-li-tin ӡ đó, và nhiӃu
ngѬӟi trong
đӃn thӟ
chӁ giӇu
anh ta.

Dân Phi-li-tim mӡ
yӁn tiӉc. Hӏ khen
ngӥi rҳng thҩn cөa
hӏ đã giao phó
Sam-sôn vào tay
hӏ. Hӏ uӓng rѬӥu
và chia vui trong
đӃn thҩn. Hӏ cho
gӏi Sam-sôn ra
góp vui cho hӏ.
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NhѬng tóc cөa Sam-sôn bұt đҩu mӏc trӡ lңi khi ӡ
trong tù. Bây giӟ anh ta cҩu nguyӉn, “Lңy Chúa,
xin cho con sӫc mңnh thêm mӛt lҩn nӱa thôi, đӅ
con báo
thù dân
Phi-li-tin
vì đôi mұt
cөa con”.
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Sam-sôn, ngѬӟi con mңnh nhҧt cөa Chúa
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Các quan xét chѬѪng 13-16

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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LiӉu Chúa sҿ ban cho
Sam-sôn sӫc mңnh mӛt
lҩn nӱa? Sam-sôn đã
có thӅ làm nhӱng điӃu
không thӅ? Vâng! Vâng!
MӉt mӑi và nҹng nӃ,
Sam-sôn đҫy hai cây
trӧ cӛt ra. Ngôi đӃn
sӧp đӗ giӁt hang
ngàn ngѬӟi
Phi-li-tin
và cҥ
Sam-sôn!
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

