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ډٻره موده مخکښې پھ اسرائیل کښې منوحھ نومې سړے 
یوه ورځ د . د ھغوئ ښځې او خاوند بچى نۀ وو. اوسٻدو

پاک فرښتھ د منوحھ ښځې تھ ښکارهخدائ 
.چې ستا بھ یو زوئ وشى. ھغې ووئیل. شوه

. ھغھ بھ ډٻر خاص وىاو 



نو منوحھ دعا. ھغې خپل خاوند تھ دا عجیبھ خبره وکړه
وکړه، اے زما خدایھ، تۀ مونږ تھ دوباره خپل ځان ظاھر 

او چې مونږ لھ د دې ماشوم د پاره څۀ ھم کول وى . کړه
. نو مونږ تھ ھغھ وښایھ



فرښتې منوحھ تھ ووئیل چې تاسو پھ د 
او ورتھ . خپل زوئ ویښتۀ نۀ کل کوئ

یې وفرمائیل چې مے او شراب مۀ څښھ، 
خدائ . او نۀ چې څۀ حرام خوراک وکړې

پاک دا ماشوم د قاضى پھ طور خوښ کړے 
او ھغھ بھ د اسرائیلیانو . دے

. مشر وى



د خدائ پاک 
خلقو بنى 
اسرائیلو 

د مدد 
.  ضرورت وو

ھغوئ د خپل ژوند 
نھ خدائ پاک ویستلے وو، 

نو پھ دې وجھ ھغوئ د خپلو 
دشمنانو، او فلسطیانو پھ وجھ زورلے 

خو چې کلھ ھغوئ دعا وکړه نو خدائ پاک د . شوى وو
نو ھغۀ یو ماشوم راولٻږلو چې ھغھ . ھغوئ دعا واورٻدلھ

. بھ د دنیار د ټولو نھ طاقتور سړے وى



. بیا ھغھ ښځې زوئ پٻدا شو
او د پھ ھغۀ باندې یې 
ھ او ھغ. سمسون نوم کٻښودلو

ماشوم لوئ شو، او خدائ 
او. پاک ھغۀ لھ برکت وکړو

د خدائ پاک روح پھ ھغھ 
او . کښې کار شروع کړو

وه ی. سمسون ډٻر طاقتور شو
ورځ ھغھ زمرى سره مقابلھ 

.وکړه او ھغھ یې مړ کړو



سمسون د شاتو د ګبین نھ بیا 
شات وخوړل، کوم چې د مړ زمرى

د چې . یو تپوس وکړوھغۀ . کښې وو
.  خوراک څۀ شے راوتلود نھخوړونکى 

.څۀ خوږ شے راووتلوڅیز طاقتوراو د 



ھم داسې نۀ وو چېڅوک 
لھ یې د دې سخت سوال ھغۀ 
خپلووو، خو د سمسون ښځې جواب ورکړے 

پھاو . تھ د دې سوال مطلب ووئیلوملګرو 
. وخبره باندې سمسون ډٻر زیات غصھ شدې 



ن او د سمسو. بیا سمسون فلسطیانو تھ نور ھم غصھ شو
ښځھ ھغھ سړى لھ ورکړے شوه کوم چې پھ وادۀ کښې د 

او ھغۀ د بدل اخستلو . ھغۀ د ټولو نھ ښۀ ملګرے وو
ھغۀ دا منصوبھ څنګھ جوړه کړه؟.منصوبھ جوړه کړه



د ھر څۀ نھ مخکښې، سمسون درې سوه لومبړې 
او بیا ھغۀ د دوو دوو لومبړو لکۍ پھ خپلو. راونیولې

کښې وتړلې، او د دې پھ غوټو کښې یې بل شوى 
. چراغونھ کٻښودل



ښې بیا سمسون ھغھ لومبړى د فلسطیانو د غنمو پھ پټو ک
.  پرٻښودې



ون نو سمس. اوس فلسطیانو د ھغۀ نھ بدل اخستل غوښتل
او . ھغھ یې وتړلو. خپل ځان ھغوئ تھ پھ حوالھ کړو

.  فلسطیانو تھ یې د ووژلو د پاره حوالھ کړو



خو د خدائ پاک روح پھ ھغۀ 
او ھغھ ھغھ رسۍ . باندې نازل شو

ھ وشولولې پھ کومو باندې چې ھغ
ې بیا ھغۀ تھ پھ ھغھ کښ. تړلے وو

یوه تازه ژمنھ مالو شوه ھغھ 
و ا. ورټیټ شو او راوه یې خستلھ

.  زر سړى پرې ووژل



بیا فلسطیانو د ھغھ د نیولو د پاره منصوبھ جوړه 
او یوه شپھ یې ھغھ پھ ښار کښې راګٻر کړو او . کړه

خو سمسون ھغھ . د ښار ټولې دروازې یې بندې کړې
لھ دروازې سره د چوکاټونو تالو سره اوچتې کړې او پھ خپ

اوږه باندې 
. یوړې



ې خدائ پاک تر ھغ. خو بیا سمسون د خدائ نافرمانى وکړه
پورې ھغۀ لھ طاقت ورکړے وو تر کومې پورې چې ھغۀ 

یوه ورځ. خدائ پاک خبره منلھد 
د خپل طاقت راز د فلسطینسمسون 

.تھ ووئیلو چې جاسوسھ وهدلیلې 
او چې کلھ.ووسړے سره یو ھغې 

اودۀ شو نوسمسون 
د ھغھ سرھغۀ 
.کړوکل 



ټھ نو کلھ چې سمسون د دلیلې پھ کو
کښې اودۀ وو نو ھغوئ پھ ھغۀ 

او سمسون . باندې حملھ وکړه
ډٻر پھ مشکلھ ھغوئ سره 

ځکھ چې د . جګړه وکړه
ھغۀ طاقت ختم شوے 

بیا ھغوئ د ھغۀ نھ . وو
. سترګې وباسلې



م ړوند سمسون د فلسطیانو غال
او ھغوئ بھ ھغۀ پورې . شو

.  ټوقې او خنداګانې کولې



فلسطى بادشاھان راغونډ 
شول چې جشن وکړى او 
خپل ُخدائ دجون تھ یوه 

.لویھ قربانى پٻش کړى
زمونږ ُخدائ”ھغوئ ووئیل، 

مونږ لھ زمونږ پھ دشمن 
ې سمسون باندې فتح راکړ

او ھغوئ خوشحالى کولھ. ده
سمسون “،او ھغوئ ووئیل

راوغواړئ او راځئ چې پھ 
.ھغۀ پورې ټوقې وکُړو



سمسون ھغھ ھلک تھ وفرمائیل چا چې الس نیولے روان 
ما پرٻږده چې پھ ھغھ ستنو باندې الس ”کړے وو چې، 

زۀ پھ دې . ولګوم چې پھ کومو باندې دا کور والړ دے
باندې تکیھ 

“ .لګول غواړم
ھغھ ځائ د 

ښځو او سړو 
.  نھ ډک وو



باندې پینځۀ واړه فلستى بادشاھان ھم ھلتھ ُوو او ھلتھ پھ چت
 ً درې زره ښځې او سړى ُوو، ھغوئ کتل چې پھ تقریبا

ښتۀ بیا پھ جیل کښې د سمسون وٻ.سمسون پورې ټوقې کٻدلې
او ھغۀ دا . وشول

.  دعا وغوښتلھ
چې اے مالکھ 

خدایھ، زۀ تا تھ 
سوال کوم چې تۀ 

ما لھ یو ځل بیا 
طاقت راکړه چې 

زۀ د دوئ نھ د



نو آیا خدائ پاک بھ سمسون لھ 
دوباره طاقت ورکړى؟ بلکل، نو 
ھ سمسون د ھغھ بت خانې ستونو ل
دیکھ ورکړه، او ھغھ بت خانھ 

پھ ھغھ ټولو خلقو او 
پینځو بادشاھانو او 

سمسون باندې 
.  راوغورزٻدلھ



سمسون د خدائ پاک طاقتور بنده

ئ َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیص

شتھ دے

۱٦-۱۳قاضیان 

"۔ستا َد خبرو تشریح نُور بخښى"
130:119زبور 
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ختم شو



ې چا دا قیصئ مونږ تھ زمونږ د حیرانونکى خدائ پھ باره کښې ښودنھ کوې چ
.مونږ پیدا کړو او چې څوک غواړى چې ھغھ مونږ وپیژنو

.  خدائ پوھیږى چې مونږ ډیر علط کارونھ کړى دى، چې ھغې تھ ھغھ ګنا وایې
د ګنا مزدوى مرګ دے خو خدائ مونږ سره ډیره مینھ کوې نو ځکھ ھغۀ خپل 
یک یو زوئ راولیږلو چې ھغھ زمونږ د ګناھونو د خاطره سزه وزغمې او پھ 

ھ او بیا عیسى د مړو نھ ژوندے شو او آسمان ت.سولۍ خپل ځان قربان کړې
نھ کۀ تۀ پھ عیسى باندې ایمان راوړې او د ھغۀ نھ د خپلو ګناھونو بخښ. الړو

ھ ھغھ تا خواتھ راځى او ستاسو دننھ ب. غواړې نو ھغھ بھ تا تھ بخښنھ وکړې
.استوګنھ کوى او تۀ بھ ھغھ سره د ھمیشھ د پاره ژوندے اوسیږى

خوږه عیسى زۀ.کۀ تۀ پھ دې ایمان لرې چې دا رښتیا دى نو خدائ تھ ووایھ
تا زما د خاطره پیدا شوې او زما د خاطره مړ . ایمان لرم چې ھم تۀ خدائ یې

زما پھ ژوند کښې راشھ او زما . شوې او اوس تۀ د تل د پاره ژوندے یې
.  مګناھونھ وبخښھ، چې زۀ ھم د نن نھ ژوندون ومومم او د ھمیشھ د پاره تاسره ی

آمین. زما مدد وکړه چې زۀ ستا تابعدارى وکړم او ستا زوئ یا لور جوړه شم
۱۲:۳مقدس کتاب ولولئ او خدائ سره روزانھ خبرې وکړئ، یوحنا
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