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حنة آانت امرأة طيبة، وآانت متزوجة من رجل طيب اسمه      
. آالهما آان یعبد الرب ویتعامل بلطف مع اآلخرین     . ألقانة  

ولكن آان شيئا واحدا ینقص   
حياة حنة، فهي آانت ترید أن  
تنجب طفال، آم آانت تتمنى  

لقد  !  أن یكون لها طفال
انتظرت َوصلـّْت ورجت     

وانتظرت مرة أخرى،     
.ولكن الطفل لم یأت 



آل سنة آانت تذهب حنة إلى   
لكي تصلي،    جتماع  خيمة اال 

وفي مرة وعدت اهللا،أنه إن 
أعطاها طفال، فسوف تعطيه  
.هللا، لكي یكون خادما هللا دائما



والكاهن، واسمه عالي،  
رأي حنة وهي تصلي،     

وتصور أنها سكرانة   
بالخمر، ألنها آانت    

تحرك شفتيها،   
ولم یكن ُیسمع  

منها صوتا، لذلك   
.أّنبها عالي



ولكن حنة حكت له  
عن صالتها من أجل  
. طفل وعن وعدها هللا

: فقال لها عالي
اذهبي بسالم، وإله   " 

إسرائيل یعطيك سؤلك     
!"  الذي سألته من لدنه   

وأعطت آلمات عالي 
.هذه أمال جدیدا لحنة      



وبعد فترة وجيزة امتأل قلب حنة فرحا، ألن الرب لم ینسها      
واستجاب لها صالتها، هي وزوجها ألقانة صار لهما طفال،      

، ولكن هل "ُاستجيب من اهللا " وسمياه صموئيل، الذي معناه    
ستتذآر حنة الوعد الذي وعدته للرب؟         



وحنة لم تعد تذهب آل  
. سنة إلى خيمة االجتماع     

فماذا حدث؟ فهل تنكرت 
لوعدها الذي وعدته؟ ال،     

ولكنها انتظرت حتى یكبر 
صموئيل، بالقدر الذي      
یمكنه في أن یعيش في 

خيمة االجتماع، وأن     
یساعد عالي في الصالة   

ولما آبر . في خيمة االجتماع  
.أحضرته إلى خيمة االجتماع             



وقد جازى اهللا   
حنة على أمانتها،  

فأعطاها اهللا بعد  
صموئيل ثالثة بنين 

وآل سنة . وابنتين
آانت تأتي حنة إلى   
خيمة االجتماع لكي    
تصلي ولكي تحضر   
معها مالبس جدیدة   
.عملتها لصموئيل



ولم یكن صموئيل هو مساعد عالي  
الوحيد، بل آان أیضا ابنا عالي وهما حفني     
وفينحاس، وهما لم یكرما اهللا وآانا یصنعان   

الشر، ولم یریدا أن یغيرا من سلوآهما،        
بالرغم من طلب 

أباهما، وآان یجب  
أن یطردهما عالي 

من الخدمة في خيمة  
االجتماع، ولكنه     

.لم یفعل ذلك 



وفي إحدى الليالي      
سمع صموئيل صوت  

ینادیه، واعتقد أن عالي  
أنا :  "  یریده، فقال له

: ، فأجاب عالي " هنا
أنا لم أنادیك، ارجع     " 

، وهذا   ! " اضطجع 
حدث ثالث مرات،   
وبعدها عرف عالي  
أن اهللا یرید أن یتكلم  

.إلى صموئيل        



فقال عالي إلى  
إذا  : " صموئيل
تكلم یا : دعاك تقول

رب ألن عبدك 
، وفعال  !" سامع 

نادى اهللا على 
صموئيل وأعطاه 

.رسالة هامة  



، فقال " ماذا قال لك الرب؟    : "وفي الصباح دعاه عالي وسأله   
له صموئيل آل شيء، ولقد آانت رسالة مخيفة، فاهللا أراد أن      

یقضي على آل بيت عالي، بسبب أن حفني وفينحاس آانا   
.شریران  



وقد حدث ما َحذّر به اهللا، ففي الحرب ضد الفلسطينيين آانا         
ابنا عالي، حفني وفينحاس، یحمالن تابوت عهد الرب في     

جيش إسرائيل، فاستولى األعداء على        مقدمة                  
وقتلوا حفني وفينحاس مع العدید      تابوت العهد                    

ولما سمع عالي   .اإلسرائيليين      من                                 
الكرسي إلى     ذلك، سقط عن                                     

رقبته  الوراء، فانكسرت                                             
.ومات في نفس اليوم                                                



وجلب تابوت العهد المشاآل للفلسطينيين، فهم أدخلوه إلى           
معبد داجون، وهو صنمهم، وفي الغد وإذا بداجون ساقط على      

وجهه إلى األرض، ، فأخذ الفلسطينيون داجون وأقاموه في         
مكانه، وفي صباح اليوم التالي وجدوه أیضا ساقطا، ولكن    

.هذه المرة تكسر إلى قطع     



وانتشر المرض والموت بين     
الفلسطينيين، ولكي یعرفوا إن آان      

اهللا هو الذي عاقبهم، أخذوا     
بقرتين مرضعتين وربطوهما  
إلى عربة وفوقها تابوت العهد  

وأطلقوهما إلى الحدود، ولكنهم      
. حبسوا العجلين في البيت    

لو أن البقرتان     :  " وقالوا
ذهبتا مباشرة إلى إسرائيل       

وترآتا العجالن، علمنا أن اهللا  
، وبالفعل !"هو الذي فعل ذلك   

.ذهبت البقرتان إلى إسرائيل            



وقال صموئيل، الذي   
أصبح اآلن رجال ناضجا،     

إن : " لكل بيت إسرائيل  
آنتم بكل قلوبكم راجعين    
إلى الرب، فينقذآم من ید     

، وصّدق !"الفلسطينيين    
الناس نبي اهللا األمين،   

وآانت ید اهللا ضد 
الفلسطينيين طول مدة     

.حياة صموئيل



" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 

صموئيل، الطفل خادم اهللا  

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

7 � 1سفر صموئيل األول     



النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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ولكن آان شيئا واحدا ینقص   
حياة حنة، فهي آانت ترید أن  
تنجب طفال، آم آانت تتمنى  

لقد  !  أن یكون لها طفال
انتظرت َوصلـّْت ورجت     

وانتظرت مرة أخرى،     
.ولكن الطفل لم یأت 



آل سنة آانت تذهب حنة إلى   
لكي تصلي،    جتماع  خيمة اال 

وفي مرة وعدت اهللا،أنه إن 
أعطاها طفال، فسوف تعطيه  
.هللا، لكي یكون خادما هللا دائما



والكاهن، واسمه عالي،  
رأي حنة وهي تصلي،     

وتصور أنها سكرانة   
بالخمر، ألنها آانت    
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ولم یكن ُیسمع  
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صموئيل، بالقدر الذي      
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ولم یكن صموئيل هو مساعد عالي  
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النهایة

60



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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