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. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيع          :  اتفاقية االستخدام    



قبل زمن طويل آان يعيش في إسرائيل رجل اسمه منوح،        
وفي أحد األيام ظهر مالك الرب    .  وآان هو وزوجته بال أوالد 

!" سيصير لك ابنا مميزا  : "                 المرأة منوح وقال لها  



:  فأخبرت المرأة زوجها بهذه األخبار الطيبة، فصلى منوح        
أسألك يا سيدي أن يأتي أيضا إلينا رجل اهللا الذي أرسلته              " 

." ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد    



قال المالك لمنوح بأن هذا الطفل ال يجب       
أن ُيقّص شعره أبدا، وال يجوز له شرب        

الخمر، وال يأآل مأآوالت معينة، وأن اهللا    
اختار هذا الطفل لكي يكون قاض، وأنه     

.        سوف يقود شعب إسرائيل  



بالتأآيد يحتاج شعب اهللا إلى المعونة،      
.  وهم ال يهتموا باهللا، لذلك ُهزموا أمام أعدائهم الفلسطينيين        

ولكن لما صلوا إلى اهللا، استجاب لهم، وأرسل لهم هذا الطفل،           
.    الذي سوف يكون أقوى إنسان في العالم   



وهكذا ولدت المرأة الطفل وسمته شمشون، وآبر الطفل       
وبارآه اهللا، وفي أحد المرات تصارع مع شبل أسد وقتله          

.بدون أن يكون بيديه أي سالح  



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

من : " ومن هذه الحادثة قال لغزا     .       األسد الميت    
!" اآلآل خرج أآل ومن الجافي خرجت حالوة        



ولم يستطع أحد أن يعرف الحل، ولكن امرأة          
شمشون، وهي فلسطينية، أفشت السر       

. ألصدقائها، مما جعل شمشون يغتاظ جدا   



واغتاظ شمشون أآثر، عندما أعطوا امرأته ألعز أصدقائه،     
 ابن  300ولكن آيف؟ أمسك شمشون    . وخطط لالنتقام

، وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب، ووضع  )ثعلب( آوى
. مشعال بين آل ذنبين في الوسط  



.وأطلق شمشون الحيوانات بين حقول الفلسطينيين     



واآلن يريد الفلسطينيون أن ينتقموا ألنفسهم، وترك شمشون      
.نفسه ليمسكوه ويقيدوه ويسلموه للفلسطينيين، لكي يقتلوه      



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

.  عدو1000وضرب به 



وتعقبت فرق البحث للفلسطينيين شمشون، وفي أحد الليالي          
وجدوه في مدينة وأغلقوا عليه أبوابها، ولكن شمشون أخذ  

.مصراعي باب المدينة وقلعهما ووضعهما على آتفيه  



ولكن شمشون فشل أمام الرب، فقد أعطاه اهللا القوة، طالما آان         
وفي أحد األيام باح شمشون بسر قوته لدليلة، وهي      . مطيعا

.                               امرأة جميلة، وجاسوسة للفلسطينيين        
                              وأحضرت رجال وحلق شعر شمشون     

.                                  وهو نائم



وهاجم جنود الفلسطينيين شمشون في حجرة      
نوم دليلة، وحاول شمشون    

المقاومة، لكن لم يعد لديه قوة،    
. وقلع أعداء شمشون عينيه   

وأصبح شمشون عبدا   
للفلسطينيين، أعمى     

وضعيف، وآانوا 
.يستهزئون به



وعمل الفلسطينيون حفلة      
عظيمة إللههم داجون، اإلله    
السمكة، وسّبحوه ألنه أوقع     

شمشون في أيديهم، وشربوا   
وفرحوا في معبد داجون،   

ثم أحضروا شمشون ليلعب    
. أمامهم



وقام غالم بإحضار شمشون وسمح له بأن يستند على أعمدة    
 فلسطيني على سطح المعبد،  3000المعبد، وآان هناك حوالي    

وأآثر منهم في داخل المعبد، وآلهم آانوا يسخرون من      
. شمشون 



وآان شعر شمشون قد بدأ في النمو في السجن، فصلى       
يا سيدي الرب، شددني يا اهللا هذه المرة فقط        : " شمشون قائال 

!"فأنتقم نقمة واحدة عن عيني 



هل سُيرجع له اهللا قوته؟ وهل سيستطيع شمشون أن يعمل        
فقد تشدد جدا    ! نعم! المستحيل؟ نعم   

ودفع العمودين المتوسطين،   
فأوقعهما، وسقط معبد داجون،   

وقتل اآلالف من    
. الفلسطينيين وشمشون     



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

شمشون، رجل اهللا القوي     

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

16 – 13سفر القضاة     



النهاية



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

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    ! وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

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

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

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

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
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خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

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

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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