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. نمایید به شرط آن که رایگان توزیع شود



در زمان هاي قدیم، در سرزمین اسرائیل، مردي 
فرزنديهمسرش نام مانوخ زندگی می کرد، او و به 

برفرشته خداوند روز ، یک نداشتند
:و به او گفتشد همسر مانوخ ظاهر 

فرزندیک تو صاحب "

".خاص خواهی شد



.  همسر مانوخ این خبر خوب را به همسرش گفت
:  مانوخ به درگاه خداوند التماس کرد و گفت

نزد ما بفرست را فرشته ات، دوباره خداوندا"
به ما بگوید با تا 

قرار کودکی که 
دنیا به است 

بیاید چگونه 
".رفتار کنیم



فرشته خداوند به مانوخ گفت که این 
هیچ وقت نباید موهاي سرش بچه 

کند، هیچ وقت نباید الکل را کوتاه 
.  او نباید غذاهاي نجس بخوردبنوشد و 

او را انتخاب کرده تا خداوند 
شده پادشاه 

اسرائیل و 
.نمایدرا رهبري 



مطمئناً قوم خدا 
داشتند، به کمک احتیاج 

آنها خداوند را فراموش کرده 
د آزار شان مورآنها توسط دشمنان فلسطینی، بودند
.  نیداما وقتی مردم دعا کردند خدا ش. می گرفتندقرار 

.ا شودمرد دنیقویترین تارا فرستاد کودك این او 



پس آن زن، پسري به دنیا آورد و نام او را 
کودك بزرگ شد و خدا . گذاشت"سامسون"

او برکت داد و روح خدا به 
.  به شوق می آورداو را 

بسیار قوي سامسون 
او با دستهاي روزي ، شد

یک شیر جوان خالی با 
.او را کشتجنگید و 



بعد، چندي 
عسل سامسون

که در زنبورهایی از کندوي را 
کرده بودندالشه شیر النه میان 

او یک معما طرح کرد؛ از .و خوردبرداشت 
.خوراك بیرون آمد و از زورآور شیرینیخورنده 



هیچکس 
نتوانست 

معما را حدس بزند، جواب 
جدید سامسون که اما همسر 

را بهجواب بود یک فلسطینی 
این کار . خود گفتدوستان 

.ردعصبانی کرا بسیار سامسون 



ه او زمانی که متوجه شد فلسطینیان همسرش را ب
.  انی شدبهترین دوستش درآوردند بیشتر عصبازدواج 

یصد سامسون ساما چطور؟ اول . نقشه انتقام کشیداو 
دُمها ي گرفت، روباه را 

دورا روباهان 
به هم به دو 
میانو بست 

،دُمهر جفت 
مشعل آتشی
.قرار داد



گندمزارهايسامسون روباهان را در میان سپس 
رها فلسطینیان 

.کرد



سامسون . دحاال فلسطینی ها می خواستند انتقام بگیرن
.اجازه داد تا توسط فلسطینیان دستگیر شود



سامسوناما روح خدا به کمک 
او طناب ها را پاره کرد و . آمد

استخوان تازة چانۀ االغ مرده
اي را یافت، و آن استخوان را
برداشت و با آن هزار نفر از

.دشمنانش را کشت



که سرانجام سامسون بودند تا اینفلسطینیان به دنبال 
ه آنها درواز. یک شب او را در شهري به دام انداختند

، اما شهر را بستند و به کمین سامسون نشستند
خواب سامسون نیمه شب از 

و شد بیدار 
از دروازه ها را 

و روي جا کند 
شانه هایش 

شهر بست و از 
.خارج شد



ا تخداوند . سامسون عهد خودش را با خدا شکستاما 
ک ی. زمانی به او نیرو می داد که از او پیروي می کرد

راز قدرت خودشسامسون روز 
را به دلیله که یه جاسوس زیبا
روي فلسطینی

.گفتبود 



بر را سامسون دلیله سر
پاهایش گذاشت و یکروي 

ی کرد تا هنگامصدا نفر را 
استکه سامسون خوابیده 

.کندموهاي او را کوتاه 



ی به سپس سربازان فلسطین
اتاق خواب دلیله حمله 

را سامسون کردند تا 
از سامسون. کننددستگیر 

و با آنها خواب بیدار شد 
دیگر اما جنگید، سخت 
.نداشتقدرتی 



و کردندرا دستگیر دشمنانش اون 
.  را بیرون آوردندچشمانش 

بود، ضعیف شده و او کور 
فلسطینیان بَرده سامسون 

او می به آنها . بودشده 
را خدا و بندة خندیدند 

.مسخره می کردند



فلسطینیان بخاطر 
دستگیري سامسون 

ها جشنی برپا کردند، آن
را "داجون"بُت خودشان 

ستایش می کردند که
ها سامسون را به دست آن

ا در آنه. تسلیم کرده بود
معبد داجون نوشیدند و

سپس . شاد بودند
سامسون را به نزد 

.خودشان خواندند



پسري سامسون را به همراه آورد و به او اجازه داد 
تکیه که به ستونهایی که در معبد قرار گرفته بود

اما .بدهد
موهاي 

در سامسون 
شروع زندان 

رشد به 
.بودکرده 



بار فقط یکخداوندا ": گفتدعا کرد و خدا او نزد حاال 
را انتقام دو چشمانم قدرت بده تا من به دیگر 
".بگیرم



آیا خدا دوباره به سامسون قدرت می دهد؟ 
یک کار می تواند سامسون آیا 

!  ؟ بلهبدهدرا انجام غیر ممکن 
، کردزور زد و تقال او ! بله

محکم ستونهاي سامسون 
.  کرداز هم جدا را 

به معبد داجون 
ویرانه ایی تبدیل 

هزاران و شد 
فلسطینی به همراه 

.سامسون مُردند



خداسامسون، مرد قدرتمند 

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

16-13داوران بابهاي 

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور



پایان



یمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
که ما را آفرید و ارادة او این کنندصحبت می

.  است که شما نیز او را بشناسید

ایم کارهایی داند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، امّا . خواندکه او آنها را گناه می

ا قدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود رخدا جهانیان را آن
. ا بمیردفرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان م

دوباره زنده شد و به آسمان باال عیسی مسیح پس از مرگ
ه اگر تو به عیسی ایمان بیاوري و از او بخواهی ک. رفت

تو گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد



ا اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا ر
ه عیساي عزیز من ایمان دارم که تو خدا هستی، و ب:بکن

ي، و صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناهان من بمیر
کنم که وارد زندگی منخواهش می. اکنون زنده هستی

اي داشته هبشوي و گناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تاز
ا به کمکم کن ت. باشم و براي همیشه با تو زندگی کنم

عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و براي 
.آمین. تو زندگی کنم

!  مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
16:3انجیل یوحنا 
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