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 הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור
  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



.   חי אדם בשם מנוח, בארץ ישראל, לפני זמן רב
 יום.  למנוח ולאשתו לא היו ילדים

 אחד הופיע מלאך אלוהים בפני 
 .אשתו של מנוח 

 
 

 יהיה לך"   
 תינוק 
 מאוד 

 .הוא אמר" ,מיוחד 



 .   היא ספרה לבעלה את החדשות הנהדרות
בוא אלינו  ..... אלוהים שלי", מנוח התפלל

 למד אותנו  .  שוב
 מה עלינו לעשות  

 ."עבור הילד



 המלאך אמר למנוח שאסור 
 אסור  , לחתוך את שערו של הילד

 לילד לשתות אלכוהול ואסור לו  
 אלוהים  .  לאכול אוכל מסוים      

 בחר בילד                                 
 להיות                                 

 .  שופט                              
 הוא ינהיג                                
 .את ישראל                              



 עמו של אלוהים היה  
 הם השאירו  .  באמת זקוק לעזרה

 ואז הם  , את אלוהים מחוץ לחייהם      
 .הפלישתים, הופחדו על ידי אויביהם      



 אבל כשהם התפללו אלוהים  
 הוא שלח את התינוק הזה אשר .  שמע
   .יהפוך לאיש החזק בעולם      



ותלד האשה בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל  "
ותחל רוח אלוהים  .  הנער ויברכהו אלוהים

 שמשון הפך  ."  לפעמו
 יום  .  למאוד חזק

 אחד הוא נלחם  
 בכפיר אריות 

 בלי דבר  
 !והרגו-בידיו



 מאוחר                            
 ,  יותר                           

 שמשון טעם דבש מעדת                      
 דבורים שקיננה בתוך הגויה                    

 :  הוא המציא חידה.  של האריה             
 ".מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק"      



 איש לא                            
 ניחש את                          
 אבל אשתו  -החידה                        

 שהיתה  , הטריה של שמשון                     
 .  ספרה לחבריה, מבנות פלישתים            

 .דבר זה הכעיס מאוד את שמשון          



שמשון כעס אפילו יותר כאשר הפלישתים נתנו 
הוא .  את אשתו להיות אשתו של חברו הטוב

 ?אבל איך.  תכנן נקמה



.  מאות שועלים-לכד שמשון שלוש,בתחילה
,  זנב לזנב,ואז הוא קשר את הזנבות שלהם יחד

 .שני הזנבות-ושם לפיד בוער בן



 אז שחרר שמשון את השועלים אל השדות של  
 

 .הפלישתים                                           



שמשון מסר את  .  עכשו הפלישתים רצו בנקמה
הוא נקשר ונמסר לידי  , עצמו למאסר

 .הפלישתים למיתה



אבל רוח אלוהים צלחה על  
הוא קרע את  .  שמשון
-הוא מצא לחי, החבלים

חמור טריה מחמור מת 
 והרג אלף איש

 .מאויביו 



לילה  .  חיילי חיפוש פלישתים חפשו את שמשון
הם לכדו אותו בתוך העיר וסגרו את שערי  ,אחד

 נושא את שערי  -אבל שמשון יצא החוצה.  העיר
 .העיר על   כתפיו   



אלוהים העניק  .  אבל שמשון אכזב את אלוהים
סיפר , יום אחד.  לו כוח כל עוד הוא ציית

 מרגלת, שמשון לדלילה
 את סוד הכוח, פלישתית יפה 

 היא קראה.  שלו 
 לאיש שיגלח את 
 שערו של שמשון 

 .בזמן שישן 



החיילים הפלישתים התקיפו את  
 שמשון בחדר השינה  

 שמשון  .  של דלילה
 אבל   -נלחם בחוזקה

 .  כוחו עזב אותו
 אויביו ניקרו את  

 .עיניו ממקומם



הפך  , עיוור וחלש
שמשון לעבד של  

 הם.  הפלישתים
צחקו ולעגו לעבד 

 .אלוהים



.  הפלישתים ערכו מסיבה
 ,הם הללו את דגון

 על, הדגים שלהם-אל 
כך שנתן את שמשון   

 הם שתו.  לידיהם
 ושמחו במקדש של 
 אז הם קראו.  דגון 

 לשמשון כדי ש 
 .בפניהם" ישחק" 



נער הביא את שמשון והרשה לו להשען על  
על הגג היו  .  העמודים שנשאו את כל המקדש

 כשלושת  
 אלפים איש  

 ואנשים  
 נוספים היו  

 ,  במקדש
 כולם  

 .לועגים לו



אבל שערו של שמשון החל לגדול שוב בזמן  
או ", עכשיו הוא התפלל.  שהיה בבית הסוהר

 ,  אלוהים
 חזק אותי 
 רק הפעם  
 הזאת כדי 

 שאוכל  
 לנקום על  
 ."שתי עיני



האם  ?  האם אלוהים יתן לשמשון שוב כוח
 שמשון יכול לעשות את 

 !  כן!  כן?  הבלתי אפשרי
 בעוצמה רבה הרים  

 שמשון והרס  
 .את העמודים



 מקדשו של דגון נהרס  
 והרג אלפים  , כליל

 וגם  -מבני פלישתים
 !את שמשון



 האיש החזק של אלוהים, שמשון
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 'טז-'שופטים יג
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא "התנ
 . אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
   ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג
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