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وحنة لم تعد تذھب كل 
. سنة إلى خیمة االجتماع

فماذا حدث؟ فھل تنكرت 
لوعدھا الذي وعدتھ؟ ال، 

ولكنھا انتظرت حتى یكبر 
صموئیل، بالقدر الذي 
یمكنھ في أن یعیش في 

خیمة االجتماع، وأن 
یساعد عالي في الصالة 

ولما كبر . في خیمة االجتماع
.أحضرتھ إلى خیمة االجتماع

ولكن حنة حكت لھ 
عن صالتھا من أجل 
.  طفل وعن وعدھا �

:  فقال لھا عالي
اذھبي بسالم، وإلھ "

إسرائیل یعطیك سؤلك 
!"  الذي سألتھ من لدنھ

وأعطت كلمات عالي 
.ھذه أمال جدیدا لحنة

كل سنة كانت تذھب حنة إلى 
لكي تصلي، جتماعخیمة اال

وفي مرة وعدت هللا،أنھ إن 
أعطاھا طفال، فسوف تعطیھ 
.�، لكي یكون خادما � دائما

وقد جازى هللا 
حنة على أمانتھا، 
فأعطاھا هللا بعد 

صموئیل ثالثة بنین 
وكل سنة . وابنتین

كانت تأتي حنة إلى 
خیمة االجتماع لكي 
تصلي ولكي تحضر 
معھا مالبس جدیدة 

.عملتھا لصموئیل

وبعد فترة وجیزة امتأل قلب حنة فرحا، ألن الرب لم ینسھا 
واستجاب لھا صالتھا، ھي وزوجھا ألقانة صار لھما طفال، 

، ولكن ھل "اُستجیب من هللا"وسمیاه صموئیل، الذي معناه 
  ستتذكر حنة الوعد الذي وعدتھ للرب؟

والكاھن، واسمھ عالي، 
رأي حنة وھي تصلي، 

وتصور أنھا سكرانة 
بالخمر، ألنھا كانت 

تحرك شفتیھا، 
ولم یكن یُسمع 

منھا صوتا، لذلك 
.أنّبھا عالي
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وقد حدث ما َحذّر بھ هللا، ففي الحرب ضد الفلسطینیین كانا 
ابنا عالي، حفني وفینحاس، یحمالن تابوت عھد الرب في 

جیش إسرائیل، فاستولى األعداء على مقدمة
وقتلوا حفني وفینحاس مع العدید تابوت العھد

ولما سمع عالي .اإلسرائیلیینمن
الكرسي إلى ذلك، سقط عن

رقبتھ الوراء، فانكسرت
.ومات في نفس الیوم

فقال عالي إلى 
إذا : "صموئیل

تكلم یا : دعاك تقول
رب ألن عبدك 

، وفعال !"سامع
نادى هللا على 

صموئیل وأعطاه 
.رسالة ھامة

ولم یكن صموئیل ھو مساعد عالي 
الوحید، بل كان أیضا ابنا عالي وھما حفني 
وفینحاس، وھما لم یكرما هللا وكانا یصنعان 

الشر، ولم یریدا أن یغیرا من سلوكھما، 
بالرغم من طلب 

أباھما، وكان یجب 
أن یطردھما عالي 

من الخدمة في خیمة 
االجتماع، ولكنھ 

.لم یفعل ذلك

وجلب تابوت العھد المشاكل للفلسطینیین، فھم أدخلوه إلى 
معبد داجون، وھو صنمھم، وفي الغد وإذا بداجون ساقط على 

وجھھ إلى األرض، ، فأخذ الفلسطینیون داجون وأقاموه في 
مكانھ، وفي صباح الیوم التالي وجدوه أیضا ساقطا، ولكن 

.ھذه المرة تكسر إلى قطع

، فقال "ماذا قال لك الرب؟: "وفي الصباح دعاه عالي وسألھ
لھ صموئیل كل شيء، ولقد كانت رسالة مخیفة، فا� أراد أن 

یقضي على كل بیت عالي، بسبب أن حفني وفینحاس كانا 
.شریران

وفي إحدى اللیالي 
سمع صموئیل صوت 

ینادیھ، واعتقد أن عالي 
أنا : " یریده، فقال لھ

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

، وھذا !"اضطجع
حدث ثالث مرات، 
وبعدھا عرف عالي 
أن هللا یرید أن یتكلم 

.إلى صموئیل
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قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
.یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن، !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحیا معھ إلى األبد
:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
. ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك. لكي أحیا معك إلى األبد

.آمین
.  16: 3إنجیل یوحنا !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم

"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 

  صموئیل، الطفل خادم هللا

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

7 – 1سفر صموئیل األول 

وانتشر المرض والموت بین 
الفلسطینیین، ولكي یعرفوا إن كان 

هللا ھو الذي عاقبھم، أخذوا 
بقرتین مرضعتین وربطوھما 
إلى عربة وفوقھا تابوت العھد 

وأطلقوھما إلى الحدود، ولكنھم 
.  حبسوا العجلین في البیت

لو أن البقرتان : "وقالوا
ذھبتا مباشرة إلى إسرائیل 

وتركتا العجالن، علمنا أن هللا 
، وبالفعل!"ھو الذي فعل ذلك

.ذھبت البقرتان إلى إسرائیل
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 النھایة

60 

وقال صموئیل، الذي 
أصبح اآلن رجال ناضجا، 

إن : "لكل بیت إسرائیل
كنتم بكل قلوبكم راجعین 
إلى الرب، فینقذكم من ید 

، وصدّق !"الفلسطینیین
الناس نبي هللا األمین، 

وكانت ید هللا ضد 
الفلسطینیین طول مدة 

.حیاة صموئیل
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