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Lâu lắm rồi, trên đất  
Y-sơ-ra-ên, có một  
người tên Ma-nô-a.  
Ông ta và vợ  
không có con. 



Một ngày kia Thiên sứ của Đức 
Chúa Trời hiện ra trước bà Ma-
nô-a. Thiên sứ phán “Ngươi sẽ  
có một đứa n đặc  



Nàng ta thuật lại tin tốt với 
chồng mình. Ma-nô-a cầu nguyện, 
“Lạy Chúa …. Xin Ngài đến với  
chúng con một lần nữa. Dạy 
                     chúng con 
                     cách nuôi 
                     dưỡng đứa 

 đứa bé sắp 
                    sinh như 
                     thế nào.” 



     Thiên sứ phán với 
        Ma-nô-a rằng đứa trẻ 
       không được cắt tóc, 

         không được uống rượu, 
        không được ăn một số 

          loại thức ăn.  
          Chúa đã  
          chọn đứa  
      trẻ này làm  
      thẩm phán.  
Đứa trẻ sẽ lãnh  
đạo dân Y-sơ-ra-ên. 



Dân của Chúa chắc chắn cần được 
giúp đỡ. Họ đã bỏ Chúa ra khỏi 
đời sống của họ, và rồi bị kẻ 
thù, dân Phi-li-tin ức hiếp. 



Nhưng khi họ cầu nguyện Chúa đã 
nghe được. Chúa ban cho đứa trẻ 
này, sẽ là người mạnh nhất thế 
gian. 



“Nàng sinh một con trai và đặt 
tên là Sam-sôn: Đứa trẻ lớn lên 
và Chúa ban phước cho. Và thần  
                của Chúa bắt đầu 

 tác động lên Sam 
              -sôn”. Sam-sôn 
               rất mạnh. Một 
               ngày nọ, Sam- 
               sôn chiến đấu 
            với một con sư 

 tử bằng tay không 
         và ông ta đã giết nó! 



Sau này, Sam-sôn  
ăn mật ong từ đàn  
ong làm tổ trên xác 
chết của con sư tử.  



Sam-sôn đã  
ra một câu đố: “Từ  
vật ăn lấy ra được  
món ăn và từ kẻ mạnh  
lấy ra được món ngọt”. 



           Không  
          ai có thể  
          đoán được  
nghĩa – nhưng người  
vợ mới của Sam-sôn,  
người Phi-li-tin nói cho  
bạn của nàng ta về câu trả 
lời. Sam-sôn đã rất giận dữ. 



Sam-sôn càng giận dữ hơn khi 
người Phi-li-tim gã vợ anh ta 
cho người bạn thân nhất của 
anh. Anh đã lên kế hoạch trả 
thù. Nhưng  
bằng  
cách  
nào? 



Đầu tiên, Sam-sôn bắt ba trăm 
con chồn. Kế đến ông cột đuôi 
chúng lại với nhau, từng cặp 
từng cặp một, rồi cột bó đuốc 
vào mỗi  
cặp  
đuôi.  



Và rồi Sam-sôn thả chồn vào đồng 
ruộng của dân        Phi-li-tin! 



Bây giờ dân Phi-li-tin muốn  
trả thù. Sam-sôn bị bắt trói và 
được giao cho người Phi-li-tin 
để xử tử. 



Nhưng thần của Chúa 
ngự trên Sam-sôn. Anh 
ta cởi trói cho mình, 
lấy xương hàm của một 
con lừa đã chết và 
giết 1000 người dân 
Phi-li-tin. 



Nhiều đoàn người Phi-li-tin 
lùng sục Sam-sôn. Một buổi tối 
nọ, họ bẫy anh ta trong thành 
và rồi khóa    chặt cửa thành. 



Nhưng Sam-sôn đã đi ra khỏi 
thành và vác nguyên cái cửa 
trên vai mình! 



Nhưng Sam-sôn quên lời dặn của 
Chúa. Chúa ban cho anh ta sức 
mạnh trừ khi anh  
ta vâng  
lời Ngài. 



Một ngày nọ, Sam-sôn đã nói bí 
mật sức mạnh của mình cho  
Da-li-ha, một gián  
điệp Phi-li-tin  
xinh đẹp. Nàng ta  
đã sai người  
cạo sạch tóc  
của Sam-sôn  
khi anh  
ta ngủ.  



Rồi thì lính  
Phi-li-tin 
tấn công 
Sam-sôn ngay 
tại giường 
ngủ của  
Da-li-ha. 



Sam-sôn đã 
chiến đấu  
dữ dội nhưng  
sức mạnh phi 
thường đã lìa 
khỏi anh. Kẻ 
thù đã móc 
mắt anh.  



Bị mù và yếu 
sức, Sam-sôn 
trở thành nô 
lệ của dân 
Phi-li-tin. 
Họ cười và 
chế nhạo đầy 
tớ Chúa.  



Dân Phi-li-tim mở 
yến tiệc. Họ khen 
ngợi rằng thần  
của họ đã giao  
phó Sam-sôn vào  
tay họ. Họ uống 
rượu và chia  
vui trong đền  
thần. Họ cho  
gọi Sam-sôn ra  
góp vui cho họ.  



Một người hầu đã dẫn Sam-sôn  
ra và để anh ta dựa vào hai trụ  
chống đỡ đền thờ. 



Có khoảng 3000 người Phi-li-tin 
ở đó, và nhiều người trong đền  
thờ chế giễu anh ta.  



Nhưng tóc của Sam-sôn bắt đầu 
mọc trở lại khi ở trong tù. Bây  
giờ anh ta cầu nguyện,... 



... “Lạy Chúa, xin cho con sức 
mạnh thêm một lần nữa thôi,  
để con báo thù dân Phi-li-tin  
   vì đôi mắt của       con”. 



 Liệu Chúa sẽ ban 
 cho Sam-sôn sức 
 mạnh một lần 
 nữa? Sam-sôn 
     đã có thể   
     làm những   
        điều 
        không 
        thể? 
        Vâng! 
        Vâng!  



Mệt mỏi và nặng nề, Sam-sôn 
 đẩy hai cây trụ cột 

 ra. Ngôi đền sụp 
                đổ giết hang 
                  ngàn người 

 Phi-li-tin 
                   và cả 

 Sam-sôn! 



Sam-sôn, người  
con mạnh nhất của Chúa 

 
 Một câu chuyện về lời của Chúa,  
được tìm thấy trong Kinh Thánh 

 
Các quan xét chương 13-16 

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”  
Thi Thiên 119:130 



Kết thúc 



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng  
ta biết về Đức Chúa tuyệt vời đã tạo nên 
chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. 

 
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai 
lầm mà Ngài cho đó là tội lỗi. Sự trừng 
phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng Chúa 
yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con 
trai duy nhất của mình là Giê-su, chết 
trên thánh giá và chịu trừng phạt vì tội 
lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã 
trở lại cuộc sống và về thiên đàng. Nếu 
bạn tin vào Chúa Giê-su và xin Ngài tha 
thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!  
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,  

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi. 



Nếu bạn tin điều này là  
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng: 
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là 
Đức Chúa trời, và là người đã chết vì 

tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã sống 
trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi 
và hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi, để 
mà tôi có thể có một cuộc đời mới, và 
một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi.  
Hãy giúp tôi theo Ngài và sống vì  
Ngài như con của Ngài. A-men. 

 
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa  

mỗi ngày!   Giăng 3:16 
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