
დასურათებული ბიბლიური ისტორია

სამსონზე ღვთის წმინდა სული ამოქმედდა
მსაჯულები 13—16 თავები

s

ერთხელ ღვთის ანგელოზი გამოეცხადა ერთ კაცს,
სახელად მანოახს და მის ცოლს. ანგელოზმა ამცნო
მათ, რომ ეყოლებოდათ ვაჟი, სამსონი, რომელზეც
განსაკუთრებულად უნდა ეზრუნათ.

სამსონი იქნებოდა ღვთის ნაზირი.

სანამ სამსონს გრძელი თმა ჰქონდა, იეჰოვას წმინდა სულის
დახმარებით ძლევამოსილ საქმეებს იქმოდა და ღვთის
მტრებს, ფილისტიმელებს ამარცხებდა.

წაიკითხე
მსაჯულების 14:5, 6.

წაიკითხე
მსაჯულების 15:13, 14.

წაიკითხე
მსაჯულების 15:15.
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წაიკითხე
მსაჯულების 16:3. ფილისტიმელები მარცხს მარცხზე განიცდიდნენ,

რაც მათ აღშფოთებას იწვევდა. ამიტომ
გადაწყვიტეს, რამენაირად დაეძლიათ სამსონი.

სამსონის შეჩერება
შეუძლებელია!

არა . . . უნდა
არსებობდეს რაღაც

გზა . . .

ფილისტიმელებმა თავიანთი ჩანაფიქრის
განსახორციელებლად მოისყიდეს დალილა,
ქალი, რომელიც სამსონს უყვარდა, რათა მას
დაეცდენინებინა სამსონისთვის, რაში იყო მისი ძალა.

სამსონ, მითხარი,
რაშია შენი დიდი

ძალა?

ნუ მაბრიყვებ! ახლა
მაინც მითხარი, რაშია

შენი ძალა.

თუ ნამდვილად
გიყვარვარ,

მეტყვი, რაშია შენი
საიდუმლო.

ჩემს თმას . . .

არასდროს
მიჰკარებია

სამართებელი.
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დალილამ მოუხმო
ფილისტიმელებს, რათა
შური ეძიათ სამსონზე.

მას შემდეგ, რაც სამსონმა
დაიძინა, ფილისტიმელმა კაცებმა მას
თმა მოაჭრეს; მოგვიანებით თვალები
დასთხარეს და ღაზაში ჩაიყვანეს.

ციხეში ყოფნისას
სამსონმა მოინანია
თავისი საქციელი.

არასდროს უნდა
გამემხილა

მისთვის ჩემი
საიდუმლო.

იეჰოვა, გთხოვ,
მაპატიე! ძალიან
ვნანობ მომხდარის

გამო.

ფილისტიმელებმა დიდი ნადიმი
გამართეს თავიანთი ღვთის,
დაგონის პატივსაცემად. გულის
გასამხიარულებლად მათ სამსონი
მოიყვანეს.

ახლა ვინ არის
ძლიერი, სამსონ?!

დაგონი უფრო
ძლევამოსილია,
ვიდრე სამსონის

ღმერთი!
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ფილისტიმელები შურაცხყოფდნენ
სამსონსა და იეჰოვას. მაგრამ ამასობაში
სამსონს თმა წამოეზარდა . . . უზენაესო უფალო,

იეჰოვა, გამიხსენე, გთხოვ, და
ერთხელაც მომეცი ძალა!

ორ სვეტს, რომელზეც სახლი იდგა, სამსონი
მთელი ძალით მიაწვა.

მასზე კვლავ ამოქმედდა ღვთის წმინდა
სული და ერთხელ კიდევ მისცა
გასაოცარი საქმის მოხდენის ძალა.

ასე გაანადგურა სამსონმა უამრავი
ფილისტიმელი, რომლებიც დიდი ხნის
მანძილზე ჩაგრავდნენ ისრაელებს.

რის სწავლა შეგვიძლია ამ
ისტორიიდან?

ვინ მისცა სამსონს ამხელა ძალა?

მინიშნება: მსაჯულები 13:25.

როგორ მიიღო სამსონმა კვლავ

დიდი ძალა?

მინიშნება: მსაჯულები 16:28.

შენ როგორ შეგიძლია მიიღო

ღვთის წმინდა სული?

მინიშნება: ლუკა 11:13.
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