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Bölüm 13

Ve yine İsrailoğulları RABBİN gözünde kötü 
olanı yaptılar; ve RAB onları kırk yıl Filistîlerin 
eline verdi.

2Ve Danîler sıptından Tsoralı bir adam vardı, ve 
onun adı Manoah idi; ve karısı kısır olup doğur-
mazdı. 3Ve RABBİN meleği kadına görünüp ona 
dedi: İşte şimdi, sen kısırsın, ve doğurmuyorsun; 
fakat gebe kalacaksın, ve bir oğul doğuracaksın. 
4Ve şimdi rica ederim, sakın şarap ve içki içme, ve 
hiç murdar bir şey yeme; 5çünkü işte, sen gebe ka-
lacaksın, ve bir oğul doğuracaksın; ve onun başına 
ustura değmiyecek; çünkü ana rahminden Allaha 
Nezîr olacak; ve İsraili Filistîlerin elinden kurtar-
mağa o başlıyacak. 6Ve kadın geldi, ve kocası-
na söyliyip dedi: Bana bir Allah adamı geldi, ve 
onun görünüşü Allah’ın meleğinin görünüşü gibi 
çok heybetli idi; ve nereden olduğunu kendisin-
den sormadım, ve bana adını da bildirmedi; 7Fakat 
bana dedi: İşte, sen gebe kalacaksın, ve bir oğul 
doğuracaksın; ve şimdi şarap ve içki içme, ve hiç 
bir murdar şey yeme; çünkü çocuk ana rahminden 
öleceği güne kadar Allaha Nezîr olacak.
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8Ve Manoah RABBE yalvarıp dedi: Ya RAB, ni-
yaz ederim, gönderdiğin Allah adamı bize yine 
gelsin, ve doğacak çocuk için ne yapacağımızı 
bize öğretsin.

9Ve Allah Manoahın sesini işitti; ve kadın tar-
lada otururken Allahın meleği yine ona geldi; fa-
kat kocası Manoah onunla beraber değildi. 10Ve 
kadın acele edip koştu, ve kocasına bildirip dedi: 
İşte, geçen gün yanıma gelen o adam bana gö-
ründü. 11Ve Manoah kalkıp karısının ardınca gitti, 
ve adamın yanına gelip ona dedi: Kadına söyli-
yen adam sen misin? Ve: Benim, dedi. 12Ve Ma-
noah dedi: Şimdi sözlerin yerine gelince, çocuk 
hakkında hüküm ve işi ne olacak? 13Ve RABBİN 
meleği Manoah’a dedi: Kadın kendisine söyledi-
ğim her şeyden sakınsın. 14Asmadan çıkan hiçbir 
şeyden yemesin, ve şarap ve içki içmesin, ve hiç 
murdar bir şey yemesin; ona emrettiğim her şeyi 
tutsun.

15Ve Manoah RABBİN meleğine dedi: Rica 
ederim, seni alıkoyalım, ve senin için bir oğlak 
hazırlıyalım. 16Ve RABBİN meleği Manoaha dedi: 
Beni alıkoysan bile, senin ekmeğinden yemem; 
ve eğer yakılan takdime arz edeceksen, onu 
RABBE arz etmelisin. Çünkü RABBİN meleği ol-
duğunu Manoah bilmedi. 17Ve Manoah RABBİN 
meleğine dedi: Senin adın nedir, ta ki, sözlerin 
yerine gelince seni taziz edelim? 18Ve RABBİN 
meleği ona dedi: Niçin adımı soruyorsun? Çün-
kü o vasfa gelmez. 19Ve Manoah oğlağı ve ekmek 
takdimesini aldı, ve kaya üzerinde RABBE arzet-
ti; ve melek şaşılacak bir şey yaptı; ve Manoah ile 
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karısı bakıyorlardı. 20Çünkü mezbah üzerinden 
alev göke doğru çıkarken vaki oldu ki, RABBİN 
meleği mezbahın alevile beraber çıktı; ve Mano-
ah ile karısı bakıyorlardı; ve yüzüstü yere kapan-
dılar.

21Ve RABBİN meleği bir daha Manoah ile ka-
rısına görünmedi. RABBİN meleği olduğunu Ma-
naoh o zaman bildi. 22Ve Manoah karısına dedi: 
Mutlaka öleceğiz, çünkü Allah’ı gördük. 23Ve ka-
rısı ona dedi: Eğer RAB bizi öldürmek isteseydi, 
yakılan takdimeyi ve ekmek takdimesini elimiz-
den almazdı; ve bize bütün bu şeyleri göstermez-
di, ve bize bu vakitte bu gibi şeyler işittirmezdi. 
24Ve kadın bir oğul doğurdu, ve onun adını Şimşon 
koydu; ve çocuk büyüdü, ve RAB onu mubarek 
kıldı. 25Ve Tsora ile Eştaol arasında Mahane-dan-
da RABBİN Ruhu onu ileri sürmeğe başladı.
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Ve Şimşon Timnaya indi, ve Timnada Filistîle-
rin kızlarından bir kadın gördü. 2Ve çıktı, ve ba-
bası ile anasına bildirip dedi: Timnada Filistîlerin 
kızlarından bir kadın gördüm; ve şimdi onu karı 
olarak bana alın. 3Ve babası ile anası ona dediler: 
Kardeşlerinin kızları arasında, yahut bütün kav-
mımın arasında bir kadın yok mu ki, sünnetsiz 
Filistîlerden kadın almağa gidiyorsun? Ve Şim-
şon babasına dedi: Onu bana al; çünkü gözüme o 
hoş görünüyor. 4Fakat bunun RABDEN olduğunu 
babası ile anası bilmediler; çünkü Filistîlere karşı 
fırsat arıyordu. Ve o vakitler Filistîler İsraile hâ-
kimdiler.

5Ve Şimşon, babası ve anası ile beraber Tim-
naya indi, ve Timna bağlarına geldiler; ve işte, 
genç bir aslan gümürdeyip onun karşısına çıktı. 
6Ve RABBİN Ruhu kuvvetle onun üzerine geldi, 
ve bir oğlağı iki parça eder gibi aslanı iki parça 
etti; ve elinde bir şey yoktu; ve yaptığını babasına 
ve anasına bildirmedi. 7Ve inip kadınla söyleşti; 
ve Şimşonun gözüne hoş göründü. 8Ve bir zaman 
sonra kadını almak için döndü; ve aslanın leşini 
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görmek için yoldan saptı; ve işte, aslanın leşin-
de bir arı sürüsü ile bal vardı. 9Ve balı avuçlarına 
aldı, ve yürürken yiyerek gitti; ve babası ile ana-
sının yanına geldi, ve onlara da verdi, ve yediler; 
ve balı aslanın leşinden almış olduğunu onlara 
bildirmedi.

10Ve babası kadının yanına indi; ve Şimşon 
orada ziyafet yaptı; çünkü gençler böyle yapar-
lardı. 11Ve vaki oldu ki, onu gördükleri zaman 
kendisile beraber olmak üzre otuz arkadaş aldı-
lar. 12Ve Şimşon onlara dedi: Şimdi size bir bilme-
ce söyliyeyim; ziyafetin yedi gününde onu bulup 
bana bildirebilirseniz, size otuz keten esvap, ve 
otuz yedek esvap vereceğim; 13fakat bana bildire-
mezseniz, o zaman siz bana otuz keten esvap ve 
otuz yedek esvap vereceksiniz. Ve ona dediler: 
Bilmeceni söyle de onu işitelim. 14 Ve onlara dedi: 

Yiyenden yiyecek çıktı, 
Ve kuvvetliden tatlı çıktı. 
Ve bilmeceyi üç gün bildiremediler.
15Ve vaki oldu ki, yedinci günde Şimşonun ka-

rısına dediler: Kocanı kandır da bize bilmeceyi 
bildirsin, yoksa seni ve babanın evini yakarız; 
bizi soymağa çağırdınız, öyle mi? 16Ve Şimşonun 
karısı onun önünde ağlıyıp dedi: Benden ancak 
nefret ediyor ve beni sevmiyorsun; kavmımın 
oğullarına bilmece söyledin, ve bana bildirme-
din. Ve ona dedi: İşte, babama ve anama bildir-
medim de sana mı bildireceğim? 17Ve yedi gün, 
ziyafetin devamınca onun önünde ağladı; ve vaki 
oldu ki, yedinci günde kadına bildirdi, çünkü onu 
çok sıkıştırıyordu; ve kadın bilmeceyi kavmının 
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oğullarına bildirdi. 18Ve şehrin adamları, yedinci 
günde güneş batmadan evel Şimşona dediler: 
Baldan tatlı ne vardır? ve aslandan kuvvetli ne 
vardır? Ve onlara dedi: 

Eğer genç ineğimle çift sürmüş olmasaydınız, 
bilmecemi bulmazdınız.
19Ve RABBİN Ruhu kuvvetle onun üzerine gel-

di, ve Aşkelona indi, ve onlardan otuz kişi vurdu, 
ve onların esvabını aldı, ve bilmeceyi bildirenlere 
yedek esvap verdi. Ve öfkesi alevlenip babasının 
evine çıktı. 20Fakat Şimşonun karısı ona arkadaş-
lık eden arkadaşına verildi.


