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Cu mult timp in urmĉ, pe pĉmântul lui Israel, locuia
un om pe nume Manoah. El üi soɉia lui nu au putut
avea copii. Într-o zi, îngerul Domnului
s-a arĉtat soɉiei lui Manoah.
„Tu vei avea un copil
special” a spus el.

Ea a spus soɉului ei vestea minunatĉ. Manoah
s-a rugat: „Doamne, Te rog, sĉ mai vinĉ odatĉ la noi
omul lui Dumnezeu... sĉ ne înveɉe ce sĉ facem pentru
copilul care se
va naüte.”
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Îngerul i-a spus lui Manoah cĉ
Dumnezeu a ales acel copil sĉ fie
judecĉtor üi sĉ conducĉ pe Israel.
Pĉrul lui nu trebuie sĉ fie tuns.
Cât timp femeia va fi însĉrcinatĉ
sĉ nu bea alcool üi sĉ nu
mĉnânce
nimic
necurat.
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Dar când ei s-au rugat, Dumnezeu
i-a auzit. A trimes un copilaü care
a fost cel mai puternic om al lumii.

Mai târziu, Samson a
mâncat miere de la un roi
de albine care-üi fĉcuse
cuib în trupul mort al leului.

Poporul lui Dumnezeu
cu siguranɉĉ avea nevoie de ajutor.
Ei au scos pe Dumnezeu din vieɉile lor üi
Domnul i-a dat în mâinile Filistenilor.
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„Femeia a nĉscut un
fiu, üi i-a pus numele
Samson. Copilul a
crescut, üi Domnul
l-a binecuvântat.
ûi Duhul Domnului a
început sĉ-l miüte.”
Samson devenea din
ce în ce mai puternic.
Într-o zi el s-a
luptat cu un leu tânĉr
üi fĉrĉ sĉ aibĉ ceva
în mânĉ, l-a omorât!
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El a spus o ghicitoare:
„Din cel ce mĉnâncĉ a
ieüit ce se mĉnâncĉ, üi din
cel tare a ieüit dulceaɉĉ.”
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Samson a fost üi mai mânios când filistenii i-au dat
soɉia lui sĉ fie soɉie celui mai bun prieten al lui. A
plĉnuit rĉzbunarea.

Nimeni nu a
putut deslega
ghicitoarea – dar soɉia lui
Samson, o filisteancĉ, a aflat
înɉelesul ghicitorii de la Samson
üi a spus poporului ei dezlegarea.
Acest lucru l-a înfuriat pe Samson.
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Dar cum? În primul rând a prins 300 de vulpi. Apoi
a legat vulpile coadĉ de coadĉ, üi a pus câte o fĉclie
între cele douĉ cozi, la mijloc.

Apoi Samson a eliberat vulpile în grânele filistenilor!
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Acum filistenii doreau sĉ se rĉzbune. Samson s-a
lĉsat prins, legat cu funii sĉ fie omorât de filisteni.
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Dar Duhul Domnului era
asupra lui Samson. Funiile i-au
cĉzut de pe mâini, a gĉsit o
falcĉ de mĉgar neuscatĉ încĉ
üi a ucis cu ea 1000 de
duümani.
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Filistenii petrecĉreɉi l-au cĉutat pe Samson. Într-o
noapte l-au atras într-o cetate üi au blocat porɉile.
Dar Samson a trecut mai departe cĉrând pe umeri
porɉile cetĉɉii.

Samson a dat greü în faɉa lui
Dumnezeu. Dumnezeu i-a
dat putere atâta timp
cât el se va
supune Lui.
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Într-o zi, Samson a împĉrtĉüit
secretul puterii lui cu Dalila, o
frumoasĉ spioanĉ filisteancĉ.
Ea a pus un om sĉ radĉ
capul lui Samson
pe când acesta
dormea.

Apoi soldaɉii filisteni
l-au atacat pe Samson
în dormitorul filistencei
Dalila. Samson a luptat
din greu, dar puterea îl
pĉrĉsise. Domnul Se
depĉrtase de el.
Filistenii i-au
scos ochii.

18

17
Orb üi neputinios,
Samson a devenit
sclavul filistenilor.
Ei râdeau üi
batjocoreau pe
servitorul
Domnului.
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Filistenii s-au strâns
sĉ aducĉ o jertfĉ
dumnezeului lor Dagon,
pentru cĉ a dat pe
Samson în mâinile
lor. Ei au bĉut üi
s-au veselit în
templul lui Dagon.
Apoi l-au chemat
pe Samson pentru
a juca înaintea lor.
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Un tânĉr l-a condus pe Samson, l-a lĉsat între cei
doi stâlpi care susɉineau templul. Erau acolo 3000
de filisteni pe acoperiü üi mult mai mulɉi în templu,
toɉi îüi
bĉteau
joc de el.
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I-a dat Dumnezeu putere lui Samson
din nou? A putut Samson face
ceea ce pĉrea imposibil?
Da! A îmbrĉɉiüat
amândoi stâlpii üi
s-a rezemat
de ei.
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Samson, Omul puternic al lui Dumnezeu
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,
se gĉseüte în
Judecĉtorii 13-16

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.”
Psalmi 119:130

Dar pĉrul lui Samson a crescut în închisoare. El
a început sĉ se roage: „Dumnezeule, dĉ-mi putere
numai de data aceasta, üi cu o singurĉ loviturĉ sĉ-mi
rĉzbun pe
Filisteni
pentru cei
doi ochi
ai mei!”
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Templul lui Dragon s-a sfĉrâmat
üi transformat în ruine,
au fost omorâɉi mii
de Filisteni, dar
împreunĉ cu ei
üi Samson!
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'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL
UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
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'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
)LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
SăFDWHOHQRDVWUH
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'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
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