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Много отдавна, в земята  
Израел, живял един  
човек на име Маное.   
Той е жена му  
нямали деца. 



Един ден, Господен ангел се появил 
на Госпожа Маное.  Той и  
казал: “Ти ще родиш едно  
много специално  
бебе”.  



Жената казала чудесните новини  
на мъжа си.  Маное се помолил: “О,  
Господи ... ела при нас още веднъж.  
                                                 Научи  
                                                 ни какво  
                                                 трябва да  
                                                 направим  
                                                 с детето”. 



                   Ангелът пак дошъл и  
                   казал на Маное никога  
                   да не режат косата на  
                   детето и никога да не му  
                   дават да пие алкохол,  
                      понеже         Бог  
             бил избрал  
             това дете да  
стане съдия.  Той  
щял да води Израел. 



                      Божиите  
                      хора  
 
                                                 
                                          найстина  
                                          имали нужда 
от помощ.  Те били забравили Бог и 
затова, постоянно били опресирани от 
враговете си, Филистимците. 



Когато те се помолили, Бог ги чул. 
Той изпратил бебето, което щяло да 
стане най-силния човек на света. 



“И така, жената родила син и го 
нарекли Самсон.  И детето растяло  
                                      и Господ го  
                                      благословил.   
                                      И Духът на Бог  
                                      започнал да  
                                      слиза върху  
                                      него”. 



Самсон станал 
много силен.  
Един ден, той  
се борил с един 
млад лъв с голи 
ръце – и го 
убил! 



По-късно, Самсон  
опитал от меда, който  
пчелите били направили  
в мъртвото тяло на лъва. 



Самсон измислил  
една загадка: “От  
ядящия излезе ястие и от  
силния излезе сладост”.  



Никой не можел да  
отгатне гатанката, но  
новата жена на Самсон,  
която била Филистимка, … 



… казала значението  
и на приятелите си.   
Това много ядосало Самсон. 



Самсон се ядосал дори още повече, 
когато Филистимците дали жена му 
на най-добрия му приятел.  Самсон 
искал да си отмъсти. 



Но как?  Първо, той хванал 300 
лисици.  След това, той ги вързал  
две по две за опашките и поставил 
запалени факли между тях. 



След това, Самсон пуснал лисиците в житните  
полета на Филистимците! 



Филистимците също искали да си 
отмъстят.  Самсон сам се оставил да 
бъде хванат, вързан и предаден в 
ръцете им, за            да бъде убит.  



Но Божият Дух слязъл 
върху Самсон. Той 
разкъсал въжетата, взел 
една магарешка челюст  
и убил с нея 1000 
Филистимци.  



Филистимците търсели Самсон 
навсякъде.  Една вечер, … 



… те разбрали, че е в града и 
затворили градските порти.  Но 
Самсон вдигнал портите на раменете  
си и си                     тръгнал с тях.  



Но Самсон се провалил  
пред Бог.  Бог му давал  
сила, докато той се  
покорявал  
на Бог. 



Един ден, Самсон споделил тайната 
на силата си с една много красива  
Филистимка – Далила.  
Тя извикала човек,  
който да отреже 
косата на 
Самсон,  
докато  
той  
спял.  



След това, 
Филистимците 
атакували 
Самсон, докато 
той спял в 
спалнята на  
Далила. 



Самсон се 
опитал да се бие, 
но силата му го 
била напуснала.  
Филистимците 
му извадили  
очите.  



 Сляп и слаб, Самсон  
       станал роб на  
       Филистимците.   
       Те се присмивали  
        и подигравали  
        на Божия слуга. 



Филистимците имали 
празник.  Те хвалили 
техния бог Дагон, 
затова, че бил  
предал Самсон в 
ръцете им.  Те  
пили и се радвали  
в храма на Дагон. 
После извикали 
Самсон, за да му  
се подиграят.  



Едно момче довело Самсон и му 
позволило да се облегне на … 



… стълбовете, на които се подпирал 
храма.  Имало 3000 Филистимци на   
                                                   покрива  
                                                   и още  
                                                   много  
                                                   повече в  
                                                   самия … 



… храм и всички му се подигравали.  
Но косата на Самсон започнала  
                                                   отново  
                                                   да расте в  
                                                   затвора. 



Сега, когато бил в храма, той се 
помолил: “О, Господи Боже, дай ми  
                                                     сила  
                                                     само  
                                                     този  
                                                     път,  
                                                     за да  
                                                     отмъстя  
                                                     за очите  
                                                     си”.  



Щеше ли Бог да даде сила на Самсон   
                              отново?  Можеше ли   
                                Самсон да извърши  
                                        невъзможното?   
                                           Да!  Да!  Като  
                                                се напънал  
                                                    с всички  
                                                     сили, … 



         … Самсон разчупил стълбовете.   
                                Храмът на Дагон се  
                                   срутил, като убил  
                                        хиляди  
                                            Филистимци  
                                                   и Самсон  
                                                       заедно  
                                                         с тях!  



Божият силен мъж Самсон  
 

е история от Божието Слово – 
Библията,  

 
намираща се в  

 
Съдии 13-16   

“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  



Край!  



Тази Библейска история разказва за нашия 
чудесен Бог, който ни сътвори и който иска 

вие да Го познаете.  
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, 
които той нарича грях.  Наказанието за 

греховете е смърт, но Бог ви обича толкова 
много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, 
за да умре на Кръста и за да бъде наказан за 
вашите грехове.  След това Исус възкръсна и 
отиде на Небето!  Ако вие вярвате в Исус и го 
помолите да прости греховете ви, Той ще го 
направи! Той ще дойде и ще заживее във вас 

сега, и вие ще живеете с Него завинаги. 



Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог:  
 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана 
човек, за да умреш за моите грехове, и че сега Си 

жив отново.  Моля Те, влез в моя живот и ми 
прости греховете, така че и аз да мога да имам 

нов живот сега, и един ден да бъда с теб 
завинаги.  Помогни ми да Ти се покорявам и да 

живея за Теб като Твое дете.  
 

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно!  
Йоан 3:16 
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