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Před dávnou dobou, v zemi 
Izraelské, žil člověk jménem 
Manóch.  On a jeho žena  
neměli děti. 



Jednoho dne se ženě Manóacha  
ukázal Hospodinův posel.   
„Narodí se vám velmi  
vyjímečné dítě,” řekl. 



   Žena řekla svému manželovi  
   tuto nádhernou zprávu.  Manóch  
   se modlil: „Dovol prosím Panovníku,  

ať k nám opět 
                                 přijde muž 

                                   Boží a poučí  
                                  nás, co 
                                 máme 

                                         pro dítě 
                                         udělat.” 



            Boží posel přišel znovu a 
          řekl Manóovi, že dítěti 

              nikdy nesmí stříhat vlasy, 
 nikdy nesmí pít alkohol a 

                   nikdy nesmí jíst  
                   určité  
                   potraviny.   
           Bůh si toto dítě  
zvolil za izraelského  
soudce a vůdce. 



                   Boží lid totiž potřeboval  
       pomoct.  Opustili Boha ze svého    
       života a pak byli pronásledováni   
       svými nepřáteli - Pelištejci. 



Ale když se modlili, Bůh je vyslyšel.   
Poslal jim dítě,  které se stalo  
nejsilnějším člověkem světa. 



„Žena porodila syna a nazvala jej 
Samson.  Chlapec vyrostl a Hospodin  
ho požehnal.”  A Duch Hospodinův ho   
                              začal ponoukat.    
                              Samson 
                              se stal velmi 
                              silným.  Jednoho 
                              dne bojoval s 
                              mladým lvem a 
                            holýma rukama 
                            ho zabil! 



Později Samson  
ochutnal med od roje včel  
usídleného ve lví zdechlině.  



                   Vymyslel   
                   hádanku:  
„Ze žrouta vyšel  
pokrm, ze siláka vyšla  
sladkost.”  Nikdo nedokázal 
hádanku rozluštit – ale ... 



                     ...  
                Samsonova  
nová manželka, z  
pelištejského lidu, řekla  
její význam svým přátelům.   
Tím se Samson velmi rozhněval. 



Samson byl ještě rozzlobenější, 
když Pelištejci dali jeho manželku 
za ženu svému nejlepšímu příteli.  
Naplánoval pomstu.  Ale jak? 



Nejdřív Samson pochytal 300 lišek.  
Potom vždy dvě svázal ocasy k sobě 
a zapálil mezi ně plamenné 
pochodně. 



Potom Samson vypustil lišky do obilí  
Pelištejců! 



Pelištejci se chtěli Izraelcům 
pomstít.  Samson se nechal chytit,  
spoutat provazy a vydat do rukou 
Pelištejců. 



Ale duch Hospodinův se 
zmocnil Samsona.  Přetrhl 
lana, našel čerstvou čelist 
od mrtvého osla a pobil  
jí 1000 nepřátel. 



Pelištejci vyhledali Samsona.  Jednou 
v noci ho našli ve městě a zamkli  
za ním městské brány.   



Ale Samson vytrhl křídla vrat i se 
Závorou – a vynesl je na ramenou ven! 



Samson Boha zklamal.  
Bůh mu dal sílu,  
jen dokud ho  
poslouchal.   



Jednoho dne Samson prozradil 
tajemství své síly Delíle, krásné 
pelištejské špiónce.   
Zatímco spal, dala mu  
jedním mužem oholit  
vlasy. 



Pelištejští vojáci pak   
    na něj zaútočili.    
    Samson bojoval 
    tvrdě - ale jeho 
    síla byla pryč. 
    Jeho nepřátelé 

     ho oslepili. 



 Slepý a slabý,   
 Samson 
 se stal otrokem 
 Pelištejců.  Smáli 
 se a posmívali 
 se Božímu 
 služebníku. 



Pelištejci měli svátek.  
Chválili svého  
boha ryby Dágona,  
že Samsona vydal  
do jejich rukou.   
Pili a radovali  
se v Dágonově  
chrámě.  Pak  
požádali Samsona,  
aby je obveselil. 



Mládenec přivedl Samsona.  Opřel  
ho o sloupy, které držely chrám.  Na  

                                    střeše 
 bylo 3000 
 Pelištejců 

                                       a mnoho 
                                      dalších. 



    Všichni se mu posmívali.  Ale   
    Samsonovy vlasy ve vězení pomalu  

dorostly. 



Modlil se: „Panovníku Bože, dej mi 
prosím ještě tentokrát sílu, abych se  
Pelištejcům pomstil za  svoje oči.” 



Dal Bůh Samsonovi znovu sílu?  Mohl 
Samson            udělat nemožné?   
                               ANO! ANO!   



Samson se vzepřel proti mohutným 
                sloupům, na nichž 

                      budova spočívala. 
                          Dágonův charm 

                        se zřítil a 
                                usmrtil 

                              tisíce 
                                        Pelištejců 

 – i Samsona! 



Samson - silný, Boží muž 
 

 Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

Knize Soudců 13-16 

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází  
světlo.”  Žalm 119:130 



Konec 



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem 
obdivuhodném Bohu, který nás stvořil, a 

který chce, abychom ho znali. 
 

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které 
On nazývá hříchem.  Trestem hříchu je 

smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás 
zemřel na kříži a byl potrestán za naše 

hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 
Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš 

Jej, aby Ti odpustil Tvé hříchy, On to 
učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a 

Ty s Ním budeš žít navěky. 



Pokud věříš tomu, že toto je pravda, 
řekni to Bohu: 

Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že 
jsi se stal člověkem, aby jsi zemřel za 

mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím 
vstup do mého života a odpusť mi mé 
hříchy, abych i já mohl mít nyní nový 

život a jednoho dne být s Tebou 
navždy.  Pomoz mi Tě poslouchat a žít 

pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!   
Jan 3:16 
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