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Estonian

ammu aega tagasi Iisraeli maas, elas mees kelle nimi
oli Manoa. Temal ja tema abikaasal ei olnud lapsi.
Ühel päeval Issanda ingel ilmus proua
Manoale. "Teil tuleb väga erinev
laps," ütles ta.
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Ta ütles abikaasale selle suurepärase uudise.
Manoa palvetas: "Oh mu Issand... Tulge meile jälle.
Õpetage meile, mida me teeme lapsele."
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Ingel ütles Manoale et laps ei
tohi kunagi oma juukseid lõigata,
ei tohi kunagi juua alkohooli, ning
ei tohi kunagi süüa teatavate
toiduainetest. Jumal oli valinud
lapse, et olla kohtunik.
Ta juhatas
Iisraeli.
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Jumala rahvas kindlasti
vajas abi. Nad jätsid Jumalat
oma elust välja ja siis olid hirmutanud oma
vaenlastest, Vilistlased. Aga kui nad palvetasid
Jumal kuulis. Ta saatis selle lapse, kes sai
maailma tugevaimaks meheks.
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"Nii naine kandis poja ja kutsus tema nime
Simsoniks: ja laps kasvas, ja Issand õnnistas teda.
Ja Issanda Vaim hakkas liikuma talle." Simson oli
väga tugev. Ühel päeval
võitles ta noore lõviga
oma paljaste kätega
- ja tapis teda!
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Hiljem Simson maitses
mett mesilaseperest, kes
olid pesastanud lõvi surnukehas.
Ta koosnes mõistatust: "sööjast tuli
midagi süüa ja tugevast tuli midagi magusat."
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Simson oli isegi veel vihane kui Vilistid andsid tema
naise tema parim sõbrale. Ta planeeris kättemaksu.
Aga kuidas? Esiteks, Simson püüdis 300 rebast
kätte. Siis ta sidus nende sabad kokku, kaks kahele
ja paigutas põleva tõrvikuid nende vahele.

Keegi ei saanud tähendust
mõista - kuid Simsoni uus naine,
üks Vilistlane, ütles tema sõbradele.
See tegi Simsoni väga vihaseks.
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Hetkel Vilistid soovisid ka kättemaksu. Simson
laskis end püüda, kinni seotud ja üle anda et teda
Vilistlased tappaks.

Siis Simson vabastas rebaseid Vilisti’ tera
põldudele!
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Vilistid otsisid Simsonit. Ühel õhtul nad haarasid
teda linnas ja lukustasid linna väravad. Aga Simson
kõndis läbi – ja kandis linna väravad oma õlgadel!

Aga Issanda Vaim tuli Simsoni
peale. Ta murdis trossid,
leidis värske eesli lõualuu ja
tapis 1000 vaenlast sellega.
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Aga Simson kurvastas Jumalat. Jumal andis talle
jõudu, kui ta oli kuulelik. Ühel päeval, Simson ütles
saladuse Delilale, kes oli ilus
Vilisti spioon et tema tugevus
oli seotud tema juukse
pikkusega. Delila lasi
ühel mehel Simsoni
juukseid maha
ajada, kui
ta magas.
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Siis Vilisti sõdureid rünnatasid
Simsonit Delila magamistoas.
Simson võitles raskelt
– aga tema tugevus oli
läinud. Tema vaenlased
panid tema silmad välja.
Pimedalt ja nõrgalt,
Simson sai Vilistide
"orjaks. Nad naersid
Jumala sulase.
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Üks poiss tõi Simsonit, ja lasi tal lähtuda sammale,
mis hoidis templit. Oli 3.000 Vilistid katusel ja
rohkem sees kes kõik pilkasid teda.

Vilistlastel oli pidu. Nad
kiitsid oma kala-jumalat,
Dagoni, et Simson oli
antud nende kätte. Nad
jõid ja rõõmustasid
Dagoni templis. Siis nad
kutsusid Simsonit et
mõnustada neile.
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Aga Simsoni juukseid hakkasid kasvama vanglas.
Nüüd ta palvetas: "Issand Jumal, tugenda mind selle
pärast, et ma saaksin kostaa minu kahe silma üle."
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Kas Jumal annab Simsonile tugevust jälle? Kas
Simson saab võimatust teha?
JAH! JAH! Raskelt ja
lainetamisega, Simson
sunnitas vägeva samba
peale. Dagoni tempel
kukkus, kokku
varemeteks
mis, tappis
tuhandeid
Vilistid – ja
Simsonit!
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Simson, Jumala tugev mees
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"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."
Laulud 119:130
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