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Kauan sitten Israelin 
maassa asui mies, jonka 
nimi oli Manoah.  Hänellä  
ja hänen vaimollaan  
ei ollut lapsia. 



Eräänä päivänä Herran enkeli 
ilmestyi Manoahin vaimolle.   
“Sinä tulet saamaan hyvin  
erityisen lapsen,”  
hän sanoi.  



Hän kertoi miehelleen 
hyvän uutisensa. 



Manoah rukoili, “Oi Herra . . . tule 
uudestaan luoksemme.  Opeta meille, 
mitä meidän on tehtävä lapsen  
                                    kanssa.” 



                 Enkeli sanoi Manoahille, 
             että lapsen hiuksia ei 
              koskaan tulisi leikata, 

 hän ei saa koskaan juoda 
                   alkoholia  
                   eikä 
                   koskaan  
                   syödä  
     tiettyjä ruokia. 



Jumala on valinnut 
tämän lapsen tuomariksi.  
Hänestä tulisi Israelin  
johtaja. 



Jumalan kansa oli  
avun tarpeessa. 



He jättivät Jumalan pois elämästään, 
ja heidän vihollisensa, filistealaiset, 
pyrkivät alistamaan heitä. 



                                        Mutta 
Jumala kuuli heidän rukouksensa.  
Hän lähetti tämän lapsen, josta 
tulisi maailman vahvin ihminen. 



“Nainen synnytti pojan ja antoi 
hänelle nimen Simson.  Poika kasvoi,  

ja Herra siunasi 
                              häntä.  Herran 

                        henki alkoi 
                      vaikuttaa 
                      hänessä.” 



Simsonista tuli hyvin vahva.  Yhtenä 
päivänä hän taisteli nuoren leijonan 
kanssa paljain käsin – ja tappoi sen! 



Myöhemmin Simson  
maistoi hunajaa, jonka  
leijonan kuolleessa ruumiissa 
asustanut mehiläisparvi oli tehnyt. 



Hän teki arvoituksen:  
“Lähti syöjästä syötävä,  
lähti väkevästä makea.” 



                      Kukaan  
                ei arvannut,  
mitä se tarkoitti –  
mutta Simsonin uusi  
filistealainen vaimo kertoi 
vastauksen ystävilleen. 



Siitä Simson suuttui. 



Simson suuttui vielä enemmän, kun 
filistealaiset ottivat hänen vaimonsa 
ja antoivat hänet Simsonin parhaalle 
ystävälle vaimoksi.  Hän  mietti 
kostoa.   
Mutta  
miten?   



Ensin Simson pyydysti 300 kettua. 
Sitten hän sitoi niiden hännät 
pareittain yhteen, ja asetti niiden  
väliin palavat soihdut. 



Sitten Simson päästi ketut ... 



... filistealaisten viljapelloille! 



Nyt filistealaiset halusivat kostoa.  
Simson antoi heidän vangita ja sitoa 
itsensä, ... 



... ja hänet annettiin filistealaisten 
surmattavaksi. 



Mutta Herran henki 
tuli Simsoniin.  Hän 
katkoi köydet, otti 
kuolleen aasin 
leukaluun ja tappoi 
tuhat vihollista.  



Filistealaiset lähettivät miehiä 
etsimään Simsonia.  Eräänä yönä he 
saivat hänet ansaan kaupungissa  
ja  
 
 

 
lukitsivat  
kaupungin  
portit. 



Mutta Simson pääsi pois – ja kantoi 
kaupungin portit olkapäillään! 



Mutta Simson ei kuunnellut Jumalaa.  
Jumala antoi hänelle voimaa niin 
kauan kuin hän oli  
tottelevainen. 



Eräänä päivänä Simson kertoi  
vahvuutensa salaisuuden  
Delilalle, joka oli  
kaunis filistealaisten  
vakooja. 



Hän käski erään miehen leikata  
Simsonin hiukset hänen  
nukkuessaan. 



Sitten filistealaiset 
sotilaat hyökkäsivät 
Simsonin kimppuun   
    Delilan  
    makuuhuoneessa. 



 Simson tappeli 
 sisukkaasti – mutta 
 hänen voimansa 
 oli mennyttä. 
 Viholliset 
 puhkaisivat hänen    
               silmänsä.  



Sokeana ja heikkona  
Simsonista tuli    
   filistealaisten  
   orja. 



 He nauroivat ja 
 pilkkasivat 
 Jumalan 
 palvelijaa.  



Filistealaisilla 
oli juhla.   
He ylistivät 
jumalaansa 
Dagonia siitä, 
että hän oli 
antanut 
Simsonin 
heidän 
käsiinsä. 



He joivat ja 
iloitsivat 
Dagonin 
temppelissä.  
Sitten he 
kutsuivat 
Simsonin 
esiintymään 
heille. 



Eräs poika haki Simsonin ja antoi 
hänen nojata temppelin  
        tukipilareihin. 



 Katolla oli 3000 filistealaista, ja   
 temppelissä monia lisää, ja he kaikki  
               pilkkasivat           Simsonia. 



Mutta Simsonin hiukset olivat taas 
alkaneet kasvaa vankilassa.  Nyt hän   

                                      rukoili, 
                                       “Herra, 

 Jumala, ... 



... anna minulle vielä tämän kerran 
voimaa, että voisin kostaa silmieni  
        menetyksen.” 



Vahvistaisiko Jumala 
taas Simsonia? 
KYLLÄ VAIN! 
            Ponnistaen 
            voimiaan 
            Simson 
               työnsi 
               pilarit 
               paikoiltaan. 



 Dagonin temppeli 
 romahti ja tuhansia 
 filistealaisia 
     kuoli – samoin 
     Simson! 



Simson, Jumalan vahva mies 
 

 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

Tuom. 13-16 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan 
Jumalasta, joka on meidät luonut ja joka  

haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, 
mitä Hän kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus 
on kuolema, mutta Jumala rakastaa sinua niin 

paljon, että Hän lähetti ainoan poikansa, 
Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 

rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus 
nousi kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  
Jos uskot Jeesukseen ja pyydät Häneltä 

syntejäsi anteeksi, Hän tekee sen!  Hän tulee 
elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen  

kanssaan ikuisesti. 



Jos uskot, että tämä on totta, sano 
Jumalalle näin: Rakas Jeesus.  Uskon että 
sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, kuolit 
syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule 
elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, 

jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin elää 
kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua 

olemaan Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun 
lapsenasi.  Aamen 

Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!  
Joh.3:16 
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