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Dawno temu w Izraelu mieszkał człowiek o  
imieniu Manoach.  On i jego żona nie mieli  
dzieci.  Pewnego dnia pani Manoach  
ukazał się Anioł PANA.  „Będziesz  
miała bardzo wyjątkowe  
dziecko,” powiedział. 



Szybko przekazała tą cudowną wieść swojemu 
mężowi.  Manoach modlił się, „O, mój Panie… przyjdź 
do nas jeszcze raz.  Poucz nas jak mamy zajmować 
się tym dzieckiem.”  



Anioł powiedział Manoachowi, że 
temu dziecku nie wolno obcinać 
włosów, nie może ono pić alkoholu 
ani jeść pewnych potraw.  Bóg 
wybrał to dziecko na sędziego, 
przywódcę Izraela. 



Boży lud naprawdę potrzebował pomocy.  Opuścili  
Boga, a potem byli zastraszani przez ich wrogów – 
Filistyńczyków.  Modlili się jednak, a Bóg  ich 
wysłuchał.  Posłał im to dziecko, które miało stać się 
najsilniejszym człowiekiem na świecie. 



„I porodziła ta kobieta syna, i nazwała jego imię 
Samson; a chłopiec rósł i PAN mu błogosławił.  I 
zaczął działać w nim Duch Pański.”  Samson stał się  
bardzo silnym mężczyzną.  Pewnego dnia zabił nawet 
                                      młodego lwa gołymi rękami! 



Później w martwym ciele tego  
lwa, zagnieździły się pszczoły,  
a Samson skosztował ich miodu.   
Wymyślił zagadkę: „Z pożeracza  
wyszedł żer, a z mocnego wyszła słodycz.” 



Nikt nie potrafił rozwiązać tej  
zagadki, ale młoda żona Samsona,  
Filistynka, zdradziła rozwiązanie.  Tym 
samym bardzo rozgniewała Samsona.  



Samson jeszcze bardziej się rozgniewał, kiedy 
Filistyńczycy oddali żonę Samsona jego najlepszemu 
przyjacielowi.  Postanowił się zemścić.  Ale jak?  
Najpierw złapał 300 lisów, a następnie parami 
związał ich ogony.  Potem umieścił między nimi 
płonące pochodnie. 



Następnie wypuścił lisy na pola zbożowe należące do 
Filistyńczyków! 



Teraz Filistyńczycy chcieli zemścić się na Samsonie.  
Samson pozwolił im się złapać, związać i został 
przekazany Filistyńczkom na zabicie. 



Jednakże ogarnął go Duch 
PANA.  Zerwał więzy, znalazł 
świeżą oślą czaszkę i zabił nią 
1000 wrogów. 



Filistyńczycy robili wyprawy, aby znaleźć Samsona.  
Pewnej nocy, wytropili go w pewnym mieście i 
zamknęli bramy miasta.  Jednakże Samson  
opuścił miasto, niosąc jego bramę na plecach.  



Samson jednak zawiódł Boga. 
Kiedy był posłuszny, Bóg dawał 
mu siłę.  Pewnego dnia, Samson 
zdradził sekret swojej siły 
pięknej Dalilii, która była 
filistyńskim szpiegiem.   
Kazała ściąć  
Samsonowi włosy  
podczas snu. 



Filistyńscy szpiedzy napadli 
       na Samsona w sypialni 
       Dalilii.  Próbował się 
       bronić, ale Boża siła 
       opuściła go.  Wyłupiono 
       mu oczy.  Niewidomy 
       i słaby Samson został 
       filistyńskim niewolnikiem. 
       Ludzie wyśmiewali się i 
       szydzili z Bożego sługi. 



Filistyńczycy 
urządzili ucztę.  
Dziękowali swojemu 
bożkowi w postaci 
ryby- Dagonowi, za 
to że wydał Samsona 
w ich ręce.  Pili i 
ucztowali w świątyni 
Dagona.  Sprowadzili 
Samsona, aby ich 
zabawiał. 



Samsona przyprowadził pewien chłopiec i pozwolił  
mu oprzeć się o jeden z filarów świątyni.  Na dachu 
zgromadziło się aż 3000 Filistyńczyków, a w całej  
świątyni było ich jeszcze więcej. Wszyscy szydzili z 

 Samsona. 



Jednakże włosy Samsona trochę odrosły kiedy był  
w więzieniu.  Pomodlił się więc, „O PANIE, wzmocnij 
mnie jeszcze            ten jeden raz, żebym mógł 
zemścić                        się na swoich wrogach.” 



Czy Bóg jeszcze raz 
wzmocnił Samsona?  Czy 
Samson dokonał rzeczy 
niemożliwej?  TAK!  TAK!  
Samson oparł się o dwa  
słupy i naparł na nie z    
  całej siły.  Świątynia    
              Dagona legła 

     w gruzach, 
    zabijając 

 tysiące 
             Filistyńczyków 

               – w tym także 
    Samsona! 



Samson, Boży Siłacz 
 

 Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

Księga Sędziów 13-16 

„Wykład słów Twoich oświeca.” 
Psalm 119:30 
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Koniec 



Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu.  On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali. 

 
Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem.   

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy.  Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba!  Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi!  Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze.  

 
Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów,  

powiedz Bogu tak:  
Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje.  Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze.  Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko.  Amen. 

 
Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem!    Jan 3:16 
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