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Некада давно, у земљи Израиљској, живјео је човјек 
по имену Маноје.  Он и његова жена нису имали 
дјеце.  Једнога дана Анђео ГOСПОДЊИ  
се јавио Манојевој жени.  „Ти ћеш  
добити једно веома посебно  
дијете,” рекао је Он. 



Она је своме мужу рекла радосну вијест.  Маноје се 
молио, „О мој Господе... јави нам се поново.  Научи 
нас шта да учинимо за дијете.” 



Анђео је рекао Маноју да се дјетету 
коса никад не смије шишати, да 
никад не смије пити алкохол, и да 
никада не смије јести одређену 
храну.  Бог је одабрао ово дијете  
да буде судија.  Он ће водити  
Израиљ. 



                                                                 Божији народ је       
                                                                 сигурно требао  
помоћ.  Они  су испустили Бога из својих живота,  и 
потом су били злостављани од стране својих 
непријатеља, Филистејаца.  Али када су се молили 
Бог их је слушао.  Он је послао ово дијете које ће 
постати најјачи човјек на свијету. 



„И тако жена роди сина и надјену му име Самсон: и 
дијете је расло, и Господ га је  благословио.  И дух 
Господњи  поче ходити са њим.”   Самсон је постао 
веома снажан.  Једнога дана  се голим рукама борио  
                                         са младим лавом – и убио га! 



Касније, Самсон је  
окусио мед из роја пчела који се  
угнијездио у тијелу мртвога лава. 



И смислио је загонетку:  
„Од онога који једе изађе  
јело и од љутога изиђе слатко.” 



Нико није могао погодити  
значење – али Самсонова  
нова жена, Филистејка, рекла  
је својим пријатељима.  Ово је  
много разљутило Самсона. 



Самсон се чак још више разљутио када су његову 
жену Филистејци дали да буде жена његовог 
најбољег друга.  Он је планирао освету.  Али како?  
Прво, Самсон је ухватио 300 лисица.  Затим је везао 
њихове репове заједно, двије по двије, и поставио 
запаљене бакље  
између њих.  



Онда је Самсон пустио лисице у  
Филистејска житна поља. 



Сада су Филистејци жељели освету.  Самсон је 
дозволио да буде ухваћен, завезан и предат да  
буде убијен од стране Филистејаца. 



Али Дух Господњи дође  
на Самсона.  Он раскину 
конопце, узе сирову чељуст  
од мртвог магарета, и поби 
хиљаду непријатеља. 



Филистејци су тражили Самсона.  Једне ноћи, 
ухватили су га у граду и везали за градске капије.  
Али Самсон је изишао – носећи градске капије на 
својим леђима! 



Али Самсон је изневјерио Бога.  
Бог му је давао снагу док год је 
он био послушан.  Једнога дана, 
Самсон је подијелио тајну  
своје снаге са лијепом 
Далидом, шпијуном 
Филистејаца.   
Она је дозвала  
човјека који  
је ошишао  
Самсонову  
косу док је  
он спавао.  



Онда су Филистејски 
војници напали 
Самсона у Далидиној 
соби.  Самсон се 
снажно борио – али 
његова снага је била 
нестала.  Његови 
непријатељи су  
му извадили очи. 



Слијеп и 
немоћан, 
Самсон је 
постао роб 
Филистејцима.  
Они су се 
исмијавали и 
ругали слузи 
Божијем. 



Филистејци су 
прослављали празник.  
Они су обожавали 
Дагона, бога рибе, што 
им је предао Самсона у 
њихове руке.  Они су 
пили и веселили се у 
Дагоновом храму.  Онда 
су позвали Самсона да 
им игра.  



Један момак је довео Самсона, и допустио му да се 
наслони на стубове који су држали храм.  3000 
Филистејаца је било на крову, и још много више 
у храму, и сви су му се  ругали. 



Али Самсонова коса је била почела расти у затвору.  
И он се молио, „О Господе Боже, укријепи ме само 
још једном,  да могу да  се осветим  за моја  два ока.”  



Да ли ће Бог поново дати снагу 
Самсону?  Може ли Самсон 
учинити немогуће?  ДА!  ДА!  
Напрежући се и уздишући,   
      Самсон је порушио моћне   
         стубове.  Дагонов храм 
             се порушио 
                  до темеља, 
                          убијајући 
                          хиљаде 
                          Филистеја 
 –                       и Самсона! 



Самсон, човјек силан у Богу 
 

 Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Књига о Судијама 13-16 

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy 
 који нас је створио и који жели да га упознамо. 

 
Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо!  Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити.  Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек. 
 

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу: 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете.  Амин. 
 

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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