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Réges-régen élt egyszer Izráel 
földjén egy Manoách nevű ember.  
Neki és a feleségének nem  
volt gyermekük. 



Egyik nap az Úr Angyala  
megjelent Manoách feleségének  
és azt mondta : "Te egy  
különleges gyermeket  
fogsz szülni."  



Az asszony azonnal elújságolta a 
csodálatos hírt a férjének.  
Manoách imádkozott : 



"Ó, Uram …, jöjj el újra és mondd 
meg, miként kell cselekednünk  
a gyermekkel." 



                  Az Angyal azt mondta 
                  Manoáchnak, hogy a 
                 gyermek haját sohasem 

                   szabad levágni, neki 
                   sohasem szabad  
                   bort 
                   innia, vagy  
                   tisztátalan  
                   eledelt  
             fogyasztania. 



Isten arra választotta 
ki ezt a gyermeket, 
hogy bíró legyen belőle.    
Majd neki kell   
Izráelt vezetnie. 



                                Isten népének  
                                bizonyára  
segítségre volt szüksége.  Istenről 
megfelejtkezve az ellenségeikkel, a 
filiszteusokkal voltak lefoglalva. 



De amikor ismételten  Istenhez 
fordultak, imájuk meghallgatásra  
talált.   



Isten egy gyermeket küldött  
közéjük, aki felnőve a világ  
legerősebb embere lett.  



Így tehát  
az asszony  
egy fiat  
szült, akinek  
a Sámson  
nevet adta :  
a gyermek  
nőtt és Isten 
megáldotta. 



És az Úr Lelke 
hatni kezdett 
benne.  Nagy  
erőt adott  
neki.  Egyik nap 
puszta kézzel 
ragadott meg 
egy oroszlánt – 
és megölte. 



                   Később,  
Sámson belekóstolt  
a vadméhek mézébe,  
amelyeknek a raja az  
oroszlán tetemébe telepedett. 



Egy talányt vetett  
fel : "Eledel jött ki az  
evőből, és édesség az erősből." 



                   Senki  
                 sem tudta  
a talányt megfejteni,  
de Sámson új felesége –  
egy filiszteusi nő – elárulta  
a választ a barátainak. 



Ettől Sámson  
haragra gerjedt. 



Sámson dühe akkor fokozódott csak 
igazán, amikor a feleségét a legjobb 
barátjához adták újra feleségül.  
Bosszút forralt.  De  
hogyan ? 



Először is, összefogdosott 300 
rókát, kettesével a farkuknál  
fogva összekötözte őket, ... 



... a farkuk közé egy-egy csóvát 
tett, majd meggyújtotta  
a csóvákat.  



Ezután bezavarta a szerencsétlen ... 



... állatokat a filiszteusok vetésébe.  



A filiszteusok bosszúra szomjaztak.  
Sámson hagyta, hogy elfogják. 



Megkötözték és átadták a 
filiszteusoknak, akik a halálát 
kívánták.  



Ám az Úr Lelke Sámsonra 
szállt.  Széttépte a rajta 
lévő köteleket és a 
földről felragadva egy 
nyers szamárállcsontot, 
az ellenségből 1000 
embert ölt  
meg vele.  



A filiszteusok Sámson 
keresésére indultak. 



Egyik éjszaka egy városban tőrbe 
csalták és rázárták a városkaput. 



De Sámson a vállaira emelve annak 
egyik szárnyát, elmenekült.  



De Isten előtt Sámson  
hibázott.  Isten addig  
ruházta fel erővel,  
ameddig engedelmes  
maradt. 



Azonban egyik nap Sámson  
megosztotta az erejének  
titkát a szép Delilával,  
aki a filiszteusoknak  
kémkedett. 



Odahivatott egy embert, hogy  
álmában nyírja le Sámson  
haját.  



Ekkor a 
filiszteusi 
katonák 
rárohantak 
Sámsonra Delila 
hálószobájában. 



Sámson azonnal 
védekezni 
próbált, de az 
ereje elhagyta.  
Az ellenségei 
kiszúrták a  
szemét. 



Az erejét 
vesztett, 
megvakított 
Sámson a 
filiszteusok 
rabszolgája 
lett. 



Ők kinevették 
és gúnyolódtak 
Isten 
szolgáján. 



A filiszteusok 
örömünnepet 
tartottak.  A  
hal-istenüket,  
Dágont  
dicsőítették,  
amiért a  
kezükre adta 
Sámsont. 



Dágon  
templomában  
ittak, mulatoztak.  
Elővezettették 
Sámsont, hogy 
szórakozzanak  
rajta.  



Egy fiatal fiú, aki odavezette, 
hagyta, ... 



... hogy Sámson megtámaszkodjon  
a templom boltozatát tartó  
        oszlopokban. 



A templomtetőn 3000 filiszteus 
tartózkodott, ... 



... de a templomban még többen, 
mindnyájan rajta gúnyolódtak.  



De Sámson hajzata a börtönben  
újra kezdett nőni.  Ő Istenhez  
         könyörgött : 



"Uram Isten, most az egyszer adj 
nekem erőt, ... 



... hogy bosszút állhassak a 
filiszteusokon a két szemem  
      elvesztéséért." 



    Vajon Isten visszaadja az erejét      
                       Sámsonnak ?  Vajon 

 Sámson megvalósítja 
 a lehetetlent ? 

                     IGEN ! 



Sámson minden erejével nekifeszült, 
és Dágon temploma 

 összedőlt, maga alá 
 temetve több ezer 

 filiszteust, 
                                  köztük 

 Sámsonnal. 



Sámson, Isten erős embere 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 
 

Bírák 13-16 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos 
Istenünkről szól, aki bennünket is teremtett  

és aki azt akarja, hogy megismerjük. 
 

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz 
cselekedeteket, amelyeket ő bűnnek nevez.  A 
bűneinkért a büntetés a halál, de Isten annyira 
szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a 
bűneinkért.  De aztán Jézus feltámadt és 

felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban és 
arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő 
meg fogja tenni !  El fog jönni, hogy benned 

éljen, és te örökké Vele fogsz élni. 



Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, 
így szólhatsz Istenhez : Drága Istenem, én 

hiszem, hogy Jézus érettem halt meg és 
hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe 
és bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet 

kezdhessek, és hogy egy napon örökre 
viszontlássalak.  Segíts nekem, hogy érted 

éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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