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Давним-давно жив у землі Ізраїльській чоловік на 
ім’я Маноах.  У них із жінкою не було дітей.  
Одного дня Ангол Божий явився жінці Маноаха.  
“Ти матимеш особливу дитину”,  
- сказав Він. 



Вона розповіла своєму чоловікові чудову новину. 
Маноах молився: “О Господи, - Божий чоловік, що 
його посилав Ти, нехай прийде ще до нас, і нехай нас 
навчить, що ми зробимо для дитини, що 
народиться.” 



Ангол сказав Маноаху, що дитина 
не повинна ніколи обрізати своє 
волосся, пити спиртне і не 
повинна їсти певної їжі.  Бог обрав 
цю дитину бути суддєю. 
Він мав вести Ізраїль. 



                                                        Божі люди певно 
потребували допомоги.  Вони відкинули Бога зі  
свого життя і були переслідувані своїми ворогами, 
филистимлянами.  Але коли вони молилися,  
Бог їх чув.  Він послав їм це немовля, яке мало 
стати найсильнішим чоловіком у світі. 



“І породила та жінка сина, і назвала ім’я йому: 
Самсон.  І виростав той хлопець, і Господь 
благословляв його.  А дух Господній почав діяти в 
                                                       ньому...” Самсон став 
                                                       дуже сильним.  
                                                       Одного дня він бився з 
                                                       молодим левом голими 
                                                       руками – і вбив його! 



Пізніше Самсон ласував медом, 
зібраним роєм бджіл, який оселився 
у левовому трупі.  Він придумав 
загадку: “З їдячого вийшло їстивне, 
а з сильного вийшло солодке.” 



Ніхто не міг здогадатися, але нова 
дружина Самсона, филистимлянка, 
розповіла відгадку своїм друзям.  
Це дуже розсердило Самсона. 



Самсон розлютився ще більше, коли филистимляни 
віддали його дружину його найкращому другу.  
Він планував помститися.  Але як?  Спочатку 
Самсон піймав 300 лисиць.  Потім він позв’язував їх 
хвостами по двоє і прив’язав між ними палаючі 
смолоскипи. 



Потім Самсон випустив лисиць на филистимлянські 
житні поля! 



Тепер филистимляни хотіли помсти.  Самсон дав 
себе схопити, зв’язати й віддати на смерть 
филистимлянам. 



Але Дух Божий зійшов на 
Соломона.  Він розірвав свої 
шнури, підняв свіжу ослячу 
щелепу і вбив нею 1000 ворогів. 



Групи филистимлян розшукували Самсона.  
Однієї ночі вони зловили його у місті й замкнули у 
міських воротах.  Але Самсон вийшов, - несучи 
міські ворота на своїх плечах! 



Але Самсон підвів Бога.  Бога давав йому сили доти, 
доки він слухався.  Одного дня Самсон поділився 
секретом своєї сили з Делілою, вродливою 
филистимлянською шпигункою.  
Вона наказала чоловіку оголити  
Самсона, поки він спав. 



Тоді филистимлянські вояки напали на  
                 Самсона у спальні Деліли.   
                       Самсон жорстого бився, але  
                          його сила залишила його.   
                             Його вороги викололи  
                              йому очі.  Сліпий і  
                              слабий, Самсон став  
                              рабом филистимлян.   
                              Вони сміялися і  
                              знущалися з Божого  
                              слуги. 



Филистимляни мали 
пир.  Вони вшановували 
свого риб’ячого бога 
Даґона за те, що він 
віддав Самсона у їхні 
руки.  Потім вони 
покликали по Самсона, 
щоб повеселитися. 



Хлопець привів Самсона і дав йому спертися об 
колони, що тримали храм.  На даху було 3000 
филистимлян, багато їх було й у храмі, і всі 
            насміхалися з нього. 



Але Самсонове волосся почало відростати у тюрмі. 
Тепер він молився: “Владико Господи, згадай же про 
мене, та зміцни мене тільки цього разу, Боже, і нехай 
я пімщу филистимлянам одну                    пімсту 
                                                                           за двоє очей  
                                                                           своїх!” 



Чи дав Бог силу Самсону знов?  Чи міг Самсон 
                                              зробити неможливе?   
            ТАК!  ТАК! 
     Напружившись і  
                                                      піднявшись, Самсон  
                                                         роздвинув могутні  
                                                              колони.  Храм  
              Даґона  
                                                                      перетворився 
              на руїни,  
              забивши  
              тисячі  
                                                                      филистимлян і 
                                                                   самого Самсона! 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 
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Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.  

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.  
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить!  Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.  

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,  
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 
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