
Przegląd Starego Testamentu



Izraelici znów zaczęli popełniać niegodziwość w oczach PANA. 



Odwrócili się od prawdziwego Boga i czcili pogańskiego boga Baala. 



Dlatego PAN, na 40 lat, poddał ich władzy Filistynów. 



Anioł Pana ukazał się kobiecie i powiedział: „Urodzisz syna, który 

będzie poświęcony Bogu. Po jego głowie nigdy nie przejdzie brzytwa.”



Kobieta urodziła syna i nadała mu imię Samson. 



Samson stał się mężczyzną. Pewnego dnia lew go zaatakował. 



Wtedy Duch Pan zawładnął Samsonem i pokonał lwa.



Samson chciał poślubić pewną Filistynkę. 



Wracając zobaczył, że w szczątkach lwa jest rój pszczół i miód. 
Posilił się miodem. 



Podczas uczty weselnej Samson zaproponował: „Zadam wam zagadkę. 

Gdy odgadniecie dam wam 30 szat lnianych i świątecznych.” 



„Z jedzącego wyszło jadło, a z mocnego wyszła słodycz.” 



Filistyni nie potrafili odgadnąć, więc zastraszyli jego młodą żonę, 
aby zdradziła im rozwiązanie tej zagadki. 



Żona Samsona z płaczem naciskała na Samsona. 
Wówczas wyjawił jej rozwiązanie zagadki.



Następnie powiedziała to swym rodakom.



Wówczas Filistyni dali odpowiedź Samsonowi: 
„Co jest słodsze niż miód i co mocniejsze niż lew?”



Poszedł Samson do Aszkalon i zabił 30 Filistynów
a ich ubrania dał gościom weselnym według umowy. 



Gdy dowiedział się, że jego żonę dano innemu wówczas schwytał lisy. 
Do ich ogonów przymocował pochodnie i posłał je w łany Filistynów. 



W odwecie Filistyni zabili byłą żonę Samsona i jej ojca.



Natomiast Samson zabił tych, którzy zabili jego byłą żonę i teścia.



Filistyni chcieli się zrewanżować i dlatego zaatakowali Izraelitów. 



Samson zgodził się być aresztowany przez Izraelitów 
i przekazany Filistynom. 



Gdy Filistyni chcieli go zabić wówczas zawładną nim Duch Pan
i oślą szczęką zabił 1000 wojowników. 



Przez 20 lat Samson rozstrzygał sprawy Izraela w czasach Filistynów. 



Pewnego dnia Samson poszedł na noc do pewnej kobiety z Gazy. 



Filistyni postanowili zabić go rano. 
Samson obudził się o północy i wyszedł z jej domu.



Zobaczył, że wrota bramy miejskiej są zamknięte. Więc je wyrwał.



Następnie wyniósł je na szczyt góry. 



Potem Samson zakochał się w innej Filistynce o imieniu Dalila. 



Filistyni zaproponowali Dalili: „Uwiedź go i dowiedz się skąd się bierze 

jego siła, a hojnie cię wynagrodzimy.” 



Dalila zaczęła wypytywać Samsona: 
„Powiedz mi, proszę, z czego bierze się twoja wielka siła?”



Samson odpowiedział: „Jeśli by mnie związano siedmioma świeżymi, 

jeszcze nie wyschniętymi ścięgnami, wtedy bym osłabł i będę jak inni.”



Dalila to uczyniła i zawołała: „Samsonie, Filistyni nad tobą!”.



Wtedy Samson rozerwał ścięgna 
i źródło jego siły nadal pozostało tajemnicą.



„Ale ze mnie zakpiłeś! To, co mi powiedziałeś, 

było zwykłym kłamstwem!” podsumowała Dalila.



Samson odpowiedział: „Jeśli by mnie związano nowymi sznurami to 

osłabł i będę jak inni.” Ale to też nie było prawdą.



Za trzecim razem powiedział by splotła siedem jego kędziorów z 
przędzą i przytwierdziła kołkiem do ściany. Ale to też nie było prawdą.



Tym razem Dalila zapytała: 
„Jak ty możesz mówić, że mnie kochasz. Już trzy razy zakpiłeś ze mnie.”



Utrudzony jej pytaniami wyjawił jej: 
„Jeśliby mnie ogolono, straciłbym siłę, stałbym się jak inni ludzie.”



Dalila uśpiła go na swoich kolanach. Następnie ścięto mu włosy. 



Dalila zawołała: „Filistyni nad tobą, Samsonie!” 
Jednak Samson stracił siłę. 



Filistyni skrępowali go, wyłupili mu oczy 
i sprowadzili do więzienia do Gazy.



Filistyni w swojej świątyni weselili się ze zwycięstwa nad Samsonem.



Sprowadzono Samsona, aby się z niego naśmiewać. 
Ustawili go między filarami.



Samson pomodlił się: „Panie, wzmocnij mnie. Niech się zemszczę, 

choćby za jedno z dwojga moich oczu.”



Potem z całej siły rozepchnął filary i strop zwalił się na Filistynów. 



Tych, których zabił w świątyni przy swej śmierci, było więcej niż tych, 
których zabił za życia.


