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Bez wzgl?du na to jak ciemne jest twoje otoczenie, albo jak „nieznana” twoja to?samo??, kiedy Bóg postanowi
objawi? ci samego Siebie, to nie ma on problemu, ?eby ciebie znale??. We?my pod uwag? matk? Samsona...
najdziwniejszego cz?owieka, jaki kiedykolwiek ?y?.
„Lecz Izraelici znowu czynili z?o w oczach Pana, Pan wi?c wyda? ich w r?k? Filisty?czyków na czterdzie?ci lat. A
by? pewien m?? w Sorea,... imieniem Manoach; ?ona jego by?a niep?odna, nie rodzi?a. Kobiecie tej ukaza? si?
anio? Pa?ski i rzek? do niej: Oto.. . poczniesz i porodzisz syna” (S?dziów 13:1-3).
Przez czterdzie?ci lat Izraelici b??dzili po pustyni, poddani Filistynom i zdemoralizowani w duchu. W tym czasie
chaosu i rozpaczy ?y?a wierna, modl?ca si? kobieta, która zna?a swojego Boga. Widzimy, ?e jej m?? mia? na imi?
Manoach, ale jej imienia nie znamy – anonimowa s?u??ca Panu.
Tak jak to si? sta?o w Nowym Testamencie z m?od? dziewczyn? o imieniu Maria, ?ona Manoacha mia?a
odwiedziny anio?a, który przekaza? jej niesamowit? wiadomo??: „Urodzisz syna!”
?ona Manoacha by?a bardzo cierpliwa w okresie niewoli Izraela, zamykaj?c si? z dala od ludzi w komorze z
Bogiem. Teraz otrzyma?a s?owo od Pana. Jej obiecany syn nie mia? by? zwyk?ym ch?opcem, gdy? anio?
powiedzia? jej dalej, ?e on „zacznie wybawia? Izrael z r?ki Filistynów” (13:5). Potem anio? przekaza? jej
szczegó?owe instrukcje dotycz?ce tego jak ten ch?opiec ma by? wychowywany i przygotowany do swojego
specyficznego powo?ania. (Przeczytaj t? ekscytuj?c? histori? o ?yciu Samsona w Ksi?dze S?dziów rozdzia?y 14 do
16).
Matka Samsona uwierzy?a w Bo?e obietnice i wychowywa?a swojego syna zgodnie z przepisami od Pana.
Podobnie dzisiaj Bóg szuka cierpliwych, oddanych Mu s?ug, którzy Mu zaufaj? w najtrudniejszych warunkach.
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