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Puternic, dar cu caracter slab! 
 

 

Versete călăuzitoare: Judecători 13 - 16 

 

Judecători 16.21: Și filistenii l-au apucat și i-au scos ochii; și l-au coborât la Gaza și l-au legat 

cu lanțuri de aramă: și el învârtea râșnița în casa închisorii. 

Citește întreaga istorie a lui Samson în Judecători 13-16. 

 

Introducere 
 

[...] Biblia relatează foarte puțin despre Samson. Doar patru capitole ne prezintă un studiu de 

caracter al acestui om puternic. Oricine își amintește ce spune Biblia despre puterea lui Samson, 

dar relatarea biblică ne spune chiar mai multe despre acest conducător al Israelului antic. Istoria 

lui Samson este un studiu al contrastelor: pe de o parte, vedem dovada forței fizice extraordinare 

a lui Samson; pe de altă parte, vedem deficiențele sale spirituale evidente. El era puternic (fizic), 

dar slab (în caracter)! Dumnezeu nu a inclus în Biblie această relatare despre Samson pentru ca 

noi să ne uimim de puterea celui mai puternic om din lume, ci pentru ca noi să învățăm lecții 

pentru noi înșine din această relatare (vezi Romani 15.4). 

 

Contextul istoric 
 

Samson a trăit în Israel în timpul judecătorilor. El a fost ultimul judecător al lui Israel înainte de 

Samuel. La scurt timp după moartea lui Samson, Samuel l-a uns pe Saul ca prim împărat al lui 

Israel. Cu siguranță, timpul judecătorilor nu a fost un timp de creștere spirituală în istoria lui 

Israel. Începând din zilele lui Moise și Iosua, națiunea lui Israel a luat-o la vale. Motivul acestei 

spirale descendente: neascultarea de cuvântul Domnului. Vremea judecătorilor a fost 

caracterizată de o atitudine de „fă ce vrei”. Judecători 17.6 și 21.25 constată că „fiecare făcea ce 

era drept în ochii săi”. Din cauza păcatelor lui Israel, Dumnezeu a permis dușmanilor să invadeze 

țara, să asuprească și să învingă poporul. În timpul acestei perioade dificile, poporul a strigat 

mereu către Domnul pentru ajutor. În cele din urmă, Dumnezeu, în mila Sa, a ridicat un judecător 

care să-i salveze. Dar, la scurt timp după ce au fost eliberați, au întors din nou spatele Domnului 

și au căzut din nou în idolatrie și imoralitate. 

 

Pe acest fundal a apărut Samson. În acea vreme, filistenii asupreau poporul. Chiar de la început, 

totul părea să meargă bine pentru Samson. Dacă a existat vreodată un candidat cu șanse de 

reușită, acesta a fost tânărul Samson. În Judecători 13 aflăm că Samson provenea dintr-o familie 

bună, decentă. A avut părinți evlavioși, care aveau încredere în Dumnezeu și se închinau Lui. 

Mai mult, Samson a fost destinat de Dumnezeu Însuși să elibereze pe Israel din mâinile 

filistenilor (Judecători 13.5). Victoria era deja asigurată. Ce altceva se putea dori mai mult? Și 

apoi, desigur, a fost vorba de statura lui Samson: Dumnezeu nu numai că l-a binecuvântat cu o 

mare putere fizică, dar se pare că i-a dat și o înfățișare frumoasă. (Un Samson urât pur și simplu 

nu ar fi putut avea „succesul” pe care l-a avut Samson cu femeile filistene!). În afară de aceasta, 

citim că Dumnezeu l-a binecuvântat pe tânărul Samson și că Duhul Domnului a lucrat în viața 

lui (Judecători 13.24,25). Ce fundație bună, pe care să construiești! Ce potențial! Dar cât de trist 
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este să citești, în lumina unui astfel de început, sfârșitul tragic al lui Samson (Judecători 16.21): 

ochii scoși, legat în lanțuri, înhămat ca un bou, întemnițat de filisteni. În loc să-l elibereze pe 

Israel de filisteni, Samson a trebuit să se elibereze pe sine însuși de dușman. Cine ar fi crezut că 

acest lucru i s-ar fi putut întâmpla vreodată lui Samson - tânărul care avea totul pentru el? Ce a 

mers fals? 

 

Nu voia ta, ci voia mea să se facă! 
 

Nu avem nevoie de o mare perspicacitate pentru a descoperi cheia căderii lui Samson. În 

Judecători 14-16 găsim mereu această cheie: Samson nu avea stăpânire de sine. Nu-și putea 

stăpâni pasiunile. Era încăpățânat și avea slăbiciune de voință. Ceea ce își dorea, își dorea 

imediat. „Nu voia ta, ci voia mea să se facă” a fost motto-ul lui Samson. Să privim, de exemplu, 

pasiunea dezlănțuită a lui Samson în Judecători 14.1-4: a văzut o femeie păgână și frumoasă din 

fiicele filistenilor și a dorit-o. Răspunsul său egoist la sfatul pios al părinților săi a fost: „Pe ea 

ia-mi-o, pentru că este potrivită în ochii mei”. Deciziile pe care le luăm bazându-ne doar pe 

aspectul fizic și pe plăcere sunt, de obicei, semne ale unui autocontrol scăzut. Cum iei tu 

deciziile? 

 

Să privim și slăbiciunea lui Samson pentru Dalila în capitolul 16. Din cauza „dragostei” sale 

egoiste pentru această femeie filisteancă neevlavioasă, Samson nu numai că i-a dezvăluit secretul 

puterii sale, dar i-a vândut și sufletul: „Și-a deschis toată inima” (Judecători 16.17). Dimensiunea 

aproape incredibilă a slăbiciunii sale de caracter devine clară atunci când citim că i se dăduseră 

trei avertismente clare cu privire la ceea ce avea să se întâmple (Judecători 16.8-14). Cât de orb 

putea fi Samson - mai ales când Dalila i-a spus deschis de ce voia să-i cunoască secretul: „Te 

rog, spune-mi în ce stă marea ta putere și cu ce poți fi legat, ca să fii înfrânt” (Judecători 16.6)! 

Cât de important este pentru un creștin credincios să nu se îndrăgostească de un necredincios. 

Uneori, dragostea te poate face atât de orb încât faci lucruri pe care nu le credeai posibile - 

împotriva oricărei logici și a bunului simț. În ce încurcătură te poți băga, când te îndrăgostești de 

o „Dalila”! Nu e de mirare că Biblia spune că o căsătorie a unui credincios cu un necredincios 

este greșită (2 Corinteni 6.14). 

 

Lipsa de stăpânire de sine 
 

Treptat, Samson a lăsat lipsa de stăpânire de sine să pună stăpânire pe el. În tinerețe, el făcuse 

jurământul de nazir, dar din cauza vieții sale indisciplinate și egoiste, a încălcat toate regulile una 

după alta. Existau mai multe reguli pe care trebuia să le respecte un nazir (care nu are legătură 

cu cuvântul Nazarinean): nu avea voie să bea vin sau băuturi tari, să mănânce vreun produs al 

viței de vie, să se tundă, să se atingă de cadavre, să aibă vreo legătură cu ceva care să influențeze 

punerea lui deoparte pentru Dumnezeu (Numeri 6). Dacă urmărim acum viața lui Samson, vom 

descoperi că, din cauza dorințelor sale nestăpânite și egoiste, a încălcat fiecare dintre aceste 

reguli: 

 

• Viile din Timna (Judecători 14.5), în ținutul filistean, erau ultimul loc în care Samson ar 

fi trebuit să se afle, 

• ca să nu mai vorbim de căsătoria cu o femeie filisteancă, ceea ce era împotriva poruncii 

lui Dumnezeu pentru orice evreu (Deuteronomul 7.1-6). 
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• Apoi Samson s-a spurcat atingând trupul mort al unui leu (Judecători 14.8,9). În loc să 

facă pașii necesari pentru purificare, el a luat cu ușurință încălcarea acestei reguli de 

nazir, făcând din această întâmplare subiectul unei ghicitori (Judecători 14.14)! 

• Și unde și-a prezentat Samson ghicitoarea? La un ospăț al filistenilor, unde băutura tare 

făcea cu siguranță parte din obicei (Judecători 14.10)! 

• La începutul capitolului 16 din cartea Judecători citim că Samson a avut chiar relații cu 

o prostituată filisteancă. Pasiunea dezlănțuită a avut întâietate asupra jurămintelor de 

nazir. 

 

Și, în sfârșit, a fost Dalila și briciul de bărbierit al filistenilor! Samson, cum ai putut ajunge aici? 

 

Dar cum rămâne cu marile isprăvi ale lui Samson împotriva filistenilor datorită forței sale fizice? 

Chiar și aici vedem că Samson și-a folosit forța supranaturală dată de Dumnezeu în scopuri 

proprii. Dacă urmărim relatarea modului în care Samson și-a etalat puterea, vom descoperi că în 

fiecare caz motivele lui Samson au fost în mod fundamental egoiste și nu pentru gloria lui 

Dumnezeu sau pentru eliberarea lui Israel. Chiar și la sfârșit, când Domnul a îndeplinit ultima 

cerere a lui Samson (Judecători 16.28-30), constatăm că nu poate fi vorba de căință din partea 

lui Samson. Există doar o cerere oarecum egoistă: „ca să mă răzbun asupra filistenilor pentru cei 

doi ochi ai mei”. 

 

Dar noi ce facem? 
 

Există o lecție extraordinară pentru noi, creștinii credincioși, în această relatare. Și noi avem mult 

potențial pe care Dumnezeu ni l-a dat, dar pentru că ne lipsește stăpânirea de sine, ne place să ne 

lăudăm cu el. La fel ca Samson, putem avea un trecut devotat (creștin), în care am fost învățați 

poruncile și principiile din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, asemenea lui Samson, putem să ne 

îndepărtăm de învățăturile clare ale Bibliei, pentru că vrem să facem ce ne place și să mergem 

pe drumul nostru. La fel ca Samson, putem avea avantaje în domeniul fizic: înfățișare plăcută, 

talent și așa mai departe. Dar, asemenea lui Samson, ne putem folosi de frumusețea și talentele 

pe care ni le-a dat Dumnezeu pentru a ne complace în plăceri și pasiuni egoiste. Putem să ne 

folosim greșit și să abuzăm chiar și de darurile noastre spirituale din cauza unor interese și 

scopuri egoiste. Fără stăpânire de sine, un creștin credincios cu un mare potențial va fi la fel de 

slab (în caracter) ca Samson. În viața creștină, stăpânirea asupra dorințelor și patimilor egoiste 

este extrem de importantă și necesară. 2 Petru 1.5-7 ne îndeamnă să „ne dăm toată silința” pentru 

a adăuga stăpânirea de sine la credința noastră. Galateni 5.16-23 ne asigură că avem la dispoziție 

mai multă stăpânire de sine și că aceasta este dată celor pentru care lucrurile lui Dumnezeu sunt 

prioritare. Ai nevoie de mai multă stăpânire de sine? Care sunt prioritățile tale? 

 

Deși lui Samson îi lipsea stăpânirea de sine, Dumnezeu a lucrat totuși cu el și prin el (Judecători 

14.4,19; 15.14). Evrei 11.32 arată clar că Samson a avut credință. Toate acestea ar trebui să ne 

încurajeze pe noi, care, asemenea lui Samson, acționăm atât de des în mod egoist. Dumnezeu 

încă își poate atinge scopurile prin noi, dar este mult mai glorios atunci când ne predăm 

stăpânirii Lui și ne desfășurăm întregul nostru potențial! 

 
Titlul original: „Strong but Weak“ 

Sursa: www.growingchristians.org 

 

https://www.growingchristians.org/devotions/strong-but-weak
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Welcher Mann zerriss einen angreifenden Löwen mit seinen bloßen Händen? Wer tötete im Krieg 

tausend Feinde mit einer Hand und nur mit dem Kinnbacken eines Esels als Waffe? Welcher 

Gewichtheber packte die Türen und Pfosten eines alten Stadttores, die mindestens tausend 

Pfund wogen, und nahm dann das ganze Ding auf seine Schultern und trug es über 

achtunddreißig Meilen auf seinen Schultern bergauf zum Berggipfel? Welcher „Abbruchexperte“ 

riss mit einem einzigen mächtigen Schlag seines Armes ein großes Haus nieder? Es klingt wie der 

„Sechs-Millionen-Dollar-Mann“. Falsch! Dann muss es ... 

 

Ce om a sfâșiat cu mâinile goale un leu care îl ataca? Cine a ucis o mie de dușmani în război cu 

o singură mână, folosind ca armă doar fălcile unui măgar? Ce halterofil a apucat porțile și stâlpii 

unui oraș antic, care cântărea cel puțin cinci sute de kilograme, apoi a luat totul pe umeri și l-a 

purtat pe umeri pe o distanță de aproximativ treizeci și opt de mile până în vârful muntelui? Ce 

„expert în demolări” a dărâmat o casă mare cu o singură lovitură puternică a brațului? A fost 

noul superman? Nu! Atunci trebuie să fie ... 


