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2g) Capitolele 13-16
Samson
Capitolul 13
Generalit i
Istoria lui Samson stimuleaz permanent fantezia. Un om deosebit de puternic, i totu i a a de
slab. În contrast cu judec torii anteriori, care în lupta cu du manii au avut întotdeauna al turi de ei
i concet eni, Samson face totul singur. El nu conduce nicio o tire, ca Ghedeon i Iefta. În
aceast ac iune ca solitar, în care nu exist nicio leg tur cu poporul lui Dumnezeu, devine vizibil
egoismul lui Samson.
Pe de alt parte activitatea lui ca solitar se potrive te cu poporul lui Dumnezeu, care în
totalitatea lui s-a dep rtat de Cuvântul lui Dumnezeu.
În ceea ce prive te cre tinismul, aceast situa ie se reg se te în epistola a 2-a c tre Timotei.
Când dec derea în cre tinism a luat astfel de forme, c o reabilitare nu mai este posibil , atunci
credincio ia personal fa de Domnul i Cuvântul S u are valoare mare. Aceast credincio ie se
arat prin desp r irea de p cat. Atunci poate fi vorba de »omul lui Dumnezeu« (2 Timotei 3,17).
Acesta este omul, care într-o stare general de dec dere arat totu i în via a proprie caracteristicile
lui Dumnezeu. El este unul, care intervine pentru Dumnezeu i drepturile Lui, în mijlocul unei
cre tin t i, care nu se sinchise te de aceasta. Întreg principiul puterii const în punerea deoparte
pentru Dumnezeu.
Vreau s amintesc pe scurt, ceea ce am scris deja mai înainte, i anume, c oamenii de atunci nu
înf i eaz a a de mult pe oamenii de ast zi, ci ei sunt mai mult reprezentan i ai for elor morale
sau spirituale, care conduc ast zi poporul întreg, sau numai pe unii. Dac aplic m acest principiu
la Samson, vedem c el explic principiul nazireatului. Aceasta înseamn , c Dumnezeu vrea s
arate prin el, c într-un timp de dec dere exist putere spiritual în cineva care tr ie te desp r it de
p cat i în p rt ie cu Dumnezeu. Punerea deplin deoparte pentru Dumnezeu este izvorul puterii
în lupta cu du manii no tri. În chip des vâr it se vede aceasta în Isus Hristos. El era adev ratul
Nazireu.
Istoria lui Samson ascunde în sine lucruri ciudate. Pe de o parte vedem la el harul i hot rârea
lui Dumnezeu, planul pe care Dumnezeu l-a avut cu el. Pe de alt parte vedem, cât de pu in devine
aceasta vizibil în via a lui Samson. Sunt dou lucruri diferite: ce Dumnezeu inten iona s fac cu
Samson, i ce era Samson în practic . În cele din urm Samson are nevoie el însu i de un
eliberator i moare chiar în mâinile du manilor s i, filistenii. Cu toate acestea el este un tablou al
lui Israel, pe care Dumnezeu l-a pus deoparte pentru Sine ca popor, dar care nu s-a comportat ca
atare.
Tot a a s-a întâmplat i cu Biserica, pe care Dumnezeu a ales-o ca popor ceresc al S u. Biserica
a devenit necredincioas chem rii ei de a se comporta pe p mânt ca popor ceresc. Ea i-a însu it o
comportare p mânteasc . Principii de ale filistenilor au p truns în ea i ele decid în cea mai mare
parte înf i area Bisericii, sau mai corect spus, a cre tin t ii. Ei i se potrive te ceea ce citim în 2
Timotei 3,5: »... au o form de evlavie, dar îi t g duie te puterea.« Aceasta este ceea ce
înf i eaz filistenii. Aceast apari ie a unei »forme de evlavie« o vom întâlni mereu în istoria de
fa . Nu se a teapt de la Biseric o reabilitare deplin , chiar dac sunt timpuri de trezire
spiritual . Istoria ei p mânteasc se termin , ca în aceast carte, într-o captivitate permanent la
filisteni.
Via a lui Samson ne arat ceva din m rturia cre tin pe p mânt, atât sub aspect personal cât i
colectiv. Când m rturia devine o chestiune personal în loc s fie colectiv , aceasta înseamn c
întregul este în dec dere.
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Introducere
În acest capitol totul este v zut din partea lui Dumnezeu. Vedem cum El este la lucru i poart
grij , ca totul s fie preg tit pentru na terea unui nazireu. Se preg te te „cuibul” nazireului.
Dumnezeu a vrut ca Samson s fie toat via a un nazireu. În cartea Numeri capitolul 6 se g se te
legea nazireatului. Citim acolo, c cineva putea de bun voie s se consacre nazireatului pentru un
timp. Samson nu avea nicio alegere. Dumnezeu l-a hot rât s fie nazireu toat via a lui. Dar
Dumnezeu reglementeaz totul în a a fel, c pentru El este i posibil s împlineasc . A a cum va
rezulta clar în capitolul acesta, toat preg tirea m rturise te despre aceasta. Faptul c Dumnezeu
ac ioneaz în acest fel, explic înc o dat grija Sa neîntrerupt i dragostea Sa fa de poporul
S u. Aceasta devine i mai clar, dac ne gândim cum acest popor I-a fost mereu necredincios, de
atâtea ori i acum în cea mai mare m sur . Dumnezeu începe s ac ioneze cu atotputernicie.
Iar i deviere – versetul 1
Pentru a aptea oar citim: »Copii lui Israel au f cut iar i ce nu pl cea Domnului (textual: ce
era r u în ochii Domnului)«. Nuiaua de pedepsire, pe care Dumnezeu o folose te acum, sunt
filistenii. Ei au fost folosi i i mai înainte pentru pedepsire. Am v zut aceasta în capitolul 10,7.
Dar acolo nu erau du manul principal, ca acum. Ei au ocupat ara. Filistenii nu sunt numi i printre
na iunile rele ale Canaanului. În capitolul 3,3 am spus deja ceea ce reprezint filistenii. Din cauza
importan ei recunoa terii acestui du man, voi repeta aici unele lucruri i totodat voi scoate în
eviden caracteristici noi. Filistenii par s reprezinte pe oamenii care în exterior ocup o pozi ie
în concordan cu ceea ce Dumnezeu a dat poporului S u. Ei posed o form de evlavie (2
Timotei 3,5). În timpul nostru ei se pot compara cu cre tinii cu numele, cu oamenii, care
simuleaz c sunt cre tini, dar nu sunt n scu i din nou. Sunt imitatori.
Filistenii reprezint o religie pl cut pentru omul care nu este n scut din nou. Lucrarea lor este,
de exemplu, înfundarea fântânilor, ca i în Geneza 26. Aceasta înseamn , c ei împiedic lucrarea
Duhului Sfânt, c ci fântânile sunt un tablou al Cuvântului lui Dumnezeu, care este f cut viu prin
Duhul Sfânt. Domnul Isus vorbe te despre aceasta în Ioan 4 i 7. Filistenii folosesc lucrurile lui
Dumnezeu spre folosul lor. Aceasta este acuzarea, pe care Dumnezeu o aduce prin profetul Ioel
(Ioel 3,5), printre al ii i filistenilor. Un exemplu: cre tinul cu numele d anumitor no iuni biblice
importante un con inut cu totul altul, decât cel adev rat. S ne gândim numai la binecuvântarea
filia iunii credincio ilor. Credincio ii sunt numi i copii ai lui Dumnezeu i fii ai lui Dumnezeu. Ce
face cre tinul cu numele din aceasta? El spune, to i oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu. În felul
acesta aceast binecuvântare este degradat la nivelul omului firesc, nen scut din nou. i cum stau
lucrurile cu concep ia lor referitoare la învierea lui Hristos în trup, un fundament al credin ei
cre tine? i cre tinul cu numele vorbe te despre învierea lui Hristos, dar prin aceasta el vrea s
spun , c Hristos tr ie te mai departe ca Idee, r spândit de adep ii Lui.
Cu privire la filisteni, noi trebuie s recunoa tem tactica pe care ei o folosesc, ca s scobeasc
adev rul lui Dumnezeu i s -l fac lipsit de con inut. Ca s spunem cu cuvintele din 2 Timotei
3,5: »... îi t g duie te puterea«. Ei se refer la Biblie, dar în realitate nu accept nimic din Biblie.
i cu toate acestea nu doresc nimic mai mult, decât s - i introduc gândurile în domeniul cre tin.
Filistenii nu sunt du mani din afara rii, ci ei locuiesc în ar . i cu toate c nu au niciun drept
asupra rii, c ci Dumnezeu a dat-o poporului S u (Deuteronom 32,8-9), ei î i leag numele cu ea:
Palestina. Dintre to i du manii lui Israel din Vechiul Testament, cel mai mult se vorbe te despre
filisteni. Ei au subjugat Israel mai mult decât oricare alt popor. David a fost cel care i-a b tut
definitiv.
Chiar dac noi nu suntem cre tini cu numele, trebuie totu i s fim foarte aten i, s nu c dem în
vraja unei vie i pl cute, pe care pare c o tr ie te cre tinul cu numele. Este o via din firea
p mânteasc i pentru firea p mânteasc (carnea) i nu pentru Dumnezeu. Numai, i numai
preocuparea cu Domnul Isus, al c rui tablou îl avem în David, ne poate p zi de ea. Samson a
c zut în vraja p r ii atr g toare a filistenilor, aici sub forma unor femei. El nu a fost st pân pe
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poftele lui. Aceasta a însemnat dec derea lui de la nazireat i prin aceasta a ratat împlinirea
misiunii sale. Tot a a ni se va întâmpla i nou , dac nu r mânem desp r i i de ceea ce
cre tin tatea ofer omului carnal. Atunci nu vom mai putea fi un martor pentru Dumnezeu;
m rturia noastr va dispare.
Dumnezeu începe s lucreze – versetul 2
Pedepsirea nu are aici rezultatul dorit. Ea nu-l face pe Israel s strige c tre Domnul. Dumnezeu
a teapt în zadar. Poporul s-a obi nuit cu suferin a i robia lui, a a de adânc a dec zut. Când nu
mai exist strig t, atunci nu mai poate fi nici întoarcere. Dar prin aceasta nu se epuizeaz
izvoarele harului lui Dumnezeu. El vede pe aceia din poporul S u, care se tem de El. Pentru
împlinirea planurilor Sale El se va folosi de o pereche de so i tem tori de Dumnezeu, care totodat
prezint toate semnele de sl biciune.
Manoah i so ia lui apar in împreun cu semin ia Dan celei mai slabe semin ii din Israel,
semin ia care a împlinit cel mai pu in misiunea încredin at lor de Dumnezeu (capitolul 1,34). Ei
constituie o r m i , a a cum constituie Iosif i Maria, Zaharia i Elisabeta, Ana i Simeon din
timpul na terii Domnului Isus. i acestea erau zile întunecate din istoria lui Israel. La aceasta se
adaug , c femeia nu putea s aib copii. i însemn tatea numelui nu face situa ia mai roz .
oreea înseamn „cuib de g rg uni” sau „cuib de viespii”, în timp ce numele Manoah înseamn
„lini te”. Viespiile sau g rg unii în eap foarte r u. Ei sunt un tablou al atacurilor satanice, al
duhurilor în el toare, cu care vom avea a face în ultimele zile (1 Timotei 4,1-2). Ele „în eap ”
acolo unde pot, în mod deosebit ca s ne descurajeze s facem ceva pentru Dumnezeu.
Semin ia lui Dan este o semin ie tr d toare (Geneza 49,17). Ea era situat la cea mai mare
dep rtare de Ierusalim. Nu este un semn bun s te sim i acolo comod, s ai acolo lini te. Cum
poate s fie lini te, când totul este în contradic ie cu voia lui Dumnezeu? În Zaharia 1,11-12,
lini tea nu este s n toas . Repro ul de acolo este: cum poate p mântul s aib lini te, în timp ce
ora ul Ierusalim zace sub d râm turi! Dar versetele urm toare las s se recunoasc , c acest fapt
nu d pace lui Dumnezeu i c El începe s intervin pentru Israel. A a este i aici. Dac privim la
planul secund al na terii lui Samson, atunci totul pare lipsit de speran . Dar Dumnezeu î i începe
lucrarea acolo unde nu se mai poate a tepta la nimic. A a lucreaz El de cele mai multe ori.
Neroditor – versetul 3
Primul care afl ceva despre planurile lui Dumnezeu nu este Manoah, ci so ia lui. Dumnezeu i
se adreseaz , ca s arate cât de slab era starea din popor. Femeia este în general în Biblie un
i prin afirma ia, c ea era o
tablou al sl biciunii. Aceast sl biciune este scoas în eviden
femeie steril . Se mai pune înc un accent prin ad ugarea c nu n tea. Tot a a Dumnezeu se
îndreapt spre noi, când vrea s fac din noi vase ale binecuvânt rii Sale. Când Dumnezeu vrea s
ne foloseasc , atunci o face nu pe baza a ceea ce noi suntem de la natur . În privin a aceasta
trebuie s ne fie clar. Prin natura noastr nu suntem capabili s aducem road . El spune aceasta
so iei lui Manoah nu ca o mustrare, ci din dragoste.
Se pare c prin sterilitatea ei ea s-a încredin at cu totul Domnului. Probabil c deseori a spus
Domnului necazul i dorin a ei. Ca femeie israelian onest î i dorea urma i. Probabil c s-a rugat,
ca Ana în 1 Samuel 1, pentru un fiu, care poate fi folosit de Dumnezeu. La femeile tem toare de
Dumnezeu, dar sterile, Sara, Rebeca, Ana, sterilitatea a fost de asemenea o încercare pentru
sufletul lor. Acum a sosit timpul lui Dumnezeu pentru so ia lui Manoah. El îi f g duie te un fiu i
pe lâng aceasta îi d unele indica ii, atât pentru ea îns i cât i cu privire la fiul ei.
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Indica ii pentru femeie – versetul 4
Înainte s fie numite condi iile, pe care fiul trebuia s le îndeplineasc , ca s poat fi un nazireu,
se spune mai întâi mamei, la ce s ia ea seama. Din aceasta putem înv a, c tot ce poate s stea în
calea form rii unui nazireu trebuie dat la o parte. Este important, ca p rin ii s pun pe inim
aceste indica ii. P rin ii trebuie s aib grij , s nu permit influen e prin care copiii lor pot fi r u
influen a i. P rin ii care au pe inim interesele lui Dumnezeu i ale poporului S u, în dorin a lor
de a avea copii se vor ruga pentru copii, care pot fi de folos pentru poporul lui Dumnezeu. Ei
doresc, ca ei s devin adev ra i slujitori robi ai lui Dumnezeu. Ei nu se vor da mul umi i cu ceva
mai pu in. Este vorba de Adunarea lui Dumnezeu.
Familia este singurul domeniu unde se poate decide influen a care cizeleaz ; dar i Adunarea
local este un mediu în care se formeaz copiii. Oricine apar ine unei Adun ri locale, face bine s
se gândeasc , c i comportarea lui influen eaz dezvoltarea spiritual a copiilor care particip la
întrunirile Adun rii. Aceasta este valabil i atunci când p rin ii vin împreun cu copiii în casele
fra ilor i surorilor în credin .
Educarea copiilor no tri este orientat , ca ei s tr iasc pu i deoparte pentru Domnul. Aceasta
cere din partea p rin ilor, ca ei s ofere un exemplu bun. Aceast comportare în via trebuie s fie
deja prezent la p rin i, înainte ca copiii s se nasc . Vinul sau b uturile ame itoare se refer la
lucrurile pl cute ale vie ii, care nu trebuie neap rat s fie rele. Am v zut deja mai înainte, c vinul
învesele te inima lui Dumnezeu i a oamenilor. El este simbolul bucuriei p mânte ti. Dar dac
este prezent dorin a, s se tr iasc în totul ca nazireu pentru Dumnezeu, atunci trebuie recunoscut
pericolul, care se ascunde în bucuria p mânteasc . Din lucrurile p mântului poate s iese influen e
ame itoare. Acestea pot s înce o eze privirea spre adev rata chemare de a tr i total pentru
Dumnezeu. Lucrurile p mânte ti pot s ocupe o valoare a a de mare, c pot s ia total în st pânire
inima i timpul aceluia care a fost chemat s tr iasc pentru Dumnezeu. Interesele se îndreapt
treptat de la orientarea spre Dumnezeu i lucrurile cerului la orientarea spre sine însu i i la
lucrurile p mântului. Tot mai mult va fi vorba despre bun starea noastr , în loc de ceea ce
preocup pe Dumnezeu cu privire la poporul S u. Este mult mai u or s savurezi din plin lucrurile
bune ale acestei vie i, decât s te distan ezi de ele i în loc de renun area la ele s suferi ocara i
singur tatea din cauza necredincio iei poporului. Noi va trebui atunci s vedem clar, pentru ce
tr im, sau mai bine spus: pentru cine tr im.
Pe lâng aceste lucruri, care de fapt nu sunt rele în sine, mama lui Samson nu avea voie s
m nânce nimic necurat. Ceea ce este necurat st în leg tur cu p catul. Ea nu avea voie s permit
în via a ei nimic ce era p c tos. În felul acesta putea s r mân în leg tur cu Dumnezeu, care nu
poate fi în leg tur cu ce este necurat. P rin ii nu pot cere nimic de la copiii lor, în timp ce ei în i i
chiop teaz . Dac p rin ii citesc lecturi proaste, ei nu se pot a tepta, ca copiii lor s stea departe
de astfel de lecturi. Via a spiritual nu va înflori atunci, ci mai degrab va muri. Dac necur ia nu
are nici o ans , puterea vie ii spirituale va putea s se desf oare. Numai prin renun area la ce
este d un tor nu va avea loc o cre tere s n toas . Pentru aceasta este nevoie de hran bun . i
totu i în aceast istorisire Duhul Sfânt pune pe prim plan necesitatea dep rt rii de orice obstacol
care st în calea împlinirii corecte a nazireatului. Cât de importante sunt aceste indica ii pentru
p rin ii care doresc s educe copiii lor s devin unelte folositoare în mâna Domnului. Un nazireu
este cineva, care se retrage de la ceea ce natura excit , care ocup locul femeii în sl biciune i în
care este activ numai for a vie ii. Acestea sunt condi iile necesare, ca s vii la formarea ca
nazireu, cu care Dumnezeu poate s - i îndeplineasc planul S u. Acest plan const în
îndep rtarea religiei c rnii (a firii p mânte ti, al c rei tablou sunt filistenii), i prin aceasta s se
preg teasc drumul pentru omul dup inima lui Dumnezeu: David, un model care arat spre
Domnul Isus.
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Nazireul – versetul 5
Cuvântul nazireu înseamn „desp r it” sau „închinat”. În elesurile sunt importante, ca s se
cunoasc inten ia lui Dumnezeu cu nazireatul i s sper m, ca s fie i practicat . Sensul este:
desp r it de p cat i închinat lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne prezint aceste lucruri, ca noi s ne
bucur m de pierderea de timp prin preocuparea cu ele. Ele vrea ca aceste lucruri s lucreze la
inima i con tiin a noastr i s fie practicate în via a noastr .
În Biblie sunt numi i mai mul i nazirei. Despre Iosif se spune, c ele era »cel desp r it« (ca un
nazireu) de fra ii s i (Geneza 49,26). i Samuel i Ioan Botez torul sunt nazirei (1 Samuel 1,11 i
Luca 1,15). Domnul Isus a fost adev ratul Nazireu. Aceasta nu consta la El în împlinirea
prescrierilor din Numeri 6 sau Judec tori 13. El a b ut vin i S-a atins de oameni necura i (lepro i)
i de mor i. Niciunde nu se spune c El a purtat p rul lung. i cu toate acestea El era adev ratul
Nazireu, deoarece El a corespuns des vâr it în elesului spiritual al prescrip iilor valabile pentru
nazireu. i noi avem a face cu în elesul spiritual al acestor prescrip ii, i noi suntem chema i s
urm m pe Domnul în aceast privin .
A a cum am spus, nazireatul lui Samson nu a fost un lucru de bun voie, ci a fost o chemare a
lui Dumnezeu. Exerci iul lui va fi, s corespund acestei chem ri. Este remarcabil, c prescrip iile
din Numeri 6, pe care trebuia s le împlineasc nazireul, sunt aici împ r ite între mama lui
Samson i Samson. Mama nu avea voie s bea vin sau b utur tare (cu toate c în mod normal era
valabil i pentru Samson), în timp ce despre Samson se spune numai, c el nu avea voie s - i taie
p rul. P rul lung era un semn exterior, vizibil pentru ceilal i, în timp ce celelalte caracteristici nu
erau vizibile de c tre ceilal i. Caracteristicile care nu se v d sunt mai mult în leg tur cu
atitudinea inimii. P rul s u lung, care era desigur vizibil, st tea mai mult în leg tur cu
prezentarea la exterior a acestei atitudini.
La studiul versetului 1 din capitolul 5 am spus deja despre în elesul pe care îl are p rul lung în
Scriptur ; se poate citi înc o dat acolo. Cu privire la Samson se mai poate ad uga i: este normal
ca femeia s poarte p rul lung. El este podoaba ei. Citim aceasta în 1 Corinteni 11. Este un simbol
permanent al dependen ei ei i este totodat slava ei. Când un b rbat poart p rul lung, este o
ocar pentru el. Dumnezeu pune asupra nazireului aceast ocar . Prin aceasta el arat , c el
renun la locul lui de b rbat, de cap al crea iei, i ocup un loc de subordonare (ca femeia). Prin
aceasta el explic , c vrea s fie slab, pentru ca puterea lui Hristos s poat locui în el (2 Corinteni
12,9). Un exemplu negativ a ceea ce înseamn p rul lung st în Apocalipsa 9,7-8. Acolo mon trii
sunt aparent tari, îns în realitate ei î i primesc puterea de la altcineva, i anume de la Apolion. Ei
nu urmeaz voia lor proprie, ci sunt dependen i de Apolion, îngerul abisului, care are putere
asupra lor i îi conduce. Pentru nazireu p rul lung înseamn , c toat puterea lui este în
dependen de Dumnezeu.
Despre Samson se spune în versetul nostru: »El va începe s izb veasc pe Israel din mâna
filistenilor.« Prin aceasta se exprim , c el nu va aduce o salvare definitiv .
Relatarea femeii – versetele 6-7
Când so ia lui Manoah a auzit prorocia, s-a gr bit s mearg la so ul ei. Ea îi relateaz mai întâi
despre apari ia îngerului Domnului, înainte ca s spun , ce i-a zis el. Aduc torul ve tii a f cut o
impresie mai mare asupra ei, decât mesajul însu i. Ea nume te pe mesager »un om al lui
Dumnezeu ... avea înf i area unui înger al lui Dumnezeu, o înf i are înfrico at «. În Vechiul
Testament un profet este numit uneori »omul lui Dumnezeu«. Faptul c so ia lui Manoah d
aceast denumire îngerului, ea recunoa te sursa divin a mesajului. Dar ad ugarea, c »avea
înf i area unui înger al lui Dumnezeu«, arat c aceast persoan era pentru ea mai mult decât un
simplu om. Ea nu putea spune exact, cine era el. Înf i area lui a înfrico at-o. Când Ghedeon î i
d seama în capitolul 6,22 c are a face cu Domnul, se înfrico eaz i el. Isaia exprim acelea i
sentimente în Isaia 6,5 i Moise în Exod 2,6.
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Din cauza acestei înf i ri îngrozitoare, so ia lui Manoah nu a avut curajul s -l întrebe cum se
nume te. Dar nici vizitatorul nu i-a f cut cunoscut numele lui. El a spus îns unele lucruri: el a dat
f g duin a, c ea va deveni îns rcinat . El i-a prescris, ce ea nu avea voie s bea i s m nânce. În
cele din urm i-a spus, c Dumnezeu vrea, ca acest copil s devin un nazireu. Îns ea nu spune
so ului ei despre misiunea copilului, c el va trebui s lupte împotriva filistenilor.
Rug ciunea lui Manoah – versetul 8
Este foarte frumos s vedem, cum reac ioneaz Manoah la tot ce îi poveste te so ia lui. El se
încrede pe deplin în ea. El cuno tea comportarea so iei lui fa de Dumnezeu i tia, c ea nu- i
închipuia nimic. Pentru aceast pereche nu era un lucru str in, s discute despre ceea ce ea a auzit
de la Domnul, sau a v zut. Manoah i so ia lui puteau s discute bine împreun despre lucrurile
Domnului. Era dorin a lor comun , s tr iasc potrivit cu voia lui Dumnezeu. i ast zi
fundamentul unei c snicii bune este felul în care b rbatul i so ia pot s discute împreun despre
interesele Domnului. Amândoi trebuie s aib umblarea proprie cu Domnul, i anume prin citirea
personal a Bibliei i prin via a de rug ciune personal . Aceasta nu o poate face unul pentru
cel lalt. Dar în privin a aceasta ei nu trebuie s tr iasc desp r i i. Va conduce la o c snicie
armonioas , dac b rbatul i femeia î i împ rt esc ce a v zut fiecare la Domnul i ce a primit de
la El, i în afar de aceasta dac se corecteaz unul pe altul.
Manoah crede, c ceea ce poveste te so ia sa este un mesaj de la Dumnezeu. Acesta este punctul
de plecare al rug ciunii sale. El nu se îndoie te: ce a spus Dumnezeu, va avea loc. El are numai o
întrebare, i anume cu privire la educarea copilului care va veni. P rin ii în devenire pot vedea aici
un model minunat.
R spunsul la rug ciune – versetele 9-14
»Dumnezeu a ascultat rug ciunea lui Manoah.« Ce încurajare pentru fiecare care dore te s
educe copiii potrivit cu gândurile lui Dumnezeu. Felul în care rug ciunea este ascultat se leag
de vizita anterioar a îngerului lui Dumnezeu. Dumnezeu trece din nou pe lâng om, ca s arate
clar, c nimic din puterea omului nu poate avea un loc în lucrarea de salvare. El caut din nou
femeia, când ea este singur . Ea Îl recunoa te imediat i se duce repede s ia pe b rbatul ei. La ea
nu se vede nicio îndoial , în timp ce Manoah are întreb rile lui. El trebuie mai întâi s aib
asigurarea, c el are a face cu persoana, care i-a vizitat prima dat . El prime te cea mai scurt
posibil confirmare. Dup aceea repet întrebarea, pe care a pus-o în rug ciunea sa din versetul 8.
Exist totu i o diferen între versetul 8 i versetul 12. În versetul 12 el întreab , cum s se
comporte ei ca p rin i cu copilul. În versetul 12 întrebarea se refer mai mult la copilul însu i. El
întreab »ce va trebui s p zeasc « i ce va fi »de f cut« cu privire la copil.
Este de o importan mare, s pui astfel de întreb ri. P rin ii, care pun astfel de întreb ri, sunt
con tien i, c ei nu primesc copii pentru ei în i i, ci c ei trebuie s -i creasc pentru Dumnezeu,
pentru ca El s fie glorificat în via a acestor copii. Este deci vorba de întrebarea, pentru cine
cre tem noi copiii: pentru o pozi ie înalt în lumea aceasta, sau pentru o pozi ie înalt în Împ r ia
lui Dumnezeu? O pozi ie înalt în Împ r ia lui Dumnezeu necesit ocuparea unui loc smerit.
Pentru a putea veni în Împ r ia lui Dumnezeu, copilul trebuie mai întâi s se nasc din nou (Ioan
3,5). Dup aceea trebuie s aibe loc dezvoltarea caracterului cre tin. Aceasta are loc prin cre terea
în lucrurile lui Dumnezeu. Un copil caracterizat în felul acesta va fi mai târziu de mare folos în
Adunare i în lucrarea pentru Dumnezeu.
Este important s se ia bine seama la stilul de via al copilului. P rin ii trebuie s vegheze, ca
copiii s - i fac timp pentru lucrurile Domnului, chiar i atunci când ei sunt înc rca i de la coal
cu teme de cas i alte lucruri asem n toare. Ei trebuie s înve e pe copii, s aib rela ii personale
cu Domnul i s -L ia cu ei în tot ceea ce fac. Copiii trebuie s recunoasc în Domnul pe cineva cu
care ei pot între ine rela ii de încredere. În continuare este important s se ia seama la felul
lucr rii, pe care ei probabil o încep pentru Domnul. Fiecare copil are aptitudinile lui, este dotat
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diferit de Domnul. P rin ii trebuie s sensibilizeze pe copiii lor, s foloseasc aptitudinile lor
naturale pentru Domnul. Ei trebuie s înve e pe copiii lor, c Dumnezeu consider un lucru
frumos, când ei fac ce pot. Ei nu trebuie s fie mai mult, decât ceea ce sunt. Aceast con tien a
primirii copilului de c tre Dumnezeu depinde în cea mai mare parte de sentimentul pe care
p rin ii îl inspir copilului lor, c el este acceptat a a cum este el. Pentru cei mai mul i aceasta este
de la sine în eles a a, dar pentru a preîntâmpina orice neîn elegere vreau s spun, c eu nu vorbesc
despre acceptarea lucrurilor care sunt gre ite.
R spunsul, pe care îl prime te Manoah, este acela i pe care l-a primit deja so ia lui. Acest
r spuns nu se refer la tân r, ci la mam . Este remarcabil, c îngerul nu le d ca o sarcin tat lui.
Cred c din aceasta putem înv a, c atmosfera în cas este de cele mai multe ori determinat de
mam i c înainte de toate influen a ei asupra form rii copilului este mare. Titlul unei c r i a
profesorului Waterink despre educa ie red frumos aceasta: „De mân cu mama spre Isus”. Când
îngerul a repetat r spunsul lui, el face o mic prezentare a lucrurilor, de la care ea trebuie s se
re in : »S nu guste niciun rod din vi .« Aceasta arat , c educa ia copiilor cere mult din partea
p rin ilor.
Renun area la interesele proprii i la tot felul de pl ceri este fundamental pentru ajungerea
scopului propus. Aceasta desigur nu înseamn , c nu mai sunt pl ceri, pe care s le po i tr i, sau
c noi trebuie s ne temem mereu, c vom face ceva gre it. Este vorba de cât de mult este pe
inima p rin ilor s aib pl cere adev rat de copiii lor. Pentru astfel de p rin i cuvântul din a treia
epistol a lui Ioan, versetul 4, are o importan mare: »Eu n-am bucurie mai mare decât s aud
despre copiii mei c umbl în adev r.« În lume – i din p cate aceasta se întâlne te i între
cre tini – nu se doresc copii, deoarece ei sunt un obstacol în tr irea „lucrurilor pl cute ale vie ii”.
Copiii aduc prea multe obliga ii cu sine. Dar cine vede inta adev rat a binecuvânt rii copiilor, va
vrea s se preocupe s cunoasc aceast bucurie adev rat .
Jertfa adus de Manoah – versetele 15-21
Din tot ce Manoah a auzit i a tr it, i-a devenit clar, c un oaspete deosebit era în vizit la el.
Este evident, c el a avut impresia, c are a face cu o persoan divin . Aceasta se vede din faptul,
c el vrea s aduc o jertf oaspetelui lui, ceva, care numai lui Dumnezeu poate fi adus. Jertfa, pe
care el vrea s-o aduc , este aceea i cu jertfa pe care a adus-o Ghedeon în capitolul 6 oaspetelui s u
ceresc. i cu toate acestea Manoah nu tia pe cine are în realitate înaintea sa.
Abia în versetul 21 recunoa te, c el a stat fa în fa cu îngerul Domnului. C Manoah înc nu
tia pe cine are înaintea lui, devine clar i din ceea ce îi spune îngerul Domnului în versetul 16. El
trebuie s aduc jertfa Domnului, i nu unuia, pe care el nu îl cuno tea. Aceasta ne explic , c
Dumnezeu vrea s fie onorat de oamenii care Îl cunosc i prin credin au leg tur cu El. El nu
poate primi nicio jertf , care rezult din sentimente vagi despre El. Aceasta este ca i la tân rul
bogat, care nume te pe Domnul Isus »Bunule Înv tor«, dar f r s în eleag pe cine are înaintea
lui (Marcu 10,17-18).
Numai atunci când Manoah Îl recunoa te ca Domn, ca Dumnezeu, vrea El s primeasc jertfa,
respectiv venera ia, îns aducerea jertfei trebuie s aibe loc atunci corespunz tor cu indica ia, pe
care El o d . Aceasta îl face pe Manoah s pun întrebarea, pe care femeia sa nu a pus-o. El Îl
întreab : »Care- i este numele?« El dore te cu pl cere, s afle mai multe despre El. Numele ofer
– a a cum am v zut deja mai înainte – deseori informa ii, cu ce fel de persoan avem a face.
Numele lui Dumnezeu exprim Fiin a Sa. Numele, cu care El se prezint lui Manoah, este
»minunat«. Acest nume Îl întâlnim i în Isaia 9,6. Acolo este clar vorba despre Domnul Isus.
Acolo se spune despre El: »C ci un Copil ni S-a n scut, un Fiu ni S-a dat, i domnia va fi pe
um rul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, P rintele ve niciilor, Domn al
p cii«. Numele »Minunat« red Fiin a Domnului Isus. El este Dumnezeu adev rat i Om adev rat
i totu i este o persoan . Aceast minune este prea mare pentru capacitatea de în elegere a min ii
omene ti. De aceea numele »Minunat«.
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Când dup aceea Manoah a adus jertfa sa, are loc ceva minunat. Vizitatorul lui se înal spre cer
împreun cu flac ra de foc, care se ridica de pe altar. Aceasta este un tablou a ceea ce s-a
întâmplat cu Domnul Isus la cruce. Când El a suferit i a murit acolo în focul judec ii lui
Dumnezeu asupra p catului, de pe cruce s-a în l at totodat spre Dumnezeu un miros pl cut.
Dumnezeu a fost glorificat prin lucrarea Fiului S u. Pe baza acesteia Dumnezeu I-a dat în cer
locul slavei la dreapta Sa.
Noi putem acum ti, c în cer exist un Om glorificat. Adunarea este legat indisolubil cu
Acesta. Dumnezeu las s se vad aceast „ac iune minunat ” într-un timp, în care dec derea
cre te, ca s încurajeze pe aceia, care vor s -I slujeasc cu credincio ie ca nazirei. Prin aceasta
privirea este atras spre cer. S privim în sus, »unde ade Hristos, la dreapta lui Dumnezeu«
(Coloseni 3,1), este atitudinea necesar , ca s po i, ca nazireu, r mâne statornic.
Dup ce s-a ar tat ce nu se cuvine s fie în casa în care se va na te i va cre te nazireul (vin i
necur ie), acum trece aspectul pozitiv pe prim plan. Casa este umplut totodat cu mirosul pl cut
al jertfei, care reprezint slava lui Hristos. Evanghelia dup Marcu, care prezint pe Domnul Isus
ca adev ratul slujitor al lui Dumnezeu, se încheie cu o privire în cer: »Domnul deci, dup ce a
vorbit cu ei, a fost în l at la cer i S-a a ezat la dreapta dreapta lui Dumnezeu« (Marcu 16,19).
Aceast privire în cer este o încurajare pentru oricine vrea s fac o lucrare de nazireu pentru
Domnul.
Reac ia lui Manoah i a so iei sale – versetele 22-23
Când Manoah în elege cu cine are a face, îl apuc frica i se teme, c el i so ia lui vor muri. Dar
pentru aceasta nu exist niciun motiv, deoarece jertfa a fost primit . So ia lui a în eles bine acest
lucru. Evident Manoah trage concluzii cu privire la Dumnezeu pornind de la sine însu i. So ia lui
trage concluzii cu privire la Dumnezeu pe baza jertfei. Comportarea ei arat siguran a credin ei,
a a cum o g sim pentru cre tini în Romani 8,31-32: »Deci ce vom zice noi în fa a tuturor acestor
lucruri? Dac Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastr ? El, care n-a cru at nici
chiar pe Fiul S u, ci L-a dat pentru noi to i, cum nu ne va da f r plat , împreun cu El, toate
lucrurile?«.
i aici vedem din nou, cum sunt rela iile la aceast pereche c s torit . Manoah este din punct de
vedere spiritual mai prejos decât so ia lui. Ca ajutor adev rat la dreapta lui, ea îi îndreapt aten ia
spre valoarea jertfei i spre ac iunea lui Dumnezeu. Este frumos, când un b rbat i o so ie se
comport a a unul cu altul i pot reciproc s - i atrag aten ia spre astfel de lucruri.
Na terea lui Samson i prima lui apari ie – versetele 24-25
F g duin a lui Dumnezeu s-a împlinit. Fiul f g duit s-a n scut, i mama lui îi pune numele
Samson. Numele lui este derivat de la cuvântul „soare”. Probabil prin aceasta trebuia s se atrag
aten ia, c Dumnezeu vrea s lase s str luceasc în Israel o lumin nou în acest timp întunecos,
lumina speran ei în eliberare. Nu ni se spune cum a tr it el în tinere ea lui, ci ni se face cunoscut
numai locul unde el era preocupat, în Mahane-Dan, deci într-un inut apropiat.
Lucrarea fiec ruia, care vrea s fac ceva pentru Domnul, începe întotdeauna în imediata
apropiere: acas , în vecin tate, la locul de munc , în coal . El începe acas , mai târziu cercul de
lucru se va l rgi. S fi activ la coala duminical i inactiv acas , aceasta nu se potrive te. Nu po i
„s mergi în misiune”, f r ca mai înainte s nu fi martor acas , în vecin tate. i un frate nu poate
sluji într-o alt Adunare, dac în Adunarea lui niciodat nu î i deschide gura. Influen a Duhului i
a lucr rii Sale se face sim it în primul rând în atmosfera de acas .
Samson cre te în condi iile cele mai ideale, cu totul altfel decât Iefta, de exemplu. El are p rin i
tem tori de Dumnezeu, Domnul îl binecuvânteaz , l-a pus deoparte pentru El i Duhul Domnului
îl c l uze te chiar din anii tinere ii. Cu toate aceste privilegii mari, via a lui Samson ia un parcurs
tragic, a a cum ne arat capitolele urm toare.
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