Actualitatea c r ii Judec tori – M. G. de Koning
Capitolul 14
Introducere
În acest capitol începe istoria lui Samson, care se descompune în dou p r i. Ambele p r i se
încheie cu remarca, c el a judecat dou zeci de ani pe Israel (capitolul 15,20 i capitolul 16,31).
Înv m din istoria lui, c inten iile lui Dumnezeu, a a cum El le-a f cut cunoscut în capitolul 13,
i practica noastr sunt dou lucruri diferite. Vedem într-o ilustra ie vie, cât de aproape sunt una
de alta puterea i sl biciunea. Nu este vorba de a avea o via f r greut i, ci de posedarea puterii,
ca s învingi aceste greut i. Nimeni nu este lipsit de lupt . Prin lupt po i fi înt rit, dar po i suferi
i o înfrângere. Aceast lupt poate fi cauzat de conflicte cu p rin ii, cu fra ii sau surorile, cu
credincio ii. Lupta poate fi i urmarea conflictelor l untrice ca rezultat al e ecului. Întrebarea este,
cum reac ion m noi în astfel de situa ii? Noi nu vom g si niciodat condi ii de via i de lucru
ideale. Deseori ne gândim, c dac lucrurile din jurul nostru ar fi altfel, atunci am putea cu
adev rat s ar t m cine suntem noi. Vedem la Samson, cum el mereu devine f r putere, deoarece
nu este în stare s spun „nu” la ispitele din jurul lui, pe care uneori singur le caut . Istoria lui
începe exact cu aceasta.
Primul contact al lui Samson cu du manul – versetul 1
Deseori primul pas, pe care îl face cineva în lucrarea lui Dumnezeu, este caracteristic pentru
timpul care urmeaz . Dac este un pas gre it, urm rile nu vor întârzia s se arate. Aceasta este
sigur, când cineva înainteaz pe acest drum gre it. Primul pas deschide drumul spre to i ceilal i
pa i care urmeaz . De aceea trebuie pus în direc ia bun . Iona este în privin a aceasta un exemplu
gr itor. El a primit misiunea de la Dumnezeu s mearg la Ninive, ca acolo s vesteasc Cuvântul,
dar Iona a mers exact în direc ie opus . Urmarea a fost, c el a ajuns în mari greut i i a adus
aceste greut i i asupra altora (Iona 1). Pe drumul îndep rt rii de Dumnezeu nu se merge singur.
Totdeauna sunt lua i i al ii al turi. Vedem aceasta i aici la Samson. El atrage pe p rin i pe
drumul lui egoist, gre it.
Primul pas, pe care Samson îl face, pare probabil în exterior s fie în direc ia bun . Ar fi fost un
pas bun, dac el s-ar fi dus la Timna, ca s alunge pe filistenii, care erau acolo. Dar comportarea
lui arat clar, c el s-a dus la Timna f r s fie însufle it de o misiune din partea lui Dumnezeu. El
este mânat de poftele proprii. El se îndr goste te acolo de o femeie, care apar inea du manilor lui
Dumnezeu. El este gata s se uneasc cu du manii poporului lui Dumnezeu. Din aceasta putem
înv a, cât atrac ie poate veni din ceva sau din partea cuiva, despre care Cuvântul lui Dumnezeu
spune clar, ca noi s nu ne unim cu ace tia.
Noi nu suntem mai buni decât Samson. Filistenii, a a cum am spus, reprezint un sistem al a anumitei gândiri cre tine, care poate fi în eles de omul firesc, nen scut din nou. Sunt gânduri, care
în cre tin tate au mul i adep i. Ele lingu esc carnea (firea p mânteasc ); este pl cut s ascul i de
ele sau s le prive ti. Un exemplu simplu vedem în cl dirile impun toare, care au fost construite i
care sunt numite „Casele lui Dumnezeu”. În ele muzica frumoas , care m re te str lucirea slujbei,
gâdil auzul. Toate acestea pot crea impresii mari i pot lucra atr g tor, pot m ri prestigiul
serviciului divin. Ceea ce reprezint filistenii se poate aplica la tot ce i-a imaginat omul ca s
înfrumuse eze slujirea lui Dumnezeu. Prin aceasta nu vreau s pun la îndoial motivele sincere,
prin care uneori aceasta poate au loc. Dar astfel de inven ii pur omene ti fac ca credin a cre tin s
fie a a de atr g toare, c i oamenii nen scu i din nou vor s aibe o astfel de credin . Cel pu in se
simt bine în prezen a ei. Cine simte dragoste fa de aceste lucruri, acela va c dea în cursa, care i
pentru Samson a devenit fatal . Aceasta îmi pare s fie lec ia spiritual , pe care noi o putem înv a
de aici.
Mai exist i o alt lec ie de înv at. Când un tân r vrea s înceap s slujeasc Domnului, este
foarte important, ca el s nu intre în rela ii care îl vor împiedeca în lucrare. De aceea orice pas
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trebuie f cut cu rug ciune i c l uzire divin . Aceasta este valabil în mod deosebit la alegerea
so iei, cu care el vrea împreun s slujeasc Domnului. Ea trebuie s apar in poporului lui
Dumnezeu i s posede aceea i credin i aceea i ascultare. Ea trebuie s aib i acela i fel de
gândire.
Este imposibil lui Samson s m rturiseasc împotriva du manului, în timp ce el are leg turi cu
el. Femeile joac un rol fatal în via a lui Samson. El a avut trei femei. Ele reprezint cursele
diavolului. Diavolul tie exact prin ce mijloace cel mai tare credincios devine slab, c ci fiecare are
un punct slab. De aceea i un credincios tare trebuie s fie permanent con tient de sl biciunea lui.
Abia atunci el este tare (2 Corinteni 12,10). Timna înseamn „partea care a fost repartizat ”.
Samson p r se te propria parte, ca s caute una la filisteni.
P rin ii lui Samson – versetele 2-3
A a cum am spus, el atrage pe tat l s u i pe mama sa pe drumul lui de neascultare. Ei sunt
efectiv afecta i de aceast istorie. Ei în i i au fost r spunz tori de cedarea lor, c ci ei personal au
primit indica ii din partea Domnului. Ei trebuiau s spun „nu”. Într-adev r, ei au protestat, dar sau dus totu i cu el.
Din p cate aceasta este comportarea multor p rin i, ai c ror copii merg pe drumul propriu.
Diavolul tie, atunci când poate duce copiii pe un drum gre it, ansa este mare, ca i p rin ii s -i
urmeze. Când Moise a avut a face cu o astfel de viclenie, a recunoscut-o. El nu a acceptat
propunerea lui faraon, c p rin ii aveau voie s plece, dac copiii vor r mâne în Egipt (Exod 10,911). El tia, c p rin ii, când vor fi în pustie, vor voi s se reîntoarc în Egipt, dac copii vor
r mâne în Egipt.
Deci nu este a a, c p rin ii lui Samson l-au urmat f r s se împotriveasc . Ei aduc obiec iile
lor. Printre flori arat spre prescrip iile lui Dumnezeu din cartea Deuteronom 7,3. Acolo se spune,
c un israelit nu avea voie s se c s toreasc cu cineva dintre na iunile, în mijlocul c rora locuia.
Cu toate obiec iile p rin ilor, Samson r mâne la ce ceea ce i-a propus. În r spunsul lui se
exprim , c el urmeaz pl cerile proprii. Afirma ia »Ia-mi-o, c ci îmi place« nu este vorbirea unui
nazireu, care a renun at la pl cerile proprii. Cine este pus de-o parte pentru Domnul, pentru acela
lep darea de sine trebuie s fie caracteristic . Samson nu întreab , dac femeia place Domnului.
Venit de la Domnul – versetul 4
Versetul acesta pare s se contrazic . Cum poate ceva gre it s vin de la Domnul? Aici trebuie
s fim foarte aten i. Aici nu spune c Dumnezeu a f cut ceva gre it. El nu pricinuie te p catul.
Ceea ce face El, este c El folose te drumul gre it al lui Samson pentru scopurile Sale. A a este
Dumnezeu suveran peste toat nebunia noastr ; El poate s-o foloseasc pentru scopurile Sale.
Aceasta nu poate fi niciodat o scuz pentru dorin a dup aceast nebunie, tot a a cum El nu
este ini iatorul nebuniei noastre. Un exemplu pentru aceasta citim în Faptele Apostolilor 2,23: »Pe
Omul acesta (pe Domnul Isus), dat în mâinile voastre, dup sfatul hot rât i dup tiin a mai
dinainte a lui Dumnezeu, voi L-a i r stignit, i L-a i omorât prin mâna celor f r de lege.«
Vedem aici, pe de o parte, planul i cunoa terea anticipat a lui Dumnezeu, i, pe de alt parte,
ac iunea rea a omului. Lucrul minunat este, c crima oamenilor, pe care ei au f cut-o Domnului
Isus, se potrivea cu planurile lui Dumnezeu i El a folosit-o pentru scopurile Sale. Aceasta nu
dezleag pe om de vina lui. El este vinovat de moartea Domnului Isus. Faptul c Dumnezeu o
folose te, Îl face pe Dumnezeu mare. El folose te ac iunea vinovat a omului, ca prin aceasta s
Se glorifice pe Sine Însu i. Toate acestea arat , cât de suveran st Dumnezeu peste tot ce face
omul.
Ceva asem n tor întâlnim în 2 Cronici 11,4. Dumnezeu spune acolo despre împ r irea lui Israel
în dou semin ii i zece semin ii, ca urmare a necredincio iei lui Solomon i a lui Roboam: »C ci
de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.« Înseamn aceasta, c Dumnezeu a pricinuit aceast
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împ r ire? Nicidecum! Dumnezeu nu este ini iatorul r ului. Înseamn exclusiv, c Dumnezeu
folose te necredincio ia omului, ca s împlineasc planurile Sale. Înc o dat : aceasta nu scuz pe
om; el prime te roada faptelor lui. Dar Dumnezeu st deasupra faptelor oamenilor: El nu este pus
în încurc tur de acestea, ci tie cum s le foloseasc pentru îndeplinirea planurilor Sale.
Vreau s mai dau un exemplu, de data aceasta din practica vie ii. Este strâns legat de ceea ce se
spune aici despre Samson, i poate una sau alta s clarifice mai bine. Când un tân r credincios
intr în rela ii cu o fat necredincioas , sau o tân r credincioas intr în leg tur cu un tân r
necredincios, atunci aceasta este o rela ie, pe care Biblia o interzice categoric: »Nu v înjuga i la
un jug nepotrivit cu cei necredincio i. C ci ce leg tur este între neprih nire i f r delege? Sau
cum poate sta împreun lumina cu întunericul?« (2 Corinteni 6,14). Dumnezeu poate s
foloseasc aceast rela ie, ca s salveze pe cel necredincios. Îns aceasta trebuie total desp r it de
comportarea celui credincios. Mântuirea celui necredincios este exclusiv lucrarea harului lui
Dumnezeu. În niciun caz nu este meritul credinciosului. Acesta trebuie s - i m rturiseasc
p catele, altfel din aceast rela ie nu va rezulta nicio fericire permanent pentru acest p mânt.
Samson ucide un leu – versetele 5-6
P rin ii lui Samson îl urmeaz pe un drum gre it. S ne imagin m: nazireul, despre care
Dumnezeu a spus, c el va începe »s salveze pe Israel din mâna filistenilor« (capitolul 13,5), se
va c s tori cu o filisteanc ! Pe drum în spre Timna, în apropiere de vii, îi iese un leu în
întâmpinare. Se pare c pentru un timp scurt a mers pe un alt drum decât p rin ii s i, c ci mai
târziu ei nu tiu ce s-a petrecut acolo (vezi i versetul 8). Din aceasta rezult iar i unele lec ii
pentru noi, pe care trebuie s le înv m.
În primul rând viile: ele reprezint un mediu deosebit de periculos pentru un nazireu, care nu
avea voie s m nânce din roada vi ei de vie (Numeri 6,3). Samson caut pericolul. El merge pân
la grani . Cine vrea s fie un nazireu adev rat, acela va r mâne cât se poate de departe de locurile
periculoase. Samson face, ceea ce se poate petrece i în via a tinerilor cre tini. Ei merg din
curiozitate în locurile despre care ei tiu, c ar fi mai bine s nu mearg acolo. Disco, film,
chio cul de reviste, bâlciuri, cartierele cu bordeluri ale ora elor mari, acestea sunt locuri în care un
cre tin nu are ce c uta f r un motiv bine întemeiat. Pericolul este mare, ca acolo s ne pândeasc
»un leu«. Leul este aici un tablou al diavolului. »Fi i treji, i veghea i (aceasta înseamn : nu v
l sa i influen a i; aici este vinul)! Pentru c protivnicul vostru, diavolul, d târcoale ca un leu
care r cne te, i caut pe cine s înghit « (1 Petru 5,8). Dac p r sim c rarea ascult rii, diavolul
va veni asupra noastr .
În 1 Împ ra i 13 este vorba i de cineva, care întâlne te un leu pe c rarea lui. Acest leu a fost
folosit de Dumnezeu, ca s omoare pe omul lui Dumnezeu, care s-a ab tut de pe drumul, pe care
Dumnezeu i l-a trasat. La Samson nu merge a a de departe, a a cum din fericire la tinerii cre tini
nu totdeauna se merge a a de departe, atunci când din curiozitate viziteaz locuri gre ite. Când
atacurile brutale sau for a de atrac ie captivant a ispitei vine compact spre ei, ei fug repede. Fuga
rapid de la un loc gre it, la care s-a ajuns prin propria vin , este o înfrângere, pe care noi trebuie
s-o m rturisim. Aceasta nu las în urma ei nicio m rturie pentru Domnul în locul acela.
Samson nu folose te for a sa, ca s bat pe du man, ci ca s se elibereze pe sine însu i.
Înfrângerea lui Samson – versetul 7
Caracteristic pentru Samson este for a lui mare. Dumnezeu i-a dat aceast for corporal
enorm , ca s poat birui pe filisteni. Pentru noi aceasta înseamn , c noi avem nevoie de for , ca
s biruim ceea ce este reprezentat prin filisteni. În 2 Timotei 1,7 se spune: »C ci Dumnezeu nu nea dat un Duh de fric , ci de putere, de dragoste i de chibzuin .« Fiind dependen i de puterea
Duhului Sfânt, noi vom putea s biruim lucrurile, pe care oamenii i le-au gândit, ca s fac
credin a cre tin mai atr g toare. Aceasta înseamn , c noi vom recunoa te astfel de lucruri i le
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vom respinge. Îns noi nu vom experimenta puterea Duhului, dac vom l sa carnea noastr (firea
p mânteasc ) s lucreze. Atunci vom c dea u or pe panta dorin ei dup senza ii omene ti în loc de
dorin a dup Cuvântul lui Dumnezeu. Dup p rerea celor fire ti, credin a trebuie s devin o tr ire
de evenimente pl cute.
Samson, prin puterea Duhului, a biruit leul. Îns la ispita venit printr-o femeie a c zut. Fiicele
filistenilor simbolizeaz principii care fac serviciul divin pl cut i atr g tor pentru carne (firea
p mânteasc ). Pentru aceasta se stabilesc tot felul de reguli, care s fac „gustoas ” slujirea lui
Dumnezeu, cum ar fi muzic frumoas , vorbitori care impresioneaz , lucr ri auxiliare exterioare.
Oamenii trebuie momi i cu tot ce îi atrage. Toate aceste lucruri nu sunt un ajutor pentru un
nazireu, ci sunt obstacole.
Miere din leu – versetele 8-9
Când Samson se duce s - i ia de so ie femeia filisteanc , trece scurt pe la locul unde a omorât
leul. El vede acolo un cuib de albine, care a adunat miere în cadavrul leului. Din moarte rezult o
activitate care se revars i este ordonat (aceasta este prezentat prin cuibul de albine). Produsul
albinelor, rezultatul activit ii lor, este mierea. Mierea împreun cu laptele constituie
binecuvântarea rii: Israel era o ar , în care curgea lapte i miere (Exod 3,8 i alte locuri).
Vedem aici prezentat simbolic, c din moarte rezult via a. Acest tablou vorbe te despre
moartea lui Hristos, chiar dac el este în leg tur cu abaterea lui Samson, »care a nimicit moartea
i a adus la lumin via a i neputrezirea, prin Evanghelie« (2 Timotei 1,10). Credinciosul
prime te toate din moartea lui Hristos. Mierea este aici un produs al muncii în comun al albinelor
harnice, care se afl în corpul unui leu mort. Mierea simbolizeaz dulcele, partea pl cut din
crea ie, ceva, pe care Dumnezeu l-a dat în rela iile naturale ale oamenilor între ei. Una din
caracteristicile »zilelor din urm « este c oamenii vor fi »f r dragoste«, adic , »f r dragoste
fireasc « (2 Timotei 3,3; aceast epistol aminte te în mod deosebit de istoria lui Samson). Pentru
a putea savura dulcea a dragostei unul fa de altul în c snicie i familie, trebuie ca moartea lui
Hristos s fie fundamentul. Dac aceast moarte este punctul de plecare al vie ii noastre, atunci
noi vom lucra împreun la preg tirea mierii. Aceasta necesit o activitate intens de echip , care
se hr ne te din dragoste. Filistenilor le este complet str in o astfel de activitate. În zilele, pe care
le descrie 2 Timotei 3, este necesar posedarea vie ii spirituale active, i puterea lui Dumnezeu ne
vine în ajutor în aceast privin . Dup învierea Sa, Domnul Isus S-a ar tat ucenicilor în
Ierusalim. Ei erau acolo împreun i Domnul i-a întrebat, dac au ceva de mâncare. Atunci I-au
dat, al turi de o bucat de pe te pr jit, i o bucat dintr-un fagure de miere. Roada mor ii Sale a
fost, c ucenicii au fost împreun , i din aceast »road « au dat Domnului lor s m nânce. El a
venit acolo, ca s primeasc road din lucrarea Sa.
Samson a luat pu in miere în mâna sa i a mâncat din ea. Mâna, care a omorât leul, a fost i
mâna care a inut strâns binecuvântarea rezultat prin omorârea leului. Fiecare victorie, pe care
credinciosul o ob ine în via a lui împotriva diavolului, de exemplu, prin aceea c se împotrive te
unei ispite, îi d hran . În fond el a ob inut aceast victorie prin puterea lui Dumnezeu! Aceast
con tien te face mul umitor i împiedic îngâmfarea.
Este p cat, c Samson nu poveste te nimic p rin ilor despre experien ele sale. Dac noi l s m
pe p rin i s aib parte de experien ele, pe care noi ca credincio i tineri le facem cu Domnul,
aceasta este un lucru bun. Sunt p rin i, care nu cunosc pe Domnul; atunci este greu s le
împ rt im astfel de experien e. Sunt îns i p rin i, care cunosc pe Domnul, dar arat pu ine
interese. În mod deosebit în acest ultim caz experien a noastr poate fi probabil un imbold pentru
ei, ca s se ocupe din nou cu Domnul i Cuvântul S u. Atunci po i tr i opusul a ceea ce am spus
mai înainte despre Samson. El a atras pe p rin ii s i pe un drum gre it; noi putem s -i aducem pe
un drum bun. Probabil c Samson nu a vrut s povesteasc p rin ilor s i, deoarece el a tiut în
adâncul inimii lui, c el a fost ocupat cu îndeplinirea unui plan gre it. Puterea corpului lui era
mare, dar el nu a avut suficient putere spiritual , ca s se elibereze din aceast curs .
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Masa de s rb toare începe – versetele 10-11
Când s-a ajuns odat pe panta gre it , atunci se alunec tot mai adânc. Samson se a eaz aici, ca
s spunem cu cuvintele din Psalmul 1,1, »pe scaunul celor batjocoritori«. Aceasta este urmarea
comport rii f r putere a tat lui s u. Acesta a protestat într-adev r, dar în continuare a împlinit
dorin a fiului s u. Un simplu protest, f r o comportare consecvent r mâne f r rezultate.
Proverbe 29,19 aten ioneaz cu privire la o astfel de comportare: »Nu prin vorbe se pedepse te un
rob, c ci chiar dac pricepe, n-ascult .«
Samson st a a de mult sub influen a filistenilor, c el organizeaz o mas de s rb toare, i
anume, dup obiceiurile care se practicau între tinerii filisteni. Este o s rb toare, la care lumea
poate s contribuie. Se organizeaz dup principiile i normele unei genera ii noi. Pentru tinerii
credincio i exist totdeauna pericolul, s s rb toreasc într-un fel, care se practic i în lume. La
tineri se aude deseori expresia: „To i fac a a”. În felul acesta se face, ce face mul imea în mod , la
s rb tori i chiar la alc tuirea întrunirilor Bisericii. Aproape c nu se mai întreab , ce spune
Cuvântul lui Dumnezeu în privin a aceasta. Cine vrea s pun aceste lucruri în lumina Bibliei, i se
ofer s aud remarci de felul urm tor: „dep it” sau „nu este la în l imea timpului”.
Samson nu s-a întrebat, cum vrea Dumnezeu, ca el s procedeze. El nici nu putea aceasta, c ci el
era preocupat cu un lucru gre it. Nu ne putem a tepta la nimic altceva, decât s i se ofere lucruri
rele. Dar aceasta nu este totul: el a venit, s se c s toreasc cu o femeie, îns el prime te 30 de
înso itori ai miresei. Aceast lec ie ne înva : cine face un compromis într-un punct, dup aceea va
avea aceast comportare în mult mai multe puncte. Cine admite un principiu al filistenilor, va
prelua tot mai multe principii de la ei. Tot mai mult se pare c po i avea foloase. Aceste chibzuiri
devin apoi „prieteni spirituali”.
Ghicitoarea – versetele 12-14
Dup aceea Samson se folose te de o experien , pe care el a f cut-o prin Duhul lui Dumnezeu,
ca s amuze pe filisteni. Filistenii sunt oameni, care niciodat nu vor putea s dezlege o astfel de
ghicitoare. Ei nu pot pricepe, c din moarte poate ie i via a. Ei pot probabil s dea r spunsuri
corecte. Dar aceasta va fi posibil numai atunci când ei preiau aceste r spunsuri de la al ii, sau le
fur , îns i atunci aceasta are loc dup stilul filistenilor.
Noi trebuie s putem dezlega ghicitoarea. Cine dezleag ghicitoarea prime te alte haine. Aceasta
este r splata, care este pus înainte. Schimbarea hainelor se refer la transformarea modului de
via ; ele constituie partea din om, care se vede. Proverbul „haina face pe om” este cunoscut. Noi
putem privi ghicitoarea de pe partea lui Dumnezeu. Aceasta înseamn , c via a noastr se va
schimba, atunci când noi cunoa tem cu adev rat faptul, c din moartea Domnului Isus pentru noi
a rezultat via a. Aceasta va influen a atitudinea i comportarea noastr , tot ce oamenii v d la noi.
Noi vom începe s ar t m un stil nou de via . Dezlegarea ghicitorii trebuie s fie urmarea unui
exerci iu spiritual l untric. Când am ajuns a a de departe, vom înv a s recunoa tem, c nu exist
nimic, care s aib oricât de mic valoare, dac nu l-am primit prin moartea lui Hristos. Rezultatul
acestui fapt va deveni vizibil prin felul în care ne comport m unii cu al ii în familie sau în
Adunarea (Biserica) local : în dragoste, din care rezult cel ce m nânc i dulcea a.
Dac îns privim ghicitoarea din partea lui Samson, vedem c el simbolizeaz pe acela, care
face cunoscut lumii religioase experien e spirituale, ca un fel de „amuzament”. Dac ghicitoarea
nu va fi dezlegat , Samson urma s primeasc 30 de haine de s rb toare. De la cine? De la
filisteni. Ele nu îi vor aduce niciun câ tig, ci pierdere.
Cine face parad de experien ele lui, este în pericol s preia obiceiurile i comportarea „lumii
cre tine”. Dar i atunci când ghicitoarea va fi dezlegat în felul filistenilor, rezultatul nu este, c
cel care a dezlegat ghicitoarea se va schimba prin aceasta. Vedem ce face Samson: el doteaz în
cele din urm pe filisteni cu o serie de haine de s rb toare filistene (vezi versetul 19). Schimbarea
nu este o schimbare esen ial .
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Dar s vedem însemn tatea ghicitorii! Ce prezint ea? Diavolul este cel ce m nânc , leul. Un
leu învins îngrije te pentru »mâncare«, pentru hran spiritual . Leul a fost învins la cruce.
Domnul Isus a nimicit la cruce pe acela »care are puterea mor ii, adic pe diavolul« (Evrei 2,14).
Prin aceasta s-au deschis visteriile lui Dumnezeu i noi ne putem hr ni cu toate lucrurile pre ioase,
care sunt urmarea victoriei Domnului Isus. Aplicat la experien ele noastre, o victorie asupra
diavolului ne d putere i înviorare.
Cum a fost dezlegat ghicitoarea – versetul 15-18
Metoda, cu care filistenii trec la lucru, ca s primeasc dezlegarea ghicitorii, arat caracterul lor
nemilos. Ei amenin pe so ia lui Samson, c o vor arde, dac ea nu va afla de la el dezlegarea
ghicitorii i nu le-o va face cunoscut. Femeia arat , c cu toat leg tura ei cu Samson, în fond a
r mas o filisteanc . Rela iile ei cu el nu au avut nicio influen asupra inimii ei. Ea se simte înc
una cu filistenii i în versetul 16 vorbe te despre »fiii poporului meu«. Ea îl antajeaz cu una din
cele mai puternice arme, pe care o posed o femeie, i anume cu sentimentele ei. Evident Samson
nu era suficient de matur fa de aceast arm . El devine un Samson s rman, slab, care nu poate s
p streze niciun secret pentru el. Aceasta se va mai întâmpla o dat , i atunci se va sfâr i fatal
pentru el. Din ambele cazuri putem înv a, c ceva, pe care noi îl admitem în via a noastr ca
„partener” nepermis (în sensul ideilor nepermise, felul de comportare, leg turi), va deveni
tr d torul tainelor noastre. Tr darea înseamn s faci pact cu du manul. Tr darea const în aceea,
c noi ca credincio i cunoa tem dezlegarea ghicitorii, dar ne comport m ca du mani fa de ea.
Deci ea nu produce nicio schimbare în via a noastr .
Samson nu a avut mult bucurie de toat aceast s rb toare. Nu este nimic s rb toresc, când
mireasa ta încearc cu lacrimi s - i smulg o tain , pe care vrei s-o p strezi pentru tine. Toat
aceast rela ie arat clar, c fiecare tr ia izolat, fiecare pentru el. Îns cel care a avut cel mai mult
de pierdut în aceast întâmplare este femeia. Ea nu a c utat pe Samson; el a vrut s-o aib . Prin
atitudinea lui, el face ca i pentru ea s rb toarea s nu fie o pl cere deplin . A a este totdeauna i
ast zi în practic . Într-o c snicie între un credincios i un necredincios, cel necredincios este cel
prost, este jertfa. Cel necredincios gânde te s se c s toreasc cu cineva, cu care poate avea
pl ceri în via . În gândurile sale nu se c s tore te cu o cre tin , ci cu o femeie care i se potrive te
(respectiv, invers). Foarte curând se va ar ta, c cel credincios (în m sura în care acesta mai
acord valoare credin ei) nu va vrea s mearg la tot felul de distrac ii sau prieteni, unde cel
necredincios s-ar duce cu pl cere. Desigur s-a vorbit despre aceasta în timpul cât au fost prieteni,
sau logodi i, dar realitatea se dovede te când e ti pu in mai mult timp c s torit.
R spl tirea – versetele 19-20
Samson este cel care pierde. Mai întâi pierde provocarea prin ghicitoare. El trebuie s dea miza
i s fac rost de cele 30 de haine de s rb toare. Pentru aceasta se duce la Ascalon, una din cele
cinci cet i ale filistenilor. Acolo omoar 30 de oameni i d hainele acestora acelora care au
dezlegat ghicitoarea. Înv tura este, c „ghicitoarea” crucii Domnului Isus poate fi „dezlegat ” de
necredin , dar apoi nu schimb cu adev rat l untric via a. Îmbr c mintea r mâne filistean . Este
remarcabil, c aici citim din nou, c Duhul Domnului a venit peste el, cu toate c el era preocupat
s - i îndeplineasc o în elegere, pe care niciodat nu ar fi trebuit s-o fac . Probabil aceasta are a
face cu faptul, c aici el lupt efectiv cu du manii poporului lui Dumnezeu i de aceea era
preocupat cu îndeplinirea misiunii sale propriu-zise. Afar de aceasta el î i pierde so ia. Ea este
dat altuia. Acesta ar putea s fie motivul pentru care el s-a dus mânios acas . Socrul lui nu tie
dac Samson se va mai reîntoarce vreodat . De altfel c snicia nu a fost în totul legitim , deoarece
Samson nu a avut înc nicio rela ie cu femeia. Când b rbatul a dat pe fiica sa altuia, nu a b nuit
care vor fi urm rile pentru el i pentru fiica lui.
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