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 Nazireatul era t�ria lui Samson 
 
     Atât timp cât s-a g�sit în aceast� stare, Samson a fost un vas potrivit pentru puterea lui 
Dumnezeu, iar în prospe�imea începutului �i în t�ria nazireatului s�u, el este o imagine a lui 
Hristos �i a lucr�rii Sale. 
 
     Acest Samson a venit pe lume cu misiunea clar� de a-i birui pe filisteni �i prin aceasta de a 
elibera poporul lui Dumnezeu. Dac� ne gândim la aceast� misiune, atunci nu este de mirare c� 
tocmai de la început l-a întâmpinat un leu tân�r – un tablou al puterii diavolului. 
 
     Samson l-a sfârtecat, a�a cum se despic� un ied. �i împotriva Domnului Isus au p��it toate 
puterile întunericului, pentru c� El a venit s� nimiceasc� tot ceea ce era r�u �i s� consolideze ceea 
ce era bun �i adev�rat. În moarte, El a ob�inut victoria; prin faptul c� a murit, El a biruit du�manul 
�i a�a cum cadavrul leului a dat la iveal� hran� �i dulcea��, tot a�a moartea lui Isus a dat la iveal� 
via�a �i hrana pentru suflete �i adev�rata bucurie a inimii. Noi putem vedea m�re�ia �i credincio�ia 
dragostei divine, care s-au descoperit în aceast� lupt� �i suntem datori s� pream�rim aceast� 
dragoste. 
 

Mierea era în mâna sa (14. 19) 
 
     Mâna care a nimicit leul, a �inut mierea �i Samson a împ�r�it cu p�rin�ii s�i acest rod al 
biruin�ei sale, pe când ace�tia mergeau cu el. 
 
     Ca replic� a acestui tablou, ne este oferit� �i nou� bucuria din bel�ug. Toate binecuvânt�rile se 

odihnesc în mâna Celui care a nimicit puterea mor�ii. Bucuria Domnului Isus este s� împart� cu 
noi ceea ce �ine El cu atâta siguran�� în mâinile Sale. Mântuirea �i aceste binecuvânt�ri nu le vom 
afla noi niciodat� printr-o biseric�, a�a cum încearc� unii s� ne conving�, pentru c� cre�tin�tatea 
de nume a e�uat pe deplin din pozi�ia de vas ales, pentru c� s-a unit cu cei care Îl resping pe 
Domnul. Hristos îns� nu e�ueaz� niciodat�; prin înviere, El S-a ridicat biruitor deasupra totalei 
dec�deri �i ruini, �i toate f�g�duin�ele lui Dumnezeu sunt „Da �i Amin“ în El. Dac� ne ancor�m de 
El, inimile noastre vor fi hr�nite �i f�cute fericite prin roadele pre�ioase ale mor�ii Sale. 
 
     Filistenii care au venit la osp��ul de nunt� (capitolul 14. 10 etc.), n-au primit nimic din mierea 
din cadavrul leului, �i toat� chestiunea a fost pentru ei numai o ghicitoare. Ei reprezint� pe to�i 
aceia care au o oarecare form� de rela�ie cu Hristos, dar care sunt numai m�rturisitori, f�r� 
posesiune, care au luat o form� de cre�tin, dar f�r� putere. Pentru ei, adev�rul lui Dumnezeu nu 
este mai mult decât oricare alt� înv���tur�, despre care se vorbe�te �i care r�mâne totu�i 
nedezlegat�, pentru c� „omul natural nu prime�te lucrurile Duhului lui Dumnezeu, deoarece sunt 
nebunie pentru el; �i nu le poate cunoa�te, pentru c� ele se judec� spiritual“. În moartea lui Hristos 
nu este nimic care s�-i atrag�; ei nu în�eleg cum din cel care m�nânc� a ie�it ce se m�nânc� �i 
din cel tare a ie�it dulcea�� (Judec�tori 14.14). Hristos Cel r�stignit este „pentru iudei, 
poticnire; �i pentru na�iuni, nebunie“ (1 Corinteni 1.23). 
 
     Îns� ceea ce pentru omul necredincios r�mâne o ghicitoare, fie el religios sau în�elept, pentru 
noi cei care suntem mântui�i înseamn� puterea �i în�elepciunea lui Dumnezeu. Devoratorul 
puternic - moartea - a dat la iveal� hran� pentru noi, �i din ceea ce este îngrozitor, a ie�it dulcea��, 
c�ci în moartea Domnului Isus a ie�it la iveal� toat� slava dragostei lui Dumnezeu, dragoste care 
biruie totul �i care r�mâne neschimbat�. În�elepciunea �i puterea lui Dumnezeu au devenit acolo 
vizibile în toat� m�rimea lor, iar sufletele celor care v�d aceste lucruri sunt mântuite �i satisf�cute. 
Noi nu putem s� accentu�m îndeajuns aceast� realitate, deoarece numai când tr�im în aceast� 
realitate îi vom birui pe filisteni. 
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     Totdeauna exist� pericolul la cei credincio�i de a se preocupa numai de înv���tur�. Avem 
nevoie de înv���tura corect� �i ar trebui s� �inem cu t�rie un model de cuvinte s�n�toase, îns� este 
important s� �tim ce se ascunde în spatele cuvintelor �i ce înseamn� pentru via�a real�, zilnic�, 
aceast� înv���tur�. Mul�i irosesc timpul cu explicarea întreb�rilor încâlcite �i sunt pasiona�i de 
dogme; în felul acesta pierd mierea cea dulce, care ar putea fi savurat� în p�rt��ia cu Domnul. 
Aceast� dezlegare de ghicitori este o munc� seac� �i nefolositoare. Dorin�a Domnului pentru noi 
este ca s� savur�m mierea. 
 
 Inten�ia filistenilor 
 
     Urm�torul eveniment important în istoria lui Samson a fost inten�ia filistenilor de a-l prinde. Ei 
au remarcat c� el nu va face nici un compromis cu ei. El era pentru ei un v�dit �i decis du�man, �i 
astfel „s-au suit �i �i-au a�ezat t�b�ra în Iuda �i s-au r�spândit în Lehi. �i b�rba�ii lui Iuda au zis: 
Pentru ce v-a�i suit împotriva noastr�? �i ei au zis: Ne-am suit ca s�-l leg�m pe Samson“ 
(Judec�tori 15.9, 10). Inten�ia lor era s�-l lege pe nazireu �i prin aceasta s�-l fac� f�r� putere. 
Diavolul lucreaz� �i ast�zi tot a�a, iar imita�ia lipsit� de via�� a cre�tinismului din jurul nostru 
arat� destul de clar cât de mult succes a avut el. 
 
     Este trist c� oamenii din Iuda s-au unit cu filistenii în inten�iile lor; ei nu aveau nici o dorin�� 
de a se elibera de jugul lor. Ei îl priveau pe Samson ca pe unul care le distrugea pacea �i i-au 
repro�at: „Nu �tii c� filistenii st�pânesc peste noi? �i pentru ce ne-ai f�cut aceasta?“ 
 
     Dar nu este aceasta �i tendin�a din zilele noastre? Dac� cineva î�i ridic� vocea amenin��toare 
împotriva înv���turii false sau a practicilor lume�ti, el este privit ca un instigator �i i se interzice s� 
mai vorbeasc�, este legat �i luat din scurt. I se spune c� este gre�it s� fie a�a de extrem; este 
indicat� modera�ia. Prin acest etalon este îndrept��it� indiferen�a, iar înfl�c�rata intransingen�� 
este condamnat�, pentru c� este prea arz�toare. Ce spune îns� Domnul în privin�a aceasta? „�tiu 
faptele tale, c� nu e�ti nici rece, nici în clocot. O, dac� ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindc� e�ti 
c�ldicel, nici rece, nici în clocot, te voi v�rsa din gura Mea“ (Apocalipsa 3.15, 16). Credincio�ilor, 
ar trebui s� ne trezim! Este nevoie s� fim scutura�i ca s� ne trezim din somn �i s� fim umplu�i de 
râvn� înfl�c�rat� pentru Hristos, care va mistui orice frânghie cu care o confesiune rece �i f�r� 
pasiune vrea s� ne lege, �i, dezlega�i astfel de orice leg�tur�, s� lupt�m pentru credin�a care a fost 
dat� sfin�ilor odat� pentru totdeauna �i s� p�str�m credincio�ia fa�� de Domnul. 
 
 Locul puterii 
 
     Samson locuia în cr�p�tura stâncii Etam. Este adev�rat c� el s-a l�sat un timp lung s� fie legat 
de fra�ii s�i, îns� când a venit Duhul Domnului peste el, leg�turile lui s-au desf�cut, ca firele de in 
în foc, �i cu o falc� de m�gar a b�tut o mie de oameni. Se pare c� locul din care se ob�ine victoria 
este cr�p�tura stâncii. El înseamn� siguran�� �i t�rie; el este de nezguduit în toate furtunile. 
  
    Domnul nostru este stânca noastr�. El este o temelie adânc� �i tare, iar nici un atac �i nici o 
furtun� nu pot s� zguduie aceast� temelie. Cel care cl�de�te pe aceast� stânc� este pentru 
totdeauna în siguran��. Toate gândurile �i planurile lui Dumnezeu sunt în El, Cel înviat din mor�i, 
consolidate �i în siguran��. El a nimicit moartea, dar a dat la iveal� via�a �i neputrezirea prin 
Evanghelie (2 Timotei 1.10). 
 
     Dac� vrem s� fim biruitori, atunci trebuie s� ne �inem strâns de El, Cel de nezdruncinat. El ne 
p�ze�te de dezn�dejde �i de înfrângere. Numai când experiment�m realitatea puterii �i harului 
S�u, r�mânem p�zi�i de forme goale; numai când Îl cunoa�tem pe Acela în care am crezut, suntem 
asigura�i c� temelia tare a lui Dumnezeu r�mâne, cu toate încerc�rile de a o distruge (2 Timotei 
1.12; 2.19). Atunci vom fi ap�i ca prin blânde�e s� aducem pe cei care au c�zut în cursa unei 
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cre�tin�t��i religioase, lipsit� de via��, c�l�uzit� de diavolul, la cunoa�terea �i recunoa�terea 
adev�rului (2 Timotei 2.25, 26).  
 
     Se spune deseori c� momentul victoriei este punctul celei mai mari sl�biciuni, �i Samson a 
sim�it lucrul acesta. El a sim�it o puternic� sete �i a strigat c�tre Domnul �i a zis: „Tu ai dat prin 
mâna robului T�u aceast� mare victorie; �i acum s� mor de sete �i s� cad în mâinile celor 
necircumci�i?“ (Judec�tori 15.18). Aceasta era frica sa: s� cad� în mâinile celor necircumci�i, s� 
ajung� sub puterea lor. 
 
     Despre filisteni se vorbe�te totdeauna ca despre cei necircumci�i. Circumcizia, care vorbe�te de 
t�ierea �i îndep�rtarea c�rnii, nu era prezent� la ei; de aceea era corect c� Samson ca nazireu se 
temea ca s� cad� sub puterea lor. O, de-ar fi în zilele noastre mai mult� team� de felul acesta! 
Atunci, ne-am asem�na cu Samson în dependen�a sa de Dumnezeu. 
 
 Cum este p�strat� o via�� de biruin�� 
 
     Dumnezeu îns� a îngrijit de robul S�u sl�bit, dar dependent de El: „Dumnezeu a despicat 
scobitura stâncii care era în Lehi �i a ie�it ap� din ea. �i el a b�ut �i suflarea i-a revenit �i a tr�it. 
De aceea izvorul acela s-a numit En-Hacore (Izvorul celui ce strig�)“. Nu este pentru prima dat� 
când întâlnim în Scriptur� apa pus� în leg�tur� cu stânca. Ambele ne sunt necesare, c�ci prin ap�, 
care simbolizeaz� via�a în puterea Duhului, este p�strat� via�a unui nazireu în toat� prospe�imea �i 
t�ria. 
 
     „În ziua de pe urm�, ziua cea mare a s�rb�torii, Isus a stat în picioare �i a strigat: Dac� 
înseteaz� cineva, s� vin� la Mine �i s� bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de 
ap� vie, cum a zis Scriptura. Dar El spunea aceasta despre Duhul pe care aveau s�-L primeasc� cei 
care vor crede în El; c�ci Duhul Sfânt înc� nu era, fiindc� Isus nu fusese înc� sl�vit“ (Ioan 7.37-
39). Aici ne este ar�tat cine îngrije�te de men�inerea vie�ii unui nazireu; numai prin Duhul lui 
Dumnezeu este �inut sufletul în contact cu lucrurile lui Hristos, iar via�a cea nou� este p�strat� în 
prospe�imea �i puterea ei. Acela�i Duh ne d� putere s�-i ajut�m pe al�ii. 
 
     Samson a judecat pe Israel timp de dou�zeci de ani, �i cu toate c� filistenii erau acolo, el a p�zit 
în acest timp ceea ce apar�inea lui Dumnezeu. 
 
     Dorim s� lupt�m curajo�i pentru adev�r, s� ne punem de partea lui Hristos, s� p�zim Cuvântul 
S�u �i s� nu t�g�duim Numele S�u? Atunci sunt absolut necesare trei lucruri: 1. Slujba de nazireu 
– d�ruirea fa�� de Domnul; 2. Stânca – cunoa�terea siguran�ei des�vâr�ite a tuturor hot�rârilor lui 
Dumnezeu în Hristos cel înviat din mor�i; 3. Izvorul de ap� – dependen�a de Duhul lui Dumnezeu; 
El împrosp�teaz� sufletul nostru �i ne d� putere de slujire. 
 

 
 Pierderea nazireatului 
 
     Ajungem acum de la Samson cel victorios la dec�derea sa îngrozitoare. Aceast� istorie 
ru�inoas� �i trist� nu ne este t�inuit�, c�ci Dumnezeu nu dore�te numai s� ne înve�e s� mergem pe 
c�rarea biruin�ei, ci El dore�te s� ne prezinte spre aten�ionare rezultatele îngrozitoare ale dec�derii 
de la El, ca astfel s� nu ne încredem în noi. 
     „�i Samson s-a dus la Gaza“ (Judec�tori 16.1). Începând de aici, drumul lui Samson a mers 
mereu în jos. Ce-i drept, el a supravie�uit în Gaza, cu toate c� oamenii din Gaza s-au hot�rât s�-l 
omoare. El înc� nu a renun�at la nazireatul s�u, ci a putut s� demonstreze c� puterea lui era mai 
mare decât t�ria filistenilor (= în�elesul Gazei), prin faptul c� a apucat por�ile cet��ii cu amândoi 
stâlpii, le-a scos împreun� cu z�vorul, le-a pus pe umeri �i le-a dus pe vârful muntelui din fa�a 
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Hebronului. �i totu�i se pare c� el a fost caracterizat de încrederea în sine �i c� a uitat c� t�ria lui 
era în dependen�� de Dumnezeu. El nu a luat în seam� aten�ionarea care ar fi trebuit s�-l fac� s� 
fug� din Gaza, deoarece în continuare a iubit o femeie în Valea Sorec, al c�rei nume era Dalila 
(versetul 4). 
     Sorec înseamn� „vi�� de vie“, �i este deosebit de trist s�-l vezi pe biruitorul nazireu, care a 
locuit pe stânc� �i care a b�ut ap� din stânc�, cum coboar� acum ca s� bea din pârâul care curgea 
prin valea plantat� cu vi�� de vie. Ca nazireu, el trebuia s� se ab�in� de la rodul vi�ei de vie. La 
începutul slujbei sale a ucis chiar un leu în gr�dina cu vi�� de vie. Acolo l-a biruit pe cel tare. 
Acum, în Valea vi�ei de vie, el a devenit victima Dalilei, al c�rei nume înseamn� sl�biciune. 
Ace�tia au fost pa�ii coborârii sale: a iubit o femeie în Valea Sorec (versetul 4); �i-a deschis 
toat� inima fa�� de ea (versetul 17); ea l-a adormit pe genunchii ei (versetul 19); cele �apte �uvi�e 
ale p�rului s�u au fost rase (versetul 19); Domnul S-a îndep�rtat de el (versetul 20); filistenii l-au 
apucat (versetul 21). Ei i-au scos ochii, l-au legat cu lan�uri de aram� �i Samson a trebuit s� 
învârt� la râ�ni�� în casa închisorii (versetul 21). Dec�derea lui de la Dumnezeu l-a adus pe cea 
mai de jos treapt� a dezonoarei. Acela al c�rui nume înseamn� „ca �i soarele“ a m�cinat, în 
orbirea �i în întunericul nazireatului s�u pierdut, pentru du�manii Domnului. 
 
     Deja înaintea acestei întâmpl�ri, este amintit� în Scriptur� o închisoare. Iosif a fost aruncat în 
ea, pentru c� a r�mas tare în d�ruirea sa fa�� de Dumnezeu �i în hot�rârea sa de a nu p�c�tui 
împotriva Lui. Aceast� d�ruire a însemnat mult� suferin��, îns� Iosif s-a aflat pe drumul biruin�ei. 
Aici avem contrariul. Întemni�area lui Iosif a însemnat biruin��; întemni�area lui Samson vorbe�te 
despre deplina dec�dere. Ceea ce n-au reu�it filistenii cu toat� t�ria lor, a reu�it propria sa dorin�� 
neînfrânat�. Acela care i-a eliberat pe fra�ii s�i din mâna filistenilor, a fost el însu�i legat de 
du�manii lui. Nazireul lui Dumnezeu a devenit un sclav al diavolului. El, cel care a dus stâlpii 
por�ilor Gazei, a venit înapoi ca prins de aceste por�i; el, cel care f�cea pe du�manii s�i s� tremure 
�i s� fug� dinaintea lui, juca acum pentru ei la s�rb�toarea dumnezeului lor. Dac� mai înainte am 
g�sit înviorare în faptele lui Samson, înv��ând ce poate face unul singur, dac� se afl� în 
dependen�� de Dumnezeu, acum suntem aten�iona�i cu privire la încrederea în sine �i vedem cât de 
adânc poate s� cad� un om al lui Dumnezeu. Dac� vrem s� prevenim o asemenea dec�dere, atunci 
ar trebui s� �tim în ce const� t�ria noastr�; ar trebui s� cunoa�tem secretul de la En-Hacore – 
„izvorul celui care strig�“; acest secret const� în depeden�a de Dumnezeu �i în judecata de sine. 
 
     S� ne gândim c� nu t�ria filistenilor a fost cea care l-a biruit pe Samson. El a fost îndep�rtat de 
pe drumul d�ruirii fa�� de Dumnezeu prin arta ispitirii. Nu frica de mânia lor a fost cea care l-a 
constrâns, ci el a fost în�elat �i prins în mreje prin ademenirile Dalilei; el a fost ademenit prin 
aparenta ei dragoste. Cea mai mare dorin�� a diavolului este s�-i în�ele pe to�i cei care sunt 
credincio�i Domnului, s�-i prind� cu ceea ce nu este de la Dumnezeu. De aceasta se temea Pavel 
pentru poporul lui Dumnezeu când a scris: „Pentru c� sunt gelos fa�� de voi cu o gelozie a lui 
Dumnezeu, pentru c� v-am logodit cu un singur b�rbat, ca s� v� înf��i�ez ca pe o fecioar� curat� 
lui Hristos. Dar m� tem ca nu cumva, dup� cum �arpele a am�git pe Eva în viclenia lui, a�a �i 
gândurile voastre s� fie stricate, îndep�rtându-se de la simplitatea fa�� de Hristos“ (2 Corinteni 
11.2, 3). Acest pericol este în ultimele zile în care tr�im mai mare ca oricând. 
     Da, este posibil ca nazireul s� cad�; este posibil ca cei care au tr�it o via�� în libertate �i d�ruire 
fa�� de Domnul, s� fie lega�i cu lan�urile de bronz ale unei cre�tin�t��i formale �i lipsit� de via��. 
Este posibil chiar, ca unii din ei s� se g�seasc� la m�cinat la moara unei lumi ab�tute �i 
dispre�uitoare fa�� de Dumnezeu. Ace�tia sunt cei care odinioar� erau cunoscu�i prin lipsa lor de 
compromis fa�� de prietenia cu lumea �i care acum s-au unit cu ea – s-au unit cu cei care 
dispre�uiesc crucea lui Hristos �i care nesocotesc puterea ei – �i care favorizeaz� �i sprijin� 
planurile �i c�ile în care Dumnezeu nu are nici un loc. Ei recl�desc ceea ce au distrus odinioar� �i 
slujesc aceluia împotriva c�ruia au luptat cândva. „Adulteri �i adultere! Nu �ti�i c� prietenia lumii 
este vr�jm��ie fa�� de Dumnezeu? Deci oricine va vrea s� fie prieten al lumii se face vr�jma� al lui 
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Dumnezeu“ (Iacov 4.4). Acestea sunt cuvinte aspre �i nu îndr�znim s� le consider�m 
neimportante. Ele stau aici autoritare �i p�trunz�toare; datoria noastr� este s� le lu�m în seam�. 
 
     Rezultatul acestui adulter spiritual, aceast� intrare în compromis cu lumea, este pierderea 
puterii �i a vederii spirituale. 
     „Capii (not�: nazireii) ei erau mai cura�i decât z�pada, mai albi decât laptele, mai rumeni la 
trup decât rubinele, înf��i�area lor era ca safirul“. Dar cur��ia lor s-a dus; ei s-au murd�rit �i s-au 
profanat: „fa�a lor este mai neagr� decât funinginea, nu mai sunt recunoscu�i pe str�zi. Pielea li s-a 
lipit de oase; s-a uscat, a ajuns ca lemnul“ (Plângerile lui Ieremia 4.7, 8). 
 
 Reabilitarea 
 
     A�a cum un copil cunoa�te cât de periculos este focul când se arde �i începând de atunci se 
fere�te s� mai pun� mâna pe el, tot a�a �i poporul lui Dumnezeu înva�� deseori lec�ii valoroase 
numai prin propria c�dere; �i în cele din urm�, Dumnezeu triumf� �i schimb� r�ul în bine. 
     A�a a fost la Samson. În prinsoarea sa a recunoscut lipsa de credincio�ie a prieteniei Dalilei �i 
s-a îndreptat spre Domnul. „Dar p�rul capului s�u a început iar��i s� creasc�“ (Judec�tori 16.22). 
El a judecat ceea ce l-a orbit �i l-a sl�bit �i a reluat pozi�ia de lips� de compromis pe care o avea 
odinioar�, având drept rezultat ob�inerea unei mari victorii, a�a cum i-a fost posibil� aceasta în 
cele mai bune zile ale sale. Aceasta a însemnat moartea lui însu�i, îns� cu toate acestea a fost o 
victorie m�rea��. 
     Este o mare mângâiere s� te gânde�ti c� Domnul nu Se schimb� �i c� El este totdeauna gata s� 
ierte �i s� reabiliteze. Harul Domnului este mai mare decât toate p�catele poporului S�u. 
Dragostea Sa de nestins arde pentru ai S�i în toat� m�re�ia ei �i nu poate fi tulburat�. El este 
Acela�i, ieri, ast�zi �i în veci. 
 
     Dac� lumea a reu�it s� ne fac� s� ne asem�n�m cu ea, dac� ne-am l�sat ademeni�i s� p�r�sim 
drumul înalt al dedic�rii pentru Domnul �i al dependen�ei totale de El, ca s� încheiem prietenie cu 
lumea �i am sim�it am�r�ciunea acestui pas, atunci exist� înviorare pentru noi. El, care nu a fost 
surd fa�� de rug�ciunea lui Samson, va auzi �i strig�tul nostru �i ne va d�rui eliberarea �i victoria. 
     Îns� eul nostru, care a fost umplut de lume, trebuie s� fie judecat de noi, precum �i lumea, care 
ne-a adus în r�t�cire. Aceast� lec�ie ar trebui s� o înv���m din moartea lui Samson. 
     A judeca lumea �i eul înseamn� a ne îndep�rta de ambele �i a ne îndrepta numai spre Domnul. 
Acesta este drumul pe care a mers Pavel. El a trebuit s� se împotriveasc� lui Petru, care era în 
pericol s� p�r�seasc� locul unui nazireu �i s� macine la moara unei religii legaliste �i carnale 
(Galateni 2.11-14). Despre sine, Pavel îns� spunea: „ ...departe de mine gândul s� m� laud cu 
altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este r�stignit� fa�� de mine 
�i eu fa�� de lume“ (Galateni 6.14). 
     Acesta a fost sfâr�itul lumii religioase �i al lui Pavel, care ar fi putut fi ispitit prin ea. Crucea lui 
Hristos a descoperit adev�ratul caracter al celor doi, în timp ce m�rimea dragostei, care a fost 
descoperit� la cruce, a f�cut pentru totdeauna din Pavel un nazireu �i prin aceasta un b�rbat 
triumf�tor �i plin de bucurie, c�ci un nazireu este de nebiruit, atât timp cât este în posesia 
nazireatului s�u. Acest drum st� deschis pentru to�i. El poate însemna necaz �i lep�dare din partea 
lumii, deoarece cei care merg pe acest drum vor fi batjocori�i ca fiind credincio�i orbi �i îngu�ti, �i 
probabil vor trebui s� poarte în trupul lor semnele Domnului Isus (Galateni 6.17); îns� la sfâr�itul 
luptei st� triumful definitiv, cununa neprih�nirii �i Domnul. El a spus: „Înving�torului îi voi da s� 
�ad� cu Mine pe tronul Meu, dup� cum �i Eu am învins �i M-am a�ezat cu Tat�l Meu pe tronul 
S�u. Cine are urechi s� aud� ceea ce Duhul spune adun�rilor“ (Apocalipsa 3.21, 22).    
 

J. T. Mawson 


