Samson, un om al contrastelor
INTRODUCERE
1. Copiii lui Israel au făcut ce era rău înaintea Domnului, și DOMNUL I-a dat în mâna Filistenilor
timp de patruzeci de ani, Jud. 13:1.
2. Îngerul DOMNULUI anunță nașterea lui Samson nevestei lui Manoah, Jud. 13:2-5.
3. Femeia a născut un fiu și l-a numit Samson; copilul a crescut, și Domnul L-a binecuvântat
iar Duhul Domnului a venit peste el, Jud. 13:24-25.
4. Ce învățăm din viața lui Samson?
DISCUŢIE
A. Importanța separării de influențele rele, Jud. 14:1-3; 16:1, 4.
1. Apostolul Pavel a descris succint această dinamică în relațiile noastre, 1Cor. 15:33
2. Identificați oamenii de care Scriptura ne avertizează să ne păzim, Prov. 16:28-29;
12:22; 15:27
3. Fiți în căutarea ”lupilor în haine de oaie”, oameni "spirituali" în exterior, care caută să
ducă în rătăcire pe copiii lui Dumnezeu, 2 Tes. 2:3, 2 Pet. 3:17, 1 Ioan 4:1
B. Potențialul fără auto-control nu aduce beneficii de durată, Jud. 14:12-14(18);
15:4-5, 14-16.
1. Metafora primară din Prov. 25:28 este că oamenii sunt cetăți. Ești o cetate!
2. Dacă nu avem auto-control, vom fi sclavii a ceea ce ne controlează, 2 Pet. 2:19;
Ioan 8:34
3. Avem puterea de a ține păcatele sub control! 2 Tim. 1:7; Iacov 1:19-21
C. Folosirea cu înțelepciune a binecuvântărilor date de Dumnezeu, Jud. 13:24
1. Tot ceea ce avem sunt daruri de la Dumnezeu:
a. Hrana și îmbrăcămintea, Mat. 6:25
b. Ploaia și recoltele îmbelșugate, Lev. 26:4
c. Înțelepciunea, Prov. 2:6, Iacov 1:5
d. Harul, Iacov 4:6
e. Viața însăși, Isaia 42:5
2. Noi investim adesea timpul, banii și abilitățile noastre pentru a obține recompense
pământești și vremelnice în locul celor veșnice, cerești, Mat. 6:19-24
a. Trebuie să investim bogăția în viitorul nostru, 1 Cor. 16:2; Prov. 11:24-25, 28
b. Trebuie să ne investim timpul în viitorul nostru, Efes. 5:16; Tit 2:14; 3:1
c. Trebuie să știm că avem doar puțin timp aici, Iacov 4:14
CONCLUZIE
1. Samson, acest Hercule al evreilor, este un exemplu pentru noi toți, arătându-ne că forța
fizică nu poate fi suficientă pentru a ne elibera de slăbiciunea minții.
2. Mulți ”uriași” au dovedit că au fost ”pitici” în suflet. Mulți care au ucis o armată au fost uciși
de poftele lor.
3. Toată puterea vine de la Dumnezeu, acesta este un adevăr nu numai în ce privește puterea
fizică, ci și al puterii intelectuale și morale.

