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24Azután az asszony fiút szült, és Sámsonnak nevezte el. A gyermek felnövekedett, és megáldotta 
őt az ÚR. 25És az ÚR lelke nyugtalanítani kezdte őt Dán táborában, amely Corá és Estáól között 
volt. 

 
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 
1. Folytatjuk tovább megkezdett sorozatunkat a Bírák könyve alapján. Az első alkalommal általános-

ságban ismerhettük meg azt a történelmi helyzetet, amelyben Izrael népe a honfoglalás után, de még a 
királyság kora előtt volt. Ebben a korban nem voltak állandó vezetői az izraeli törzseknek. Különösen 
nem volt olyan vezetője a 12 törzsnek, mely állandó egységbe kovácsolta volna a törzseket. 

A bírák csupán egy-egy rövidebb időszakra, néhány évre, esetenként 20-23 évig tartott küldetésük. 
Érdekes azonban, hogy Izrael utolsó bírája, „Sámuel egész életében Izráel bírája volt”. (1Sám 7,15) 

A bírákról elmondtuk, hogy nem elsősorban peres ügyekben tettek igazságot, hanem általánosság-
ban voltak a nép vezetői, akik Isten felhatalmazásával vezették a népet, illetve nagyon fontos feladatuk 
volt, hogy megszabadítsák a népet az idegenek fosztogatásaitól, katonai portyázásaitól. 

A második alkalommal az egyetlen női bíra, Debóra történetét ismertük meg, akiről megtudhattuk, 
hogy bátorsága és hite milyen nagy hatással volt mások életére. Szívesen kérték ki tanácsát, véleményét, 
ami igen jelentős dolog lehetett egy jellemzően patriarchális társadalomban. 

Az elmúlt héten pedig megismerhettük Gedeon történetét, aki azt az elképesztő utasítást kapta Is-
tentől, hogy csökkentse le a seregének létszámát 32000-ről 300 főre! Gedeon végül ezzel a 300 emberrel 
indul harcba a midianiták hadserege ellen, és bármily lehetetlennek is gondoljuk, mégis diadalt aratatott 
a túlerővel szemben. Isten így mutatta meg hatalmát. 

 
A mai igeszakaszban Sámson születésének történetét ismerhettük meg. Izráel egyik legkülönlege-

sebb bírája lett később Sámson. Ő a hittanos gyerekek egyik nagy kedvence. Egy igazi gerillaharcos. Akár 
róla is mintázhatták a Rambo filmeket. Sámson nem gyűjtött maga köré hadsereget, mindig egyedül dol-
gozott, és sokáig mégsem voltak képesek őt elfogni a filiszteusok. De hogyan is kezdődött ennek az ókori 
terminátornak a pályafutása, és milyen üzenete van számunkra ennek a történetnek? Erről szeretnék 
ma beszélni nektek. 

 
I. A történet azzal kezdődik, hogy az örök probléma újra felszínre került: Izrael újabb hűtlenséget 

követ el Istenével szemben.  „Ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr.” (1.v.) Ez valószínűleg azt jelenti, 
hogy szobrokat imádtak istenként, és olyan áldozatokat mutattak be, melyek tipikusan pogány népek 
szertartásai voltak. A mózesi törvényekkel pogány szertartások és vallási hiedelmek keveredtek. És az 
emberek egy idő után már nem látták tisztán, hogy mi a jó és a rossz, mi az, amit Isten jónak mond, és 
mit nevez bűnnek. 

Tulajdonképpen a mi korunknak is ez az egyik nagy baja: összemosódik jó és rossz, és az emberek 
egyre kevésbé képesek a kettőt megkülönböztetni. És egyre kisebb a hajlandóság az emberekben, 
hogy a jót válasszák. 

Ha meg akarjuk számolni, hogy az izraeliek hányszor szegték meg Istennel szemben az ígéretüket, a 
szövetségüket, akkor csak ebben a korszakban ez már a hetedik nagy szembefordulás Istennel a Bírák 
könyve szerint. 

Isten pedig ezúttal a filiszteus népcsoportot használja fel arra, hogy megnehezítse Izráel népének 
mindennapjait, és megtérésre segítse el őket. A filiszteusok tengeri nép volt. Kifejezetten hódító szán-
dékkal érkeztek az Égei-tenger felől a Kre.-i 12. században. Palesztina területén öt városban, városál-
lamban – Gáza, Askelón, Asdód, Ekron és Gát – erősödtek meg.  

Ezek közül ma is ismerősen cseng számunkra Gáza városa, vagy a Gázai övezet, ami a 21. században 
is forrongó terület. Nem véletlenül, hiszen a filiszteusok a Krisztus előtti 6. században beolvadtak az 
arámi és az arab népességbe. Tehát ma a Gázai övezetben élő arabok ősei között filiszteusok is voltak. 
Sajnos a génjeikben van az ellenségeskedés, egymás gyűlölete. 
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A Mindenható Isten a Bírák korában úgy látta jónak, hogy a filiszteusok erőszakos hódítását hasz-
nálja fel arra, hogy a zsidó nép életét megnehezítse, és így érje el azt, hogy újra hozzá imádkozzanak, tőle 
kérjenek segítséget, és újból Hozzá legyenek hűségesek. Olyan ez a helyzet, mint Jézusnak a Tékozló 
fiúról szóló példázata. Miszerint a Tékozló fiú egészen hátat fordított az apjának, és elköltözött otthon-
ról. Gyakorlatilag megtagadta az apját, és úgy kezelte, mintha már meghalt volna.  

Amikor azonban elfogyott a pénze, akkor élete nagy mélységbe, válságba, sőt, igazi nyomorúságba 
süllyedt, és ez indította őt haza, emiatt alázta meg magát, és kért bocsánatot az apjától. 

Ez történt annak idején Izráel népével is. Az Isten elleni 7. lázadás már nagyon mélyre sodorta őket. 
Ebben a mélységben, nyomorúságban, és az életükért folytatott kilátástalan küzdelemben végre újból 
Istenhez fordultak. Végre felismerték, hogy csak és kizárólag a Szabadító Úrhoz érdemes imádkozniuk, 
és csak Neki szabad áldozatot bemutatniuk. 

Isten nem kevés időre, hanem 40 esztendőre adta népét a filiszteusok kezébe. Ez a 40 év elég hosszú 
ahhoz, hogy az emberek bűnbánata és az igaz Isten utáni vágy végre újból őszinte legyen. A 40-es szám 
ugyanakkor jelképes is: az Isten akaratának teljességét fejezi ki. 

 
II. A történet Sámson születésének ígéretével kezdődik. Nagyon érdekes az, hogy a többi bírával 

ellentétben Sámsonról nemcsak felnőtt korától hallunk, hanem már akkor tudunk róla, amikor még meg 
sem fogant. Isten a szabadítást nem azonnal adja: hanem mintegy 20 esztendeig készíti az elő: a szaba-
dítónak meg kell születnie, majd fel kell nőnie.  

Egy különösen nehéz sorsú házaspár gyermekeként fog majd megszületni. Az asszony meddő volt. 
Férjével együtt már régen elfogadták ezt a fájdalmat és szégyent, hogy nem született gyermekük. Isten 
azonban éppen őket választotta ki, hogy népének szabadítót adjon. Egy isteni követ jelenik meg kétszer 
is az asszonynak, aki elmondja a jó hírt: fiút fog szülni ez a szerencsétlen sorsú nő. De erre neki is ké-
szülni kell: a gyermek názír lesz: ami azt jelenti, hogy élete Isten szolgálatára van szentelve. 

Az angyal kétszer jelenik meg, és mind a kétszer ugyanazt mondja el a gyermekről és az édesanyáról: 
nem szabad sem bort, vagy bármilyen részegítő italt innia, de még csak szőlőt sem ehet. Vallási értelem-
ben tisztának kell lennie az anyának is, hogy a fia már fogantatása pillanatától tiszta lehessen, és alkal-
mas Isten szolgálatára. Ennyit elég tudnia a házaspárnak.  

Az embereknek a názírság jelzés volt arra, hogy Sámsonra már egészen kicsi korától úgy tekintsenek, 
mint szabadítóra. 

 
III. Sámsont pedig a Szentlélek készíti fel a feladatra, vagyis Izráel megszabadítására, de csak 

akkor, miután felnőtt. Ha utánaszámolunk, akkor azt találjuk, hogy a filiszteusok legalább 20 esztendeig 
fosztogatták és rabolták szabadon Izráel törzseit mielőtt Sámson felnőtt volna, és tehetett volna bármit 
is. 

Majd azzal fejeződik be a mai történetünk, hogy „A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az ÚR. És 
az ÚR lelke nyugtalanítani kezdte őt…” 

Isten Lelke nyugtalanítani kezdte, és addig nem tudott megnyugodni, míg valamit nem tett saját népe 
érdekében. És nagyon különleges dolgokat tesz: kétszer is megnősül, de mind a kétszer a lényeg, hogy 
minél többet ártson az ellenségnek. Egymaga megöl 30 filiszteus férfit, felgyújtja a gabonájukat, stb.  

A Úr áldása Sámson életében az volt, hogy képessé vált elvégezni küldetését, hogy hihetetlen fizikai 
ereje lett. Sámson elkezdi Izrael megszabadítását, ahogy Isten megígérte. De Sámuel próféta, Izráel 
utolsó bírája lesz az, aki befejezi a szabadítást Dávid királlyal együtt. 

 
2. Kedves Testvérem! Talán most azt gondolod magadban, hogy mennyire érdekes történet Sámson 

élete, ahogy a Bibliában le van írva, de mindez hogyan kapcsolódik a te életedhez? 
Úgy hiszem, hogy ez a legfontosabb kérdés, amit ma feltehetünk: mit jelent Sámson születésének 

története ma nekem? 
I. Ez a történet először is arra tanít minket, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat, meghall-

gatja az őszinte bűnbánatot. Számára nagyon értékes vagy te. Értékes az életed akár fiatal vagy, akár 
már idős. 

Éppen ezért szólítsd meg te is az Urat! Imádkozz hozzá olyan őszintén, ahogy Sámson szülei, Mánóah 
és a felesége tették. Elmondhatod neki, hogy mit rontottál el az életben, mi az, amit nem tudsz jóvátenni. 
De elmondhatod az Úrnak azt is, ami belül, a lelkedben nagyon fáj. Elmondhatod Neki örömöd és gyászod 
egyaránt. Urunk kész meghallgatni téged, és válaszol is neked. 
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Ő válaszolt a gyermektelen házaspárnak, és fiuk született. Urunk válaszolt a választott népnek, és a 
megszületett Sámsonból felnövekedve Izráel egyik leghíresebb szabadítója lett. 

 
II. Másodszor ez a történet arra tanít minket, hogy akár lehetsz te is az a kiválasztott, aki által 

Kegyelmes Istenünk cselekedni akar. Vagy az is lehet, hogy éppen gyermekedet, akit karodban tartasz, 
vagy az öledben ül, választotta ki az Úr valamilyen feladatra, küldetésre. Neked azonban észre kell venni 
ezt a kiválasztást, hogy gyermekedet úgy tudjad segíteni, vezetni és terelgetni, hogy felismerje életében 
az Isten akaratát, és megtegy azt. 

Egyszer régen, amikor konfirmációra jártam, akkor kaptam nővéremtől egy Bibliát. A Biblia elejébe 
ezt írta bele: „az a kiválasztott, akinek fontos a kiválasztás.” Ez ugyan nem bibliai ige, ám mégis na-
gyon fontos gondolat számomra. Azóta sokszor eligazított már engem: igenis legyen fontos nekem a ki-
választás. 

Az Úr Lelke nyugtalanítani kezdte Sámsont: vagyis felismerte azt, hogy valamit tenni kell, és neki 
kell ezt megtenni, hogy az ország megszabaduljon a filiszteusok erőszakától. Fontossá vált számára a 
kiválasztás. 

Arra kérlek téged, hogy legyél te is figyelmes arra, ha az Úr Lelke nyugtalanítani kezd téged is. Figyelj 
oda rá, és imádkozz tiszta látásért, hogy megérthesd, mi az, amire használni szeretne téged is az Úr. És 
legyen fontos neked is a kiválasztás. 

 
III. Végül a történet harmadik üzenete: lehet, hogy éppen te vagy az elkezdője, vagy valaminek 

a befejezője. Ez azonban teljesen természetes. Ne essen rosszul az neked, amikor felismered, hogy már 
mások hamarabb elkezdték azt a munkát, azt a szolgálatot, amit most éppen te csinálsz. 

És az se essen rosszul, amikor felismered, hogy elérkezett az ideje, hogy átadd valakinek a stafétát. 
Sámson csupán elkezdte az országot megszabadítani a filiszteusok kezéből. Hatalmas dolgokat tett, de 
munkáját nem fejezte be. Rá ennyit bízott az Úr. És kiválasztott másokat is: Sámuel prófétát, aki nemcsak 
próféta volt, hanem Izráel utolsó bírája is. És kiválasztotta Dávid királyt, akik tovább vitték Sámson meg-
kezdett küldetését. 

 
Kedves Testvérem! Kiválasztott vagy te is, gyermeked is. Az Úr számára értékes az életed. Legyél te 

is hálás az Úrnak a kiválasztásért és az elhívásért! És végezd el küldetésed az Ő dicsőségére! Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 


