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Sámson és Isten vezetése 

 

Lectio: Zsolt 19,8-15. 

Textus: „…Egy ordító oroszlánkölyökkel találta magát szemben.” (Bírák 14,5). 

 

 Manapság nem egyszerű dolog hitben járó ifjakat nevelni. Ám ez mindig 

nehéz volt. Sámson fiatalsága arról szól, hogy a hitben való fejlődés nehéz lehet. 

De a mi erre néző elhívásunk sem egyszerű. 

 

 Sámson csalódott Istenben és hátat fordított Neki és népének. Aláment a 

lejtőn a filiszteus Timnába, ahol feleségül vett egy leányt. Szülei szeretettel 

figyelmeztették, hogy ne keljen egybe egy hitetlennel (2 Kor 6,14). Mindezek 

ellenére a „körülmetéletlen filiszteusok közül” (3. v.) vett feleséget magának. Ezzel 

a szócskával különbözteti meg Manoah a körülmetéletlenektől a fiát, aki a 

szövetség gyermeke a „körülmetélés” jegye áltál. Nem lenne hát szabad hitetlent 

feleségül vennie. Ugyanis Manoah Isten szavára hagyatkozik, melyet Mózes által 

hagyott törvényképpen az Isten. 

 S ha már az életvezetésről van szó, meg kell kérdeznünk, hogy Sámson 

Istennél kereste a helyes iránymutatást? Szülei (2 Móz 20,12) és Isten 

törvényében (2 Móz 34,12) megtalálhatta volna. Hozzánk is és ifjainkhoz is, most 

is úgy beszél Isten a törvényei, az Igéi által, mint régen. Ám mi gyakran ide-oda 

futkosunk, mert valami különösre vágyunk és az egyszerűt elhanyagoljuk. 

 A mi ifjaink is nagyon sokszor nem hallgatnak a szülők tanácsára. Úgy 

gondolják, hogy elég, ha szeretik egymást. A hit nem fontos. Sok leány arra 

számít, hogy ő istenfélővé teszi majd a férjét. És nem úgy lesz. Általában fordítva 

szokott történni. A kegyes leány marad el a templomtól. 
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 Ezért nagyon fontos, hogy a gyermekeinket úgy neveljük, hogy figyeljenek 

az Isten Igéjére és tartsák meg. És a hívő ifjú ne kössön házasságot olyannal, 

akinek nem fontos Isten és az Úr tanácsa. Isten mindennél jobban tudja, hogy mi 

jó nekünk a házaséletünkre nézve is. Ő meg akar óvni a csalódásoktól és a 

bukásoktól. Isten nem akarja, hogy fele más igában éljünk gyötrelmek között egy 

egész életen át. Drága fiatalok, szívleljétek meg az Úr intelmét és hallgassatok 

szüleitek, nagyszüleitek tanácsára! 

 

 Szemtől-szemben egy oroszlánnal 

 

 Sámson is valami különlegesre vágyott. Isten parancsolatai, az Ő Igéi már 

divatjamúltak. Ahelyett, hogy Istenre hallgatna, letér a helyes útról (8.v.). És akkor 

szemtől-szembe találta magát egy oroszlánnal, amely vérszomjasan ment felé. 

Borzalmas! Mi lesz most? 

 Itt jegyezzük meg, hogy abban az időben, Izraelben még voltak oroszlánok 

(1 Sám 17,34). Mélyebbre kell itt azonban látnunk: a vadállat Istentől jött. Hiszen 

Sámson Isten ellen cselekedett. Isten megmondta neki: „Vigyázz Sámson! A 

bűneid nem olyan elenyészőek, mint ahogy te gondolod!” A Tőle való 

elhajlásokban munkálkodik a sátán, aki körbejár és keresi, kit elnyeljen. (1 Pét 5,8-

9). 

 Milyen sok gyötrelem származik abból, hogy fiataljaink letérnek a helyes 

útról, éppen úgy, mint Sámson. Az az igazság, hogy türelmetlenek. Nem tudnak 

várni Isten vezetésére. Nem akarják meghallani tanácsát és így szembe találják ők 

is magukat az „oroszlánnal”. Így támad a sátán, mint ordító oroszlán reájuk! Jaj, 

mi lesz veletek?! Elbuktok. Hiszen a nagy ellenséggel szemben nem elég az ember 

ereje, még akkor sem, ha ifjú. Legyetek bármilyen erősek, ő erősebb nálatok. Az 

ordítása pedig félelmetes. 

Az, aki ilyenkor nem Istenre hallgat és letér az Úr útjáról, előbb utóbb 

megtapasztalja, hogy milyen nagy kár otthagyni a szülői házat és nem figyelni a 
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szülői intelemre. Egyszer csak idegenben találja magát az ifjú és még az is, aki 

nagyon szereti, ellene fordul, mint Sámsonnak Delila és a filiszteusok. A sátán 

sokszor így rontja meg a fiatalok életét és házasságát.  

 Isten szól Sámsonhoz, újból és újból figyelmezteti, hogy sátáni útra tér. 

 Vannak-e tévútjaid, amelyeken egy ilyesféle oroszlánnal találkoztál? Például 

a saját „vad” bűneid, amelyek felébresztik a lelkiismeretedet. Ne vedd könnyen 

ezeket, ne tartsd természetesnek a bűneidet. Isten figyelmeztet Jézus által, hogy 

ezek gyilkos erejűek: „Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok 

kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt 

meg az igazságban, mert nincs benne igazság.” (Jn 8,44). Ezért kell hálásaknak 

lennünk az ilyen oroszlánokért, amelyek az utunkba állnak. Isten még a rosszat is 

javunkra tudja fordítani. Ugyanis nagy kegyelem az, hogy Isten meg akar 

szabadítani bennünket az ellenségeinktől. Közben nekünk is harcolnunk kell, hogy 

ne essünk az ellenség karmába. Nem szabad félnünk, mert – ahogy Sámson is – mi 

is győzedelmeskedhetünk. Nem a saját erőnkből, hanem a Lélek ereje által, akit 

Jézus akar nekünk ajándékozni. Boldog az az ember, aki meglátta már ezt. Boldog 

az az ifjú, aki Isten Lelkének erejével küzd a bűn és a sátán ellen. Annak harcát 

diadalra viszi Isten. 

 

 Új élet 

 

  Isten által állhatunk ellen a gonosznak: „Engedelmeskedjetek azért az 

Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jak 4,7). Ezért fontos 

az Isten Igéjét komolyan venni. Ugyanis Istennek úgy tudunk engedelmeskedni, ha 

naponta kutatjuk az Ő akaratát és figyelembe vesszük az Ő tanácsait. Ha pedig 

nem csak olvassuk, hanem engedelmeskedünk is Isten Igéjének, akkor a sátánnak 

is ellene tudunk állni és az elfut előlünk. 

 Ezt tapasztalja Sámson egy idő után, amikor ismét mag akarja nézni az 

oroszlánt. Az előbb kettészakított oroszlán hullájában egy méhraj volt és méz. Ez 



 

4 

 

erő forrása volt Sámson számára, mert ebből táplálkozott, „míg mendegélt”. Míg 

mi is „mendegélünk” az úton, nekünk is szükségünk van az erőforrásra, az Ige 

táplálékára. Illést is így táplálta Isten a hollók által és a pogácsa és víz által. És 

ment negyven napig, míg eljutott az Isten hegyéig, Hórebig.  

Gondoltál-e már arra, drága testvérem, hogy neked is kell ez az isteni 

táplálék. Az Élet Kenyere és Vize, Maga Jézus Krisztus. Ő maga mondotta, hogy Ő 

az Élet Kenyere és Itala és aki Hozzá megy semmiképpen nem utasítja el. Ó, de sok 

embert megelégített már és vándorolhattak a menny felé. Ugye te is oda akarsz 

jutni. Akkor, jer és vedd az Élet Kenyerét és Vizét ingyen. Táplálkozz Vele 

vasárnaponként és az Úrvacsora vételek alkalmával, mert hosszú még az a 

vándorút, melynek végén a menny vár reád. Megerősödve a mennyei táplálék 

által Isten győzelemre viszi harcunkat. 

  Mit tud tenni, milyen erőt tud adni egy-egy bűn feletti győzelem! Isten 

győz és mi csodálkozhatunk, hogy miként tudja megújítani régi életünket. Ez az új 

élet édes lesz. A bűn ugyanis keserűvé teszi az életünket, de „az Úr döntései… 

kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a 

csurgatott méznél is.” (Zsolt 19,11). Ezt az édességet megérezve, az ember egyre 

több győzelemre vágyik. Így munkálja Isten a teljes szabadulásunkat. 

 A legnagyobb megerősödést nem a magunk győzelme által érjük el, hanem 

Krisztus által, Aki a halált is legyőzte. Ettől „édesebb” győzelem nincs is a világon. 

 

 Figyelem 

 

 Sámson megkeményedett, mert nem találta meg Isten irányítását. De 

elkezdte keresni a szüleinél a személyes biztatást és a megerősítést az Isten 

Igéjéből. Milyen kár, hogy eddig süket volt az Isten Szavára! 

 Kedves ifjú testvérem! Talán a te szíved is megkeményedett már. Talán 

kérges a lelked is, mert nem találsz megoldást az életedre nézve. Keresd te is Isten 

irányítását, mint Sámson. A szüleid háza, szíve nyitva áll mindig. S ők mindig jó 
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tanácsot adnak, mert szeretnek benneteket. Éppen úgy, mint az Atya hajléka és 

szíve. Az Atya hajléka és szíve is mindig nyitva áll, mert nagyon szeret téged és vár 

haza. S milyen nagy az Ő szeretete! Ő még arról is gondoskodik, hogy míg 

hazaérsz, erősítsen, tápláljon benneteket. Az Ő tápláléka édes, mint a méz. A világ 

tápláléka csak annak látszik. Lehet, hogy az elején édes, ám később keserű lesz. A 

sátán így csapja be az embert. Az elején édessé, kívánatossá, ízletessé teszi azt, 

amit kínál, aztán később válik el, hogy mennyire keserű. Keserűvé teszi egész 

életedet (Pl.: paráznaság, ital, kábítószer, lopás, hazugság,stb.). De sok fiatal 

kesereg amiatt, hogy nem hallgatott sem a szülei, sem az Isten intelmére. Egy 

életet elrontott. De Isten mindent helyre tud hozni! Csak higgy Benne, csak figyelj 

Reá! S megerősödsz hitedben. 

 A hitünkben úgy tudunk erősödni, ha fogékonyak leszünk Isten Szavára és 

engedjük, hogy Isten Lelke irányítson bennünket. Így Istenre figyelve, megértjük, 

hogy mit akar velünk kezdeni. Akinek van füle, hallja. 

Istennel járni, lakozni, 

Szent élettel illatozni, 

Igaz hitben nem habozni. 

Jézus Krisztus taníts, 

Taníts imádkozni. 

RÉ. 428. 

  Ámen. 

Biharszentjános, 2014.11.03. 

Csomay Árpád, (A. Schroten nyomán). 

 


