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INTRODUCERE

JUDECÃTORI
De ce þara promisã rãmâne doar o promisiune?

Termenul „judecãtori” (sopatim, în ebraicã) nu avea în ebraica veche
sensul modern de „juriºti”, de persoane care administreazã chestiunile de
legalitate, care judecã ºi dau un verdict în cazurile de infracþionalitate.
Semnificaþia termenului „judecãtori” din cartea Judecãtori este cel mai bine
redat în textul din 2:16-17: „Domnul a ridicat judecãtori ca sã-i izbãveascã din
mâna celor ce-i prãdau. Dar ei n-au ascultat nici de judecãtorii lor, cãci au
curvit cu alþi dumnezei ºi s-au închinat înaintea lor…”
Aºadar, judecãtorii aveau o dublã menire: pe de-o parte, de a-i elibera
pe cei din naþiunea/tribul lor din mâna duºmanilor prin care erau pedepsiþi
pentru neascultare ºi, pe de altã parte, de a-i motiva sã trãiascã o viaþã
evlavioasã în ascultare de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, judecãtorii erau lideri
spirituali în politica internã a naþiunii ºi eliberatori ai naþiunii, în politica
externã. În spatele acþiunii de eliberare a fiecãrui judecãtor este Dumnezeu,
Judecãtorul suprem. El este Cel care îl dã pe Israel în mâna opresorilor pentru
a-l disciplina; El ridicã eliberatori ºi tot El trimite Duhul Sãu asupra lor.
În cartea Judecãtori apar douã categorii de judecãtori: majori ºi minori,
ciclici ºi nonciclici. Sunt ºase judecãtori (majori) prezentaþi cu detalii ale
activitãþii lor, care sunt ridicaþi de Dumnezeu în punctul culminant al ciclului:
apostazie-pedeapsã-rugãciune-eliberare (ciclici). Se poate observa acest
tipar ciclic, pe care îl foloseºte scriitorul cu scop pedagogic, prin expresiile:
1. „Israel a fãcut ce nu plãcea Domnului…”
2. „Domnul i-a dat în mâinile opresorilor…”
3. „Israel a slujit opresorilor pentru X ani…”
4. „Israel a strigat cãtre Domnul…”
5. „Domnul le-a ridicat un eliberator (judecãtor)…”
6. „Opresorul a fost învins…”
7. „Þara a avut odihnã X ani…”
Mai sunt alþi ºase judecãtori (minori) despre care nu se dau detalii ale
activitãþii lor ºi nici nu apar încadraþi într-un ciclu: apostazie-pedeapsãrugãciune-eliberare. Pe lângã aceste douã grupe de câte ºase judecãtori, mai
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este prezentat un antijudecãtor: Abimelec. La fel cum lucrãrii lui Hristos i se
împotriveºte un antihrist, la fel lucrãrii judecãtorilor li se contrapune acest antijudecãtor.
Data scrierii
Evenimentele relatate se petrec în perioada cuprinsã între moartea lui
Iosua (aprox. 1380 î.H.) ºi întronarea primului rege, Saul (aprox. 1050 î.H.).
Iefta de exemplu, le spune amoniþilor cã israeliþii locuiesc la Hesbon de 300 de
ani (11:26). Însã scriitorul care a pus împreunã toate istoriile judecãtorilor ºi lea adunat în forma actualã, cu un scop didactic, menþioneazã „vremea robirii
þãrii” (18:30), ceea ce poate fi o referire la robia asirianã sau babilonianã.
Expresia „pe vremea aceea nu era împãrat în Israel” (17:6; 18:1; 19:1; 21:25)
implicã faptul cã atunci când s-a scris cartea era deja rege în Israel, adicã în
perioada monarhiei.
Se poate concluziona, pe baza dovezilor interne, cã evenimentele din
Judecãtori au fost transmise în formã oralã sau scrisã (adunate probabil de
Samuel, Gad sau Natan, vezi 1 Cronici 29:29), din perioada premergãtoare
regilor pânã pe vremea captivitãþii (asiriene ºi/sau babiloniene), iar dupã
captivitate un autor inspirat le-a pus în forma actualã pentru a transmite un
mesaj clar învãþat din istoria pre-monarhicã. Este foarte probabil ca Ezra sã fie
acest scriitor, care a fãcut o sintezã cu scop didactic ºi a monarhiei din Iuda,
alcãtuind cartea Cronicilor. Cãrþile Judecãtori ºi Cronici au un numitor
comun: istorie rescrisã cu scop pedagogic (ºi probabil un autor comun).
Cronologie
Cartea acoperã o perioadã de 410 ani, dacã ar fi sã adunãm anii de
opresiune ºi pe cei de pace. Însã cartea Judecãtori nu aminteºte nimic despre
Eli ºi Samuel despre care ºtim cã au fost ultimii judecãtori înainte de alegerea
lui Saul ca rege. Oricum, cercetãtorii biblici sunt de pãrere cã perioada de 410
ani este prea mare pentru a fi plasatã între moartea lui Iosua ºi întronarea lui
Saul. Concluzia este cã unii dintre judecãtori au fost eliberatori locali ºi
activitatea unora dintre ei s-a suprapus. De asemenea este evident cã scriitorul
a fost selectiv când a ales judecãtorii pe care sã îi prezinte, în funcþie de scopul
didactic pe care l-a avut, adicã, de mesajul pe care a vrut sã îl transmitã.
Mesajul cãrþii
Mesajul cãrþii Judecãtori este clar: Eºecul are cauze spirituale, iar
ridicarea e posibilã doar prin întoarcerea la Dumnezeu! Neascultarea de
Dumnezeu duce la decãdere moralã ºi la pedeapsã divinã. Samson reprezintã
apogeul neascultãrii ºi al degenerãrii la nivel individual, iar ultimele capitole
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expun neascultarea ºi degenerarea moralã la nivel comunitar. Mesajul cãrþii
rãspunde multor întrebãri care se pot naºte în mintea credincioºilor când trec
prin perioade de suferinþã, eºec, pedeapsã sau de opresiune a rãului.
Care sunt cauzele dezastrului prezent: spiritual, economic, social? Este
Dumnezeu de vinã pentru necazurile noastre? Este Dumnezeu insensibil faþã
de eºecurile noastre? De ce îngãduie Dumnezeu suferinþa în poporul Sãu? De
ce ne pedepseºte Dumnezeu? Care sunt consecinþele neascultãrii? De ce
suntem cuceriþi în loc sã cucerim? De ce nu putem cuceri þara? De ce dupã ce
cucerim nu putem stãpâni în liniºte? De ce ne lasã Dumnezeu sã fim prãdaþi,
jefuiþi ºi asupriþi ani de zile? Cine ne poate elibera? Pe cine poate folosi
Dumnezeu pentru a ne elibera de duºmani mai puternici decât noi? Este
monarhia o soluþie? Poate rezolva un rege toate problemele naþiunii?
Concepte-cheie
Herem - înseamnã „nimicit cu desãvârºire” sau „închinat Domnului”.
În Levitic 27:14-29 se face o distincþie între „dãruit” (haqdis) ºi
„închinat (haharim) Domnului”. Aceastã distincþie fãcea diferenþa între ce
putea fi rãscumpãrat ºi ce nu putea fi rãscumpãrat.
În Exod 22:20 se menþioneazã cã cine va „aduce jertfe altor dumnezei
decât Domnului singur sã fie nimicit cu desãvârºire (herem).”
În Deuteronom 7:1-5, 11, 16, 20-22, 25 implicaþiile
ascultãrii/neascultãrii în ce priveºte herem în contextul militar sunt clare:
nimicirea cu desãvârºire a canaaniþilor, niciun legãmânt cu ei, nicio îndurare,
nicio încuscrire. Scopul acestei „nimiciri cu desãvârºire” este întreit: judecata
canaaniþilor, protecþia israeliþilor de influenþa religioasã canaanitã ºi împlinirea
promisiunilor fãcute patriarhilor în ce priveºte þara.
În Judecãtori conceptul acesta apare explicit de douã ori, la începutul ºi
în finalul cãrþii. În 1:17 porunca de a nimici cu desãvârºire este împlinitã ºi
chiar este imortalizatã ascultarea evreilor din tribul lui Simeon ºi Iuda prin
numele dat cetãþii Horma, adicã Nimicire, care provine din aceeaºi rãdãcinã cu
herem. În 21:11, herem apare din nou explicit cu referire la nimicirea
locuitorilor nevinovaþi din Iabesul Galaadului. Aceºtia au fost nimiciþi pentru a
lua neveste dintre fetele lor beniamiþilor nimiciþi de fraþii lor pânã la pericolul
dispariþiei ca seminþie în Israel. Pe lângã aceste douã apariþii explicite,
conceptul de „nimicire cu desãvârºire” (herem) mai apare implicit atât în
debutul cãrþii, cât ºi în final.
La începutul cãrþii ideea de eºec în aplicarea nimicirii canaaniþilor cu
desãvârºire, aºa cum ceruse Dumnezeu, este exprimatã prin expresiile: „n-a
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putut alunga”, „n-au alungat pe…”, „nici Zabulon n-a alungat pe…” (1:19, 21,
27-33 etc.). Dacã în capitolul întâi se spune cã o parte dintre locuitorii þãrii a
rãmas ºi a locuit în mijlocul israeliþilor, în 3:5-6 autorul scrie cã israeliþii au
ajuns sã trãiascã în mijlocul canaaniþilor, hetiþilor, amoriþilor, fereziþilor,
heviþilor ºi iebusiþilor. Eºecul în aplicarea poruncii de a nimici ce era dat spre
nimicire are consecinþe extrem de grave, pe care autorul le prezintã progresiv,
culminând cu Samson, care a tolerat în modul cel mai grav lucrurile date spre
nimicire. Ironia neascultãrii lor face ca în loc sã nimiceascã duºmanii ºi sã ia în
stãpânire þara, ajung sã se nimiceascã între ei ºi sã piardã þara promisã. Eºecul
lamentabil al lui Samson este întrecut doar de eºecul seminþiei lui Beniamin.
Samson s-a autonimicit prin neascultarea sa, dupã cum au pãþit ºi beniamiþii.
Este esenþial pentru înþelegerea cãrþii Judecãtori sã înþelegem
conceptul herem („a nimici cu desãvârºire”) care explicã dezastrul ºi haosul
moral ºi spiritual din aceastã perioadã. Între introducerea ºi concluzia cãrþii
(unde apare ideea de herem) sunt prezentate consecinþele neascultãrii în ce
priveºte porunca Domnului cu privire la nimicirea canaaniþilor. În loc sã-i
nimiceascã cu desãvârºire pe canaaniþi, israeliþii i-au cruþat ºi au sfârºit
„caananizându-se” ei înºiºi. Mai mult decât atât, pentru cã nu au ascultat de
porunca herem în ce-i priveºte pe duºmani, în loc sã-i nimiceascã pe canaaniþi
au sfârºit nimicindu-se unii pe alþii.
Relevanþa mesajului pentru astãzi
Cartea Judecãtori, deºi relateazã evenimente întâmplate cu 3000 de ani în
urmã, are un mesaj relevant ºi astãzi. Ea are un rãspuns la întrebãri moderne
tulburãtoare:
De ce Biserica este influenþatã de sistemul lumesc mai mult decât influenþeazã
ea societatea?
De ce nu avem putere sã cucerim teritorii din împãrãþia întunericului?
De ce bisericile sunt mãcinate de lupte interne ºi se nimicesc singure?
De ce Biserica stã ani de zile sub opresiunea rãului sau a neputinþei ºi nu se
elibereazã? Prin cine ºi cum elibereazã Dumnezeu?
De ce Duhul Domnului nu lucreazã cu putere printre noi?
De ce bãrbaþii sunt mai puþini în bisericã ºi se implicã mai puþin decât femeile?
Mai este pocãinþa singura soluþie ºi astãzi? Dacã da, atunci de ce nu ne pocãim
cu adevãrat?
De ce nu reuºim sã transmitem credinþa ºi spiritul de slujire noilor generaþii?
Care sunt compromisurile care submineazã viaþa creºtinului ºi Biserica lui
Hristos?
De ce perioadele de trezire spiritualã sunt scurte ºi rare?
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Structura cãrþii
Cartea Judecãtori are trei mari pãrþi:
I.

O dublã introducere (1:1-3:6)
i. Prima introducere (1:1-2:5) Perspectivã militarã: cucerire
incompletã
ii. A doua introducere (2:6-3:6) Perspectivã spiritualã: ascultare
incompletã

II.

O parte principalã cu ºase secþiuni „ciclice” majore (3:7-16:31)
i. Otniel (3:7-11)
ii. Ehud (3:12-30) plusªamgar (3:31)
iii. Debora ºi Barac (4:1-5:31)
iv. Ghedeon ºi Abimelec (6:1-9:57) plus Tola ºi Iair (10:1-5)
v. Iefta (10:6-12:7) plus Ibþan, Elon, Abdon (12:8-15)
vi. Samson (13:1-16:31)

III.

O dublã concluzie (17:1-21:25)
i. Prima concluzie (17:1-18:31)
ii. A doua concluzie (19:1-21:25)

Bibliografie
Biblia cu explicaþii
Bible Study, NIV, Zondervan
Dicþionar Biblic, Cartea creºtinã, Oradea
The NIV Aplication Commentary, K. Lawson Younger Jr., Zondervan
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Lecþia 1

De ce nu am putut cuceri complet þara?
Prima introducere: Scuze omeneºti…
Judecãtori 1:1-2:5

La început, scriitorul prezintã perspectiva umanã asupra neputinþei de a
cuceri complet þara. Sunt evocate cauze politico-militare pentru neaplicarea
poruncii referitoare la nimicirea cu desãvârºire (herem).
Împãrþirea ºi studierea textului
Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.
1:1-2 Un început bun! Au întrebat pe Domnul: Cine sã se urce primul?
Promisiunea Domnului!

1:3-7 Compromis , necredinþã, justiþia divinã

1:8-16 Iuda, Caleb, Otniel ºi Acsa, binecuvântarea neevreilor (cheniþilor),
comparã cu Samson ºi Dalila

1:17-21 Cucerire incompletã, Iuda, Simeon ºi Beniamin, coabitare

1:22-36 Cucerire incompletã, casa lui Iosif ºi celelalte seminþii, axa
geograficã S-N, ascensiune din Iuda (1:17) pânã la Dan (1:34), punctul
culminant (vezi ºi expresia „de la Dan pânã la Beer-ªeba” în 20:1, adicã din
punctul cel mai nordic pânã la cel mai sudic).
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2:1-5 Concluzia Domnului; axa teologicã, decãdere moralã ºi compromis
spiritual din Iuda (1:3, 19) pânã la Dan (13-18), cea mai decãzutã seminþie (cel
mai falimentar judecãtor, Samson, era din seminþia lui Dan). Israeliþii au eºuat
în a aplica Cuvântul Domnului (sã nimiciþi cu desãvârºire, sã nu vã încuscriþi,
sã nu vã închinaþi zeilor)! Nu au crezut cã acest Cuvânt divin transcende
vremurile… l-au considerat demodat!

Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!
Cum eºuãm în a aplica Cuvântul Domnului, noi poporul Domnului de azi,
Biserica? Ce consecinþe sunt?
Care Cuvânt ni se pare cã este demodat astãzi?
Cum trebuie sã aplicãm noi porunca referitoare la herem, nimicire cu
desãvârºire? Efeseni 6:10-20; 4:31, 32; 1 Ioan 2:15

Cum se manifestã astãzi pragmatismul alianþelor (Iuda-Simeon)?
Ce putem învãþa despre neascultare ºi compromis?

Ce scuze ne gãsim pentru eºecul spiritual, moral, social, economic?
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Lecþia 2

De ce nu aþi putut cuceri complet þara?
A doua introducere: cauzele reale sunt spirituale
Judecãtori 2:6-3:6

Deºi acest pasaj seamãnã cu cel dinainte, scriitorul prezintã aceeaºi
realitate, dar dintr-o altã perspectivã: perspectiva divinã asupra neputinþei de a
cuceri complet þara; cauzele reale sunt de naturã spiritualã: neascultare,
necredinþã, idolatrie.
Împãrþirea ºi studierea textului
Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.
2:6-10 Generaþia lui Iosua cu plusuri ºi minusuri
De ce generaþia urmãtoare NU cunoºtea pe Domnul ºi nici ce fãcuse El pentru
Israel?

2:11-19 Eºec spiritual în generaþia a doua ºi tiparul ciclic al decãderii spirituale

2:20-23 Consecinþele: mânia, pedeapsa ºi planul Domnului

3:1-6 În loc sã stãpâneascã þara, au locuit în mijlocul canaaniþilor, s-au
încuscrit ºi s-au închinat la idoli.
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Persectiva divinã sau perspectiva umanã?
Adevãrata cauzã a neputinþei nu este slãbiciunea militarã, ci cea spiritualã: au
încãlcat legãmântul cu Iahve ºi s-au lãsat atraºi, apoi asimilaþi de cultura
canaanitã („au locuit în mijlocul canaaniþilor… 3:5). Dovada: s-au încuscrit cu
ei… Rezultatul spiritual: au slujit dumnezeilor lor (3:6).
Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!
Legãmântul cu Dumnezeu cere loialitate exclusivã. Cum pot pretinde creºtinii
cã au legãmânt cu Hristos, dar în fiecare zi slujesc altor dumnezei… care promit
prosperitate materialã ºi succes personal, profesional?
Cum se manifestã astãzi sincretismul în închinare, în viaþa spiritualã: lucrarea
Domnului cu arme, strategii ºi metode omeneºti?
Trecerea de la o generaþie credincioasã la una necredincioasã ridicã întrebarea:
De ce nu s-a transmis credinþa mai departe? Cum ne creºtem copiii?
Cum facem faþã seducþiei idolilor moderni?
- Banii ºi posesiunile materiale (Matei 6; Efeseni 5:5; Coloseni 3:5; Evrei 13:5)

- Materialismul: N-ar putea fi independenþa ºi siguranþa financiarã cea mai

mare piedicã în calea progresului spiritual? Confortul sporit, plãcerile,
încrederea în sine, nu sunt zei moderni care ne controleazã viaþa, care
gestioneazã lucrurile spre satisfacþia noastrã?
- Imaginea de sine: Eºti ceea ce ai ºi ce consumi! Aºa se defineºte lumea.

Autonomie, autoguvernare, exprimarea sinelui prin corp, diplome,
posesiuni… sinele tãu mai presus de ceilalþi...
- Pluralismul religios: Nu este relativismul care presupune cã toate religiile

duc la Dumnezeu, cã nu este o singurã religie adevãratã, ci toate sunt la fel
de adevãrate, un alt idol atrãgãtor astãzi? Cum îi rezistãm?
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Lecþia 3

OTNIEL: Judecãtorul-model
Judecãtori 3:7-11

Dupã prezentarea generalã din primele douã capitole, cu scuze umane
ºi cauze reale, scriitorul începe cele ºase cicluri ale decãderii ºi reabilitãrii,
avându-i în centru pe cei ºase judecãtori majori. Primul ciclu este prezentat
foarte succint, fãrã prea multe detalii, pentru a fi evident tiparul pe care
scriitorul îl va folosi cu mici variaþiuni în toatã cartea.
Împãrþirea ºi studierea textului
Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.
Identificaþi tiparul acestor cicluri repetitive din cartea Judecãtori!Urmãriþi
personajele, acþiunile ºi rolurile lor.
3:7

3:8

3:9a
3:9b

3:10

3:11
12

Portret de judecãtor
OTNIEL este numit „fiul lui Chenaz” (dupã cum israeliþii era fiii lui Avraam, iar amoniþii,
fiii lui Amon) ºi „fratele mai mic al lui Caleb” (Judecãtori 1:13). În sistemul de rudenie
semitic, „frate” însemna ºi „rudã din acelaºi trib”. Otniel ºi Caleb, deºi sunt numãraþi în
tribul lui Iuda, erau de fapt niºte prozeliþi dintr-un alt grup etnic, cheniziþii (asemenea lui
Rahav, care nu era evreicã din Iuda, dar urmaºii ei sunt consideraþi descendenþi ai tribului lui
Iuda, pentru cã ea s-a convertit la religia israeliþilor).
Caleb, înseamnã „câine”, ºi avea conotaþia de credincios. De douã ori este identificat cu
tribul lui Iuda (Numeri 13:6; 34:19). Alteori este numit „fiul lui Iefune” (Numeri 13:6; 14:6,
30, 38; Deut. 1:36; Iosua 14:6 º.a.). De trei ori este numit „chenizitul”, aceasta fiind o
desemnare etnicã (Numeri 32:12; Iosua 14:6, 14).
Cuºan-Riºeataim este menþionat de douã ori înainte de prezentarea lui Otniel ºi de douã ori
dupã aceea. Cuºan-Riºeataim este numit „împãratul” sau „regele” (Mesopotamiei) într-o
vreme când în Israel nu era rege ºi în contrast cu Otniel, care reprezenta instituþia
„judecãtorilor”. Liderul spiritual, eliberator al tribului prin Duhul Domnului, este pus în
contrast cu regele uman. Numele Cuºan-Riºeataim însemna „întunecat, de douã ori rãu”,
ceea ce pare a fi o poreclã, prin care era recunoscut ca cel mai cumplit opresor al vremii.
Numele lui rãspândea groaza în vremea aceea.

Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!
De ce credeþi cã mulþi oameni ºtiu câte ceva despre Samson (cel mai decãzut
dintre judecãtori) ºi foarte puþini au auzit de Otniel, chenizitul (judecãtorulmodel)?
Faceþi paralelã între influenþa soþiei Acsa asupra lui Otniel ºi influenþa Dalilei
asupra lui Samson. Ce pot învãþa soþiile ºi bãrbaþii de la cele douã cupluri?
Ce putem învãþa din simplitatea lui Otniel? Dar din modul în care a urmãrit
slãvirea lui Dumnezeu ºi nu slava personalã?
Cum putem depãºi barierele trecutului învãþând de la Otniel (nu era evreu, ci
chenizit)?
Care a fost diferenþa majorã dintre primul ºi ultimul judecãtor prezentat, dintre
Otniel ºi Samson?
Prin cine elibereazã Dumnezeu?
Otniel strãluceºte nu atât prin biografia sa, cât prin ascultarea sa,
care L-a glorificat pe Dumnezeu! Ceea ce îl glorificã pe Dumnezeu este
ascultarea, nu biografia noastrã; nu ce am fãcut noi, ci ce a fãcut El.
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Lecþia 4

EHUD:Mai mult decât stângaci… dibaci
Judecãtori 3:12-31

Dupã Otniel cel credincios, care a urmãrit mai degrabã glorificarea lui
Dumnezeu decât faima personalã, urmeazã un tablou mai complex, în care
slãbiciunea umanã împletitã cu credinþa în suveranitatea divinã se îmbinã cu
riscurile asumate.
Împãrþirea ºi studierea textului
Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.
3:12-15a Ciclul se reia

3:15b-29 Tributul ºi eliberarea

3:30 Odihna

3:31 ªamgar
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Portret de judecãtor
EHUD. Elementul specific evidenþiat la Ehud este exprimat în cuvintele „nu se slujea de
mâna dreaptã”. Aceastã expresie poate fi interpretatã în mai multe feluri. Unii cred cã
înseamnã de fapt cã era stângaci. Alþii înþeleg cã avea o infirmitate fizicã (mâna dreaptã
paralizatã). Alþi cercetãtori considerã cã expresia se referã la faptul cã era ambidextru, adicã
putea folosi ºi dreapta ºi stânga la fel de bine (comparã cu 1 Cronici 12:2). Expresia „nu se
slujeau de mâna dreaptã” mai este întâlnitã în Judecãtori 20:16 ºi se referã la ºapte sute de
oameni care puteau ochi cu praºtia un fir de pãr fãrã sã dea greº. Era o brigadã de elitã ºi e
puþin probabil sã fi fost toþi infirmi. Aºa cã expresia se referã probabil la faptul cã, pãrând un
om normal care mânuieºte sabia cu dreapta, dar având abilitatea prin exerciþiu de a mânui la
fel de bine ºi cu stânga, Ehud a reuºit sã înºele vigilenþa gãrzilor ºi a lui Eglon însuºi! Aceasta
a fost strategia lui! Ehud a fost antrenat sã lupte cu ambele mâini, ºi-a construit singur sabia
artizanalã cu douã tãiºuri, ºi-a riscat viaþa, a luat iniþiativa, a chemat poporul la luptã, a învins.
În mod ironic, Ehud care nu se folosea de mâna dreaptã era din tribul lui Beniamin,
adicã „fiul dreptei” (vezi Geneza 35:18)!
Eglon înseamnã „viþel”, „bou”. În contrast cu Ehud, care este foarte abil, Eglon este foarte
greoi. Obezitatea lui indicã lãcomia ºi vulnerabilitatea. Tributul pe care Ehud l-a dus este
interpretat de unii cercetãtori ºi ca o ofrandã sau jertfã dusã zeului Moabului. Ironia face ca
cel jertfit sã fie tocmai regele Moabului, opresorul Israelului. Grãsimea era arsã pe altar
Domnului! (Levitic 3-6) Astfel Iahve triumfã asupra zeului moabit.
„Pietrãriile de la Ghilgal” (3:19, 20) sunt interpretate de unii cercetãtori ca fiind
niºte idoli/zei moabiþi. Asta face credibil planul lui Ehud când spune cã are un mesaj de la
Dumnezeu; adicã atunci când a trecut prin dreptul idolilor a primit un mesaj/oracol de la zei.
Secretul de la Dumnezeu pe care i l-a spus Ehud lui Eglon a fost „pumnalul” ca semn al
sfârºitului opresiunii.
Expresia „îºi acopere picioarele în odaia de varã” este un eufemism oriental pentru
„a merge la toaletã”! Scena este tragi-comicã pentru cã se pare cã slujitorii ºi-au dat seama
dupã miros cã stãpânul lor e la toaletã, când de fapt mirosul era de la mãruntaiele strãpunse de
pumnalul artizanal confecþionat de Ehud. Respectându-i dreptul la viaþã privatã, slujitorii
regelui au întârziat de fapt descoperirea realitãþii ºi l-au scãpat din mâini pe fãptaº.

Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!
Acþiunile lui Dumnezeu din trecut ne garanteazã cã Dumnezeu va elibera ºi în
viitor… Cei care umilesc poporul lui Dumnezeu vor fi umiliþi de Dumnezeu…
Când ºi cum?

De ce vine disciplinarea Domnului?
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Deºi se poate spune cã Dumnezeu nu aprobã ºiretlicurile, viclenia ºi crima lui
Ehud, asta nu înseamnã cã nu le poate îngãdui pentru împlinirea planurilor
Sale… Se poate spune cã cei rãi sunt pedepsiþi prin oameni rãi? Daþi exemple!

Cum se poate împotrivi Biserica persecuþiei? Este „rãzboiul sfânt” sfânt? De
ce?

Rãzboiul spiritual se poartã cu arme ºi scopuri spirituale. Argumentaþi cu texte
biblice ca Evrei 4:12 º.a.

Sunt permise metodele necinstite în evanghelizare? De ce? Ce învãþãm de la
Otniel, modelul standard, despre biruinþa prin Duhul Domnului, nu prin
viclenii umane?

Ehud ºi-a asumat riscuri pentru cauza lui Dumnezeu… Ce riscuri ne asumãm
noi: împãrtãºim Cuvântul, luãm poziþie faþã de nedreptate, încurajãm pe cei
dispreþuiþi… De ce nu ne asumãm riscuri?

Prin cine elibereazã Dumnezeu?
Ehud nu a fost stângaci… a fost dibaci! A ticluit un plan… A confecþionat
un pumnal… S-a antrenat cu mâna stângã… S-a dus în „gura lupului”… A
transmis „mesajul lui Dumnezeu”… A chemat la rãzboi… A eliberat…
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Lecþia 5

DEBORA:Femeia care mobilizeazã bãrbaþii
Judecãtori 4:1-5:31

Alãturi de Acsa, soþia lui Otniel, ºi de Iael, femeia curajoasã, Debora
face parte din grupul femeilor lãudate în cartea Judecãtori. Debora este o
dovadã a faptului cã Dumnezeu se foloseºte deopotrivã de bãrbaþi ºi de femei,
chiar dacã misiunile încredinþate sunt diferite. De ce a ales-o Dumnezeu pe
Debora ca judecãtor? Unde erau bãrbaþii? Era ea mai curajoasã ºi mai cu spirit
de iniþiativã decât bãrbaþii? Relatarea despre Debora ºi Barac, pe care îl
mobilizeazã la luptã, are douã pãrþi: o parte narativ-istoricã ºi o parte poeticã.
Împãrþirea ºi studierea textului
Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.
Povestirea în prozã
4:1-3 Ciclul se reia

4:4-16 Debora, Barac, bãtãlia

4:17-22 Iael ºi Sisera

4:23-24 Eliberarea
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Evocarea în poezie
5:1-8 Chemarea la laudã ºi nevoia de implicare

5:9-13 A doua chemare la laudã pentru voluntarii care s-au implicat

5:14-18 Identificarea triburilor care au participat ºi a acelora care n-au
participat

5:19-33 Evocarea bãtãliei

5:24-31 Iael este lãudatã; mama lui Sisera aºteaptã; concluzia

Portret de judecãtor
DEBORA înseamnã „albinã”. Este cãsãtoritã cu Lapidot ºi este numitã „prorociþã”. Asta
înseamnã cã vorbea în Numele Domnului. Faptul cã oamenii din popor veneau la ea sã fie
„judecaþi” relevã faptul cã avea recunoaºtere ca fiind slujitoarea Domnului. Debora este
prezentatã în raport cu soþul ei, Lapidot, ºi cu Barac, comandantul militar chemat de
Dumnezeu. Debora nu iese ea în faþã, ci doar este persoana care adunã bãrbaþii, ia iniþiativa
când nimeni n-o fãcea, mobilizeazã, încurajeazã, mustrã, îi trimite sã elibereze poporul
Domnului…
Faptul cã Barac condiþioneazã plecarea la luptã de prezenþa ei, dovedeºte nu doar frica lui
Barac, ci ºi autoritatea de care se bucura Debora. Barac, al cãrui nume înseamnã
„lumineazã”, cel care trebuia sã fie eroul, judecãtorul ºi eliberatorul, este prezentat în raport
cu douã femei: Debora ºi Iael. Dupã cum Ehud nu este ca Otniel, nici Barac nu este ca Ehud.
Mai degrabã Iael se aseamãnã cu Ehud.
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Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!
De ce sunt mai multe femei decât bãrbaþi în biserici?
De ce numãrul femeilor care se implicã în slujire este mai mare decât al
bãrbaþilor?
De ce le-a dat Dumnezeu bãrbaþilor responsabilitatea de a conduce?
În ce condiþii poate sluji o femeie ca lider în bisericã?
Cum poate dovedi o femeie cã este chematã ºi trimisã de Dumnezeu?
Cum poate ajuta o femeie bãrbaþii sã se implice în slujire?
Cum îl poate glorifica o femeie pe Dumnezeu în slujire alãturi de bãrbaþi?
De ce unii bãrbaþi lasã „slava” femeilor, decât sã se implice ei în luptã?
Cum se aplicã în acest context principiul suveranitãþii divine, care alege
„vasele slabe ca sã facã de ruºine pe cele tari”?
De ce credem noi cã e nevoie de oameni puternici ºi capabili pentru ca
Dumnezeu sã facã lucrãri mari?
Ce legãturã este între slãbiciunea ºi smerenia instrumetelor, pe de-o parte, ºi
glorificarea lui Dumnezeu, pe de altã parte?
Ce rol au asigurãrile palpabile în a crede ºi a acþiona dupã Cuvântul
Domnului?
Ce învãþãm din poemul Deborei despre glorificarea lui Dumnezeu?
Prin cine elibereazã Dumnezeu?
Debora, Iael ºi Barac alcãtuiesc un trio al „slãbiciunii” în raport cu „tãria”
celor nouã sute de care de fier ale lui Sisera. Dumnezeu alege sã se
foloseascã de gura unei prorociþe israelite, de þãruºul cortului unei femei
chenizite ºi de complexele unui general neîncrezãtor în sine, pentru a dovedi
cã El, Iahve, este Eliberatorul suprem ºi pentru a-ºi glorifica Numele.
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Lecþia 6

GHEDEON: Timid ºi fricos, dar credincios
Judecãtori 6:1-40

Primii judecãtori prezentaþi Otniel, Ehud, Debora (ºi Barac) sunt
oameni cât de cât credincioºi cu motivaþii spirituale în acþiunile lor, chiar dacã
Ehud ºi Barac au ºi aspecte discutabile. Urmãtorii judecãtori Ghedeon
(Abimelec), Iefta ºi Samson ilustreazã decãderea moralã ºi spiritualã
accentuatã. Ghedeon provine dintr-o familie idolatrã care are altar pentru BaalBerit. Iefta este fiul unei prostituate ºi promite sacrificii umane. Samson este
din seminþia decãzutã a lui Dan ºi încalcã toate prescripþiile sfinte ale
nazireului închinat Domnului. Abimelec este un antijudecãtor fãrã scrupule ºi
fãrã nimic spiritual în acþiunile sale.
Setea de rãzbunare apare foarte pregnant în ciclul
Ghedeon/Abimelec, Iefta ºi Samson. Rãzbunarea capãtã dimensiuni naþionale
în finalul cãrþii, când tribul lui Beniamin este aproape exterminat din setea de
rãzbunare. Odatã cu ciclul Ghedeon/Abimelec degradarea este prezentatã în
ritm accelerat.
Tot începând cu ciclul lui Ghedeon, rãspunsul Domnului la cererea
israeliþilor de eliberare este precedat de o mustrare usturãtoare printr-un proroc
(6:6-10; 10:10-14); iar pe vremea lui Samson, copiii lui Israel nu mai invocã
deloc ajutorul Domnului.
Focul este un alt motiv care se regãseºte la ultimii judecãtori. Îngerul
Domnului a atins stânca pe care era jertfa lui Ghedeon cu toiagul ºi a ieºit un foc
care a mistuit-o. Ghedeon aprinde trei sute de fãclii ca strategie de luptã. Iefta
îºi aduce ca ardere de tot propria fiicã. Efraimiþii se ceartã cu Iefta ºi spun cã vor
sã-i dea foc cu casã cu tot. Samson aprinde lanurile filistenilor. Soþia lui ºi tatãl
ei sunt arºi de cãtre filisteni.
Împãrþirea ºi studierea textului
Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.
6:1-10 Ciclul se reia
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6:11-24 Chemarea ºi trimiterea

6:25-32 Provocarea de a curãþa casa de idoli

6:33-35 Echipare cu Duhul Domnului

6:36-40 Confirmãri ºi reconfirmãri ale chemãrii

Portret de judecãtor
GHEDEON înseamnã „cel ce sparge în bucãþi” (hacker, în englezã:-). Ghedeon este timid ºi
fricos, dar credincios. Dumnezeu îl numeºte „viteazule”, pentru cã vede dincolo de ceea ce
este în prezent. Este cel mai mic din cea mai sãracã familie din Manase. Doar Dumnezeu
poate da cea mai mare izbãvire prin cel mai mic.
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Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!
De ce Dumnezeu nu le mai rãspunde imediat la rugãciunea de eliberare?

În ce mod rugãciunea poate deveni o încercare de manipulare a ajutorului
divin?

Cum sunt pregãtiþi oamenii prin care Dumnezeu alege sã lucreze?

Care sunt idolii din familiile noastre?

Cum pot învinge copiii moºtenirile negative din familiile lor?

Ce responsabilitãþi au pãrinþii în ce priveºte viaþa spiritualã?

Cum pot cere cãlãuzire, confirmare sau reconfirmare în privinþa unei slujiri?

Prin cine elibereazã Dumnezeu?
Cel mai mic, din familia cea mai sãracã din tribul lui Manase! Cel mai
neajutorat este cel mai bun instrument prin care Dumnezeu îºi poate scoate
gloria. Fricos ºi prudent, dar viteaz în ochii lui Dumnezeu. Greu de urnit, dar
disponibil ºi greu de oprit dupã ce a pornit!
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Lecþia 7

GHEDEON: Când „puþini” înseamnã „prea mulþi”
Judecãtori 7:1-25

În pasajul anterior, Ghedeon verificã de douã ori faptul cã Domnul
chiar este cu el ºi îl trimite pe el, cel mai mic din cea mai sãracã familie din
Manase, sã elibereze poporul de sub tirania madianiþilor. În capitolul 7,
Dumnezeu îi vorbeºte de douã ori: o datã spunându-i cã puþinii soldaþi sunt
prea mulþi ºi s-ar putea sã creadã cã prin ei înºiºi au învins (7:1-8), iar a doua
oarã trimiþându-l în tabãra duºmanilor sã asculte istorisirea unui vis (7:9-11).
Împãrþirea ºi studierea textului
Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.
7:1-3 Prea mulþi ºi prea fricoºi

7:4-8 Mai puþini ºi totuºi, prea mulþi

7:9-14 Coºmarul unui madianit, vestea bunã pentru Ghedeon

7:15-18 Strategia celor puþini pentru a-i învinge pe cei mulþi

7:19-25 Victoria ºi eliberarea
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Portret de judecãtor
GHEDEON, „cel care sparge în bucãþi”, dupã ce a sfãrâmat idolii tatãlui sãu, zdrobeºte acum
imensa armatã madianitã. Ghedeon nu este viclean ca Ehud, dar nici curajos ca acesta.
Ghedeon este ascultãtor ca Otniel ºi comunicã cu Dumnezeu ca Debora. Înainte de a lupta cu
madianiþii, el se luptã cu sine, cu frica sa. Strategia lui a fost: ascultarea ºi disciplina.
Siguranþa pe care a primit-o în urma semnelor repetate ºi a promisiunii repetate cã va birui
(7:2, 7, 9, 14-15) l-a ajutat sã învingã frica. Secretul lui: Sabia Domnului! A ºtiut cã bãtãlia nu
este a lui, dar nici gloria. Asemenea lui Otniel ºi Debora, Ghedeon l-a glorificat pe
Dumnezeu prin ascultarea lui.

Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!
De ce Dumnezeu vede „prea mulþi” când noi vedem „prea puþini”?
De ce noi suntem încurajaþi de „mulþi” ºi descurajaþi de „puþini”?
Ce poate compensa cantitatea redusã a credincioºilor în lupta spiritualã cu
cei mulþi?
Ce ne poate vindeca de complexul „prea puþini”?
De ce fricoºii trebuie trimiºi acasã?
Cum putem lupta cu frica atunci când Dumnezeu ne cere lucrãri care
depãºesc puterea noastrã?
Ce rol are Cuvântul/promisiunile Domnului în lupta cu frica?
În ce ne cere Domnul ºi nouã disciplinã ºi ascultare? Care sunt „trâmbiþele,
fãcliile ºi ulcioarele” noastre?
Cum putem sã furãm gloria Domnului în slujirea noastrã?
Cum putem sã-i dãm toatã gloria doar Lui?
Prin cine elibereazã Dumnezeu?
Ghedeon a fost un fricos vindecat prin credinþã temeinicã. A luptat cu
strategia „nebunã” a lui Dumnezeu ºi a câºtigat. A crezut în calitatea
ascultãrii, mai mult decât în cantitatea armatei ºi a armelor. A testat
Cuvântul Domnului ºi l-a împlinit. El dovedeºte cã adevãrata cauzã a
neputinþei de a cuceri nu este inferioritatea numericã sau militarã, ci
necredinþa ºi neascultarea de Cuvântul Domnului.
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Lecþia 8

GHEDEON: Nu eu, ci Domnul va domni peste voi!
Judecãtori 8:1-32

Dupã rãzboiul cu madianiþii, câºtigat cu Sabia Domnului, cu trei sute de
oameni ºi tot atâtea fãclii, ulcioare ºi trâmbiþe, Ghedeon are de câºtigat un alt
rãzboi: cearta cu fraþii sãi. În loc sã se bucure de biruinþa Domnului, bãrbaþii din
Efraim s-au certat cu Ghedeon pentru cã a plecat fãrã ei la luptã. Strategia lui
Ghedeon de a merge doar cu trei sute de oameni nu era a lui, ci a Domnului.
Bãrbaþii aceºtia contestã strategia Domnului din orgoliu personal, însã
Ghedeon are abilitatea de a-i îmblânzi ºi de a-i aduce sub domnia lui Iahve.
Împãrþirea ºi studierea textului
Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.
8:1-3

8:4-21

8:22-23
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8:24-28

8:29-32

Portret de judecãtor
GHEDEON a fost un izbãvitor, care a înþeles cã Marele Izbãvitor este Dumnezeu. Arefuzat
titlul de rege spunând celebrele cuvinte care stau în inima cãrþii Judecãtori: Nu eu voi domni
peste voi, nici fiii mei, ci Domnul va domni peste voi!
Efodul înseamnã pur ºi simplu „hainã”. În sfera religioasã, se referea la veºmintele marelui
preot, o hainã specialã pe care o purta acesta sau cu care erau îmbrãcaþi idolii în alte religii. În
religia ebraicã, efodul este asociat cu Urim ºi Tumim, cele douã pietre prin care era întrebat
Domnul, prin care israeliþii cerea cãlãuzirea Domnului (Exod 28:6-21; 1 Samuel 2:18; 22:18;
2 Samuel 6:14). Unii cercetãtori considerã cã dorinþa lui Ghedeon de a face acest efod era una
bunã ºi în strânsã legãturã cu spusele sale: „Domnul va domni peste voi!”. Aceºtia considerã
cã Ghedeon a pus la Ofra efodul de aur, exact acolo unde i s-a arãtat Dumnezeu prima datã ºi
unde era deja un altar (Judecãtori 6:22-24), pentru ca poporul sã vinã acolo ºi sã întrebe pe
Domnul.
Deºi a avut o intenþie bunã, Ghedeon a greºit din câteva motive: 1. Nu era treaba lui, ci a
preoþilor sã facã un efod ºi sã-l poarte înaintea Domnului. 2. A pus efodul la Ofra, în cetatea
lui, deºi chivotul Domnului ºi leviþii erau la ªilo. 3. Ghedeon a acþionat dupã o logicã greºitã,
considerând cã dacã Domnul i s-a arãtat lui la Ofra, acolo trebuie sã se arate ºi altora. 4.
Efodul a devenit o „cursã” pentru Ghedeon ºi familia lui, pricinã de mândrie ºi idolatrie. 5.
Pãcatul lui i-a atras ºi pe alþii în pãcat.

Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!
De ce, pe lângã luptele externe, copiii lui Dumnezeu se luptã ºi între ei?

Ce rol joacã orgoliul ºi mândria în certurile dintre fraþi?
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Ce înseamnã azi sã domneascã Domnul peste noi?

Ce putem învãþa din greºelile lui Ghedeon? De ce fac ºi oamenii lui
Dumnezeu greºeli?

Cum putem face diferenþa între rãzboiul Domnului ºi rãzboaiele personale?

În care rãzboi a urmãrit Ghedeon gloria Domnului ºi în care a urmãrit
onoarea lui? Analizaþi diferenþa!

Cum se manifestã ºi cum putem controla spiritul de rãzbunare/revanºã?

De ce uneori vrem sã impunem altora tiparul experienþelor noastre
spirituale? Lucreazã Dumnezeu dupã un ºablon cu toþi la fel?

Cum putem evita pericolul mândriei ºi al idolatrizãrii unor mijloace prin
care am avut victorii spirituale (vezi efodul lui Ghedeon ºi ºarpele de
aramã)?

Prin cine elibereazã Dumnezeu?
Domnul elibereazã prin cei eliberaþi de ei înºiºi, de dorinþa lor de a conduce,
de propria sabie… Sabia Domnului ºi a lui Ghedeon elibereazã.
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Lecþia 6

Abimelec ºi Iotam: Nebunia spinului
Judecãtori 8:33-10:5

Greºelile lui Ghedeon s-au vãzut mai clar abia dupã moartea lui. Efodul
de la Ofra, numãrul mare de neveste ºi de copii, toate acestea produc consecinþe
vizibile în acþiunile fiului sãu Abimelec. Înãlþarea familiei lui aproape la rang
de dinastie regalã (8:18-19, 27, 29-32) a creat o crizã cu care ceilalþi judecãtori
dinaintea lui nu s-au confruntat. Dupã Ghedeon, Iefta, ºi mai ales Samson, fac
greºeli flagrante în viaþa de familie. Abimelec este un antijudecãtor nãscut
dintr-un mare judecãtor.
Împãrþirea ºi studierea textului
Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.
8:33-35 Ciclul neascultare-pedeapsã-rugãciune-eliberare se reia
9:1-6 Complotul ºi crima

9:7-21 Parabola lui Iotam

9:22-24 Cine seamãnã vânt culege furtunã…
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9:25-57 Cãderea

10:1-5 Mici judecãtori, dar mari în ochii lui Dumnezeu

Portret de antijudecãtor
Abimelec înseamnã „tatãl meu este rege”. Tatãl sãu, Ghedeon, a refuzat sã fie
rege, dar unele greºeli i-au facilitat ascensiunea lui Abimelec. Abimelec este
proclamat „rege” (9:6), nu judecãtor. El nu a eliberat pe nimeni, ci a ucis toatã
casa tatãlui sãu, cu excepþia lui Iotam, care a reuºit sã se ascundã. Abimelec
anticipeazã criza din vremea lui Samuel, când israeliþii renunþã la teocraþie ºi
cer un rege peste ei. Eºecul ruºinos al lui Abimelec, dupã doar trei ani,
demonstreazã unde se ajunge când omul, ºi nu Dumnezeu, este regele.
Scriitorul cãrþii Judecãtori demonstreazã încã o datã prin Abimelec faptul cã
eºecul nu are cauze politice sau militare, ci spirituale.

Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!
Ce putem face ca binele fãcut într-o generaþie sã nu fie uitat s-au anulat de
generaþia urmãtoare?
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Cum ar fi fost istoria familiei lui Ghedeon dacã acesta nu ar fi avut o þiitoare
la Sihem? Analizaþi impactul pãcatului nostru în viaþa generaþiei copiilor
noºtri.

Cum poate fi stãvilitã dorinþa de a stãpâni peste alþii cu orice preþ? Ce
abuzuri comit pãrinþii posesivi? Dar soþii?

Cum putem explica perioadele în care se pare cã rãul triumfã?

Ce face Dumnezeu când cei rãi îi ucid pe cei nevinovaþi?

Cum ºi când pedepseºte Dumnezeu rãul ºi pe cei rãi?

Ce diferenþã este între judecãtorii ridicaþi de Dumnezeu ºi „regele” care s-a
înãlþat singur prin mijloace pãcãtoase?

De ce un caracter integru este mai de dorit decât abilitãþile de lider?

Prin cine elibereazã Dumnezeu?
Dumnezeu lucreazã prin orice om credincios ºi smerit. În niciun caz
Dumnezeu nu elibereazã prin cineva care se înalþã pe sine însuºi cãlcând
peste cadavrele fraþilor sãi.
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Lecþia 10

IEFTA: Puterea cuvântului
Judecãtori 10:6-11:28

Iefta ilustreazã apogeul idolatriei la care a ajuns poporul lui Dumnezeu.
În acest ciclu, se spune cã israeliþii L-au pãrãsit pe Domnul ºi au slujit ºapte
zeitãþi pãgâne (10:6). Acest adulter spiritual are o extindere geograficã vastã:
atât la rãsãrit de Iordan, cât ºi la apus. Niciun detaliu nu este întâmplãtor. Iefta
este prezentat ca fiul unei prostituate, tocmai ca sã evidenþieze prostituarea
spiritualã a israeliþilor, adicã infidelitatea faþã de Iahve. Cuvântul Domnului
este uitat, totuºi în acest ciclu este accentuatã puterea cuvântului (uman).
Aceastã secþiune conþine mai multe dialoguri, discursuri, cu confruntãri
verbale ºi consecinþe. Iefta pare a fi un campion al discursului diplomatic ºi al
argumentãrii, dar ºi al pãcatelor fãcute cu gura.
Împãrþirea ºi studierea textului
Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.
10:6-16 Dialoguri între Dumnezeu ºi poporul idolatru

10:17-11:11 Dialoguri între cãpeteniile Galaadului ºi Iefta

11:12-28 Dialoguri între Iefta ºi amoniþi

31

Portret de judecãtor
IEFTA este fiul unei prostituate, iniþial renegat, dezmoºtenit, dar apoi reabilitat. Se pare cã
avea vãdite abilitãþi de lider: oratorice, organizatorice ºi militare. Se spune despre el cã era
viteaz ºi era liderul unei bande de oameni fãrã cãpãtâi. Totuºi vitejia lui Iefta este diferitã de
cea a lui Ghedeon (6:12). Ghedeon era fricos, neîncrezãtor în sine, iar pentru el fundamentul
vitejiei era Cuvântul lui Dumnezeu verificat de multe ori. Iefta era viteaz prin sine însuºi,
încrezãtor în forþele lui ºi nu cunoºtea Cuvântul Domnului. Iefta se remarcã prin ce îi iese din
gurã: argumentaþiile oratorice logice ºi juruinþele pripite, nebuneºti, care vãdesc ignoranþa lui
în ce priveºte Cuvântul Domnului.

Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!
De ce Dumnezeu nu le mai rãspunde imediat israeliþilor la rugãciunea de
eliberare?
Cum se cunoaºte o pocãinþã superficialã?
Cum ar fi trebuit sã arate o pocãinþã pe mãsura apostaziei lor?
Ce înseamnã pentru noi astãzi pocãinþa adevãratã?
Cum încearcã ºi azi creºtinii sã-L manipuleze pe Dumnezeu prin rugãciunile
lor?
De ce Dumnezeu s-a îndurat de ei doar dupã ce au scos dumnezeii strãini
din mijlocul lor?
Ce pericole sunt atunci când o nevoie realã se întâlneºte cu o ambiþie
personalã?
Cum putem preveni prin cuvinte înþelepte rãzboaie sângeroase?
De ce este periculoasã argumentaþia lui Iefta în care îl pune pe Chemoº, zeul
amonit, pe acelaºi nivel cu Iahve, Dumnezeul lui Israel (11:24)?
Ce consecinþe are ºi astãzi confuzia teologicã?
Prin cine elibereazã Dumnezeu?
Dumnezeu elibereazã prin cei care nu sunt viteji prin ei înºiºi, ci prin Duhul
Domnului; care nu se încred în cuvintele lor bine ticluite, ci se încred în
Cuvântul Domnului.
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Lecþia 11

IEFTA: Cuvântul morþii
Judecãtori 11:29-12:15

Punctul forte al lui Iefta i-a fost în acelaºi timp ºi slãbiciunea. Se
încredea în cuvintele care-i ieºeau din gurã, în puterea argumentelor lui, dar
tocmai cuvintele care i-au ieºit din gurã au adus moartea unicei lui fiice.
Necunoaºterea Legii lui Dumnezeu l-a condus la juruinþe pripite ºi nebiblice.
Confuzia dintre Iahve, care interzicea sacrificiile umane, ºi Chemoº, care
pretindea copii ca jertfã, a contribuit de asemenea la tragedia lui Iefta.
Împãrþirea ºi studierea textului
Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.
11:29-33

11:34-40

12:1-7

12:8-15
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Portret de judecãtor
IEFTA înseamnã „Dumnezeu deschide pântecele”. Iefta i s-a nãscut lui Galaad înainte ca
acesta sã aibã alþi copii. El a venit sã fie eliberator al Galaadului, dar a rãmas în istorie prin
juruinþa nechibzuitã ºi atrocitatea comisã împotriva propriei fiice (vezi obiceiul de a o plânge
pe fiica lui Iefta anual). Ignoranþa teologicã ºi ambiþia personalã i-au subminat toate calitãþile.
Rãmâne o mare dovadã a harului divin faptul cã Dumnezeu l-a însoþit ºi i-a învins pe amoniþi.
Nu doar fiica sa a murit din pricina cuvintelor sale, ci ºi câteva zeci de mii de bãrbaþi din
Efraim care nu puteau spune cuvântul „ºibolet”. Iefta a fost un om rãnit care aprovocat rãni
altora, chiar ºi moartea.

Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!
Cum putem preveni juruinþele nechibzuite ºi nebiblice?
De ce pot fi confundate aroganþa ºi ignoranþa cu credinþa?
Cum ne putem vindeca de rãnile trecutului nostru, ca sã nu ne mai conducã
prezentul?
De ce oamenii rãniþi îi rãnesc pe alþii?
Dacã uneori cuvintele noastre rãnesc sau chiar ucid, iar Cuvântul Domnului
dã viaþã, de ce continuãm sã luptãm cu vorbele noastre ucigãtoare ºi nu cu
cele ale Scripturii?
Cum poate fi rupt lanþul vicios al pãrinþilor care au avut o copilãrie
nefericitã ºi nefericesc la rândul lor copilãria propriilor copii?
Dacã Iefta ºi-a sacrificat fiica din ignoranþã teologicã, egoism ºi ambiþie
personalã, se poate spune acelaºi lucru despre avort, astãzi? De ce?
Prin cine elibereazã Dumnezeu?
Dumnezeu elibereazã prin cel care nu încearcã sã-i forþeze mâna prin
juruinþe extravagante ºi incompatibile cu caracterul ºi Cuvântul Sãu.
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