
Ghid Judecători                                                                                                          1

UN CARACTER SFÂNT, O CREDINȚĂ PRACTICĂ 

Construieşte un caracter sfânt şi practic urmând modelul
eroilor din cartea Judecători

Judecători – Ghid de studiu

Aprilie - August  
2015

Pastor Octavian Baban



Conținut
UN CARACTER SFÂNT, O CREDINȚĂ PRACTICĂ...................................1

PARTEA 1A. INTRODUCERE.................................................................4

AUTOR ŞI DATARE.....................................................................................4
CONTEXT ŞI STRUCTURĂ.............................................................................5
COMENTARIU.........................................................................................11

A. Intrarea în Canaan......................................................................12
Valorile înaintaşilor şi generaţiile viitoare...................................................12

B. Judecătorii lui Israel.....................................................................13
Vitejii inspiră noi viteji..............................................................................13
Criza modelelor de conducere..................................................................14
Ghedeon şi modelul dinastiei regale..........................................................15
Iefta şi vremea sa...................................................................................16
Samson: putere, oscilaţii şi biruinţă..........................................................18

C. Decăderea poporului....................................................................20
Onestitatea şi închinarea în derută...........................................................21
Drama unei împăcări terminate rău..........................................................23

PARTEA 2A: GHID DE STUDIU...........................................................26

APRILIE................................................................................................26
23, Jud.1: Preţuieşte principiile de viaţă ale înaintaşilor, 1:12-13 .......26
30, Jud.2:, Fereşte-te de compromisuri, 2:18-19................................27

MAI.....................................................................................................28
7, Judecători 3, Învaţă de la conducătorii cu iniţiativă, 3:9-11.............28
14, Judecători 4, Fii atent la cerinţele înalte ale slujirii, 4:8-9..............29
21, Judecători 5, Laudă-l pe Dumnezeu în victorie, 5:2-3 ..................30
28, Judecători 6, Răspunde chemării lui Dumnezeu, 6:16-18..............31

IUNIE...................................................................................................32
4, Judecători 7, Încrede-te în Domnul pentru victorie, 7:2..................32
11, Judecători 8, Dovedeşte caracter în conducere: 8:22-23...............33
18, Judecători 9, Pune dreptatea înaintea talentului: 9:56-57.............34
25, Judecători 10, Pocăieşte-te când ai căzut, 10:15-16.....................35



Ghid Judecători                                                                                                          3

IULIE...................................................................................................36
2, Jud. 11-12, Dorinţa victoriei cu orice preţ: 11:30-31, 12:1-3...........36
9, Judecători 13, Modelul familiei credincioase, 13:8-10.....................37
16, Jud. 14-15, Inima firească, 14:2-3, 15:18-20, Prov. 4:23..............38
23, Jud. 16, Restaurarea după cădere, 16:15-17, 16:28-30................39
 30, Judecători 17, Importanţa închinării în familie, 17:13..................40

AUGUST................................................................................................41
 7, Judecători 18, Capcanele închinării dublicitare, 18:18-20 ..............41
14, Judecători 19, Efectele lipsei de închinare, 19:30 ........................42
 21, Judecători 20, Efectele necredinţei, 20:12-13, Prov. 14:37 ..........43
28, Judecători 21, Efectele legămintelor greşite, 21:24-25..................44



 4                                                                                                       Ghid Judecători

Partea 1a. Introducere

Autor şi datare

Cartea nu precizează autorul, dar tradiţia iudaică afirmă că autorul a fost
Samuel.  Se  observă,  într-adevăr,  destul  de  bine,  că  autorul  este
interesat în eroii judecători dinaintea sa, precum şi de repetarea ideii că,
în acele vremuri, în Israel nu era rege şi, astfel, fiecare făcea ce voia.
Atracţia  faţă  de  regalitate,  din  dorinţa  de  asemănare  cu  celelalte
neamuri apare limpede în Israel pe timpul lui Samuel şi, de asemenea,
este urmărită cu atenţie şi în cartea Judecători prin prezentarea stilului
de conducere dinastic pe care l-au adoptat un număr destul de mare de
lideri.  Se pare că autorul  cărţii  este şi  el  regalist  şi  se potriveşte,  în
această  privinţă,  cu  preocupările  lui  Samuel,  la  care  era  evident
ataşamentul faţă de Saul şi faţă de David. 

De  asemenea,  autorul  este  foarte  interesat  de  tema  decăderii  şi
revenirilor  repetate  a  lui  Israel,  de  eroismul  judecătorilor,  dar  şi  de
lipsurile lor şi, mai ales, ale fiilor lor, aşa cum Samuel a putut observa că
a fost situaţia în cazul lui Eli, judecătorul dinaintea lui (Fineas şi Hofni),
şi, parţial, chiar şi în cazul său propriu (1 Sam. 2:12-36; 1 Sam. 8:1-3).
În concordanţă cu ceea ce ştim despre Samuel, autorul cărţii judecători
pune mare valoare pe inima omului, pe pocăinţă, şi descrie în detaliu
pedepsele  drastice  date  duşmanilor  lui  Israel  şi  ai  Domnului,  celor
asupritori şi violenţi. 

Tot în concordanţă cu imaginea lui Samuel ca autor, cartea Judecători
dă un loc deosebit portretelor de lideri femei, cu laudele, dar şi criticile
de rigoare,  şi  arată un respect  deosebit  faţă de femeile credincioase
(mama  lui  Samuel,  Ana,  a  fost  o  astfel  de  femeie  credincioasă  şi
dreaptă, care a avut mult de suferit în viaţă). 

În  final,  mai  există  un  amănunt  interesant  care  atrage  atenţia  că
autorul ar fi putut fi Samuel, cineva contemporan cu Saul şi David: în
Judecători 18:30 este amintit „Ionatan, fiul lui Gherşom, fiul lui Moise, el
şi fiii lui au fost preoţii seminţiei daniţilor până pe vremea robirii ţării”.
Textul ebraic poate fi citit, prin corecţie de copist, şi astfel: „Ionatan, fiul
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lui Gherşom, fiul lui Moise, el şi fiii lui au fost preoţii seminţiei daniţilor
până  pe  vremea  luării  în  robie  a  chivotului”  (observaţia  lui  C.F.
Houbigant, 1746). Or, o formulare similară apare în 1 Samuel 4:21-22.
Într-adevăr,  chivotul  a  fost  în  Şilo,  seminţia  lui  Dan,  din  timpul
judecătorilor până în timpul când a fost luat de filisteni şi dus în robie.
După „deportarea” filisteană a chivotului, acesta a fost suit la Ierusalim,
pe timpul lui David, şi nu s-a mai întors niciodată la Şilo (1 Samuel 4:3-
4).

Data scrierii  cărţii  ar corespunde cu perioada dintre încoronarea lui
Saul (1051 îH) şi  cea a lui  David (1004 îH), ca regi în Israel.  Durata
acoperită de istorisirea cărţii  Judecători  corespunde cu o perioadă de
350 – 400 de ani, adică, 1350 – 1100 îH, între judecătorii Otniel şi Eli.
Judecătorii lui Israel sunt prezentaţi, în general, în ordine cronologică,
dar unii ar putea să fie contemporani şi să fi trăit în zone diferite, ceea
ce ar putea duce la o comprimare a perioadei  istorice prezentate de
carte. De asemenea, pentru teologii care consideră că intrarea lui Iosua
în Canaan a avut loc mai târziu, perioada acoperită de cartea Judecători
ar putea fi 1250-1050 îH. 

Pe ansamblu, cartea aminteşte 12 judecători:  Otniel, Ehud, Şamgar,
Deborah, Ghedeon, Tola, Iair, Iefta, Ibţan, Elon, Abdon, Samson, dar
numai cinci sunt descrişi în detaliu: Otniel, Debora, Ghedeon, Iefta, şi
Samson. În legătură cu această listă însă se pot face câteva comentarii.
În cazul Deborei, ea este profeteasă şi judecă poporul într-un loc numit
„la finicul Deborei”, dar judecătorul care este şi eliberator este, de fapt,
un bărbat, anume Barac. De asemenea, Mica şi levitul anonim, par să
asigure  şi  ei  un  fel  de  conducere,  mai  din  umbră,  şi  ar  putea  fi
consideraţi, dintr-un punct de vedere, doi judecători fără voie (sau mai
degrabă,  lideri  fără voia lor,  neintenţionat  ajunşi  în  sfera deciziilor  şi
modelelor majore). 

Context şi structură

Cartea menţionează 12 judecători, dar se concentrează pe prezentarea
mai detaliată a cinci  judecători.  Având în vedere popoarele care l-au
asuprit pe Israel se pot observa şase relatări de eliberare, despre şase
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asupritori şi, corespunzător, despre şase eliberatori majori. La sfârşitul
primelor trei relatări de eliberare se spune că „ţara s-a odihnit”, dar la
următoarele trei relatări de eliberare nu se mai spune lucrul acesta1.

Istorie eliberare Asupritor Eliberator

1. 3:7-11 Cuşan-Rişahataim,
din Mesopotamia

Otniel din Juda

2. 3:12-31 Eglon, din Moab;
Filisteni

Ehud din Beniamin, 
Şamgar din Neftali?

3. 4:1-5:31 Iabin, din Canaan Debora din Efraim,
Barac din Neftali

4. 6:1-10:6 Madianiţi Ghedeon din Manase
(Abimelec, Manase)
Tola din Efraim, 
Iair din Manase

5. 10:7-12:15 Amoniţi, Filisteni Iefta din Manase,
Ibţan, din Iuda?
Elon din Zabulon,
Abdon din Efraim

6. 13:1-16:31 Filisteni Samson din Dan

Se observă că cei mai mulţi judecători au venit din Efraim şi din Manase.
Cu ocazia aceasta este mai uşor de înţeles de ce, de două ori, în timpul
lui  Ghedeon  şi  în  timpul  lui  Iefta,  seminţia  lui  Efraim  s-a  arătat
nemulţumită că nu a fost invitată în mod special la luptele de eliberare
(cu toate că, tot  din orgoliu,  ei  nu s-au grăbit  să răspundă chemării
generale la arme, atunci când au fost chemaţi prima dată). 

Cartea Judecători este în strânsă legătură cu Iosua şi cu Pentateuchul
lui Moise (cele cinci cărţi ale lui Moise) şi adesea, în manuscrisele iudaice

1 Vezi A.E.Steinmann, „The mysterious numbers of the book of Judges”, JETS
48/3 (Septembrie 2005), 491-500.
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vechi, circulau împreună, legate şi cu Ruth, în aceeaşi colecţie de cărţi
numită  Octateuch  (cele  opt  cărţi)  despre  începuturile  lui  Israel  în
Canaan. 

În general, cartea Judecători se poate împărţi în trei mari secţiuni: 

A. 1:1–2:5, Rezumatul aşezării în Canaan a lui Israel; 
B. 2:6–16:31, Judecătorii lui Israel; 
C. 17–21, Decăderea poporului, înainte de timpul regilor2.

Împărţirea lecţiilor din prezentul studiu urmează secvenţa capitolelor
cărţii Judecători, dar pune în evidenţă şi existenţa celor trei mari secţiuni
anunţate mai sus:

A. Rezumatul aşezării în Canaan:

Aprilie
Judecători 1, Preţuieşte curajul şi principiile înaintaşilor, 1:12-13 

Cuceriri şi entuziasm iniţial, semnele delăsării
1-21: Seminţiile din sud: Iuda, Caleb, Cheniţii, Simeon, Beniamin
22-29: Seminţiile centrale: Iosif (Manase, Efraim)
30-33: Seminţiile din nord: Zebulun, Aşer, Neftali.
34-35: Aşezarea lui Dan în vestul Canaanului.
36: Graniţa de sud.

Judecători 2, Fereşte-te de compromisuri, 2:18-19
 Compromisuri spirituale, economice, politice, culturale
 2:1-5, Reproşurile şi avertizările Îngerului Domnului

B. Istorisirea vieţii celor mai importanţi judecători:

Mai
Judecători 3, Învaţă de la conducătorii cu iniţiativă, 2:9-11

 Otniel, Ehud şi Şamgar: trei viteji cu resurse şi chemare

2 Vezi G.F. Moore, A critical and exegetical commentary on Judges, New York,
NY: C. Scribner's sons, 1910, xiii.
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Judecători 4, Fii atent la cerinţele înalte ale slujirii, 4:8-9
 Debora, Barac şi lupta împotriva efectelor aduse
 de crizele spirituale

Judecători 5, Laudă-l pe Dumnezeu în victorie, 5:2-3 
 Debora, Barac şi condiţiile victoriei spre gloria Domnului

Judecători 6, Fii gata să răspunzi chemării lui Dumnezeu, 6:16-18
 Ghedeon şi răspunsul lui la planul lui Dumnezeu
 Importanţa rugăciunii, meditaţiei, testelor, închinării
 Un nume nou: Ierubaal: „Apere-se Baal”, 

  sau: „Cel ce îl atacă pe Baal”.

Iunie
Judecători 7, Încrede-te în Domnul pentru victorie, 7:2 

 Ghedeon şi condiţiile unei bune pregătiri pentru acţiune
 Testele şi încurajările pentru bătălie: autocontrol, curaj, 
 încredere în Domnul

Judecători 8, Dovedeşte caracter în conducere: 8:22-23
 Ghedeon şi principiile conducătorului de caracter
 Efectele unui stil de viaţă „pe picior mare”
 Atracţia acţiunii religioase şi politice în societate
 Primejdia păgânismului: de la Ierubaal la Baal-berit...

Judecători 9, Pune dreptatea înaintea talentului: 9:56-57
 Abimelec şi fiii lui Ghedeon, sau primejdia dorinţei de mărire
 Răzbunare, ambiţie şi dictatură în mijlocul persecuţiei
 Un talent mare folosit la distrugerea fraţilor şi a poporului
 Cum se implică Dumnezeu în istorie

Judecători 10, Pocăieşte-te când ai căzut, 10:15-16
 Pocăinţa îi dă ocazia lui Dumnezeu să acţioneze iarăşi: 
 Tola şi Iair din Galaad
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Iulie
Judecători 11-12, Dorinţa victoriei cu orice preţ: 11:30-31, 12:1-3

 Iefta şi greşelile închinării influenţate de păgânism
 Caracterul orgolios şi dificil al oamenilor din Efraim
 Conducerea judecătorilor Ibţan, Elon şi Abdon.

Judecători 13, Modelul familiei credincioase, 13:8-10
 Naşterea şi creşterea lui Samson
 Respectul şi echilibrul relaţiilor soţ-soţie
 Închinarea şi ascultarea de Domnul

Judecători 14-15, Problemele inimii fireşti, 14:2-3, 15:18-20, 
Prov. 4:23

 Tinereţea, succesele şi defectele lui Samson
 Tinereţea şi sentimentele
 Tinereţea şi petrecerile
 Tinereţea şi pornirile violente
 Relaţia dintre tată şi fiu, Manoah şi Samson

Judecători 16, Restaurarea după cădere, 16:15-17, 16:28-30
 Marea decădere şi marea restaurare a lui Samson
 Încrederea falsă şi mândria
 Cedarea faţă de presiunile grupului
 Există un har special al Domnului, pentru pocăinţă

C. Decăderea poporului:

Iulie
Judecători 17, Importanţa închinării în familie,17:13

Mica şi problemele familiei, relaţii părinţi – copii
Mica şi închinarea privată, cu leviţi în schemă personală
O reformă religioasă cu probleme de sfinţenie şi cu dorinţă
de câştig

August
Judecători 18, Capcanele închinării dublicitare, 18:18-20
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Războiul seminţiei lui Dan şi „preluarea” serviciilor unui levit
Amestecarea războiului după planul Domnului, cu o
o închinare care nu respectă planul Domnului

Judecători 19, Efectele lipsei de închinare corectă, 19:30
 Decăderea familiei şi a slujitorilor spirituali
 Beniamin şi influenţa modelelor păgâne depravate:
 destrăbălare, neospitalitate, violenţă şi unitatea de clan

Judecători 20, Efectele necredinţei, 20:12-13, Prov. 14:37 
 Cele două feţe opuse ale solidarităţii: războiul pentru sfinţenie
 şi războiul pentru unitatea clanului. 
 Nevoia de sfinţenie şi de ascultare de Dumnezeu 

  Intervenţia Domnului şi implicarea omului

Judecători 21, Efectele legămintelor greşite, 21:24-25
 Distrugerea şi restaurarea seminţiei lui Beniamin
 Ascultare şi exces de zel, din necunoaştere
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Comentariu 

Cartea Judecători prezintă o mărturie despre prima perioadă petrecută
de poporul Israel în Canaan. După ce strămoşii lor fuseseră în ţară timp
de  trei  generaţii  (Avraam,  Isaac  şi  Iacov),  răspunzând  chemării  lui
Dumnezeu, iar timp de 400 de ani urmaşii lor fuseseră aserviţi în Egipt,
acum după  40  de  ani  de  rătăcit  prin  puștiul  Sinai,  poporul  a  intrat
împreună cu generaţia lui Iosua în ţara promisă. Victoria lor însă a fost
parţială, ocuparea ţării a fost parţială, şi a apărut o colaborare parţială
cu locuitorii păgâni ai ţării. 

Din păcate, şi închinarea lor şi relaţia lor cu Dumnezeu a fost parţială.
Din  uitare,  din  neglijenţă  şi  prin  împrumuturi  continue  din  lumea
păgână, prin compromisuri, viaţa israeliţilor ajunge să se asemene tot
mai  mult  cu lumea idolatră  şi  să  fie  tot  mai  departe  de Dumnezeu.
Cartea Judecători este un fel de Geneză unde, în loc să cadă Adam şi
Eva,  decade  treptat  un  popor  întreg,  după  ce  a  fost  adus  în  ţara
Canaanului, ca într-o grădină unde curge lapte şi miere. Semnele acestei
decăderi apar pe toate planurile: în viaţa personală, în familie şi în tot
poporull  ca întreg, în închinare,  în lăcomie,  în trădare,  în cruzime, în
lipsă de ospitalitate. 

Toate aceste compromisuri  sunt  amestecate cu experienţe de reală
pocăinţă, cu  reveniri ale poporului, cu juruinţe şi cu legăminte noi faţă
Dumnezeu.  Apar  însă  multe probleme  din  cauză  că,  adesea,  aceste
legăminte sunt marcate de lipsa cunoaşterii Scripturii, a Legii, şi de aici,
conţin evidenţe de credinţă vagă, insuficient informată de Biblie, aflată
sub influenţa unor învăţături şi obicieiuri păgâne, a unor intuiţii omeneşti
primitive, normale, dar necorectate de revelaţia divină din Scriptură.

Cartea Judecători este o cronică spre aducere aminte. Israeliţii uitau
mereu binefacerile Domnului  şi  se reîntorceau la idoli.  Este o carte a
modelelor vrednice de urmat. De asemenea, este o carte a avertizărilor
despre  presiunea  lumii  păgâne  şi  rezultatele  nefaste  ale  amestecului
credinţei  în  Dumnezeu  cu  obiceiurile  de  viaţă  ale  unei  lumi
necredincioase şi depravate.
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A. Intrarea în Canaan

VALORILE ÎNAINTAŞILOR ŞI GENERAŢIILE VIITOARE

Primele două capitole din  cartea Judecători  aduc în  prim-plan câteva
principii importante ale victoriei în viaţa poporului credincios. Sunt luate
în  considerare  şi  persoanele  individuale,  dar  şi  viaţa  poporului,  în
ansamblu. De aceea, cartea poate fi aplicată fără eforturi mari, deşi cu
atenţie  şi  o  contextualizare  necesară,  şi  vieţii  Bisericii  în  societatea
prezentă. 

În această situaţie, există asemănări şi deosebiri între Israel şi Biserică.
Israelul  a  intrat  în  Canaan,  Biserica  nu  are  o  ţară  sau  o  ţintă
pământească, ci una cerească. Biserica nu are de cucerit teritorii, dar are
de dat o mărturie clară şi de vestit evanghelia într-un mod curat, fără
compromis. Viaţa şi mărturia Bisericii pot fi curate şi de succes spiritual
şi pot fi trăite ca atare atât în timpuri de libertate, cât şi în timpuri de
persecuţie,  şi  pot  fi  şi  ele  afectate  de  influenţa  păgână  din  jur,  de
compromisuri,  de  oameni  cu  caractere  imature  sau  păcătoase.
Avertizările Îngerului Domnului din Judecători 2, nu pot fi aplicate direct
Bisericii, ci ele sunt clar direcţionate spre Israel. Totuşi, rămâne valabil
că şi Biserica poate trăi mai jos faţă de standardele cerute, că se poate
opri  din  misiunea  primită  sau  poate  scădea  mărturia  creştină  şi  că
Dumnezeu poate atunci,  deşi nu numai atunci,  să permită persecuţii,
încercări  sau  să  trimită  ca  urmare  a  pocăinţei  timpuri  de  înviorare
spirituală.  Dumnezeu  poate  interveni  în  istorie  în  nenumărate  feluri,
conform planului său, dar şi în conexiune cu felul în care Biserica trăieşte
la nivelul  chemării  primite.  Principiile unei vieţi  victorioase se observă
destul de clar:

1. Victoria aparţine celor ce lucrează în echipă. Atmosfera de familie, de
colaborare şi de ajutor este evidentă şi cu totul recomandabilă.
2. Grija pentru familie aduce binecuvântări.  
3. Sfinţenia va fi răsplătită şi Dumnezeu integrează în poporul său pe cei
care vor să devină credincioşi şi sunt gata să lupte lângă poporul lui
Dumnezeu.
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4. Delăsarea prezentului aduce în mod clar probleme în viitor: interesele
economice  care  acceptă  forme păgâne  de  viaţă;  obişnuinţa  cu  viaţa
imorală  a  celor  din  jur  şi  coborârea  standardelor  de  sfinţenie,  sau
pierderea motivaţiei spirituale în viaţă.
5.  Domnul  avertizează  asupra  situaţiilor  ivite,  intervine  cu  pedepse,
ţinteşte  spre  înlăturarea  neajunsurilor,  dar  se  şi  foloseşte  pentru  o
vreme de situaţiile de compromis, transformându-le într-un test, într-o
pedeapsă, într-un motiv de îndemnare la pocăinţă şi schimbare. În acest
sens,  Dumnezeu  ne  ajută  să  înţelegem  şi  caracterul  omului,  natura
păcatului,  dar  şi  câteva  elemente  care  ţin  de  caracterul  şi  natura
acţiunilor divine în istorie.

B. Judecătorii lui Israel

VITEJII INSPIRĂ NOI VITEJI

În Judecători 3 se găsesc prezentările pe scurt ale lui Otniel, Ehud şi
Şamgar. Vedem că aşezarea în Canaan a israeliţilor a fost obiectul unui
plan  foarte  bine  alcătuit  de  Dumnezeu.  Apoi,  se  observă  că
spiritualitatea se transmite,  că educaţia  în respectul  credinţei  duce la
apariţia  unor  oameni  mari  (Otniel  era  nepotul  lui  Caleb).  Istoria
funcţionării lui Otniel ca judecător este un model clasic pentru ceea ce
se întâmpla cu Israel: cădere în idolatrie, persecuţie, pocăinţă şi strigare
după ajutor, ridicarea unui eliberator, urmarea unei perioade de linişte şi
judecată (conducere) spirituală corespunzătoare. 

Mai puţin caracteristice, deşi foarte eficiente, sunt însă perioadele de
judecată conduse de Ehud şi  Şamgar.  Ei  sunt descrişi  pe scurt şi  se
remarcă prin iniţiativă, stăpânire de sine, vitejie, capacitate de a motiva
poporul la luptă (mai ales Ehud). 

Ehud este ales de Domnul şi intervine personal, fiind un tip de lider
care putea acţiona şi singur şi în fruntea celorlalţi. Este remarcabil că
Domnul  este  mereu cel  ce acţionează:  el  l-a  întărit  pe Eglon,  regele
Moabului şi l-a făcut să îl asuprească pe Israel, ca pedeapsă, şi tot el îl
ridică pe Ehud, ca eliberator al lui Israel. Ehud este un om de o vitejie
rară şi de o stăpânire de sine care l-ar fi făcut şi astăzi un excelent lider
de pluton de comando. Felul în care l-a înfrânt pe Eglon şi apoi armata
moabită este descris cu multe detalii, ca într-un film de acţiune şi nu
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toate  pasajele  sunt  uşor  de  citit.  Desigur,  s-ar  putea  pune  câteva
întrebări despre corectitudinea metodelor alese de Ehud, deşi strategia
este simplă: i-a lăsat pe Moabiţi fără lider şi apoi a fost mai uşor să îi
înfrângă în bătălie, împreună cu tot Israelul. Oricum, lumea luptelor de
eliberare de sub asupritori şi forţe de ocupaţie, nu este una simplă, nici
una care străluceşte prin gentileţe şi generozitate. Este ca şi cum am fi
în timpul lui Ştefan cel mare sau Vlad Ţepeş şi ne-am uimi de felul în
care se luptau în bătălii.

Probabil că factorul surpriză şi strălucirea planului aplicat, împreună cu
binecuvântarea Domnului, i-a impresionat pe vecinii Israelului, iar ţara a
avut odihnă timp de 80 de ani, o perioadă neobişnuit de lungă. Oare cât
de  mult  i-a  impresionat  pe  israeliţi  dacă,  totuşi,  şi  după  asemenea
eliberări, ei se întorceau mereu la idoli?

Ce se  poate observa  în  cazurile  lui  Ehud  şi  Shamgar  este  însă  un
pronunţat caracter individual al izbăvirilor. Poporul are nevoie să nu mai
depindă de eroi singulari, ci să ia decizii în ansamblu. Practic acest lucru
se va observa şi mai bine în cazul Deborei şi al lui Barac. Până în finalul
cărţii Judecători, poporul va deveni în stare să acţioneze în comunitate,
în ascultare de Domnul, deşi încă va avea multe lipsuri.

CRIZA MODELELOR DE CONDUCERE

Capitolele  4  -  5  prezintă  cu  detalii  importante  eliberarea  adusă  de
tandemul Debora - Barac. Prezenţele feminine în cartea Judecători sunt
puţine (Acsa, soţia lui Otniel; Debora, „soţia” lui Lapidot – sau „femeia
fulgerelor”;  Iael,  soţia  lui  Heber,  un chenit  – din  neamul  socrului  lui
Moise, cea care l-a ucis pe generalul Sisera; mama lui Sisera; concubina
lui Ghedeon, mama lui Abimelec, din Sihem; fata lui Iefta şi prietenele
ei; soţia lui Manoah, mama lui Samson; prima soţie a lui Samson, fata
Timneanului; prostituata din Gaza; Dalila, curtezana filisteană din valea
Sorec; mama lui Mica, din Galaad, o prostituată; concubina Levitului din
muntele lui Efraim; fetele răpite din Şilo).

Debora este numită profeteasă şi  judeca poporul într-un loc anumit,
numit „sub smochin”, dar cel chemat să se ridice ca eliberator militar şi
pe care îl ajută Dumnezeu să învingă, este Barac. Cele două capitole se
concentrează pe istorie, cap. 4, şi pe o cantare de glorie, care prezintă
ideologia profetică şi eliberatoare, cu care s-a lucrat în istorie, în cap. 5.
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Problema afirmată şi în cap. 4 şi în cap. 5, este criza conducerii  şi a
participării. Apare o lipsă critică de lideri militari bărbaţi, dar şi poporul,
în  general,  dă  dovadă  de  absenteism,  neparticipând  la  lupta  de
eliberare.  Barac  însuşi  nu  este  pregătit  să  conducă  fără  asistenţa  şi
participarea Deborei.  Pentru aceasta va câştiga o victorie fără glorie,
pentru că generalul Sisera, al regelui Iabin, a fost ucis de o femeie, Iael.
Se indică astfel că păcatul nu doar îi îndepărtează pe oameni în idolatrie,
dar strică echilibrul şi rolul femeii şi al bărbatului în familie.

GHEDEON ŞI MODELUL DINASTIEI REGALE

Ghedeon  este  omul  dintr-o  familie  importantă,  influentă,  care  nu
îndrăzneşte  să  conducă,  aşa  încât  Dumnezeu  se  străduieşte  să  îl
convingă să devină eliberatorul poporului său de sub jugul madianiţilor.
El  este  credincios,  îndrăzneţ,  cercetător  al  cuvântului  şi  un  constant
cugetător la Lege, un om principial, gata de a cere semne, dar şi gata
de a le urma atunci când i-au fost date. Semnele puse de el pentru lână
şi rouă sunt faimoase. Dumnezeu i le dă, dar se pune întrebarea dacă
este bine mereu să îi ceri lui Dumnezeu semne sau să îl crezi pe cuvânt
şi să îl urmezi când te cheamă.

El  este  în  nevoie  de a  fi  încurajat  însă,  de mai  multe  ori.  Curajul,
credinţa şi ascultarea se văd din faptul că acceptă diminuarea armatei
prin mai multe teste date de Dumnezeu şi înţelege principiul încrederii şi
auto-controlului. Ghedeon dă dovadă de o mare smerenie atunci când
refuză  să  devină  rege.  Totuşi,  el  avea  o  înclinaţie  evidentă  spre  un
comportament regal, dinastic. Avea multe soţii (vezi Deut. 17:17, să nu
ai  neveste  multe),  a  dat  roluri  de  conducere  fiilor  săi,  şi-a  folosit
autoritatea ca să ceară aurul luat ca pradă de război de la madianiţi şi să
comande un efod pentru aflarea voiei lui Dumnezeu, pe care îl pune la
Sichem, aproape de Şilo, aproape ca un afront la Cortul închinării din
Şilo. Acest comportament, asemănător cu cel al lui Aaron, mai devreme
în  istorie,  şi  cel  al  lui  Ieroboam,  regele  regatului  de  nord,  a  fost  o
capcană pentru Israel. Se poate vedea, astfel, că împăraţii au tendinţa
de  a  se  prezenta  ca  benefactori  şi  conducători  religioşi,  care  indică
poporului  calea  de  urmat.  Un  rod  al  acestei  tendinţe  a  fost  şi
comportamentul lui  Abimelec („tatăl meu este rege”),  care a avut un
nume  predestinat  pentru  ambiţii  de  conducere  dinastică.  Autorul  îşi
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rezervă un capitol întreg ca să vorbească despre această ambiţie care
măcina Israelul din interior, în timp ce ar fi fost mai bine ca evreiii să
încerce să se lupte cu duşmanul din exterior şi, în acelaşi timp, să caute
mai sârguincios ascultarea de Dumnezeu. Abimelec nu este un judecător
al lui Israel, deşi ar fi vrut să fie, el a fost doar un rege peste o regiune
mică,  peste  două  cetăţi,  şi  doar  pentru  trei  ani,  iar  pentru  această
ambiţie a fost gata să ucidă 70 de fraţi ai săi, poate mai buni decât el.
La  sfârşitul  cărţii  Judecători  poate  ar  merita  să  se  facă  o  listă  cu
problemele cu care se confrunta poporul în timp ce se depărta tot mai
mult de Dumnezeu.

IEFTA ŞI VREMEA SA

După patruzeci de ani de pace, în timpul lui Ghedeon, a urmat perioada
de război între fraţi, a regelui Abimelec (trei ani), iar apoi 23 de ani de
pace sub judecătorul Tola, din Isahar, şi încă 22 de ani de pace sub Iair
din Galaad (Iordania de azi), de cealaltă parte a Iordanului, opus faţă de
Sihem,  10:1-5  (Iair  avea  30  de  fii  care  îl  ajutau  în  administraţie,
asigurând  o  organizare  bună  şi,  în  acelaşi  timp,  forma  aceasta  de
administrare pare să sprijine ideea unei dinastii; de fapt, folosirea fiilor
în  administraţie  apare  până  târziu,  în  timpul  lui  Samuel).  Cei  doi
judecători, Tola şi Iair, asigură împreună pacea şi îndrumă poporul spre
ascultarea de Domnul pe durata unei generaţii, timp de 40 de ani.

Apoi, Israel s-a îndreptat din nou spre zeii Siriei, Sidonului, Moabului şi
ai  filistenilor,  iar Dumnezeu i-a lăsat  să ajungă vreme de 18 ani sub
jugul străin filistean şi amonit (10:7-8). Judecata Domnului este fermă,
şi numai după ce poporul dovedeşte pocăinţă deplină, practică, Domnul
le ridică un eliberator, pe Iefta.  Ei îşi recunosc vina, păcatul, şi strigă
către Dumnezeu, părăsesc idolii, îi scot din popor şi încep să îl slujească
doar pe Dumnezeu. 

Iefta este un lider cu o istorie a vieţii  aseămănătoare cu cea a lui
Abimelec, fiul lui Ghedeon, un fel de Abimelec în oglindă, anume unul
pozitiv. În vreme ce Abimelec a fost un lider frustrat, răzbunător, auto-
propus, dictator, tocmai pentru că trăise separat de fraţii săi şi a vrut să
se afirme, Iefta este un lider credincios, bun organizator, un lider viteaz,
chiar dacă a fost şi el fiul unei prostituate şi a fost alungat de fraţii săi;
de aceea, poporul îl  va chema pe el în poziţia  de conducător (critica
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socială  este  foarte  acută  în  cartea  Judecători;  se  vede  cum oamenii
devin tot  mai dispreţuitori,  mai nepăsători,  mai  gata să judece şi,  în
timp, tot mai aspri şi mai violenţi). Galaadul, regiunea de unde era Iefta,
se afla chiar în mijlocul Israelului de astăzi. 

În confruntarea cu amoniţii,  Iefta arată, surprinzător, o foarte bună
cunoaştere a istoriei Israelului, adică a primelor cinci cărţi ale lui Moise,
adică a Cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, el este un bun diplomat
şi încearcă să evite confruntare. În cele din urmă, este un bun strateg şi
şi-a organizat bine armata şi atacul aşa încât să iasă învingător. Ceea ce
n-a făcut bine este faptul că, înaintea luptei a făcut o juruinţă greşită
Domnului, promiţând să aducă jertfă pe oricine îi va ieşi cel dintâi sau
cea dintâi în întâmpinare, pe porţile cetăţii. Din nefericire, prima fiinţă
care l-a întâmpinat  la întoarcere nu a fost vreun animal  de jertfă,  ci
tocmai fiica lui necăsătorită. Este clar că i-a lipsit un sfătuitor bun, un
învăţător în ale Legii. Istoria a cunoscut-o, dar nu şi regulile jertfelor.
Despre  soarta  fetei  nu  se  spune  nimic  precis,  decât  că  a  urmat  o
perioadă de două luni de jelire, petrecute cu fetele pe munte, după care
s-a făcut voia tatălui său. Dumnezeu nu cere însă jertfe umane, doar
Fiul  său  a  fost  adus  ca  jertfă  adevărată  şi  curată,  pentru  păcatele
noastre. Faptul că un oştean viteaz şi om credincios s-a putut afla în
asemenea eroare, fără ca să îl îndrepte sau să îl ajute cineva, arată că în
timp ce continuau pocăinţa şi izbăvirea, Israel se îndepărta, treptat, tot
mai mult de cunoaşterea lui Dumnezeu.

Un mic detaliu atrage atenţia: creşterea necolaborării între seminţii şi
dezvoltarea  unor  orgolii  tot  mai  agresive.  Seminţia  lui  Efraim  mai
avusese o ceartă cu Ghedeon, că nu au fost chemaţi la luptă, deşi era
vina lor că nu au participat decât la sfârşit,  iar Ghedeon a ştiut să îi
liniştească (8:1-3).  În cazul  lui  Iefta,  conflictul  reapare într-o  situaţie
asemănătoare,  dar  merge  mult  mai  departe  şi  se  încheie  cu  o
confruntare  militară  în  timpul  căreia  mor  mulţi  Efraimiţi  (12:1-8).
Episodul cu parola rostită greşit a rămas celebru (Şibolet – Sibolet). Din
punct  de  vedere  lingvistic  întâmplarea  arată  un  detaliu  interesant:
seminţiile nu prea comunicau între ele, numai aşa se poate ajunge la
diferenţe lingvistice de tipul acesta.

Conducerea  lui  Iefta  este  urmată  de  cele  ale  trei  judecători  mai
necunoscuţi, Ibţan, Elon şi Abdon. Ibţan şi Abdon, la fel ca Ghedeon, au
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avut familii mari, şi anumite inclinaţii spre dinastie: Ibţan, în special, a
încercat să fie diplomat şi a făcut 60 de căsătorii în afara poporului: a
luat trezeci de fete din afară pentru fiii săi, şi a măritat treizeci de fete în
afară, cu băieţi din popoarele canaanite. Credeţi că a respectat cuvântul
Domnului? Ce credeţi că a dorit să facă? Să asigure alianţe politice? Să
asigure o integrare mai bună a poporului în Canaan? Există vreun pasaj
biblic care să dea altfel de sfaturi pentru israeliţi?

Abdon, la rândul său, a condus şi el într-un stil aparte: şi-a împărţit
conducerea nu numai cu cei 40 de fii, dar şi cu cei 30 de nepoţi ai săi.
Familiile conducătorilor din Israel se folosesc de extensii de neam din ce
în ce mai mult şi arată din ce în ce mai mult a dinastii regale. Poporul îşi
doreşte să aibă conducători la fel ca neamurile din jur.

SAMSON: PUTERE, OSCILAŢII ŞI BIRUINŢĂ

Samson  este  ultimul  judecător  prezentat  cu  numele  întreg  şi  cu  o
istorisire destul de detaliată a carierei. După el, mai apar două personaje
reprezentative,  Mica  şi  un  levit  anonim,  care  oferă  poporului  o
conducere de tip religios şi etic-militar, dar mai mult fără voie, decât cu
voia lor. 

Samson este omul cu viaţă fabuloasă, cu naşterea vestită de îngeri,
jurat Domnului de la naştere, cu un secret deosebit al puterii (sfinţenie
şi  păstrarea  părului  lung,  ca  la  nazirei),  cu  o  inteligenţă  şi  forţă
deosebită,  cu  atacuri  ingenioase  şi  ghicitori  complicate,  un  om care
ucide leii cu mâna goală, care distruge plutoane întregi cu o bucată de
os de maxilar,  dărâmă temple prin forţa braţelor, cară porţi  grele de
cetate în spate, aprinde holde cu vulpi legate coadă în coadă cu făclii
aprinse,  dar  a  cărui  viaţă  plină  de victorii  a  cunoscut  şi  răbufniri  de
ambiţie,  dragoste  egoistă,  pasiune  necontrolată,  cedări  incredibile,
căderi  în  păcat  şi  consecinţe  îngrozitoare,  greu  de  suportat.  A
experimentat totul, de la libertatea frumoasă a dealurilor şi stâncilor din
Israel  şi  siguranţa  puterii  lui  Dumnezeu  în  viaţa,  până  în  mizeria
lanţurilor din închisorile umede şi întunecoase ale filistenilor, şi împinsul
pietrelor uriaşe de moară, în întunericul orbirii,  în mijlocul  vacarmului
asurzitor  al  strigătelor  de  batjocură.  Din  patru  capitole,  primul  este
dedicat familiei părinţilor şi naşterii lui Samson (Jud. 13), iar celelalte trei
descriu viaţa, succesul, decăderea şi restaurarea lui Samson (14-16).
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Prezentarea lui Samson este o lecţie de istorie, un curs pentru lideri,
dar şi o explorare a importanţei familiei şi a greşelilor posibile în viaţa
unui tânăr credincios.

Familia  lui  Samson  rămâne  un  reper  de  colaborare  între  soţi,  de
respect şi comunicare, de ascultare de Domnul, de închinare. Corecţia
adusă de acest capitol la perspectivele deschise de cartea Judecători nu
este lipsită de valoare: nu doar judecătorii sunt importanţi, ci şi părinţii
lor, familia din care vin. Cu tristeţe însă, nu întotdeauna copiii sunt la
înălţimea ascultării şi credinţei în Dumnezeu a părinţilor. Capitolul 13 te
pune pe gânduri: marile realizări ale judecătorilor au în spatele lor, de
cele mai multe ori, câte o familie deosebită (excepţii par să fie Abimelec
şi  Iefta:  unul  arată  frustrările  şi  lipsurile  familiei  sale,  celălalt  le
depăşeşte).

Din păcate, viaţa lui Samson are multe din simptomele inimii fireşti, de
exemplu, o hotărâre rapidă şi superficială pentru căsătorie bazată doar
pe  aprecieri  vizuale  şi  de  moment  („ia-mi-o,  căci  îmi  place”).  Este
adevărat  că  Samson  putea  avea  mai  multe  criterii  în  vedere,  dar
avertizările părinţilor rămân: era mai bine să fi găsit o soţie între fetele
din Israel. Căsătoria este unul din testele vieţii pe care nu toţi judecătorii
din  această  perioadă  a  istoriei  lui  Israel  îl  trec  cu  bine.  Se  pare  că
Dumnezeu acceptă în privinţa aceasta un anumit  plan al lui  Samson:
faptul că el căuta un prilej de conflict cu filistenii. Acest amănunt însă
transformă căsătoria lui Samson într-o căsătorie cu nuanţe politice. Este
bine ca cineva să includă asemenea calcule în planurile de căsătorie?
Probabil că nu.

Viaţa la limita igienei şi respectării Legii este o altă problemă a tinereţii
lui  Samson. El ucide un leu şi  nu are reţineri  mai târziu să mănânce
miere din fagurii construiţi în leşul leului de albinele sălbatice. Imaginea
e amuzantă şi poate că albina sfinţeşte locul, dar experienţa rămâne sub
semnul  întrebării.  Tot  aşa,  mai  târziu,  el  ia  o  falcă  de  măgar  mort,
neuscată încă,  şi  ucide cu ea 1000 de filisteni.  Aprinderea rapidă de
mânie îi este caracteristică şi pare să îşi dispreţuiască adversarii (cf. Tit
1:7.  Căci  episcopul,  ca  econom al  lui  Dumnezeu,  trebuie  să  fie  fără
prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, etc.). Este inteligent, îi place să
vorbească în versuri, în parabole, preţuieşte societatea, dar nu respectă



 20                                                                                                       Ghid Judecători

obiceiurile şi relaţiile (pleacă de la nuntă fără explicaţie, revine mai târziu
cu pretenţii, dar fără nici un anunţ prealabil).

Cele mai mari defecte ale sale sunt însă lipsa de consultare şi jocul cu
păcatul, timp în care se consideră de neînvins. S-ar putea să fie atractiv
pentru mulţi acest joc, pentru că îţi dă impresia că ţii totul sub control şi
ştii  să te retragi la timp. Adevărul este că experimentarea repetată a
jocului cu păcatul te slăbeşte şi vine ziua când se face pasul mai departe
decât trebuie mers, dincolo de întoarcere. Acesta lucru este adevărat şi
despre  experienţele  sexuale  şi  despre  droguri,  cât  şi  despre  alte
dependenţe sau obiceiuri care îţi erodează voinţa, rezistenţa, luciditatea.

Ceea  ce  este  interesant  în  cazul  lui  Samson  este  posibilitatea  şi
realizarea restaurării. De obicei, până acum, biografiile prezentate erau
liniare, continue, în bine sau în rău, dar nu a existat ideea părerii de rău
şi a restaurării, a celei de a doua şanse. În viaţa lui Samson însă apare
întoarcerea şi binecuvântarea finală.

Samson are timp să îşi revizuiască viaţa, semnul legământului – părul
– are vreme să îşi revină; rugăciunea lui Samson arată o reîntoarcere
spre Dumnezeu; iar împingerea stâlpilor arată forţa cu care şi-a regăsit
scopul  vieţii,  menirea.  Pe măsură,  Dumnezeu îi  dă  succes,  aşa  încât
pierderile filistenilor, întâmplate la moartea lui Samson, sunt mai mari
decât cele care se pot aduna în timpul vieţii sale.

C. Decăderea poporului

Decăderea poporului s-a adâncit, iar amestecul cerinţelor Cuvântului cu
obiceiurile canaanite a ajuns tot mai extins, cu rezultate din ce în ce mai
neplăcute, de la nivelul vieţii de familie la nivelul poporului în general.
Capitolele 17-21 prezintă două situaţii reprezentative: Soluţia de înnoire
spirituală  adusă de Mica  în  viaţa  de închinare a familiei,  care a fost
deturnată  apoi  de  oamenii  din  seminţia  lui  Dan,  şi  încercarea  de
împăcarea a levitului anonim sfârşită cu o dramă dincolo de închipuirea
cea mai neagră. Secţiunea aceasta ne prezintă doi judecători fără voie:
Mica şi levitul anonim, şi două seminţii cu probleme: Dan şi Beniamin.
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ONESTITATEA ŞI ÎNCHINAREA ÎN DERUTĂ

Experienţa familiei lui Mica este neobişnuită prin două aspecte: familia
sa are probleme mari de etică  a credinţei şi  de închinare,  iar soluţia
privată pe care o găsesc ei este la limita acceptabilului (Jud. 17-18).

Mai  întâi,  trebuie  observat  contextul:  familia  lui  Mica  este  foarte
bogată şi se confruntă cu o problemă etică specifică: Mica fură de la
mama sa o sumă mare (1100 de sicli, echivalentul a 110 ani de muncă,
vezi salariul anual de 10 sicli dat levitului angajat ca preot, mai târziu).
Mica aduce banii înapoi, e adevărat, dar numai după ce îl apucă teama
atunci când auzit blestemul foarte greu al mamei sale.

Această criză îl face pe Mica să se gândească serios la două probleme:
nevoia  de  o  altfel  de  viaţă  spirituală  şi  nevoia  de  binecuvântare
materială. Se pare că şi mama sa îl înţelege, pentru că îi construieşte cu
o parte din banii returnaţi (200 de sicli din 1100), doi idoli, unul turnat şi
altul cioplit, ca să afle voia Domnului. Cei doi idoli nu sunt reprezentări
ale lui Baal, ci reprezentări ale lui Iahve, ale lui Dumnezeu, dar pot uşor
să fie confundaţi cu idolii păgâni. Ei aduc aminte de viţelul de aur al lui
Aaron, care trebuia să fie, şi el, nu o reprezentare a lui Baal, nici a lui
Apis – zeul taur egiptean, ci a puterii lui Iahve. Exod 34:17 însă spune
foarte limpede „să nu îţi faci dumnezeu turnat”.

Influenţa spiritualităţii păgâne este evidentă atât în blestemul mamei,
cât şi în soluţia de închinare adoptată. În ce priveşte aservirea faţă de
bani,  se  observă  furtul  şi  returnarea,  dar  şi  închinarea  banilor  lui
Dumnezeu, urmată de o suprinzătoare reducere a sumei închinate, de la
1100 la 200 de sicli.

Ca  să  iasă  din  această  situaţie  încurcată,  Mica  găseşte  o  soluţie
interesantă: el nu începe să se închine acestor idoli, ci invită un levit să îi
devină preot personal şi să se ocupe cu închinarea (levitul este Ionatan,
fiul  lui  Gherşom,  fiul  lui  Moise,  un nepot sau, mai  bine zis,  un stră-
strănepot al lui Moise, care accepta invitaţia şi primeşte un salariu de 10
sicili  de argint  pe an, haine, locuinţă,  precum şi alte resurse de trai;
levitul era în căutare de locuinţă şi slujbă – ceea ce arată că închinarea
la Cortul întâlnirii în Şilo era săracă şi nu foarte bine organizată; situaţia
aceasta plină de nevoi,  îl  face pe Ionatan să fie  uşor  de abordat cu
oferte de slujire de felul celei propuse de Mica). Schema de lucru pare
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să fie acceptabilă şi Mica se socoteşte fericit în final pentru că, de acum,
spune şi crede el: „Domnul îmi va face bine”, deci va fi prosper şi păzit
de rău. 

Soluţia  lui  Mica  arată  că  închinarea  la  cortul  Domnului,  la  Şilo,
împreună cu tot poporul, era părăsită, neglijată. Închinarea privată este
privită cu interes, iar leviţii acceptă angajări în slujbe de preot personal,
sau chiar şi alte ocupaţii, în diferite cetăţi. Situaţia lor nu pare una de
învidiat. În popor, închinarea la Domnul este privită ca o sursă de câştig,
în vreme ce standardele etice sunt foarte coborâte. Este adevărat că de
la Dumnezeu vin toate binecuvântările, dar o astfel de concepţie despre
închinare este foarte greşită.

A  doua  etapă  a  acestei  crize  a  închinării  în  Israel  este  legată  de
acţiunile din timpul expediţiei de cucerire întreprinse de seminţia lui Dan.
Daniţii  au plecat într-o expediţie de expansiune, ceea ce corespundea
mandatului  lăsat  de  Domnul  şi  de  Iosua  pentru  ocuparea  ţării
Canaanului. 

Mai întâi, daniţii căutau să îşi lărgească stăpânirea conform mandatului
primit  de la  Dumnezeu ca să cucerească ţara Canaanului.  Porniţi  din
mijlocul ţării, de lângă Şilo, daniţii au mers spre nord şi şi-au fixat ca
ţintă cetatea Lais, numită mai târziu, după cucerire, cetatea Dan. Daniţii
erau un neam războinic şi  viteaz,  şi  vedem că şi  judecătorul Samson
fusese din această seminţie. 

În multe privinţe ei  au acţionat  după modelul  lui  Moise şi  Iosua la
cucerirea  Canaanului:  au  trimis  cinci  spioni;  aceştia  au  cerut  sfatul
Domnului întrebându-l pe Ionatan, levitul angajat de Mica; au văzut că
ţara este foarte bună (referinţă la  ideea de ţară unde curge lapte şi
miere); s-au îndemnat la cucerirea ţării şi la ascultare de Domnul. 

Cei cinci spioni erau oameni de acţiune şi, văzând repede avantajele
de a avea în slujba lor un preot levit pe care îl pot întreba despre voia lui
Dumnezeu, îi fac o contra-propunere lui Ionatan (mai degrabă îl preiau
cu politeţe, dar în forţă, şi chiar îl  răpesc), ca să slujească un popor
întreg, nu doar o familie. Levitul  îşi ameliorează situaţia de slujire, în
sensul că părăseşte zona privată, de familie, şi se apropie mai mult de o
slujire de impact naţional, mai aproape de planurile lui  Dumnezeu cu
leviţii. În continuare însă se observă gradul lor ridicat de dependenţă de
oameni.
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Problemele apar când vedem că odată cu preotul levit, daniţii  iau şi
efodul, terafimii,  chipul cioplit şi chipul turnat (o expresie repetată de
narator de vreo 3-4 ori), ceea ce înseamnă că preiau şi formele păgâne
ale închinării din casa lui Mica. Desigur, făcând acest lucru daniţii nu au
arătat  prea  mare  discernământ  religios  (din  păcate,  nici  Ionatan,
urmaşul lui Moise nu arătat mult discernământ). În acelaşi timp, are loc
o  confruntare  dură  între  Mica  şi  daniţi:  Mica  strânge  o  poteră  să  îi
urmărească  pe hoţii  de  idoli  şi  leviţi  (şi  îi  ceartă:  „de ce mi-aţi  luat
dumnezeii şi preotul”...), dar dialogul scurt care urmează rezolvă repede
problema.  Daniţii  îl  spun  în  faţă  că  nu  îi  vor  da  nimic  înapoi  şi  îl
ameninţă cu represalii serioase („Să nu-ţi auzim glasul; căci altfel nişte
oameni amărâţi se vor arunca asupra voastră, şi te vei pierde şi pe tine
şi pe cei din casa ta”). Forţa decide slujirea şi viaţa în societate, iar un
asemenea model este unul foarte prost. 

DRAMA UNEI ÎMPĂCĂRI TERMINATE RĂU

Istoria levitului anonim şi a concubinei sale şi a dramei desprinse de aici,
devine  tocmai  prin  anonimatul  situaţiei  reprezentativă  şi  simbolică
pentru starea de decădere a lui Israel (Jud. 19-21). Oamenii au ajuns
idolatri, destrăbălaţi, dispreţuitori faţă de slujitorii Domnului (leviţii), faţă
de  aproapele  lor,  violenţi.  Se  pot  observa,  aşadar,  o  problemă  cu
slujitorii Domnului, cu concepţia despre căsătorie, cu generozitatea faţă
de străini şi ospitalitatea, cu reacţia faţă de păcat.

Slujitorii Domnului
Leviţii se află şi ei în situaţii confuze: căsătorii complicate, umblă după
servicii  ca  să  se  întreţină,  nu  sunt  cooptaţi  în  slujirea  de  la  Cortul
întâlnirii, nu sunt organizaţi cum trebuie, acceptă în slujire să folosească
tot  felul  de  idoli  şi  terafimi.  Ei,  totuşi,  exercită  un  tip  de conducere
acceptat şi ascultat de popor (Ionatan le spune danitilor să meargă la
război, levitul anonim cheamă poporul la război împotriva lui Beniamin şi
este  ascultat  rapid,  fără  comentarii),  dar  îndrumările  lor  spirituale,
precum şi exemplul lor nu este cel mai bun. De aceea, autorul începe în
19:1 spunând pentru a treia oară în cartea Judecători că în Israel nu era
împărat în vremea aceea.
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Familia
Problema  căsătoriei  şi  a  familiei  reapare  şi  aici,  ca  şi  în  cazurile  lui
Ghedeon, Iefta, Samson, Mica. Armonia famiiliei sau lipsa ei de armonie
şi  de  ascultare  de  Dumnezeu,  reprezintă  cauza  multor  probleme din
viaţa socială.

Levitul fără nume are o nevastă de rangul doi, probabil a doua soţie, o
tânără  concubină,  sau  „ţiitoare”.  Dintr-un  motiv  necunoscut,  această
soţie îl părăseşte (unii interpretează că levitul se purta dur cu ea, alţii
interpretează că a avut  loc un adulter,  şi  concubina l-a părăsit).  Din
istorisire se vede că tânăra femeie a fugit la părinţii ei, iar când levitul
vine să îi vorbească frumos şi să o aducă înapoi, ea nu vorbeşte deloc cu
el, şi se poate trage concluzia că exista o supărare destul de mare între
ei. Ea pare să fie neglijată de levit şi desconsiderată de el, dar şi de tatăl
ei,  şi  pare un personaj  de care nimeni  nu are grijă  cu adevărat.  Se
spune în text  că levitul  a avut nenumărate convorbiri  şi  petreceri  cu
socrul, dar nu se spune nimic despre convorbiri similiare şi petreceri cu
iubita lui.

În episodul găzduirii din Ghibeea, levitul ar fi trebuit să nu o dea la
voia violatorilor (gazda sa nu şi-a dat fata pe mâna lor, deşi iniţial se
arătase  pregătit  de  această  jertfă),  şi  ar  fi  trebuit  ca  în  dimineaţa
următoare să îi dea primul ajutor, nu să o pună pe măgar şi să o ducă
acasă, unde cu mult  sânge rece a trimis un mesaj  scandalos tuturor
seminţiilor sub forma unor pachete cu bucăţi din trupul mort al femeii.
Pasajul  atrage  atenţia  că  în  lumea  de  atunci  femeile  de  atunci
ajunseseră părăsite şi dispreţuite de lumea bărbaţilor.  

Ospitalitatea
Locuitorii din Ghibeea sunt foarte neospitalieri şi un străin din Canaan
care locuia temporar acolo se arată mai primitor de oaspeţi decât ei.
Sunt la fel de depravaţi ca oamenii din Gomora şi Sodoma pe timpul lui
Lot (Gen. 11:1-13). Paralelismul este evident. Cât de puternică a putut fi
influenţa canaaniţilor, dacă o cetate israelită a adoptat stilul lor de viaţă?
Cât de puternică poate fi influenţa societăţii  depravate în influenţarea
vieţii creştinilor? Vezi 1 Timotei 6:11-16, 2 Timotei 2:19-22. 

Reacţia faţă de păcat
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Poporul se îngrozeşte de cât de mult a putut să decadă şi se strânge la
luptă. Bătălia scoate în evidenţă câteva principii de seamă: 

1. Păcatul trebuie expus, izolat şi pedepsit. Solidarizarea cu răul duce la
promovarea răutăţii.

2.  Lupta  pentru  o  cauză  dreaptă  este  lăudabilă,  dar  fără  sfinţire,
rugăciune,  şi  închinare  sinceră,  fără  cerere  sinceră  pentru  ajutorul
Domnului nu va exista victorie.

3.  Lupta  binecuvântată  de  Dumnezeu  nu  te  scuteşte  de  folosirea
inteligenţei  şi  strategiei  proprii.  Dumnezeu  se  foloseşte  adesea  de
abilităţile pe care ni le-a dăruit.

4.  Este posibil să exagerezi în măsurile corective – punitive. Nimeni nu
le-a cerut israeliţilor să jure că nu-şi vor da fetele să se căsătorească cu
fraţii  lor  Beniamiţi.  Pedeapsa  nu  trebuie  să  depăşească  o  anumită
măsură  proporţională  cu  tipul,  mărimea  şi  extinderea  ofensei
(vinovăţiei). Este adevărat că Moise în Deut.7:3 şi Exod 34:15-16 (vezi şi
Ezra 9:12, Neemia 13:25), le-a cerut să nu se încuscrească cu popoarele
canaanite,  dar  extinderea  măsuriii  şi  asupra  beniamiţilor  pare un zel
exagerat.  Răul trebuia îndepărtat, dar nu toţi beniamiţii erau în situaţia
aceea decăzută.
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Partea 2a: Ghid de studiu

Aprilie

23, Judecători  1, Preţuieşte curajul şi principiile de viaţă ale
înaintaşilor, 1:12-13 

Cartea  Judecători  începe  cu  istorisirea  ultimelor  lupte  şi  victorii  ale
israeliţilor în ţara Canaan. Iată lecţiile victoriei de început a poporului:
1. Victoria aparţine celor ce lucrează în echipă. Mai întâi, se vede
ajutorul  reciproc  dat  în  luptă  între  israeliţi,  vitejia  şi  colaborarea  de
succes  dintre  oamenii  din  seminţia  lui  Iuda,  cea  mai  puternică,  şi
Simeon,  cea  mai  mică  seminţie  din  Israel.  Victoria  vine  atunci  când
există colaborare. 
2. Grija pentru familie aduce binecuvântări.Tensiunile luptei pun
în valoare şi curajul Acsei, fata lui Caleb şi soţia lui Otniel, şi grija ei
pentru existenţa familiei lărgite. 
3.  Sfinţenia  va  fi  răsplătită. Rudele  lui  Moise,  cheniţii,  urmaşii
socrului său, iau şi ei parte la cucerire şi sunt răsplătiţi, 16. Cei care se
asociază  cu  lupta  poporului  lui  Dumnezeu  au  şi  ei  parte  de
binecuvântările  victoriei  (la  fel  şi  canaaniţii  care au fost  de acord că
păcatul trebuie părăsit, vezi omul din Luz-Betel, 22-26).
4. Delăsarea prezentului aduce probleme în viitor. Din neputinţă
sau delăsare, sau din dorinţa de a exploata munca altora, ei i-au lăsat
pe unii dintre locuitorii Canaanului să locuiască în mijlocul ţării. Victoria
israeliţilor  a fost,  astfel,  numai  pe trei  sferturi  (19;  21-36).  Lipsa  de
hotărâre şi  de dedicare în viaţa de credinţă poate avea efecte grave.
Calităţile  şi  efortul  celor  ce  sunt  de  partea  dreptăţii  vor  fi  mereu
răsplătite  (colaborarea,  buna  administrare,  răsplătirea  asociaţilor,
dreptatea,  organizarea),  dar  lipsa  de perseverenţă  în  sfinţenie  aduce
mari  neajunsuri.  Cum crezi  că  se  manifestă  astăzi  compromisurile  în
viaţa celor credincioşi, în cariera lor? În câte lupte ale vieţii te-ai oprit
mai devreme decât trebuie? Mai poţi repara ceva, acum? Cum?
. 
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30, Judecători 2, Fereşte-te de compromisuri, 2:18-19

Compromisurile  observate  în  capitolul  întâi  sunt  evaluate  atent  în
capitolul doi. 
1. Compromisul aduce capcane grele. Mai întâi, Îngerul Domnului le
prezintă  legământul  iniţial  şi  îi  ceartă;  apoi,  le  spune  că  toate
compromisurile lor în cucerirea Canaanului vor deveni o capcană pentru
ei, iar Domnul nu va mai interveni ca să izgonească neamurile păgâne,
1-5. Judecată Domnului este aspră şi vine la sfârşitul unei perioade când
ei  şi-au  manifestat  pe  faţă  necredincioşia.  Plânsul  şi  jertfele  nu  pot
schimba nimic, vezi şi Esau, în Evrei 12:17.
2. Compromisul se transmite la generaţiile următoare. Apar două
etape  în  istoria  evreilor:  în  prima,  autorii  compromisurilor,  primii
cuceritori, se pocăiesc şi slujesc în continuare Domnului, luând ţara în
stăpânire, în tot timpul lui Iosua şi al vitejilor lui, 6-9. După aceea, însă,
vine noua generaţie care nu mai are memoria victoriilor din trecut, nici a
legămintelor, şi în timpul lor compromisurile cu păgânismul se agravează
(10-13). Domnul se mânie şi îi pedepseşte, aşa încât nu mai au nici o
victorie, ci devin ei prigoniţi şi asupriţi în propria ţară (14-15). 

Compromisurile  trecutului  sunt  agravate  de  generaţiile  lipsite  de
experienţă şi care îşi pierd memoria istoriei. Aici apare prima dată seria
de evenimente caracteristice poporului Israel în această perioadă a cărţii
Judecători:  neascultare  şi  idolatrie,  pedeapsă  şi  robie,  ridicarea  unui
judecător  eliberator,  o  perioadă  de  pace  urmată  iarăşi  de  cădere  în
idolatrie etc (16-19). 
3.  Compromisul  aduce  judecata Domnului. Domnul  rosteşte din
nou judecata asupra lui Israel şi le promite că nu va alunga popoarele
păgâne din Canaan, ci  le va lăsa ca pe o piatră de încercare pentru
popor, pentru fiecare generaţie (20-23), ca să se vadă dacă sunt gata
de pocăinţă şi primire a mustrării, de schimbare a vieţii şi de ascultare
de Domnul.

Această lecţie a pocăinţei are loc la o dimensiune istorică uriaşă, la
nivelul  unei  naţiuni  întregi.  Se  poate  oare  aplica  şi  la  popoarele  de
astăzi? Dar la persoane individuale? Dar în viaţa Bisericii? De câte ori îţi
permite Dumnezeu să greşeşti, te pedepseşte şi te primeşte iarăşi, dacă
te pocăieşti? Cu ce compromisuri şi victorii parţiale ne obişnuim noi?
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Mai

7, Judecători 3,  Învaţă de la conducătorii cu iniţiativă, 3:9-11

În Judecători 3 se găsesc prezentările pe scurt ale lui Otniel, Ehud şi
Şamgar. 
1.  În lume,  dar  nu  din  lume. Mai  întâi,  în  3:1-4  se  arată  planul
adaptat al lui Dumnezeu cu Israel: Dumnezeu a lăsat câteva popoare
păgâne ca să pună poporul la încercare în ce priveşte ascultarea şi ca să
educe în arta războiului tinerele generaţii. Urma ca ele să fie alungate în
timp. În Exod 23:29-30 se mai dă un motiv pentru aceste excepţii: ca să
aibă timp israeliţii să crească în număr în ţară şi să nu se înmulţească în
mod periculos animalele sălbatice. Dacă neizgonirea totală şi din prima
zi  a păgânilor  a fost  planul  lui  Dumnezeu,  unde a mai  fost  greşeala
israeliţilor (vezi 3:5-8)? Trăirea în lume a Bisericii este şi o oportunitate
şi un test: să trăieşti „în lume”, dar să nu fii „din lume”. Cum putem face
acest lucru astăzi? Ce capcane trebuie evitate de cei credincioşi?
2. Spiritualitatea familiei se transmite. Dumnezeu îl ridică pe Otniel
din Iuda, un nepot al lui Caleb (3:9-11; ce ştii despre familia lui Caleb şi
a lui Otniel? Ce a învăţat Otniel de la tatăl şi bunicul său în legătură cu
Dumnezeu şi lupta în Canaan?). Otniel a acţionat prin Duhul Sfânt şi s-a
dovedit un bun strateg militar şi un om de echipă. Armata sa eficientă l-
a învins pe împăratul din Mesopotamia (Iran şi Irak). O întrebare dificilă:
poate fi Dumnezeu de acord cu proiectele militare, de ce da, de ce nu?
3. Liderii pot fi diferiţi, importantă este credincioşia. După 40 de
ani de pace (o generaţie), Israel s-a îndepărtat iarăşi de Dumnezeu, iar
la pocăinţa lor, Dumnezeu l-a adus pe Ehud, un judecător curajos şi
solitar, dar şi un bun lider de echipă (3:12-30). Izbăvirea sa a devenit
faimoasă, iar ţara a avut pace 80 de ani (l-a judecat pe Eglon, în stil
James Bond, agentul 007, sau Zorro). Şamgar a fost, apoi, următorul
erou, mai singuratic, e drept, dar un bun model de vitejie (3:31). Ce
calităţi  au  avut  aceşti  lideri  (credincioşie,  sfinţenie,  curaj,  iniţiativă,
strategie,  comunicare bună,  spirit  de echipă, etc.)?Putem avea şi  noi
aceste calităţi?  Ce calităţi  a dovedit  Israel în relaţie cu liderii  săi? Ce
defecte? Cine este de vină că o generaţie bună a fost urmată, aşa des,
de câte o generaţie necredincioasă? 
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14, Judecători 4, Fii atent la cerinţele înalte ale slujirii, 4:8-9

Capitolul 4 este dedicat luptei conduse de judecătoarea Debora, soţia lui
Lapidot (Lapidot înseamnă „făclii” sau „fulgere”, deci s-ar putea traduce
şi „femeia luminilor” sau „femeia fulgerului”; Margaret Thatcher, fostă
prim-ministru  al  Marii  Britanii,  era  numită  „Doamna  de  fier”),  şi  de
generalul Barac. Ea este profetul, el este eliberatorul.
1. Criza spirituală erodează modelele de conducere masculină.
Criza spirituală a poporului luase o formă neobişnuită: după moartea lui
Ehud,  poporul  a  recăzut  în  idolatrie,  iar  bărbaţii  şi-au  pierdut  zelul
pentru Dumnezeu,  pentru libertate.  Poporul  are  o  judecătoare foarte
capabilă, pe Debora, dar bărbaţii răspund cu greu chemării la sfinţenie şi
la luptă. Debora îl cheamă la luptă pe Barac, din seminţia lui Neftali (fiul
lui  Iacov; de ce nu din seminţiile  războinice ale lui  Iuda, Efraim sau
Beniamin?), dar el nu dovedeşte multă putere de decizie (4:8). Debora
este nevoită să îl însoţească la război, dar îi atrage atenţia că nu aceasta
este calea gloriei şi a răsplătirii (4:9).
2.  Calitatea  conducerii  feminine  se  vede  în  încurajarea
conducerii  masculine.  Iată  câteva  observaţii  importante  din  viaţa
judecătoarei Debora:

1.  Ca  profet  şi  judecător,  Debora  este  bine  organizată,  caută
colaboratori,  îi  încurajează  şi  îi  avertizează,  îi  asistă  în  luptă.  Ea
transmite  cuvântul  Domnului  neînfricată.  Are  un  loc  aparte  pentru
judecată (finicul Deborei, un simbol specific judecăţilor ei).
2.  Ca lider-femeie,  Debora ştie să îi  solicite pe bărbaţi  la  slujire şi
conducere, şi nu le ia locul, ci îi cheamă la responsabilitate şi acţiune.
3. Barac conduce bine când este încurajat de Debora (4:6, 4:16).
4. Domnul îi dă har lui Barac (4:15), şi bineînţeles, şi Deborei.
5.  Domnul  împlineşte  profeţia  Deborei  despre  victorie,  precum  şi
avertizarea dată lui Barac (4:17-24; discutaţi acţiunea Iaelei).

Ce învăţăm despre responsabilităţile slujirii? Criza spirituală e mult mai
grea când bărbaţii  nu mai îndrăznesc să slujească. Debora e o mare
conducătoare  în  vreme  de  criză  pentru  că  ea  conduce  bine  şi  îi
încurajează şi pe alţii să slujească conform darurilor şi chemării. Ea este
un bun consilier şi psiholog. Debora şi Barac trebuie să ne motiveze la
slujire în Biserică, conform darurilor, ca bărbaţi şi femei.
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21, Judecători 5, Laudă-l pe Dumnezeu în victorie, 5:2-3 

Cântarea Deborei din Judecători 5 reprezintă o laudă adusă Domnului
împreună cu Barac şi cu întreaga echipă de lideri care a obţinut victoria.
De foarte multe ori apar cuvintele „căpetenii”,  „domnitori”,  „popor” şi
Israel, arătând că această cântare este şi o evaluare atentă a liderilor,
precum şi a poporului.
1. Felicitări pentru victorie, 1-2, 9-12, Cântarea-evaluare începe cu
felicitări  pentru liderii  care s-au implicat  în luptă şi  tema se reia mai
târziu. Debora este profet şi se trezeşte la acţiune, dar Barac ridicat de
Dumnezeu să elibereze poporul.
2. Recunoaşterea Domnului, 3-5, Numele lui Dumnezeu este lăudat
pentru intervenţia lui  în luptă,  alături  de Israel.  Cerul întreg participă
(19-22).
3. Recunoaşterea păcatelor, 6-8, O critică a stării poporului: de la
ultimul judecător încoace, Israel s-a rătăcit, a devenit idolatru, liderii nu
aveau  putere,  nimeni  nu  era  gata  de  luptă  şi  nu  vedeau  primejdia
ocupaţiei păgâne.
4.  Recunoaşterea neimplicării, 13-18,  Doar  o  parte  din  popor,  o
„rămăşiţă”, a participat la luptă. Debora trece în revistă participanţii şi
deplânge faptul că mulţi nu s-au prezentat. Au venit Efraim, Beniamin,
Manase (Makir), Isahar, Zabulon şi Neftali, ultimii fiind şi cei mai viteji.
Au fost cu inima împărţită cei din Ruben, au lipsit cei din Gad, Dan şi
Aşer, ocupaţi cu vitele şi comerţul pe mare (o paralelă la nunta fiului de
împărat, unde oaspeţii invitaţi nu vin la masă). 
5.  Evaluarea  aliaţilor, 23,  24-27.  Unii  din  aliaţii  canaaniţi  nu  l-au
ajutat pe Israel (ex. Meroz), dar alţii, ca Iael, au venit în ajutor şi au
câştigat victoria (o mustrare pentru Israel). Decăderea canaaniţilor este
exemplificată în aşteptările decăzute ale mamei lui Sisera, 28-30.

Suntem gata de pocăinţă şi de luptă împotriva păcatului, sau suntem
dezinteresaţi, fără râvnă? Preţuim liderii femeii şi liderii bărbaţi sau avem
modele erodate de păcat? Ce programe de încurajat liderii fete şi băieţi
avem în biserică? Cum ne delimităm de decăderea civilizaţiei din jurul
nostru? Mai este cineva pregătit pentru sfinţenie şi gata să se pună la
dispoziţia lui Dumnezeu, în lupta împotriva păcatului?
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28, Judecători 6, Fii gata să răspunzi chemării lui Dumnezeu,
6:16-18

Ghedeon este  chemat  să  fie  eliberatorul  poporului  său  de  sub  jugul
madianiţilor, iar exemplul experienţei lui cu Dumnezeu ne arată că el a
ştiut să asculte de Dumnezeu şi să răspundă bine chemării lui.

Experienţa păcatului duce la robie şi îi întristează pe toţi, 1-9.
La început,  poate că idolatria le părea evreilor o formă de civilizaţie.
Curând însă au ajuns să guste toate neajunsurile păcatului. Neascultarea
le-a  adus  dependenţă,  robie,  teamă,  sărăcie,  o  experienţă  tristă:
oamenii  se  refugiau  în  văgăuni,  erau  jefuiţi,  prigoniţi,  îşi  ascundeau
recoltele de frica duşmanilor care năvăleau ca lăcustele. Ghedeon însuşi
are  o  mulţime  de  întrebări  despre  soarta  evreilor  şi  lucrarea  lui
Dumnezeu (13, 15). Ce întrebări ai avea tu despre situaţia de azi a ţării?

Domnul nu se lasă fără mărturie şi explicaţii  clare, 8-10. Ca
profetul  acela  anonim  este  şi  Biblia  care  explică  tuturor  de  ce  este
omenirea în starea prezentă de faliment. Dumnezeu însă este cel care
poate izbăvi.  Crezi că mesajul profetului anonim s-ar potrivi şi pentru
lumea de azi, pentru România?

Îngerul Domnului îl cheamă pe Ghedeon şi îl încurajează, 11-
24.  Care sunt cele cinci răspunsuri încurajatoare pe care i le dă Domnul
lui Ghedeon? Ce credeţi că încearcă Domnul să îi transmită lui Ghedeon
prin asigurarea ajutorului  divin,  binecuvântarea puterii  şi  posibilităţilor
curente, prin încurajarea cu gîndul victoriei realizabile și glorioase, şi prin
acceptarea persoanei și închinării lui, prin asigurarea că a intrat într-o
stare de har („nu vei muri”). 

Ascultarea lui Ghedeon se vede în acţiunea de dărâmarea a
altarului lui Baal, 25-32. Cât de mult decăzuseră evreii și ce fel de
caracter avea familia lui Ghedeon? Ce motive credeţi că avut Dumnezeu
ca să îl aleagă şi să îl cheme pe Ghedeon? 

Duhul Sfânt îi dă putere lui Ghedeon şi acesta trece la acţiune,
33-35. De  ce  este  importantă  puterea  şi  lucrarea  Duhului  Sfânt  în
marile reforme spirituale şi sociale?

Ghedeon  şi  semnele  cu  lâna,  36-40. Ghedeon avea  nevoie  de
siguranţă şi cere două semne. De ce credeţi că Dumnezeu s-a adaptat la
cererile lui? Înseamnă că putem să îi punem orice semn Domnului? 
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Iunie

4, Judecători 7, Încrede-te în Domnul pentru victorie, 7:2 

Bătăliile Domnului se câștigă cu regulile Domnului. Ghedeon află acest
principiu de la bun început și noi învățăm împreună cu el că nu numărul
contează,  ci  calitatea.  Domnul  este  acela  care  îi  descurajează  pe
vrăjmași și îi supune. Domnul este mereu atent la detalii și, în timp ce
lasă  loc  și  pentru  priceperea  și  vitejia  oamenilor,  El  este  cel  care
dăruiește în bătălii, victoria.
  Primejdiile numerelor mari, 1-8. Psihologia obișnuită ar fi gata să
afirme  că  în  număr  stă  puterea  și  „unde-s  mulți  puterea  crește”.
Dumnezeu atrage însă atenția  asupra a două primejdii  ale numerelor
mari:  frica este molipsitoare și  anihilează puterea numerelor mari,  iar
puterea omenească supra-dimensionată nu lasă să se vadă puterea și
slava Domnului. De aceea, Domnul îl sfătuiește pe Ghedeon să îi trimită
acasă pe cei fricoși și pe cei care nu fac față efortului și nu au control de
sine  în  acțiunile  lor,  la  oboseală.  La  testul  curajului,  al  rezistenței  și
autocontrolului cad foarte mulți: mai întâi, au plecat 22,000 de luptători,
iar apoi încă 9,600. Ghedeon a rămas doar cu 300 de oameni, dar erau
oameni de elită și, în plus, știau că se încred în Domnul.
  Bunătatea Domnului și testul derutei din tabăra adversă, 9-14.
Dacă ne gândim că Dumnezeu nu abordează lucrurile în mod atent și
complex, greșim. Dumnezeu știe că Ghedeon este un bun luptător, dar
știe că are și slăbiciuni. De aceea, îi mai oferă o încurajare, discuția a doi
soldați din tabăra adversă. Aceasta arată că Dumnezeu lucrează pe mai
multe  planuri.  El  îl  încurajează pe Ghedeon în  toate  felurile  posibile.
Către Biserica sa, Isus spune: „nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl
vostru din ceruri vă dă cu plăcere împărăția”…
 Locul şi rolul iniţiativei şi curajului omului, 15-25. Ghedeon face
împărțirea finală pe plutoane,  hotărâşte acțiunea cu trâmbițe, flăcări și
urcioare care se sparg cu zgomot, dă poporului un bun slogan de bătălie
(Sabia Domnului  şi  a lui  Ghedeon;  observaţi  ordinea) și  coordonează
întreg  atacul. Totuși, Domnul este cel ce dă victoria (22) și nimeni nu
contestă lucrul acesta. 
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11, Judecători 8, Dovedeşte caracter în conducere: 8:22-23

Caracterul unui conducător îi este solicitat mereu, în toate împrejurările.
Priveşte la Ghedeon ca să vedem încercările şi deciziile lui.
Neatenţie, orgoliu şi înţelepciune. Organizarea luptei au concentrat
atenţia poporului asupra primelor atacuri şi, în toiul luptei, Ghedeon se
vede nevoit să apeleze la soldaţii din seminţia lui Efraim ca să oprească
fuga împăraţilor madianiţi. Efraimiţii au răspuns solicitării, dar l-au certat
că nu i-a chemat de la bun început. Orgoliile omeneşti se pot inflama
uşor în timpul unei lucrări mari. Neatenţia în conducere naşte probleme,
dar înţelepciunea le poate rezolva cu tact şi smerenie (7:24-8:3). Cum ai
reacţiona dacă ai fi neglijat şi tu, în mod asemănător, să soliciţi la timp
ajutorul şi expertiza cuiva: faci reproşuri la rândul tău sau ştii  să ceri
scuze şi cauţi refacerea încrederii? Cât de sensibil este orgoliul tău?
Satisfacţia şi condamnarea refuzului rău-intenţionat.  Când lupţi
împotriva păcatului poţi rămâne singur şi nimeni nu îţi  vine în ajutor.
Ghedeon avea mare nevoie de hrană pentru oşteni, dar cetăţile vecine
Sucot şi Penuel nu l-au ajutat ci, în schimb, l-au jignit (cum l-au jignit?).
Ghedeon înghite în sec, obţine victoria, iar la întoarcere îi pedepseşte pe
cei  răuvoitori.  A făcut bine Ghedeon? Exista şi  altă  soluţie? Cum am
califica  gestul  celor  din  Sucot  şi  din  Penuel  de  a-şi  părăsi  vecinii  la
nevoie şi de a-i dispreţui?
Lipsa de maturitate în credinţă şi consecinţele ei. Ghedeon a dat
dovadă de integritate când a refuzat să accepte domnia şi nu a instaurat
o dinastie. A rămas însă prins în mrejele dorinţei de a stăpâni: şi-a luat
multe neveste, ca regii orientali (vezi Deut. 17:17; fiul unei concubine
din Sihem, Abimelec, va deveni un dictator ucigaş şi un lider de război
fratricid),  a  văzut  potenţialul  politic  al  religiei  şi  vrut  să  stăpânească
poporul  construind  un efod la  Sihem,  doar  la  câţiva  km de locul  de
închinare de la Şilo, ca să întrebe voia Domnului (cu aurul luat ca prada
şi donat;  ca Aaron şi  Ieroboam, vezi Deut. 34:17). Poporul a păstrat
forma religiei, dar l-a părăsit pe Dumnezeu: au început să se închine lui
Baal Berit, un Baal „al Legământului”.

Credincioşii au nevoie de un caracter sfânt şi de o bună cunoaştere a
Scripturii, ca să îl poată lăuda pe Dumnezeu printr-o slujire înţeleaptă.
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18, Judecători 9,  Pune dreptatea înaintea talentului:  9:56-57

Abimelec şi Iotam, amândoi fii ai lui Ghedeon, devin simboluri  pentru
certurile  între  fraţi,  pentru  lipsa  de caracter  a  unor  lideri,  precum şi
pentru lipsa de recunoştinţă şi superficialitatea poporului.
1. Complotul lui Abimelec, 1-6. Abimelec („tatăl meu e rege”), este
om talentat în oratorie şi în arta militară, cu ambiţii să devină judecător,
şi  a  făcut  un  plan  murdar.  El  a  moştenit  trăsăturile  negative  ale  lui
Ghedeon.  I-a  convins  pe cei  din  Sihem şi  din  Milo,  rude  cu  el,  să-i
omoare pe ceilalţi 70 de fraţi ai săi ca să rămână numai el conducător.
Poporul a fost nerecunoscător şi nedrept faţă de familia lui Ghedeon şi l-
a ascultat Abimelec, iar acesta a ajuns împărat, pentru aproape trei ani
(Ghedeon refuzase să fie împărat). Întrebări: Ar putea fi el numit unul
din  judecătorii  lui  Israel  (vezi  11:1)?  De  ce  a  fost  poporul  atât  de
nedrept şi crud: din teamă, din partizanat? Sunt oamenii şi azi capabili
să acţioneze în mod nedrept din sete de putere? 
2. Acuzaţia, 7-21. Iotam, un fiu al lui Ghedeon care a scăpat cu viaţă,
spune o parabolă şi cere dreptate (un fel de „predică de pe munte” a lui
Iotam). Parabola lui Iotam aduce aminte de parabola lui Natan pentru
David (bogatul, vizitatorul şi mielul săracului), precum şi de parabolele
lui  Isus (nunta fiului  de împărat,  păzitorii  viei  şi  fiul  moştenitor etc.).
Răutatea trebuie mustrată cu cuvânt profetic. Răutatea îi face pe fraţi să
trăiască departe unul de celălalt (21).  Cât de important este şi astăzi
cuvântul profetic de mustrare, în societate, în biserici?
3. Pedeapsa, 22-57. Dumnezeu se implică personal, subtil dar clar, şi
face dreptate (23, precum şi 56-57). Istoria ia un curs ciudat, cu multe
trădări,  cu un complot împotriva lui Abimelec, pornit  de cineva numit
Gaal din Sihem, cetatea lui Abimelec. În timpul luptei se întâmplă exact
ce  a  spus  Iotam:  locuitorii  Sihemului  sunt  nimiciţi  de  Abimelec,  iar
Abimelec este ucis de locuitorii Sihemului (este a doua situaţie când un
militar  este  ucis  de  o  femeie,  în  Judecători).  Întrebări:  În  ce  fel
lucrează Dumnezeu în istorie? Se poate vedea şi astăzi lucrarea lui? Lasă
el  lucrurile  să  se  întâmple  de  la  sine?  Se  foloseşte  el  de  calităţile,
defectele şi  răutatea sau bunătatea oamenilor?  Ascultă el  rugăciunile
celor nedreptăţiţi? Se poate folosi el de îngeri şi de duhuri, bune sau
rele (vezi 1 Sam. 16:14, 18:10, 19:9 şi 1 Regi 22:19–23)?  
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25, Judecători 10, Pocăieşte-te când ai căzut, 10:15-16

După patruzeci de ani de pace, în timpul lui Ghedeon, a urmat perioada
de război între fraţi, a regelui Abimelec (trei ani), iar apoi 23 de ani de
pace sub judecătorul Tola, din Isahar, şi încă 22 de ani de pace sub Iair
din Galaad (Iordania de azi), de cealaltă parte a Iordanului, opus faţă de
Sihem, 10:1-5. Când Israel iarăşi  s-a întors spre zeii  Siriei,  Sidonului,
Moabului  şi  filistenilor,  Dumnezeu  i-a  lăsat  sub  jugul  filistean  şi  cel
amonit,  timp de 18 ani  (10:7-8).  Istoria  acestui  capitol,  care descrie
contextul venirii lui Iefta ca judecător şi eliberator (Jud. 11), ne pune pe
gânduri prin dialogul dintre Dumnezeu şi popor despre pocăinţă:
1.  Pocăinţa  trebuie  să  fie  clară  şi  să  ne  îndrepte  spre
Dumnezeu. Nu este suficient doar ca cineva să regrete situaţia în care
a ajuns,  sau să recunoască greutăţi suferinţei.  Şi  Iuda s-a căit  că l-a
vândut pe mântuitorul Isus, dar s-a sinucis. Pocăinţa adevărată strigă
spre  Domnul,  recunoaşte  răzvrătirea  faţă  de  Domnul  şi  idolatria.
Pocăinţa lui Israel este clară (10). Ei recunosc vina, recunosc păcatul, şi
strigă către Dumnezeu, şi aşteaptă izbăvirea. Doar atunci Dumnezeu le
răspunde.
2. Răspunsul lui Dumnezeu este o judecată fermă, însoţită de
îndurare. Întotdeauna, în caz de greşeală şi pocăinţă, Dumnezeu este
ferm şi obiectiv. El atrage atenţia asupra istoriei mântuirii şi îşi ceartă
poporul (11-14). El le arată că ar fi drept acum să meargă la idoli să
ceară ajutor şi le promite că nu va interveni. Şi, totuşi, se lasă convins
de dragostea sa şi îi va ajuta, când ei devin practici în pocăinţa lor (16).
Dumnezeu  judecă  drept  şi,  totuşi,  are  mari  rezerve  de  har.  Oare
înţelegem că fără harul său, nici pocăinţa nu ar fi îndeajuns pentru a fi
iertaţi şi ajutaţi? 
3. Adevăratul pocăit acceptă mustrarea Domnului, este un om
perseverent şi practic. Pocăinţa adevărată acceptă mustrarea şi nu se
dezamăgeşte  uşor.  La  fel  ca  fiul  pierdut,  Israel  acceptă  certarea
Domnului şi dovedeşte că pocăinţa sa nu stă doar în declaraţii, ci este
însoţită de fapte. Israel părăseşte idolii, îi scoate din mijlocul vieţii lor
publice  şi  începe  să  slujească  lui  Dumnezeu şi  doar  lui.  O  astfel  de
pocăinţă  este  ascultată  de  Dumnezeu.  Pocăinţa  lui  Israel  este
perseverentă şi practică (15-16).
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Iulie
2, Jud. 11-12, Dorinţa victoriei cu orice preţ: 11:30-31, 12:1-3

În  Judecători  11-12  apare  încă  un  caz  atipic  de  judecător.  Sub
conducerea lui Iefta Domnul dă o mare victorie, dar se vede tot mai
mult neînţelegerea adevăratei închinări faţă de Dumnezeu.
11:1-10.  Nu dispreţui  pe  cei  cu  situaţii  dificile:  Dumnezeu îi
poate  chema  la  fapte  mari.  Iefta  este  respins  de  fraţii  lui  şi  de
conducătorii regiunii Galaad şi pleacă în regiunea Tob unde devin un bun
conducător militar („plimbările” din 11:3 erau scurte atacuri militare). În
final, conducătorii îl cheamă pe el în fruntea oştirii. Iată cum ajutorul
Domnului nu înlătură căutările şi acţiunea omului (10:16). Vedem şi că
Dumnezeu dă har celor respinşi de familiile lor sau de societate (Iosif,
Moise, Iefta; găsiţi cumva şi exemple moderne?). La fel s-a întâmplat, în
mântuire, şi cu evreii şi cu Neamurile. 
11:11-33.  Importanţa  diplomaţiei  şi  importanţa  închinării
corecte.  Iefta dovedeşte multă diplomaţie şi cunoaşte bine istoria din
cărţile lui Moise (12-27; sunt aceste trăsături de dorit şi astăzi?). Este
esenţial că Duhul Domnului vine peste el (29) şi câştigă bătălia. Apare o
problemă, totuşi: Iefta vorbeşte ca şi cum Chemoş, zeul amonit, ar fi
egal cu Dumnezeu (24): credeţi că era corect? 
11:34-39. Tragedia închinării neînţelepte. Ca să se simtă mai sigur
pe victorie, Iefta a făcut o promisiune de tip păgân că va jertfi pe cineva
ca ardere de tot după victorie (29). Unde a greşit Iefta? De ce nu a fost
nimeni să îl corecteze? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre jertfe?
Cere Dumnezeu jertfe umane? Este acesta un caz de dorinţă a victoriei
cu orice preţ?
12.1-7,  Orgoliul  militar  al  lui  Efraim.  Din nou,  după Jud.  8:1-3,
oamenii  din  Efraim  sunt  orgolioşi.  Ei  provoacă  un  război,  dar  sunt
înfrânţi. În cazul acesta, luptele între fraţi arată imaturitate. Mai bună
este colaborarea decât orgoliul. Luptele între fraţi arată depărtarea de
Dumnezeu.
12.8-15. Judecătorii mici: Ibţan, Elon, Abdon. Ibţan şi Abdon, ca
şi  Ghedeon,  au avut  familii  mari,  cu inclinaţii  spre  dinastie.  Ibţan în
special  a  încercat  să  fie  diplomat  şi  a  făcut  60 de căsătorii  în  afara
poporului. Credeţi că a respectat cuvântul Domnului? Explicaţi.
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9, Judecători 13, Modelul familiei credincioase, 13:8-10

În mod special, Judecători 13 prezintă o familie deosebită, cea în care s-
a  născut  judecătorul  Samson.  Naşterea lui  Samson aduce aminte  de
naşterea lui Isaac, a lui Ioan Botezătorul şi cea a lui Isus, vestite tot de
către îngeri. În Judecători 13 familia părinţilor lui Samson poate fi un
adevărat exemplu pentru credincioşii de astăzi:
1. Fii credincios în vremuri dificile. Manoah şi soţia sa erau o familie
credincioasă Domnului într-o vreme când poporul era, din nou, departe
de  Dumnezeu.  Oare  familiile  celor  credincioşi  de  azi  îşi  pot  păstra
puritatea şi credincioşia chiar dacă tot poporul ar trăi ca păgânii?
2. Fii ascultător de cuvântul Domnului. Mai întâi, Îngerul îi apare
soţiei şi îi spune ce să facă pentru Samson ca să fie închinat Domnului
de la naştere până la moartea sa. 
3. Menţineţi relaţii soţ-soţie armonioase. Soţia îl ţine la curent pe
soţ de tot ce se întâmplă şi îl cinsteşte ca pe un adevărat cap al familiei.
Soţul cere să îi vorbească Dumnezeu şi lui, iar Dumnezeu îl ascultă. Oare
soţiile astăzi îşi respectă soţii ca lideri în familie în acelaşi fel? Oare soţii
sunt  interesaţi  ca  Dumnezeu  să  le  vorbească  şi  lor  despre  mersul
familiei, despre soţie, despre copii?
4.  Condu,  ca  soţ,  închinarea  în  familie. La  a  doua  apariţie  a
Îngerului,  Manoah aduce o  jertfă,  un miel,  şi  se  închină,  iar  Îngerul
Domnului, care nu îi spune numele său, ci doar că „este minunat”, se
urcă în flăcări, pe altar, şi dispare în focul acestuia. Din cauza numelui
său,  se  pare  că  acest  Înger  putea  fi  chiar  Fiul  lui  Dumnezeu,  Isus
Hristos,  înainte  de  întrupare.  Oare  soţii  de  astăzi  conduc  o  bună
închinare în familiile lor şi le pasă de viaţa spirituală a soţiei şi a copiilor?
5. Creşteţi copiii conform cerinţelor Domnului. Familia lui Manoah
ascultă de cerinţele Îngerului, aşa încât fătul să crească şi să se nască
aşa cum trebuie.  Ei  discută în familie  despre planul  lui  Dumnezeu şi
despre îndurarea lui Dumnezeu faţă de ei şi faţă de popor. Oare şi în
familiile moderne discuţiile despre Dumnezeu şi ascultarea de El sunt la
fel de obişnuite şi normale? Domnul îl binecuvintează pe Samson şi la
maturitate, Duhul Sfânt vine peste el. Oare soţiile şi soţii credincioşi pot
dovedi şi astăzi o ascultare de aceeaşi calitate?
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16, Jud. 14-15, Problemele inimii fireşti,  14:2-3, 15:18-20,
Prov. 4:23

Samson  cunoaşte  credinţa  părinţilor  săi  şi  o  urmează,  devenind  un
judecător  de  seamă al  lui  Israel  şi  chiar  un  erou al  credinţei  (Evrei
11:32), dar viaţa lui are porţiuni mari de trăire firească. Samson este un
model al tinereţii puternice, inteligente, dar tumultoase, nestăpânite şi
neglijente. Iată capcanele inimii fireşti, care se văd în viaţa lui Samson şi
de care ar trebui să ne ferim:
1.  Ambiţie  şi  încăpăţânare în  decizii  discutabile. Probabil  după
vreo 10-15 ani de judecatorie (vezi 15:20, 16:31), Samson, la o vârstă
matură,  a   dorit  să  se  căsătorească  (de  fapt,  căuta  un  conflict  cu
filistenii:  dar  este  aceasta  o  dragoste  sinceră,  sau motivată  politic?).
Declaraţia lui  „ia-mi-o, căci îmi place” a rămas o avertizare împotriva
motivaţiilor greşite pentru căsătorie. Ce criterii bune cunoaşteţi referitor
la  căsătorie  şi  la  alegerile  majore  ale  vieţii?  Vezi  sfatul  părinţilor  lui
(13:3).
2.  Lipsa  de  grijă  pentru  curăţie  fizică  şi  spirituală,  14:6,  9.
Samson se hrăneşte cu miere dintr-un cadavru, iar Legea interzicea să
te atingi de un trup mort sau să te hrăneşti dintr-o mortăciune (Deut.
14:21,  Num.  19:11-16.  Hag.  2:13).  De  fapt,  el  trăieşte  la  limită  în
această situaţie: s-a atins de un leu mort – nu de un om mort, şi nu s-a
hrănit cu cadavre – ci cu miere din cadavre... 
3.  Dispreţul  faţă  de  obiceiuri  şi  oameni  şi  mânierea  rapidă,
necontrolată. Pleacă de la nuntă, mânios (14.19-20). Duhul Domnului
îl ajută să-i înfrângă pe filisteni, dar lipsa de caracter rămâne. Mai târziu,
se întoarce şi iarăşi se mânie (15.1-3). Vezi Tit 1:7.
4. Vitejia şi inteligenţa îmbinate cu răzbunare (vulpile în vii). 
5. Lucrarea prin Duhul Domnului este îmbinată viaţă firească,
14:19, 15:14.  Rugăciunea şi harul de la Dumnezeu sunt îmbinate cu
răzvrătire faţă de Dumnezeu.
7. Slăbiciune faţă de insistenţele nesincere.  Exemplul cedării sub
presiune,  la  nuntă  şi  mai  târziu,  cel  al  cedării  faţă  de  Dalila,  sunt
grăitoare. Lupta celui credincios nu este doar cu adversarii din afară, ci
şi cu tendinţele inimii fireşti, slabe (Iacov 1:13-15; 1 Ioan 2:15-17).
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23, Jud. 16, Restaurarea după cădere, 16:15-17, 16:28-30

Judecători 16 este capitolul  căderii  lui  Samson, dar şi  al  restaurării.
Paşii  căderii  sunt evidenţi,  dar şi  harul lui  Dumnezeu este evident, şi
paşii restaurării: 

Paşii căderii:
1. Viaţa la limită, părăsirea sfinţeniei. Eşecul în familie, la nuntă,

şi conflictele apărute după aceea îl fac pe Samson să cadă în excese, în
loc să se apropie de Dumnezeu. Un om credincios nu trebuia să meargă
unde a mers Samson (1-3, 4). Relaţiile nepotrivite sunt uşa prin care
devii vulnerabil faţă de păcat şi atacurile celor lipsiţi de credinţă şi etică
(4-5). Jocul cu păcatul, crezând că eşti tare, te slăbeşte în continuu şi
te apropie de clipa înfrângerii răsunătoare (6-21).

2.  Domnul te părăseşte când tu îl părăseşti şi nu mai păzeşti
taina  părtăşiei  şi  sfinţeniei  (16-17,  20).  Puterea  lui  Samson  nu
depindea în primul rând de lungimea părului, deşi era un semn special
dat lui  (13:5),  ci  de ascultarea de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat  şi
nouă o chemare, semne ale legământului şi ale curăţiei şi unirii cu El
(botezul, Cina Domnului, părtăşia frăţească). Să nu le părăsim. Lipsa de
standarde etice a celor necredincioşi (lipsa temerii de Domnul)
este fenomenală (vezi Daniel 6:4 şi 12-15): dacă nu ai mărturie sfântă,
ci păcate şi compromisuri vei fi înfrânt (15-20). Acceptarea păcatului
are consecinţe severe în viaţa personală şi nu numai (20). Samson
rămâne fără vedere şi este închis. Vrăjmaşii îl batjocoresc şi tot poporul
evreu este batjocorit. Numele lui Dagon, zeul peşte căruia i se închinau
filistenii  este  slăvit,  iar  Numele  lui  Dumnezeu  este  dispreţuit  (23).
Puterea lui este folosită, în batjocură,la râşniţă.

Paşii restaurării: 
În mijlocul pedepsei şi al consecinţelor, Samson are timp să îşi revină.

Şi timpul este un har. S-ar putea descoperi implicit şi explicit următorii
paşi:  Regretul  (pocăinţa);  Smerenia;  Preţuirea  părtăşiei  cu
Dumnezeu;  Reîntoarcerea  la  rugăciune;  Reconsiderarea
chemării; Bazarea pe puterea lui Dumnezeu. 

Domnul îi dă un sfârşit glorios lui Samson cel pocăit, dar ar fi fost mult
mai bine dacă se ferea de cădere (22-31).
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  30, Judecători 17, Importanţa închinării în familie, 17:13

Decăderea poporului, în lipsa ascultării Legii (17:6), a devenit tot mai
severă. Au ajuns să amestece îngrozitor cerinţele unei vieţi sfinte, după
Cuvânt, cu obiceiurile lumii păgâne. Şi totul începe de la închinare, care
devine tot mai neclară, mai puţin curată, la limita acceptării. 
1. Motivaţii  corecte,  motivaţii  greşite,  acţiuni  corecte,  acţiuni
greşite.  Mica avea un nume frumos („Cine este ca Domnul?”). Familia
lui era foarte bogată, iar el îi fură mamei o sumă imensă de bani. Mica îi
returnează cei 1100 de sicli, dar numai de frica blestemului. Nu se vede
bine, astfel, inima de credincios. Mama lui blesteamă şi ea cu uşurinţă şi
tot aşa de uşor binecuvântează. Ea dedică Domnului aceşti banii furaţi şi
returnaţi,  dar construieşte doi idoli,  care funcţionau ca imagini ale lui
Dumnezeu şi mijloace de aflat (ghicit?) voia Domnului. Idolii costă însă
doar 21% din suma promisă lui Dumnezeu (200 talanţi) şi nu ştim ce
destinaţie a luat restul de bani (900 talanţi).
2. Oamenii  nu mai  căutau părtăşia adunării. Mica şi-a construit
propria Capelă sau Casă a Domnului. El îşi angajează un preot de neam
levitic, ca la Lege. Este interesat de relaţia cu Dumnezeu, îl respectă pe
preot şi îl plăteşte generos. Acest preot nu este însă în legătură cu cei
de la Ierusalim şi îl slujeşte pe Dumnezeu doar în casa lui Mica. Apare şi
un contrast stânjenitor între maturitatea acestui levit tânăr şi importanţa
slujbei sale. Levitul este, într-adevăr, foarte tânăr şi Mica îl tratează ca
pe unul din fiii săi, deşi zice că îl invită să le fie preot şi „tată”. Levitul
este imatur şi acceptă uşor folosirea idolilor şi oferta lui Mica, fiind în
căutare de o casă şi mijloace de trai.
3. Viaţa spirituală este privită ca o sursă de avantaje financiare.
Mica se felicită că are un nou motiv de binecuvântare şi îl priveşte pe
levitul său personal ca pe un nou şi sigur motiv de succes: „Acum, ştiu
că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta”. 

Importanţa închinării sfinte în famile este extraordinară. Cum ar trebui
împletite  citirea  Bibliei  şi  rugăciunea acasă cu  viaţa  de  închinare  din
Biserică, în comunitate? Se poate închinare fără sfinţenie? Este posibilă
închinarea fără dedicare completă faţă de Dumnezeu? Ce primejdii vin
din închinarea parţial bună, parţial rea, a lui Mica, şi îşi pot face loc şi în
viaţa credinciosului de astăzi?
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August
 7, Judecători 18, Capcanele închinării dublicitare, 18:18-20

Judecători  18:1 readuce în prim-plan observaţia din  17:6,  confuzia şi
rătăcirile  poporului  în  închinare şi  standarde etice  se  datorează lipsei
unui  împărat.  Cât  de  importantă  este  conducerea  unei  ţări  pentru
ordinea din ţară? Cât de mult sunt şi creştinii influenţaţi de lipsa unei
conduceri  drepte?  Închinarea  dublicitară  din  capitolul  18  continuă
problemele din Judecători 17, legate de Capela şi levitul lui Mica.

Mai întâi, daniţii căutau să îşi lărgească stăpânirea conform mandatului
primit  de la  Dumnezeu ca să cucerească ţara Canaanului.  Porniţi  din
mijlocul ţării, de lângă Şilo, daniţii au mers spre nord şi şi-au fixat ca
ţintă  cetatea Lais,  numită  mai  târziu,  după cucerire,  cetatea Dan (şi
Samson era din seminţia lui Dan). În multe privinţe au acţionat ca la
carte:  s-au  încurajat  cu  cuvintele  Scripturii,  au  plecat  hotărâţi,  au
întrebat  pe levitul  din  casa lui  Mica despre voia Domnului,  au trimis
iscoade înainte,  au primit  raportul,  au hotărât incursiunea, au cucerit
cetatea. Până aici, misiune îndeplinită. Ce nu au făcut bine? 
1.  Limbajul  şi  teologia. Ei  întreabă  pe  Dumnezeu  dacă  vor  avea
„noroc”: puteau să îl întrebe şi altfel sau să îl roage să le dea victoria. Ce
limbaj şi ce teologie avem noi în închinare?
2. Lipsa de onestitate. Pun la cale „preluarea” levitului şi a idolilor şi
instrumentelor de închinare care erau proprietatea lui Mica. Nu a fost
bine că au preluat idolii cuiva, nici că i-au luat angajatul şi proprietatea.
Nici levitul nu a dovedit prea multă onestitate.
3. Invidia şi ameninţările. Au ştiut cum să îl convingă pe levit (e mai
bine  să  slujeşti  o  seminţie,  decât  o  familie),  dar  au  fost  aspri  şi
ameninţători cu echipa de „recuperatori” a lui Mica (ameninţare pe faţă,
greu de împăcat cu ideea de închinare).
4. Continuarea unor greşeli tradiţionale. Idolii preluaţi de la Mica
au fost  puşi  la  loc  de  cinste  în  cetatea  Şilo,  într-o  nouă  Casă  a  lui
Dumnezeu, rămânând un fel  de capcană pentru închinarea lui  Israel.
Aflăm că levitul  era Ionatan, fiu al lui  Gherşom, fiul  lui Moise: adică,
trebuie  să  fim  atenţi  în  transmiterea  principiilor  biblice,  altfel,  peste
generaţii, se pierde etosul şi seriozitatea ascultării de Dumnezeu. 
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14, Judecători 19, Efectele lipsei de închinare, 19:30

Adânca decădere a lui  Israel,  la distanţă doar de câteva generaţii  de
Moise şi Iosua, s-a instalat din cauza lipsei de închinare personală şi în
comunitate,  din  cauza  necunoaşterii  lui  Dumnezeu  şi  a  Cuvântului
revelat, din cauza neascultării de Dumnezeu şi din cauza acceptării de
de  obiceiurilor  lumeşti  şi  depravate.  Oamenii  au  ajuns  idolatri,
destrăbălaţi,  dispreţuitori  faţă  de  slujitorii  Domnului  (leviţii),  faţă  de
aproapele lor, violenţi. Situaţia se aseamănă cu cea din 2 Timotei 3:1-7.
De aceea, în 19:1 se spune a treia oară că nu era împărat în Israel. 
1. Căsătoria. Un levit,  în loc să fie căsătorit,  are o „ţiitoare” (semi-
soţie, semi-concubină) care fuge de acasă. Aşadar, nici levitul nu era la
înălţimea dorită (cum trebuia să fie?). Soţul se duce să o caute la socri;
aici relaţiile cu socrul par mult mai bune decât cele cu soţia. E corect?
2. Ospitalitatea. Levitul  evită să rămână noaptea în oraşul canaanit
Iebus şi alege Ghibeea, o cetate beniamită. Aici nimeni nu le vorbeşte,
doar  un  bătrân  străin  de  cetate,  un  canaanit  din  zona  muntelui  lui
Efraim,  le  oferă  găzduire  şi  hrană.  Beniaminiţii  se  dovedesc  reci,
neospitalieri, duri. Cum au ajuns aşa? Care erau cerinţele Legii?
3. Depravarea. Beniamiţii se dovedesc la fel de depravaţi ca locuitorii
din Gomora şi Sodoma (Gen. 11:1-13). Un grup violent îi atacă noaptea
pe  străini  şi  doresc  să  îşi  bată  joc  de  bărbaţii  musafiri.  Gazda  evită
relaţiile homosexuale, dar soluţia este dificilă şi discutabilă, neconformă
cu Scriptura: concubina levitului ajunge pradă unui viol colectiv. Se vede
necunoaşterea Legii lui Dumnezeu, discriminarea împotriva străinilor şi
femeilor (cf. Deut. 14:27; 28-29; Ezechiel 22:7). 
4.  Violenţa. Violenţa celor  depravaţi  duce la  moartea femeii  şi  este
urmată de un protest extrem de violent, şi el, deşi cu efect, al levitului:
acesta trimite 12 pachete cu parţi din cadavrul femeii, ca să îi cheme pe
evrei la luptă (vezi şi pe Saul, când cheamă la război, 1 Sam. 11:7, dar
acolo Saul şi-a sacrificat boii).

Cum de au ajuns israeliţii  atât  de jos?  Există aceste primejdii  şi  în
societatea modernă? Cum să le evităm? Să cerem curăţie, sfinţenie şi
veghere de la Domnul. Ce atitudine avem faţă de slujitorii  cuvântului,
faţă de străini, faţă de femei, văduve, copii, grupuri minoritare? Cât de
ospitalieri suntem? Cât de drepţi şi atenţi suntem cu ceilalţi?
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21, Judecători 20,  Efectele necredinţei, 20:12-13, Prov. 14:37 

Păcatul are consecinţe grave, creează conflicte, rupturi, aduce pedeapsă
şi durere. De asemenea, te umple de mândrie, îţi fură simţul realităţii, te
face  să  te  crezi  invincibil,  dar  la  sfârşit  simţi  adevăratul  gust  al
dezastrului, al morţii, al nimicirii. 
1. O teocraţie în tensiune (1-11).  Poporul se adună ca să asculte
plângerea levitului.  Adunarea s-a strâns înaintea Domnului,  în deplină
unitate şi gata de acţiune. Ce bine ar fi ca, şi astăzi,  bisericile să fie
foarte clare şi hotărâte împotriva păcatului, a nedreptăţii, a mişeliei.
3. Solidarizarea (12-13). Este nedrept şi grav să te solidarizezi cu
păcatul. Dragostea pentru cei păcătoşi este una, tolerarea păcatului este
alta.  Solidaritatea  de  neam  a  fost  prost  înţeleasă  de  beniamiţi.
Solidaritatea este necesară la bine, nu la rău. La minte oameni mari, iar
la rău, fiţi copii (1 Cor. 14:20; şi în Corint a existat un fel de laudă sau
solidarizare cu păcatul,  vezi  1 Cor.  5:1-7).  Israeliţii  erau uniţi  pentru
sfinţenie şi dumnezeu, beniamiţii s-au unit în jurul păcatului şi unităţii de
neam.
4. Judecăţile Domnului şi perseverenţa în cinste (14-28). În mod
neaşteptat, israeliţii sunt sever înfrânţi de beniamiţi păcătoşi, dar viteji.
Se  pare  că  Domnul  vrea  să  îşi  cureţe  poporul  mai  întâi,  să  vină  la
închinare  cum  trebuie.  În  prima  zi,  26,000  de  beniamiţi  au  înfrânt
400,000 de israeliţi şi au ucis 22,000 de militari. În a doua zi, israeliţii
sunt iar înfrânţi şi mor 18,000 de militari. Poporul plânge iar, se roagă,
aduce arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Victoria nu vine doar dacă ai
dreptate, trebuie smerenie, sfinţire, jertfă, pregătire bună.
5. Ajutorul divin şi priceperea omenească (29-48).  După ce se
face  curăţirea  poporului,  Domnul  dă  victoria  („voi  nu  v-aţi  împotrivit
până la sânge împotriva păcatului”, Evrei 11:4-5...). Binecuvântarea şi
promisiunea Domnului nu înlătură nevoia de planificare omenească, de
strategie,  de  prevedere,  de  organizare.  De  asemenea,  se  vede  cum
mândria beniamiţilor îi conduce la înfrângere. Acum, din Israel mor doar
30 de militari, din Beniamin mor 25 de mii de militari.

Cum ne  luptăm noi  împotriva  păcatului?  Ne  sfinţim  pe  noi  înşine?
Avem  unitate  înaintea  Domnului,  curată?  Există  cumva  şi  altfel  de
unitate între cei credincioşi – de clan, de interese, de familie, de grup?
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28, Judecători 21, Efectele legămintelor greşite, 21:24-25

Aici se încheie cartea şi, în acelaşi timp, drumul coborârii lui Israel pe
panta neascultării de Dumnezeu. Finalul repetă, pentru a patra oară în
carte că „pe vremea aceea nu era împărat în Israel” (21:25). Apar şi
semnele unei treziri a poporului către Dumnezeu şi ca popor. 
1.  Tristeţea  distrugerii  unei  naţiuni  şi  timpul  iertării. Poporul
plânge nimicirea beniamiţilor: rămăseseră numai 600 de bărbaţi refugiaţi
la Stânca lui Rimon (20:27) şi un număr mic de fugari prin cetăţile din
jur. Se simte o părere de rău ca în 2 Corinteni 2:1-11. Se face simţită
pocăinţa celor greşiţi şi se vede primejdia prăbuşirii cuiva „din prea mare
întristare”.  Conform 2 Corinteni  care este  capcana unei  pedepse mai
mari decât trebuie? Care este scopul disciplinei în Biserică?
2.  Problema  legămintelor  greşite. Israel  s-a  unit  ca  să  apere
sfinţenia şi să pedepsească ticăloşia, dar s-a trezit că face promisiuni
greşite de tipul celei cu fiica lui Iefta. Au promis că nu-şi vor da fetele în
căsătorie beniamiţilor, ca şi cum ar fi canaaniţi (Deut.7:3 şi Exod 34:15-
16, Ezra 9:12, Neemia 13:25), dar era bun jurământul acesta?  
3. Măsuri cu probleme: pedepse cu moartea şi fetele, ca pradă
de război. Pentru ieşirea din acest impas sunt se ia hotărârea pedepsirii
celor din cetatea Iabes din Galaad, aliaţi care nu participaseră la lupta
împotriva lui Beniamin, iar fetele lor necăsătorite sunt date beniamiţilor
(400). Pentru restul (200), beniamiţii sunt sfătuiţi să fure din fetele celor
din  cetatea  Şilo,  nişte  canaaniţi  invinşi  şi  deveniţi  apoi  aliaţi.  Soluţia
aminteşte de războiul sabinelor (Tit Liviu, Istoria, 1.9; 753 îH; de fapt, e
posibil ca romanii să o fi copiat de la evrei, pentru că Judecători 21 se
întâmplă undeva în 1100 îH). Ca justificare, israeliţii vor spune celor din
Şilo că, oricum, ar fi trebuit de mult să le ia nişte pradă de război, când
i-au învins, aşa că le vor lua acum fetele (este un fel de abuz)... Aceste
măsuri  par  să  rezolve  problema  beniamiţilor,  dar  juruinţele  greşite
conduc la probleme noi şi la noi măsuri greşite. Este limpede că poporul
are nevoie de maturitate spirituală şi  de o conducere fermă. Ai făcut
vreodată  un  jurământ,  o  promisiune  nepotrivită,  din  dorinţă  de
răzbunare (nu am să mai vorbesc niciodată cu ei, să nu-i mai văd etc.)?
Să cerem Domnului înţelepciune în toate vorbele şi măsurile pe care le
luăm.
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