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2d) Capitolul 10 
 
Tola �i Iair 
 
Introducere 
 
   Timpul scurt de domnie al lui Abimelec a dat na�tere la mult� istorie. Acum vin doi judec�tori, 
despre care se relateaz� pu�in, dar care au judecat mult timp. Împreun� au judecat exact 45 de 
ani. Ei reprezint� opusul lui Abimelec �i sunt o corectur� a regimului lui, sau un mijloc de 
vindecare al acestuia. S-a spus deseori: ferice de poporul care nu are nicio istorie, c�ci istoria 
este deseori o istorie a p�catului, a triste�ii �i suferin�ei. Este istoria lui „Abimelec”, care ocup� 
un capitol lung în Biblie. 
   Abimelec a pr�bu�it �ara în haos �i a�a a l�sat-o în urma lui. Tot a�a �i o Adunare local� poate 
s� devin� pustiit� prin „administrarea proast�” a supraveghetorilor. Atunci trebuie s� vin� un 
b�rbat ca Tola, care poate s� se a�eze în sp�rtur� pentru popor. Este nevoie de astfel de „fra�i 
Tola” �i „fra�i Iair”. Vom vedea în continuare, ce reprezint� ei. Nu citim despre fapte mari ale 
celor doi judec�tori. Sigurul lucru, pe care ei l-au f�cut, a fost p�strarea p�cii în poporul lui 
Dumnezeu. Dup� abuzul de putere al lui Abimelec, aceasta trebuie s� fi fost o u�urare pentru 
popor. 
 
Tola – versetele 1-2 
 
   Nu �tim multe despre acest judec�tor, dar probabil vom putea înv��a ceva din în�elesul numelui 
lui. Tola înseamn� „un vierme”. Aici este cuprins� o diferen�� mare fa�� de Abimelec. Viermele 
vorbe�te despre micime, �i st� fa�� în fa�� cu omul care s-a în�l�at singur. Tola este »fiul lui 

Pua«, �i aceasta înseamn� „exprimare, vorbire”, »fiul lui Dodo«, ceea ce înseamn� „preaiubitul 
lui, cel care apar�ine dragostei”. Aici putem observa, c� totul î�i are originea în dragoste. 
Con�tien�a dragostei divine este izvorul din care curg toate. Urmarea acestui fapt este, c� acela, 
care este con�tient, c� este subiectul acestei dragoste, va vorbi despre aceasta (Pua) �i va avea o 
atitudine smerit� (Tola). Acesta este r�spunsul la ceea ce sunt �i fac oameni ca Abimelec; �i 
rezultatul este salvarea lui Israel. 
   Tola vorbe�te despre Acela care a revelat cu des�vâr�ire felul de gândire smerit �i a salvat pe 
poporul S�u. Domnul Isus spune profetic în Psalmul 22,7: »Eu îns� sunt vierme, nu om.« 
Aceasta a fost atitudinea Lui �i comportarea Lui fa�� de toat� mândria conduc�torilor religio�i ai 
lui Israel �i n�zuin�a lor dup� propria onoare. 
   Tola a locuit în �amir, care, printre altele, înseamn� „diamant”. Acest nume vorbe�te pe de o 
parte despre str�lucire �i lumin�, �i pe de alt� parte despre duritate, putere �i neschimbabilitate. 
Tot a�a este �i la felul de gândire smerit�. Ea este plin� de str�lucire �i putere de atrac�ie pentru 
acela care are un ochi pentru ea �i nicio jignire sau dispre�uire nu va putea s� dea na�tere la o 
schimbare al acestui fel de gândire. 
   Tola este îngropat acolo unde a tr�it. În privin�a aceasta vreau s� remarc, c� via�a sa a fost o 
via�� consecvent�, f�r� abateri de la principiile, care s-au v�zut în ea. Moartea lui nu a dus la 
schimbarea principiilor, pe care el le-a ap�rat pân� la extrem. 
 
Iair – versetele 3-5 
 
   Urma�ul lui Tola a fost Iair. Numele lui înseamn� „cel care lumineaz�”. El pare s� fie unul, 
care r�spânde�te lumin� în jurul lui, lumina divin�. Dac� leg�m numele lui de numele lui Tola, 
atunci putem spune, c� felul de gândire al „viermelui” conduce la priceperea, care poate fi dat� 
mai departe. Despre aceast� dare mai departe vorbe�te numele Galaad, care înseamn� „martor”. 
În via�a lui Iair devine vizibil� l�rgirea spa�iului de via��. El a avut mai întâi 23 de cet��i (vezi 
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Numeri 32,41; 2 Cronici 2,22); în aceste versete se vorbe�te despre 30 de cet��i. Vedem de 
asemenea, c� prin cei 30 de fii este r�spândit� lumina tat�lui lor. Aceasta este exprimat� prin 
în�elesul numelui Havot-Iair. Acest nume este tradus prin „satele corturilor lui Iair”, dar textual 
înseamn� �i „via�a lui Iair”. Acolo, unde locuiau fiii lui Iair, se ar�ta lumina, care str�lucea din 
via�a lui Iair. A�a s-a r�spândit lumina. M�garii, pe care ei c�l�reau, sunt un simbol al succesului 
�i al unui regim în pace. Domnul Isus a c�l�torit pe un m�gar spre Ierusalim. 
   Fiii lui Iair erau regen�i, dar� f�r� preten�ii de conducere. Ei erau conduc�tori în practic�. 
Fiecare din ei avea micul lui cerc propriu (satul), pentru care erau r�spunz�tori. În acela�i fel, 
fiecare credincios are micul lui cer propriu, acesta este locul lui în Adunare, este locul lui în 
lume, în societate. A�a cum cet��ile, în care locuiau fiii, erau reproduceri ale cet��ii tat�lui lor, tot 
a�a credincio�ii au dreptul s� lase s� str�luceasc� lumina lui Dumnezeu în via�a lor. Credincio�ii 
sunt acum lumina lumii. Ei au voie s� fie în via�a lor „reproduceri” ale lui Hristos, care este 
Lumina lumii (Ioan 8,12). Este vorba de 30 de fii. Num�rul 30 se împarte în 10 x 3. Zece este 
num�rul responsabilit��ii (cele zece porunci); trei este num�rul revela�iei depline (Trinitatea 
revelat� în Hristos). 
   Eu cred, c� aici avem �i o referire la Împ�r��ia de o mie de ani a p�cii. Atunci Hristos va 
guverna, atunci to�i credincio�ii vor lua parte la guvernarea Lui, �i fiecare, potrivit cu 
credincio�ia lui în timpul absen�ei lui Hristos, va primi autoritate asupra unui num�r de cet��i. 
Citim aceasta în evanghelia Luca 19,11-27. În acest timp Hristos va fi ca »Soarele neprih�nirii« 
(Maleahi 4,2) �i va ap�rea ca adev�ratul Iair, Cel care lumineaz�. Atunci El va fi v�zut în slav�. 
Aceast� slav� I-o va da Dumnezeu, deoarece El mai întâi S-a smerit a�a de mult �i a devenit un 
»vierme«, care ne-a fost prezentat simbolic în Tola. 
   „Viermele” �i „soarele” îi reg�sim în lep�darea (viermele) �i în glorificarea (soarele) lui 
Hristos. Ambele sunt descrise minunat în epistola c�tre Filipeni 2,5-11. 
   Iair a fost îngropat în Camon, aceasta înseamn� „înviere”, „via�� din mor�i”. 
 
O nou� abatere – versetele 6-9 
 
   Dup� ce a murit Iair, Israeli�ii au f�cut iar��i primii pa�i în „facerea r�ului, robiei �i strig�telor 
c�tre Domnul”, prin care odinioar� atâta nenorocire a venit peste ei. Ei n-au înv��at nimic din 
aceasta. Oferim noi ca cre�tin un tablou mai bun? 
   Pentru a �asea oar� se spune c� Israel a f�cut »ce era r�u în ochii Domnului«. Niciodat� mai 
înainte nu am v�zut atâ�ia idoli uni�i în Israel. �apte din ei sunt numi�i, pentru a ar�ta caracterul 
complet, cu care israeli�ii s-au dedicat lor. 
   �ara era plin� de idoli. Este loc pentru tot felul de idoli fal�i, numai pentru Dumnezeul 
adev�rat nu este loc. Dumnezeul cel viu este înlocuit cu idolii mor�i. Idolii nu sunt ad�uga�i, ci ei 
iau locul lui Dumnezeu. Dumnezeu las� poporul în seama lui însu�i, ca s� simt� jugul, pe care ei 
l-au luat de bun� voie asupra lor, prin aceea c� au slujit idolilor. Când dispare sim�ul pentru 
autoritatea lui Dumnezeu asupra sufletului �i aceast� autoritate este permis� altor lucruri, 
idolilor, Dumnezeu este nevoit s� ne lase s� sim�im autoritatea acestor lucruri. Pentru a face pe 
israeli�i con�tien�i de rela�iile în care au intrat �i cui s-au încredin�at ei, El îi pred� puterii 
filistenilor �i amoni�ilor. 
 
Amoni�ii 
 
   În istoria care urmeaz� acum, amoni�ii trec în mod deosebit pe prim plan. Ei se afl� pe partea 
cealalt� a Iordanului �i atac� acolo. Ei traverseaz� Iordanul, ca s� fac� r�zboi �i în �ar�. Moab �i 
Amon sunt fra�i vitregi, n�scu�i din tat�l lor Lot cu cele dou� fete ale lui. Pe linia lui Lot sunt 
înrudi�i cu poporul Israel. Pe Moab l-am întâlnit deja în capitolul 3; scurt l-am întâlnit �i pe 
Amon acolo. Aici apar ca du�manul pe care Dumnezeu îl folose�te pentru pedepsirea poporului 
S�u. A�a cum am remarcat deja în capitolul 3, numele Amon înseamn� „independent”. 
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   Amon se va dovedi în capitolul urm�tor ca unul, care se comport� cu lucrurile lui Dumnezeu �i 
lucrurile poporului S�u într-un mod propriu. El d� o explica�ie proprie, independent�, la prima 
vedere logic�, prin care î�i revendic� dreptul asupra ��rii, pe care Israel a luat-o în posesiune. De 
aceea eu cred, c� în amoni�i noi vedem un tablou al min�ii cre�tinului cu numele, care gânde�te la 
lucrurile lui Dumnezeu �i ajunge la alt� concluzie, decât aceea pe care Dumnezeu o prezint� în 
Cuvântul S�u. În Amon este prezentat pericolul ra�ionalismului, al religiei care are ca punct de 
plecare mintea. Acolo unde du�manul acesta câ�tig� suprema�ia în poporul lui Dumnezeu, 
poporul va fi jefuit de cântarea sa de laud� (Iuda), de puterea sa (Beniamin) �i de road� (Efraim) 
(versetul 9). 
 
Încercarea autenticit��ii m�rturisirii – versetele 10-16 
 
   Ap�sarea asupra lui Israel devine grea. Atunci poporul strig� c�tre Domnul �i î�i recunoa�te 
gre�eala. Dar cum reac�ioneaz� Domnul? El le aduce aminte de izb�virile de odinioar�, pe care 
El li le-a dat, �i cum s-au comportat ei cu ele. Ei L-au p�r�sit dup� fiecare izb�vire �i au început 
iar��i s� slujeasc� idolilor. Acum s� roage pe ace�ti idoli, ca s�-i izb�veasc�!  
   Aceast� comportare a lui Dumnezeu nu gre�e�te rezultatul. Poporul în�elege, c� numai 
m�rturisirea nu este suficient�. Idolii trebuie îndep�rta�i. M� gândesc la Iacov. În Geneza 35,1-5 
citim, c� el a zis casei lui �i tuturor celor care erau în cas� s� îndep�rteze idolii. Iacov era 
împreun� cu casa sa pe drumul spre Betel. Acolo va întâlni pe Dumnezeu. El în�elege, c� via�a cu 
Dumnezeu �i p�strarea idolilor nu se potrivesc. Atât Iacov, atunci, cât �i poporul, acum, au 
în�eles, c� îndep�rtarea lucrurilor gre�ite este piatra de încercare a adev�ratei c�in�e. 
   Cu ce Dumnezeu avem noi a face? Care sunt lucrurile care ne abat de la Dumnezeu? Pentru 
fiecare poate fi altceva. Vreau s� numesc un lucru, care pentru mine a fost un idol �i despre care 
�tiu, c� pentru mul�i mai este un idol. Noi trebuie s� ne întreb�m singuri, dac� acesta este valabil 
�i pentru noi. Dac� acestui idol i se dedic� mult timp �i mari interese, atunci se pierd multe ocazii 
bune pentru a cunoa�te mai bine pe Domnul Isus �i a-I sluji într-o lume, care se gr�be�te spre 
judecat�. Influen�a acestui idol asupra gândirii �i comport�rii unui cre�tin este enorm�. Putem s� 
d�ruim mult timp aten�ia noastr� acestui idol, f�r� ca s� aib� loc urm�ri pentru felul cum noi 
privim lucrurile din jurul nostru. Cre�tinul împrumut� valorile �i normele sale din Cuvântul lui 
Dumnezeu, care are valoare stabil�. Dar cre�tinul care sear� de sear� se las� orbit de str�lucirea 
televizorului – c�ci despre acesta vorbesc – pe neobservate începe s�-�i împrumute valorile �i 
normele sale de la televizor. El are efect ca o infuzie: pic�tur� cu pic�tur� avem parte de o 
schimbare, pân� ajungem s� ne schimb�m total în gândire. Biblia dimpotriv� ne spune: »S� nu v� 

potrivi�i chipului veacului acesta, ci s� v� preface�i prin înnoirea min�ii voastre, ca s� pute�i 

deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bun�, pl�cut� �i des�vâr�it�.« 

   În cartea sa „L�sa�i trâmbi�ele s� sune”, David Wilkerson dedic� un capitol întreg efectelor 
mortale, pe care televizorul le are asupra vie�ii cre�tine. Titlul acestui capitol este: „Poporul Meu 
sluje�te idolilor”. El scrie, cum Domnul i-a f�cut clar, ca el s� renun�e la televizor. Efectul �i 
urm�rile asupra lucr�rii sale o descrie în felul urm�tor: „Eliberarea a fost minunat�. Abia dup� 
aceea am devenit con�tient, cât de îngrozitor de puternic a fost accesul satanei asupra mea �i 
celor mai mul�i copii ai lui Dumnezeu. Acum aten�ionez pe cre�tini cu privire la televizor �i ei 
consider� aproape imposibil, s� se despart� de el. Po�i tu? Observ cât de înrobi�i de televizor pot 
s� fie cre�tinii �i m� întristez, c� ei nu sunt de acord cu mine în aceast� privin��. Chiar �i copiii 
lui Dumnezeu, care tr�iesc într-o mare d�ruire fa�� de Domnul, sunt robi�i de televizor, dar ei nu 
recunosc aceasta. A sosit timpul, ca Duhul Sfânt s� arate cât de mare este groaza acestui idol, c� 
niciun credincios nu este în stare s� se a�eze înaintea lui �i s� aib� totu�i p�rt��ie cu Domnul.” 
   Ce p�rere are Wilkerson cu privire la folosirea �i influen�a televizorului, este foarte clar. În 
privin�a aceasta m� al�tur din toat� inima de el. Vreau s� recomand, s� se citeasc� acest capitol 
din cartea lui Wilkerson (chiar dac� întreaga carte este numai par�ial de recomandat). Cu câ�iva 
ani în urm� am scris o bro�ur� despre televizor: „Punctul de vedere cre�tin cu privire la 
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televizor”. Acum, dup� ce am citit ce spune Wilkerson cu privire la televizor, îmi dau seama c� 
am fost prea rezervat. Ce spune el în privin�a aceasta, m-a convins din nou, c� acest idol trebuie 
scos din casele cre�tinilor, dac� este vorba de o trezire la via�� a poporului lui Dumnezeu. Noi ne 
putem ruga �i m�rturisi, dar dac� nu suntem gata s� scoatem afar� idolii din casele noastre �i din 
via�a noastr�, nu vom primi r�spuns la rug�ciunile noastre. Sinceritatea m�rturisirii noastre 
devine clar� pe talerul cântarului idolilor. A�a cum am spus, televizorul nu este singurul idol. 
Cineva poate s� aib� al�i idoli, suplimentari sau în locul acestuia. În timpul nostru exist� o 
legiune de idoli. 
   Dar dac� ei sunt sco�i afar� ... »�i au scos dumnezeii str�ini din mijlocul lor, �i au slujit 

Domnului. El S-a îndurat de suferin�ele lui Israel« (versetul 16). Ce cuvânt minunat! Arat� 
dorin�a deosebit� a lui Dumnezeu, cu toat� duio�ia inimii Lui, de a ajuta pe poporul S�u. 
 
Strig�tul dup� un eliberator – versetele 17-18 
 
   Se pare c� du�manul a devenit activ, atunci când Israel a recunoscut c� a gre�it �i a ar�tat 
veridicitatea m�rturisirii, prin aceea c� au scos idolii. Dac� poporul lui Dumnezeu o ia în serios 
cu lucrarea pentru Dumnezeu, du�manul nu va privi f�r� s� devin� activ. El se scoal�, ca s� lupte. 
Israel face atunci dou� lucruri. În primul rând se duc la Mi�pa �i se strâng acolo. Mi�pa înseamn� 
„turn de veghere”. Ei au devenit treji �i acum sunt foarte aten�i, ce inten�ioneaz� du�manul s� 
fac�. Aceasta îi face, în al doilea rând, s� întrebe, cine va fi conduc�torul din Galaad. Cu regret 
se vede din aceast� întrebare, c� abaterile anterioare au diminuat în popor sim��mântul unit��ii 
lor. Ei caut� pe cineva care s� fie comandant asupra Galaadului; este evident c�, a disp�rut 
con�tien�a unit��ii poporului lui Dumnezeu. În afar� de aceasta, pentru aceast� spiral� 
coborâtoare este remarcabil, c� Dumnezeu nu este întrebat, pe cine vrea El s� dea ca eliberator. 
Aceast� dec�dere spiritual� î�i g�se�te punctul minim în istoria lui Samson, unde poporul nu mai 
întreab� nicidecum de un eliberator, ci ajunge chiar s� dea în mâna du�manului pe eliberatorul 
dat de Dumnezeu. 
   Cu privire la întrebarea dup� un conduc�tor sunt dou� gânduri importante. În primul rând, 
întrebarea cu privire la un conduc�tor înseamn� c� noi dorim oameni care s� mearg� înaintea 
noastr� în lupt�. În al doilea rând, este totodat� posibil, ca la aceast� întrebare s� te gânde�ti la 
altceva, �i anume, s� în�elegi întrebarea ca un principiu, ca o concep�ie sau punct de vedere, care 
se bazeaz� pe un adev�r din Biblie, despre care noi suntem convin�i, c� prin aceasta vom ob�ine 
victoria. Vom vedea în Iefta un b�rbat, care ne prezint� un astfel de principiu, �i anume un 
anumit fel de gândire �i rela�ia cu Scriptura, cu du�manul �i unii cu al�ii. 


