Actualitatea c r ii Judec tori – M. G. de Koning
2e) Capitolele 11 -12,7
Iefta
Capitolul 11
Introducere
Abimlec a fost fiul unei so ii secundare, Iefta este fiul unei curve. Starea în Israel era a a de
dec zut , c un astfel de om devine instrumentul eliber rii folosit de Dumnezeu. Prin aceasta
Dumnezeu Î i pune tampila sentin ei morale pe starea lor. Din cauza st rii lor morale, El nu
poate s foloseasc un om cu o origine mai bun . La Iefta nu vedem nicio apari ie a Domnului,
ca la Ghedeon. Necazul este cel care îl cheam pe Iefta s intre în ac iune, la îns rcinarea
b trânilor din Galaad, care nu aveau alt alegere.
Iefta ne las s recunoa tem ceva din Reform , când lui Dumnezeu I-a pl cut s dea oamenilor
credin i putere, care nu totdeauna au fost spirituali, dar care pentru Dumnezeu s-au dovedit a
fi unelte potrivite pentru eliberarea poporului S u. Lupta nu are loc în ar , ci pe malul pustiu al
Iordanului. O astfel de lupt a caracterizat i Reforma. S-a dus mult lupt , ca s se fac
cunoscut credincio ilor adev rul Scripturii, în timp ce s-a st ruit s se aduc aceste adev ruri în
societate: onoarea lui Dumnezeu în toate domeniile vie ii. Dar cu aceast ocazie s-a uitat, c
Adunarea este un popor ceresc, care nu a fost l sat de Dumnezeu pe p mânt ca s guverneze
împreun cu lumea, ci s fie o m rturie a Domnului glorificat în cer, care va reveni în curând, ca
s întemeieze Împ r ia Lui de dreptate i pace.
În via a lui Iefta sunt dou aspecte de privit: unul al mâniei ascunse, pe care o purta cu sine ca
urmare a felului de comportare al fra ilor lui cu el, i cel al b rbatului care cunoa te Cuvântul,
este îmbr cat cu Duhul i bate pe du man. Mereu trec pe prim plan tr s turile lui de caracter, a a
cum este cazul i cu fiecare din noi. Cine sau ce a fost cineva înainte de întoarcerea lui la
Domnul, dup aceea îi creeaz probleme mari, s nu cedeze vechilor lucruri. Cu toate exemplele
gre ite ale lui Iefta, trebuie s ne gândim, c Dumnezeu îl preia în rândul eroilor credin ei din
Evrei 11.
Iefta, versetele 1-3
Numele Iefta înseamn „El, Cel care deschide”. Aceasta ne îndreapt spre Dumnezeu, care
deschide inima, în care adev rurile spirituale î i primesc locul lor. Iefta este unealta, pe care
Dumnezeu o folose te în acest scop. Acolo unde amoni ii (care reprezint , a a cum s-a spus,
religia cu mintea sau ra ionalismul) au închis accesul la Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie s vin
cineva, care s deschid din nou Cuvântul. Iefta vine din Galaad, deci din Manase. El este un
copil n scut din prostitu ie, dar el este instrumentul ales de Dumnezeu ca s lupte împotriva unui
du man, care a fost n scut în acela i fel ca i el. A a a scris apostolul Pavel Corintenilor, c
Dumnezeu folose te lucrurile nebune ale lumii, ca s fac de ru ine pe cele în elepte (a Corinteni
1,27).
Mai întâi sunt prezentate calit ile lui Iefta: el este un viteaz. Tot a a a fost numit i Ghedeon în
primele cuvinte, pe care Dumnezeu i le-a spus (Capitolul 6,12). Dup aceea afl m originea sa: el
este fiul unei curve. Iefta nu avea ce s fac , c era fiul unei curve. Aceasta se datora p catului
tat lui s u i aceasta i-a pricinuit o tinere e nefericit , care totodat l-a format pentru lucrarea,
pentru care Dumnezeu putea s -l foloseasc mai târziu. Dumnezeu se folose te deseori de
oameni, care nu sunt pre ui i în mod deosebit de al ii. Respingerea este probabil cea mai
dureroas experien , pe care un om poate s-o fac în via a sa. Dar cine înva , ca în aceast
situa ie s fie în p rt ie cu Dumnezeu, se va asem na tot mai mult cu Domnul Isus i prin
aceasta va deveni un instrument, pe care Dumnezeu poate s -l foloseasc . Când Domnul Isus a
fost pe p mânt, El a fost Cel mai mare repudiat, i pentru lume mai este înc . Iefta a fost respins
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de fra ii lui, a a cum i Domnul Isus a fost respins de fra ii S i. i El a fost dispre uit din cauza
na terii Lui umile. Oamenii spuneau despre El: »Nu este Acesta tâmplarul, fiul Mariei?« (Marcu
6,3). S-a f cut aluzie, c El ar fi n scut din curvie (vezi Ioan 8,41).
Adev ratul motiv, pentru care Iefta a fost respins, era l comia: el ar fi mic orat mo tenirea.
L comia dup m rire i onoare este i ast zi un motiv pentru care cineva este respins.
Conduc torii religio i au respins pe Domnul Isus i conduc torii religio i resping i ast zi pe
oricine, care prin vestirea adev rului pune în pericol pozi ia sa cu vaz . Ceea ce este valabil
pentru conduc torii religio i, este valabil pentru oricine. Dac cineva ne prezint adev rul lui
Dumnezeu, vom vrea s sc p m de el. C ci mesajul lui ne cere s renun m la ceva, cu toate c
noi nu suntem gata pentru a face aceasta. Iefta nu se opune. El ar fi putut cu puterea lui s
loveasc înapoi. El era doar un viteaz! El fuge i î i g se te sc parea în ara Tob, ceea ce
înseamn „bun tate”, la care noi ne-am putea gândi la bun tatea Domnului. Acolo el este
preg tit mai departe pentru lucrarea, la care Dumnezeu îl va chema. O astfel de preg tire ca
urmare a lep d rii g sim i la Moise i David. În Tob vin tot felul de oameni la el, care de
asemenea nu au o patrie. Acela i lucru citim în istoria lui David în 1 Samuel 22. Prin leg tura lor
cu Iefta, i ace ti b rba i devin viteji.
Iefta chemat s fie c petenie – versetele 4-7
Versetele de început ale acestui capitol constituie un fel de fraz intercalat : ele ne fac
cunoscut ceva despre Iefta. Versetul 4 se leag de versetele 17 i 18 din capitolul anterior. Dup
ac iunile de preg tire se porne te lupta. Amoni ii încep lupta împotriva lui Israel. B trânii din
Galaad se v d pu i în fa a unei mari probleme: înc nu se g se te nimeni, care ar putea s -i
conduc în lupta împotriva amoni ilor. Ei v d o singur posibilitate: s întrebe pe Iefta.
Constrân i de împrejur ri, acum ei sunt gata s recunoasc , pentru calit ile sale, ca i c petenie
a lor pe cel urât odinioar i repudiat din cauza originii lui umile. Tot a a este i cu credin a în
Domnul Isus ca singurul Mântuitor. Abia atunci când omul nu mai are nicio perspectiv , î i caut
sc parea la El. Necazul îl face pe om s vin la El.
Înainte ca Iefta s asculte de rug mintea lor, el le aduce aminte, cât de nedrept l-au tratat ei. Se
aseam n pu in, cu ceea ce a f cut Iosif cu fra ii s i. Fra ii lui l-au vândut la egipteni. Dumnezeu
a c l uzit toate în a a fel, c Iosif a ajuns s fie în Egipt al doilea om dup faraon.
Când fra ii lui, constrân i din cauza foametei, au venit mai târziu la Iosif, Iosif s-a purtat aspru
cu ei. El a vrut s fac pe fra ii lui s - i dea seama, c s-au comportat gre it, i astfel s
recunoasc i el s poat s -i ierte. Citim aceast istorisire în Geneza capitolele 42-45. i cu toate
acestea pare s existe o diferen între Iefta i Iosif. Iosif a luat toate din mâna lui Dumnezeu, dar
la Iefta nu pare atât de mult s fie a a. El îi învinov e te de o atitudine rea fa de el. În to i anii
care au trecut, el nu a uitat, ce i-au f cut, i îi acuz pentru aceasta.
i nou ne vine uneori foarte greu, s iert m sau s uit m un tratament r u, pe care l-am
suferit. În anumite împrejur ri, uneori la mul i ani dup aceea, revine pe prim plan. De exemplu:
se spune cuiva, c el nu mai este necesar pentru anumite lucr ri. Aceasta poate s fie orice fel
lucrare, dar lu m ca exemplu, lucrarea de îngrijitor al casei. Se anun o alt persoan , c vrea s
preia aceast lucrare. Îngrijitorul casei se poate sim i ca fiind împins pe linia moart . Dac mai
târziu se apeleaz la el, este greu s nu se gândeasc înapoi la cele întâmplate. Un alt exemplu:
suntem trecu i cu vederea la o anumit lucrare, cu toate c suntem convin i, c am fi cei mai buni
pentru aceast lucrare. Dar un altul prime te prioritate. Când acest altul va lipsi vreodat i noi
vom fi chema i s îi inem locul, foarte u or poate veni gândul, c nu ne l s m s se joace cu noi.
Acum s se caute un altul. Vioara a doua este deseori cel mai greu instrument.
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Iefta este numit c petenie – versetele 8-11
Tratativele despre pozi ia lui Iefta nu s-au încheiat, când Iefta vine la cei mari cu sup rarea lui
din trecut. B trânii din Galaad continu eforturile lor de a-l convinge pe Iefta s devin c petenia
lor. În introducerea la aceast carte am spus, c în cartea Judec tori putem s vedem un tablou al
supraveghetorilor sau b trânilor, despre care este vorba în Noul Testament. Nu vedem niciunde,
c ei trebuiau convin i s devin supraveghetori. Este o chestiune de bun voie: »P stori i turma
lui Dumnezeu, care este sub paza voastr , nu de sil , ci de bun voie, dup voia lui Dumnezeu;
nu pentru un câ tig mâr av. Ci cu lep dare de sine. Nu ca i cum a i st pâni peste cei ce v-au
c zut la împ r eal , ci f cându-v pilde turmei.« (1 Petru 5,2-3) G sim în acest verset unele
aspecte, de care Iefta ar fi putut s in mai mult seama. Dar noi trebuie s inem seama, c
aceste lucruri sunt valabile i pentru tine i pentru mine. Putem s înv m multe de la Iefta, i
din ceea ce el nu trebuia s fie. Deci nu este vorba „numai” de a ar ta, unde Iefta a gre it. Noi
trebuie s ne gândim, la tot ce vrem s înv m de la Iefta, c Dumnezeu i-a oferit un loc în Evrei
11 în rândul eroilor credin ei.
Vedem la Iefta, c el vrea s ajute, numai dac ei îl vor accepta ca i c petenie. Aceasta nu este
caracteristica unui conduc tor dup gândurile lui Dumnezeu. Un conduc tor adev rat este gata,
imediat ce pericolul amenin pe poporul s u. El se va angaja direct, f r s in seama, dac el
este solicitat sau acceptat. Pe Iefta nu-l intereseaz atât de mult, s fie c petenie în lupt , ci el
vrea s fie conduc tor i dup ce a ob inut victoria. Se pare c Iefta dintr-o sup rare personal
vorbe te b trânilor din Galaad; dar totodat este frumos s vedem, c victoria sa asupra
amoni ilor nu o atribuie puterii sale. El las s se recunoasc clar dependen a lui de Dumnezeu,
când spune: »Dac Domnul îi va da înaintea mea ...«
B trânii din Galaad sunt de acord cu propunerea lui Iefta i r spund cu un jur mânt, c se vor
ine de în elegerea f cut . Iefta explic din partea lui, c el se va ine de în elegere, luând pe
Domnul ca Martor pentru tot ce spune. Acesta pare s fie în elesul cuvintelor: » i Iefta a spus
din nou înaintea Domnului, la Mi pa, toate cuvintele pe care le rostise«, i nu c Dumnezeu a
fost de acord cu cuvintele lui Iefta.
Prima discu ie a lui Iefta cu împ ratul din Amon – versetele 12-14
Iefta începe întâlnirea sa cu împ ratul din Amon, tr gând o linie clar între Israel i du manii
s i. Aceasta pare insuportabil, dar este singurul fel corect de a proceda cu acest du man. Amon
înseamn în sens spiritual: r t cire cu privire la ce a spus Dumnezeu. Orice form de compromis
nu este la locul ei aici. De aceea niciodat nu se poate avea o atitudine prieteneasc fa de
teologii moderni, care pun la baz mintea omeneasc pentru interpretarea autorit ii Bibliei.
Unor astfel de oameni trebuie s li se fac clar, c ei nu au nicio parte la leg turile dintre
Dumnezeu i poporul S u. Oricât de prietenos s-ar prezenta ace ti înv a i, în fond ei sunt
du mani ai poporului lui Dumnezeu. Putem s suport m ne tiin a, dar nu putem suporta
du m nia.
Reac ia nu se las mult timp a teptat . Împ ratul din Amon înt re te preten iile sale asupra
rii, referindu-se la istorie. El las s se recunoasc un gest prietenos: ei pot da de bun voie ara
înapoi; atunci Israel nu are de ce s se team , c el se va folosi de for . Sun foarte în elept.
Dac Iefta nu ar fi cunoscut istoria poporului lui Dumnezeu, probabil c ar fi capitulat în fa a
argumentelor. A a se petrece ast zi cu mul i: ei cad prad p l vr gelilor frumoase ale teologilor
moderni, pentru c ei în i i nu cunosc Biblia. Ei nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu i »plutesc
încoace i în colo, purta i de orice vânt de înv tur , prin viclenia oamenilor i prin iretenia lor
în mijloacele de am gire« (Efeseni 4,14).
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A doua discu ie a lui Iefta cu împ ratul din Amon – versetele 15-26
Iefta cunoa te foarte bine istoria poporului lui Dumnezeu. El tie foarte bine cum a ac ionat
Dumnezeu cu poporul S u în trecut. El merge înapoi, la origine, la »ceea ce este de la început«
(1 Ioan 1,1; 2,13-14,24). Ioan scrie cu privire la anumite înv turi gre ite, care atac adev rul cu
privire la Hristos (Dumnezeu adev rat i Om adev rat într-o Persoan ). Atunci nu se poate face
nimic mai bun, decât s se mearg înapoi, la ceea ce Dumnezeu a spus la început. Ceea ce ne-a
fost încredin at de Dumnezeu de la început, noi trebuie s p str m i s ap r m, dar pentru
aceasta noi trebuie s cunoa tem bine aceste cuvinte. Felul cel mai bun de a întrerupe un conflict
cu „Amon” este s -i cite ti un capitol din Biblie.
În tot ceea ce Iefta scoate în eviden din istoria poporului Israel, vedem supunerea fa de ce a
spus Dumnezeu. El poveste te istoria a a cum ea a avut loc în realitate i cum Dumnezeu a l sato s fie scris . El cuno tea „Biblia” sa bine i cuno tea locurile din Numeri 21 i Deuteronom 2,
unde st scris, c Israel a luat aceste inuturi de la Amori i i nu de la Amoni i. (Acestea sunt
dou popoare diferite, chiar dac numele sunt apropiate unul de altul.) Dumnezeu a interzis lui
Israel s treac prin ara Amoni ilor i Israeli ii au respectat aceasta.
Concluzia lui Iefta din versetul 23 este clar : Domnul, Dumnezeul lui Israel a dat poporului
S u ara i ei au luat-o în posesiune.
Acela i lucru este valabil i pentru noi. i noi avem voie i trebuie s lu m în posesiune ce ne-a
dat Dumnezeu ca binecuvânt ri spirituale în locurile cere ti i nu trebuie s l s m s ni se
r peasc acestea. Iefta provoac pe împ ratul din Amon, s ia în posesiune, ce le-a dat idolii
amoni ilor i în felul acesta face p rerile diferite s devin o lupt între Dumnezeu i idoli.
Ultimul argument, pe care el îl aduce, se bazeaz pe anii cât Israel a locuit în inutul cu pricina.
Balac, împ ratul Moabului, a încercat s se scape de Israel, angajând pe Balaam i prin el a l sat
s blesteme pe poporul lui Dumnezeu (vezi Numeri 22-24). Aceast încercare nu a reu it i în cei
300 de ani, care s-au scurs dup aceea, nu s-a mai f cut niciodat o încercare, s se elibereze
cet ile, pe care Israel le-a luat de la amori i. Dreptul lui Israel asupra acestor cet i a r mas
incontestabil în acest timp. S renun e ei acum la acest inut? Nu poate fi vorba de a a ceva!
Rezultatul discu iei – versetele 27-29
Iefta ajunge la urm toarea concluzie clar : »Eu nu am p c tuit împotriva ta, ci tu îmi faci r u,
r zboindu-te împotriva mea.« Discu ia cu împ ratul din Moab s-a terminat. Iefta pred problema
în mâna Domnului, pentru ca El s poat interveni ca judec tor între cele dou popoare. El nu
a teapt r spuns de la împ rat, s vorbeasc mai departe nu are sens. El las în seama Domnului
ultimul cuvânt: »Domnul, Judec torul, s judece ast zi între fiii lui Israel i fiii lui Amon!«
Pe baza Cuvântului lui Dumnezeu Iefta a dat dovada conving toare pentru dreptul lui Israel
asupra rii. Dar împ ratul din Amon nu vrea s asculte. Apoi a venit »Duhul Domnului peste
Iefta«, i el porne te la lupt . Nu este nicio îndoial , c el duce lupta pentru un lucru drept. To i
ascult torii lui au prins curaj la auzirea expunerii lui. Este vorba de o lupt , care este în sens
deplin cu Cuvântul lui Dumnezeu. Prin aceasta discursul lui Iefta înaintea împ ratului const cu
adev rat din cuvinte care motiveaz , care sunt o mare încurajare pentru to i care pornesc la lupt
cu el.
Juruin a lui Iefta – versetele 30-36
Înainte ca Iefta s porneasc efectiv la lupt , face ceva, care nu era necesar. El face un fel de
în elegere cu Dumnezeu i prin aceasta se oblig s fac ceva, ale c rei urm ri nu le-a prev zut.
Prin aceasta arat , c el nu cuno te bine nici pe Dumnezeu i nu se cunoa te nici pe sine însu i.
În Geneza 28,20-22 citim ceva asem n tor despre Iacov. Iefta, care a ar tat, c el cunoa te bine
istoria poporului lui Dumnezeu, nu ia nicio înv tur din gre eala lui Iacov. Prin juruin a lui, el
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trateaz efectiv cu Dumnezeu, ca i Iacov, i prin aceasta arat , c el nu se încrede necondi ionat
în Dumnezeu. El gânde te, ca i Iacov, s fie singur în stare s - i in f g duin a, f r ca el s fie
pe deplin con tient de con inutul adev rat al juruin ei. S-a gr bit în încheierea acestei în elegeri
cu Dumnezeu. Dac s-ar fi gândit câtu i de pu in, cu greu s-ar fi putut a tepta ca un bou sau o
oaie din casa lui s -i iese înainte. Deci el este vinovat de o juruin f cut în grab . Proverbe
20,25 i Eclesiastul 5,1 aten ioneaz cu privire la astfel de vorbe. În Biblie sunt prezentate i
juruin e bune, ca de exemplu juruin a Anei în 1 Samuel 1. Acesta a fost o juruin care a ie it
dintr-o gândire spiritual i a fost orientat în direc ia onoarei care se cuvenea lui Dumnezeu în
mijlocul poporului S u. Ana a cerut i a dorit, ca copilul ei s fie unealta în acest scop.
Dumnezeu d lui Iefta o victorie de dimensiuni mari. Dumnezeu i-a împlinit partea Sa în
în elegerea f cut . tirea despre victorie se r spânde te repede i când Iefta ajunge acas , fiica
lui îi iese în întâmpinare. Ea este singurul lui copil. Aceasta ne aduce aminte de Geneza 22,2,
unde Dumnezeu vorbe te lui Avraam despre fiul lui ca despre fiul s u, singurul s u fiu, pe care îl
iube te. Reac ia lui Iefta este sfâ ietoare. El nu i-a uitat juruin a, dar devine îns deodat
con tient de urm rile fatale ale vorbirii lui necugetate. Se pare c la început consider pe fiica lui
vinovat pentru faptul c el trebuie s - i îndeplineasc juruin a în felul acesta. El îi ia în nume de
r u, c ea a fost prima care i-a ie it în întâmpinare i o mustr , c ea îl împinge la nenorocire.
Juruin a, pe care el a f cut-o, este irevocabil pentru el. El nu poate s-o anuleze, este imposibil
pentru el. Levitic 5,4 i-ar oferi posibilitatea, s - i retrag cuvintele necugetate. Dar în acest caz ar
fi trebuit s aduc o jertf pentru vin . Prin faptul c nu face aceasta, las s se recunoasc ceva
din caracterul lui Iefta. Pe de o parte se vede, c el era un om cu caracter tare: el se ine de
cuvintele spuse. Pe de alt parte las s se recunoasc , c el este un om cu principii de neclintit.
Vedem apoi în Iefta pe cineva, care nu este gata s - i p teze obrazul, „s se blameze singur”.
Aceasta este o caracteristic a oamenilor legali ti. Atitudinea consecvent a acestor oameni
impune respect, atâta timp cât aceast atitudine o aplic la ei în i i, îns de îndat ce ei impun
altora principiile lor, produc mult pagub altora. Ei jertfesc uneori so ia i copiii, numai ca s - i
men in promisiunile luate i le pricinuiesc mult pagub spiritual , pentru c nu vor s - i
retrag juruin ele f cute în grab , ca s nu- i p teze obrazul. Capitolul urm tor va confirma
acest tr s tur de caracter a lui Iefta.
Este remarcabil, c Biblia nu face nici o evaluare a faptei lui Iefta. Ceea ce spun aici, este deci
o explica ie din partea mea. La aceasta se adaug faptul, c nu este clar, dac Iefta a jertfit
realmente pe fiica lui sau dac înseamn , c ea a r mas nem ritat . Voi reveni la aceasta.
În fiica lui Iefta iese la lumin un fel de gândire minunat. Ea se supune pe deplin tat lui ei i nu
face nici o încercare, s -l fac s ajung la alte gânduri. Ea încurajeaz pe tat l ei, s
îndeplineasc juruin a pe care a f cut-o, cu toate c aceasta are loc pe cheltuiala ei. În privin a
aceasta este un model minunat al lui Hristos, care S-a supus în chip des vâr it drumului, pe care
avea s -l mearg înaintea Tat lui S u. În istorisirea din Geneza 22, pe care am amintit-o deja,
vedem în Isaac acela i indiciu spre Domnul Isus.
A jertfit Iefta literalmente pe fiica lui? – versetele 37-40
Mul i comentatori i-au b tut capul cu aceast întrebare. O scurt antologie a ceea ce au dat
înv a i de pre în aceast privin arat c este foarte greu s dai un r spuns clar la aceast
întrebare. Putem s ne facem o p rere proprie din acestea sau s ne verific m p rerea noastr .
Henri Rossier: Toat via a ei o va petrece în singur tate i nici un b rbat nu va avea p rt ie
cu ea, a a c ea va tr i toat via a f r s aib copii. În acest sens ea va tr i ca i moart .
William Kelly: El i-a jertfit fiica, corespunz tor duhului s u foarte hot rât, neînduplecabil.
În elepciunea sfânt a Scripturii nu ofer detaliile asupra unei fapte care este în contradic ie
nemaipomenit cu gândurile lui Dumnezeu.
Frederick William Grant: În ceea ce prive te juruin a lui Iefta: graba excesiv i e ecul par
s fie legate de aceast juruin , dar cu siguran nu jertfa omeneasc , pe care au presupus-o
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mul i. Cei mai mul i comentatori actuali sunt de acord i cred, c fiica lui a fost închinat lui
Dumnezeu, ca s tr iasc nec s torit , a a cum arat clar versetele 37-39.
Martin Luther: Unii sunt ferm convin i, c ea nu a fost jertfit , dar textul este prea clar, ca s
se poat aproba aceast interpretare.
Kurtz, in Sacred History: dovezi pentru o jertfire literalmente se g sesc în dezn dejdea
tat lui, în supunerea curajoas a fiicei, în aducerea aminte în fiecare an i în triste ea fiicelor lui
Israel i în istoria scriitorului însu i, care nu este în stare s descrie clar i precis scena
îngrozitoare, pe care el o prive te atât cu admira ie cât i cu groaz .
Edersheim: Marii comentatori iudei ai Evului Mediu au atras aten ia, în contrast cu
Talmudul, c ambele expresii din versetul 31 (»va fi închinat Domnului« i »îl voi aduce ca
ardere de tot«) nu sunt identice. Niciodat nu se spune despre o jertf de animale, c ea trebuie
„s fie pentru Domnul”, din simplul motiv c o jertf de ardere de tot ca atare apar ine
Domnului. Când îns este vorba de oameni, care s fie jertfi i Domnului, atunci se folose te
aceast expresie, a a cum este cazul celor întâi n scu i din Israel i din Levi (Numeri 3,12-13).
Dar în aceste cazuri nu se presupune niciodat , c este vorba de o jertf de oameni în adev ratul
sens al cuvântului. Dac fiica iubit s-ar fii dedicat singur mor ii, atunci este aproape de
neîn eles, c ea dore te ca cele dou luni, care i-au mai r mas, s nu le petreac împreun cu tat l
ei cu inima zdrobit , ci în mun i, împreun cu prietenele.
Samuel Ridout: Niciodat nu mi-am putut schimba p rerea despre faptul, c Iefta a f cut cu
fiica lui, ceea ce orice cititor simplu, care cite te aceast sec iune, crede, c el a f cut. El las s
se recunoasc ca fiind un om aspru, convins de propria dreptate, care mai târziu cu bun
con tiin ucide 42000 din fra ii lui Israeli i. Un astfel de om este în stare s jertfeasc chiar
literalmente pe fiica lui. El a scos sabia, ca s loveasc pe amoni i; el a ucis pe fiica lui, pentru c
a jurat, i a omorât pe fra ii lui. Prieten i du man sunt trata i la fel.
Personal înclin s cred, c Iefta a ucis realmente pe fiica lui. Aceasta este impresia pe care o
primesc, dac citesc textul, a a cum este scris.
Dup aceast scurt incursiune îmi mai r mâne o remarc de f cut cu privire la ultimul verset
din acest capitol. Dac în fiecare an s-a p strat aducerea aminte de fiica lui Iefta, cu cât mai de
pre este Domnul Isus, ca s ne aducem aminte de El în fiecare zi i în mod deosebit în prima zi a
s pt mânii.
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