Actualitatea c r ii Judec tori – M. G. de Koning
Capitolul 12
Introducere
Sfâr itul istoriei lui Iefta nu este deosebit de sublim i nici demn de urmat. Iefta nu se comport
aici cu blânde e, ci cu asprime. Prin aceasta mul i au trebuit s moar . El nu se las c l uzit de
dragoste, ci caut propria onoare.
Prilej de conflict – versetul 1
B rba ii din Efraim nu s-au schimbat cu nimic dup evenimentele de la începutul capitolului 8.
Gedeon a f cut acolo concesii b rba ilor din Efraim afla i pe un nivel foarte sc zut. Din p cate ei
nu s-au l sat p trun i de aceasta, c ci erau preocupa i cu ei în i i. Din aceasta se vede, c un
tratament bun nu conduce neap rat la o mai bun cunoa tere de sine. Atitudinea lor mândr ,
bazat pe o pozi ie, care în chip presupus le oferea dreptul la un loc de cinste, era înc prezent .
Aici se plâng din nou, pentru c ei gândesc, c nu au fost trata i cu aten ia care li se cuvenea. Un
p cat, care nu este sincer m rturisit, mai devreme sau mai târziu va ap rea iar i. Aceasta este în
contradic ie cras cu felul de gândire al apostolului Pavel, despre care citim în Filipeni 1,15-18.
Ei las s se recunoasc repede ca fra i sup ra i.
Reac ia lui Iefta – versetele 2-4
Iefta nu reac ioneaz în cazul acesta, a a cum a f cut Ghedeon; el le face repro uri. Pentru el se
potrive te partea a doua din Proverbe 15,1, a a cum prima parte a acelui verset se potrivea pentru
Ghedeon: »Un r spuns blând potole te mânia, dar o vorb aspr a â mânia.« Este remarcabil,
cât de des folose te el cuvântul „eu” în discu ia sa cu b rba ii lui Efraim. »Eu i poporul meu«
(adic Galaad) arat o comportare partaic , sectant . El nu mai are nicio privire pentru întreg
poporul lui Dumnezeu. Iefta se exprim a a, deoarece el însu i se simte jignit.
Când „eul” propriu trece pe prim plan, atunci se urm resc numai interesele proprii i se caut
propria onoare. Astfel de lucruri se g sesc la oamenii care se las c l uzi i de lege. Cine vrea s
fie plin de râvn pentru Lege, nu va putea s evite s se g seasc pe sine important i s
urm reasc propria onoare. Legea a fost într-adev r dat omului, pentru ca el s arate prin
aceast Lege, c el tr ie te dup norma lui Dumnezeu. Dar nu este nimeni care a respectat Legea,
sau care s poat s-o respecte. Aceasta nu este din cauza legii, ci din cauza omului. Cine vrea s
respecte cu adev rat legea, ajunge s descopere, c el nu este în stare s-o respecte. El confirm
inta legii: s -l fac pe om s recunoasc , cine este el de la natur . De aceea în 1 Timotei 1,8-9
st scris: »Noi tim c Legea este bun , dac cineva o întrebuin eaz bine, c ci tim c Legea nu
este f cut pentru cel neprih nit, ci pentru cei nelegiui i i nesupu i, pentru neevlavio i i
p c to i, pentru cei f r sfin enie i lume ti, pentru uciga i de tat i uciga i de mam «, i a a
mai departe. Prin Lege omul cunoa te starea lui de p c to enie. Aceasta îl va duce la Hristos, la
care se g se te mântuire prin lucrarea Sa de la cruce.
Cine i-a luat refugiu la Hristos este liber de blestemul Legii. Citim în Galateni 3,13: »Hristos
ne-a r scump rat din blestemul Legii, f cându-Se blestem pentru noi – fiindc este scris:
„Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”« În Romani 10,4 se spune chiar, c credinciosul nu
mai are absolut nimic a face cu Legea: »C ci Hristos este sfâr itul Legii, pentru ca oricine crede
în El, s poat c p ta neprih nirea.«
Cine ca cre tin vrea totu i s in Legea – fie chiar numai din recuno tin – se a eaz din nou
sub blestemul Legii. Legea nu poate s fac altceva. Ea nu poate decât numai s condamne, s
aduc moartea, deoarece ea este destinat pentru omul natural. Când un credincios începe din
nou s in Legea, atunci el face ceva, pe care apostolul Pavel în scrisoarea sa c tre Galateni
înfiereaz aspru. Urmarea acestei comport ri în rela iile unii cu al ii o descrie în Galateni 5:
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»Dar dac v mu ca i i v mânca i unii pe al ii, lua i seama s nu fi i nimici i unii de al ii«
(versetul 15). »S nu umbl m dup o slav de art , înt râtându-ne unii pe al ii, i pizmuindu-ne
unii pe al ii« (versetul 26).
Reg sim aceasta în via a lui Iefta i vom reg si i în via a cre tinilor, care iau Legea ca regul
de via . Când propria onoare este jignit i regula de via este Legea, atunci se r spunde cu
r zbunare i lupt pentru onoarea proprie. Rezultatul este, c nu mai este nicio road pentru
Dumnezeu. Numele Efraim înseamn îns „roditor”! Nu spun c Efraim este scuzabil. Ei s-au
comportat cu totul nedemn de numele lor demn de toat onoarea. Ei au provocat pe Iefta s se
comporte în felul acesta. Dar cât v rsare de sânge putea s fie evitat , dac Iefta ar fi reac ionat
altfel? Cât ceart i discordie i omoruri prin lovire spiritual nu s-ar fi putut evita în Adun rile
locale, dac onoarea personal i interesele personale ar fi fost l sate la o parte i dragostea de
fra i ar fi fost pus în practic ?
Prilejul: o insult – versetul 4
Prilejul direct al certei între fra i este o insult ordinar , care nu este suportat de ceilal i.
B rba ii din Galaad au fost insulta i de b rba ii din Efraim, ei au fost foarte sup ra i. Ei au fost
insulta i ca fugari ai lui Efraim. Ce jignire! Ei nu au putut s accepte aceasta. În felul acesta se
ajunge la o confruntare între cele dou partide. Este un lucru bun, dac nu renun i câtu i de pu in
atunci când se face nedreptate Domnului Isus sau Cuvântului lui Dumnezeu, sau sunt ataca i, dar
când eu însumi sunt atacat, lucrurile stau cu totul altfel. În ultimul caz, eu pot s birui r ul cu
bine, dar nu r spl tind r ul cu r u (vezi Romani 12,21,17). Atunci nu se ac ioneaz potrivit cu
principiile divine. Vom vedea, c în capitolul 20 este o situa ie, care justific un r zboi fratricid,
deoarece acolo principiile divine sunt puse în joc. Iefta dedic mult timp du manului i are mult
r bdare cu el, dar fa de poporul lui Dumnezeu este foarte pu in legat.
Vadurile Iordanului – versetul 5
Semin iile, care erau desp r ite între ele de Iordan, puteau fi ajunse prin vaduri. i tocmai acolo
are loc baia de sânge. Iordanul vorbe te despre moartea i despre învierea lui Hristos i despre
faptul c noi am murit i am înviat împreun cu Hristos. Iordanul este deci de fapt un loc în care
trebuie s se vad cel mai bine unitatea poporului lui Dumnezeu i unirea lui cu El. Putem s
aplic m aceasta la locul unde devine cel mai vizibil unitatea Adun rii, i anume la Masa
Domnului. Acolo se veste te moartea Sa: »Pentru c ori de câte ori mânca i din pâinea aceasta
i be i din paharul acesta, vesti i moartea Domnului, pân va veni El« (1 Corinteni 11,26).
Paharul vorbe te despre sângele lui Hristos i pâinea despre trupul lui Hristos. Adunarea
datoreaz toate binecuvânt rile ei acestei lucr ri, chiar i binecuvântarea unit ii ei. La
s rb torirea cinei la Masa Domnului ea are dreptul s lase s se recunoasc aceast unitate.
»Având în vedere c este o pâine, noi, care suntem mul i, suntem un trup; c ci to i lu m o parte
din aceea i pâine« (1 Corinteni 10,17). Dar ce s-a f cut din aceasta în practic ? Din aceast
unitate nu se mai vede mult, deoarece fiecare grup are gândurile i p rerile proprii despre
aceast „unitate”. Pot s fie gânduri foarte largi, prin care fiecare, care spune numai, c este
credincios, f r nicio alt verificare i numai pe baza propriei m rturii poate s ia parte la Cina
Domnului. Aceast unitate ne biblic se g se te în mi carea ecumenic , atât în Bisericile
instituite cât i în curentele largi ale mi c rii evanghelice. Deoarece acest aspect nu se întâlne te
în istoria de fa nu voi intra în alte detalii.
Atitudinea, pe care o ia Iefta aici, ne face s ne gândim la un alt pericol, contrariul deschiderii
prea largi, i anume, închiderea prea mare. Ea se constat atunci când credincio ilor li se refuz
participarea la masa Domnului, la care sunt invita i pe baza Scripturii. Scriptura înva , c un
credincios poate lua parte la Masa Domnului când el
a. nu tr ie te în p cat (1 Corinteni 5);
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b. nu sus ine nicio înv tur gre it despre Domnul Isus i Scriptur (Galateni 5,1-10);
c. nu are p rt ie cu credincio i, care tr iesc în p cat sau au înv turi gre ite (2 Timotei 2,16-21;
2 Ioan versetele 9-11);
d. nu are p rt ie cu credincio i, care ei în i i nu tr iesc în p cat i nu sus in înv turi gre ite,
dar apar in în continuare unei Biserici sau grupe, despre care tim, c acolo sunt lucruri care nu
sunt condamnate i înl turate (1 Corinteni 10,18; Apocalipsa 18,1-5; vezi i 2 Corinteni 6,14-17
i Evrei 13,9-13).
Din toate aceste locuri din Scriptur rezult clar, c Dumnezeu i p catul nu se pot uni. Pe
scurt spus, din aceasta rezult , c cineva trebuie s fie curat în înv tur i via i s nu aib
nicio p rt ie cu credincio i care nu sunt caracteriza i de aceste lucruri. Alte condi ii pentru
participarea la Masa Domnului nu sunt puse de Scriptur i nici noi nu trebuie s le punem. Dac
de exemplu noi cerem de la cineva, s gândeasc exact ca noi despre viitorul Israelului, înainte
ca s fie admis la Masa Domnului, atunci din „viitorul lui Israel” noi facem un „ ibolet”
( ibolet= particularitate a vorbirii, prin care vorbitorul se recunoa te, c apar ine unei anumite
grup ri sau regiuni). Noi facem atunci din în elegerea profe iei o condi ie de admitere la Masa
Domnului. Este foarte posibil, ca cineva s nu aib în elegerea corect a acestei profe ii. El poate
fi înv at în privin a aceasta. Dar a pune o astfel de condi ie pentru admiterea la masa Domnului
este o îngr dire ne biblic sau o îngustare a p rt iei.
Este important s c ut m vadurile, adic , s c ut m partea comun de credin , ca s ne
împ rt im reciproc din ea. De pe aceast pozi ie poate avea loc »zidirea sufleteasc pe credin a
noastr prea sfânt « (Iuda 20). Deci nu este vorba despre ce duce la desp r ire, ci despre ceea ce
une te i leag .
ibolet sau sibolet – versetul 6
Cuvântul ibolet înseamn „spic de grâu” sau „talazuri”. Cine nu rostea acest cuvânt, a a cum
considerau galaadi i c este bine, era înjunghiat. Acest cuvânt a servit pentru o diferen iere clar
între efraimi i i galaadi i. Expresia aminte te deci de executarea unei desp r iri. Este un pericol,
pe care noi putem s -l recunoa tem i ast zi, probabil chiar în inimile noastre, în jurul nostru. Ne
gândim, sau auzim, c este bine s tim ce deosebe te o comunitate de credin de alt
comunitate de credin . Ceea ce la ceilal i nu este în ordine, este prezentat cu detalii, în timp ce
propriile cuno tin e sunt considerate corecte.
Nu vreau s spun prin aceasta, c noi nu am putea fi convin i pentru noi în ine de locul corect,
pe care noi îl ocup m în mijlocul unei cre tin t i lep date. Este un lucru bun, dac apar inem
unei Adun ri locale, care se strânge dup principii biblice, i acolo purt m r spundere. S-ar putea
s fie a a, c noi am g sit acest loc dup ce mai înainte am cunoscut diverse Biserici, respectiv
comunit i de credin . Atunci putem explica efectiv, pentru ce nu am putut s r mânem într-un
anumit loc. Dar motivul pentru care am plecat are atunci a face cu unul din punctele a-d amintite
mai înainte. Noi nu putem s plec m dintr-o p rt ie, pe motivul c acolo o dat au fost
neprieteno i cu noi. Experien a noastr personal s-ar putea s fie important , dar un motiv de a
pleca poate numai atunci s fie justificat, dac acolo sunt lucruri sau se petrec lucruri care se pot
dovedi c sunt în contradic ie cu Biblia i acolo nu se inten ioneaz s se schimbe ceva pe baza
Cuvântului lui Dumnezeu. Orice test, care desparte pe poporul lui Dumnezeu unul de altul – în
loc s -l despart de du manii lui -, este un » ibolet« nou.
Sfâr itul lui Iefta –versetul 7
Cuvântul lui Dumnezeu aminte te, c Iefta a judecat ase ani pe Israel. Prin aceasta el prime te
pecetea lui Dumnezeu, c el este unul care, cu tot e ecul lui fa de Efraim, a fost folosit de
Dumnezeu. Din 1 Samuel 12,11 devine clar, c Iefta a fost trimis de Dumnezeu tot a a cum a
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fost trimis Ghedeon, Barac i Samuel. Ne aducem aminte i de faptul, c Iefta a fost un om, care
este numit în Evrei 11 pe lista eroilor credin ei. El a tiut ce a f cut Dumnezeu cu poporul S u.
El cuno tea, ca s zicem a a, Biblia. Ea era baza sa în îndeplinirea sarcinilor pe care i le d dea
Dumnezeu.
Via a i-a fost grea. În ochii no trii probabil a e uat prea mult. Am încercat s ar t lec ia din
aceasta. Cu toate acestea Dumnezeu este Cel care va m sura corect via a lui Iefta. Iefta apar ine
celor drep i, care înc nu a primit ce a fost f g duit (Evrei 11,39). Dar acest moment va veni.
Atunci Dumnezeu va r spl ti i pe Iefta pentru credincio ia pe care el a dovedit-o pe p mânt în
slujba poporului lui Dumnezeu. El este înmormântat în a teptarea acestui moment.

2f) Capitolul 12,8 –15
Ib an, Elon, Adon
Ib an – versetele 8-10
Dup Iefta au ap rut iar i unii judec tori, despre care nu se relateaz multe, exact a a ca i
dup regimul lui Abimelec (vezi capitolul 10,1-5). Împreun au oferit 25 de ani de lini te. Când
noi putem avea parte de un timp de lini te, atunci aceasta este un dar din partea lui Dumnezeu. El
ni-l d nu ca s adormim, ci ca o ocazie s ne înt rim spiritual.
Judec torii aminti i stau în contrast cu e ecul lui Iefta. Primul se nume te Ib an, i numele lui
înseamn „cur ie”. Am scris deja ceva despre cur ia în via a noastr personal i în p rt ia
credincio ilor. În epistola lui Iacov 3,17 citim ceva despre originea cur iei i despre locul pe
care ea îl ocup : »În elepciunea care vine de sus, este, întâi, curat «. Vedem aici, c cur ia
rezult dintr-o în elepciune, care î i are izvorul în cer, în Dumnezeu, i c aceast în elepciune
creaz pe p mânt mai întâi »cur ia«. Aceasta rezult din cauz c în elepciunea are privirea
îndreptat i spre stric ciunea care este în lume i de care ea este înconjurat . Cine tr ie te în
cur ie, adic în p rt ie cu Dumnezeu, va avea parte de pace în sufletul s u i pacea din el va
str luci în afar . De aceea se spune în continuare »apoi pa nic «. Ceea ce urmeaz dup aceea,
totul se refer la via a într-o lume total ne curat . În elepciunea, care este de sus, are dreptul s
lase s se vad în aceast lume ce se g se te în Dumnezeu. Dar a a cum s-a spus, începe cu
cur ia, cu însemn tatea numelui Ib an.
Ib an vine din Betleem, ceea ce înseamn „Casa pâinii”. Aceasta ar trebui s fie orice p rt ie
de credin . O Adunare local va fi o „cas a pâinii” pentru sufletele înfometate, când în mod
deosebit b trânii Adun rii iau seama la cur ia i sfin enia care sunt necesare, pentru a putea
avea parte de prezen a lui Dumnezeu. Contrastul cu Iefta se arat prin ceea ce face Ib an. În loc
s jertfeasc propria fiic i s omoare pe fra ii s i, la el se g se te cre tere i înmul ire. El las
pe toate cele treizeci de fiice s se c s toreasc . Ele iau cur ia, pe care au v zut-o la tat l lor, în
noul lor mediu de via . În felul acesta el d mai departe propriul lui principiu de cur ie. Pentru
fiii lui este valabil acela i principiu; ei sprijinesc pozi ia lui personal . Putem deduce aceasta din
faptul c ei r mân în apropierea lui. A a poate fiecare b trân al Adun rii, care ac ioneaz cu
credincio ie (adic , dup principiile Cuvântului lui Dumnezeu), s conteze pe r spândirea i
sus inerea acestor principii de c tre al ii.
To i fiii i fiicele lui s-au c s torit. Ib an trebuie s fi avut o familie în care fiecare tân r i
fiecare tân r a fost primit cu pl cere, atunci când el sau ea s-a c s torit. Face bine p rin ilor,
când v d c copiii lor se îndr gostesc de tineri sau tinere din alte Adun ri locale i se c s toresc,
ca împreun cu ei s mearg pe calea Domnului i împreun s -I slujeasc cu via a lor. Ib an nu a
r mas acas s stea, ci a lucrat pentru copiii lui. Când a g sit un loc bun pentru ei, a l sat lini tit
pe copiii lui s plece. Influen a lui asupra lui Israel a fost de apte ani. Num rul apte arat spre
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des vâr ire, a a cum am v zut mai înainte. Timpul în care el a judecat trebuie s fi fost o
binefacere pentru popor. Locul de unde venea a devenit locul înmormânt rii lui.
Elon – versetele 11-12
Elon înseamn „tare”. El este un urma al lui Zabulon, al c rui nume înseamn „locuin ”.
Zabulon i-a primit numele în Geneza 30,20. Lea spune acolo: »De data aceasta b rbatul meu
va locui cu mine.« Ea gândea, c prin al aselea fiu, pe care l-a n scut lui Iacov, a câ tigat
simpatia lui. Aceasta exprim gândul unei împ c ri între Iacov i Lea. La ce ne putem gândi,
când citim despre Elon din Zabulon? La aceea, c cineva este numit un om tare, când el aduce
împ care acolo unde este ceart . El este unul, care ine mâinile sale pe umerii a doi fra i, sau
dou surori, care se ceart . În Filipeni 4,3 apostolul Pavel este un astfel de om tare. Sper c i noi
l s m s se recunoasc puterea noastr , prin aceea c facem pe fra ii sau surorile care se ceart ,
s se împace.
Elon este îngropat în Aialon. Unul din în elesurile acestui nume este „locul stejarilor”. Stejarul
este simbolul puterii i statorniciei. Prin moartea sa via a lui nu a trecut, ea nu este dat uit rii.
Aceea i putere, pe care el a ar tat-o în via a sa, este legat i de moartea lui. Elon arat ceva din
felul conduc torilor, despre care citim în Evrei 13,7. Acolo este vorba de conduc tori, care au
murit deja: »Aduce i-v aminte de mai marii vo trii, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu;
uita i-v cu b gare de seam la sfâr itul felului lor de vie uire i urma i-le credin a!«
Abdon – versetele 13-15
i aici putem înv a unele lucruri din însemn tatea numelui. Abdon înseamn „slujire”; Hilel
înseamn „cântare de laud ”; Piraton înseamn „libertate”, „nobil”, „punct înalt” sau
„r spl tire”. Când lucrarea unui b trân al Adun rii rezult dintr-o inim plin de cântare de laud
i poate fi exercitat în libertate, atunci este o binefacere pentru Adunare. Un astfel de b trân, sau
conduc tor, î i va face lucrarea cu bucurie. În privin a aceasta depinde mult de credincio ii în
mijlocul c rora el face lucrarea. Ea nu trebuie s -i fie îngreunat . Aten ionarea din Evrei 13,17
este foarte potrivit în astfel de lucr ri: »Asculta i de mai marii vo tri, i fi i-le supu i, c ci ei
privegheaz asupra sufletelor voastre, ca unii care au s dea socoteal de ele; pentru ca s
poat face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, c ci a a ceva nu v-ar fi de niciun folos.«
Astfel, în fiecare Biseric local exist o interdependen între b trâni sau »mai marii vo tri« i
cei c l uzi i. Când un b trân (sau prezbiter, supraveghetor) î i face bine lucrarea, atunci fiii i
nepo ii lui (spirituali) vor duce mai departe cântarea de laud a tat lui lor (spiritual) i bunicului
lor. Cei mai în vârst i tinerii îl urmeaz . Chiar i genera ia a treia (de cele mai multe ori
genera ia care pleac ) ia parte la aceasta.
Taina succesului lui devine vizibil prin victoria asupra amaleci ilor. În timpul vie ii sale el a
cucerit o bucat din terenul lor. Amalec este simbolul c rnii (a firii p mânte ti). Abdon ne
prezint simbolic o persoan , care a înf ptuit practic ceea ce citim în Galateni 5,24: »Cei ce sunt
ai lui Hristos i-au r stignit firea p mânteasc cu patimile i poftele ei.« Mormântul ei devine
un monument de aducere aminte al acestui fapt. Abdon i-a creat prin victoria lui asupra c rnii
(amaleci ii) un drum care duce în sus (în mun i). Pe mormântul lui putea sta scris: „carnea a fost
biruit ”.
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