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Capitolul 2 
 
Introducere 
 
   Capitolul 1 trateaz� dec�derea poporului Israel în leg�tur� cu popoarele din jur, cu lumea. Israel 
a fost necredincios, când a luat în st�pânire �ara, �i nu a nimicit pe du�man. În capitolul 2 este 
vorba de dec�derea cu privire la Dumnezeu. Ei au întors spatele lui Dumnezeu �i au început s� 
slujeasc� idolilor. Acest capitol ofer� un rezumat al întregii c�r�i. În acest rezumat se arat� c� 
avem a face cu un fel de cerc vicios, care în capitolele urm�toare se desf��oar� tot mai mult. Acest 
„cerc” const� din urm�torii pa�i: 
 
1. Poporul p�r�se�te pe Dumnezeu. 
2. Dumnezeu folose�te pe du�mani, ca s� le trezeasc� con�tiin�a. 
3. Poporul strig� la Domnul. 
4. Domnul, în îndurarea Lui, d� poporului un judec�tor, ca s�-l elibereze. Dup� aceea cercul 
începe din nou. 
5. Poporul p�r�se�te pe Dumnezeu. 
6. �i a�a mai departe. 
 
   În Psalmul 107 întâlnim ceva asem�n�tor. Mai întâi necazul, apoi strig�tul c�tre Domnul, dup� 
aceea salvarea adus� de Domnul, prin care Dumnezeu este prosl�vit. Refrenul din acest Psalm este 
alc�tuit din cuvintele »atunci, în strâmtorarea lor, au strigat c�tre Domnul« (versetele 
6,13,19,28). 
 
 
Îngerul Domnului – versetul 1 
 
   În general în Vechiul Testament se folose�te titlul »Îngerul Domnului« ca s� se arate apari�ia lui 
Dumnezeu într-o oarecare înf��i�are. Abia în Noul Testament Dumnezeu a fost descoperit în carne 
(1 Timotei 3, 16). El a devenit vizibil în Domnul Isus. Când S-a n�scut El, oamenii puteau s� vad� 
pe Dumnezeu (1 Ioan 1, 1). Domnul Isus este Cuvântul devenit trup (Ioan 1, 14). Fiul ve�nic a 
devenit om (1 Ioan 5, 20). �i în Vechiul Testament Dumnezeu S-a ar�tat oamenilor în Hristos. În 
acest caz a luat înf��i�area unui înger. Unele pasaje, din care rezult�, c� prin »Îngerul Domnului« 
se în�elege Dumnezeu, sunt Geneza 16, 7-14 �i 22, 11,15-16. Din ce spune Îngerul Domnului în 
aceste texte rezult� clar, c� nu este nimeni altcineva, decât Dumnezeu Însu�i. �i dac� compar�m 
Isaia 6, 1-5 cu Ioan 12, 37-41, vedem înc� ceva deosebit: c� Dumnezeu, Domnul din Vechiul 
Testament, este acela�i cu Domnul Isus din Noul Testament. Deci dac� din context rezult� c� 
Îngerul Domnului este o apari�ie a lui Dumnezeu, atunci este realmente vorba de Domnul Isus. 
 
 
Ghilgal – versetul 1 
 
   Locul Ghilgal a fost în cartea Iosua un loc cu o importan�� strategic� mare. El a constituit baza 
de atac, locul de unde Israeli�ii au pornit mereu s� cucereasc� �ara, �i acolo s-au reîntors mereu. 
Scurt timp dup� ce au trecut prin Iordan �i au intrat în �ara Canaan, în Ghilgal a avut loc 
circumcizia. Prin aceasta a fost înl�turat� ocara Egiptului. Aceasta se poate citi în Iosua 5, 2-9. 
Însemn�tatea, pe care o are circumcizia pentru noi, o g�sim în Coloseni 2, 11. În acest verset se 
arat� clar, c� circumcizia pentru un cre�tin nu este chestiune literalmente, ci ea are o însemn�tate 
spiritual�. Noi nu am fost t�ia�i împrejur cu o t�iere »f�cut� de mân�« (aceasta ar fi avut o 
însemn�tate literal�), ci am fost t�ia�i împrejur »cu t�ierea împrejur a lui Hristos«. Aceast� t�iere 
împrejur nu vorbe�te despre ce a avut loc cu Hristos, când a fost de opt zile (vezi Luca 2, 21), ci 
ea vorbe�te despre ce s-a petrecut la cruce, când El a primit judecata lui Dumnezeu asupra 



Actualitatea c�r�ii Judec�tori – M. G. de Koning 

21 

p�catelor. Carnea (firea p�mânteasc�) a fost judecat� la cruce în El, prin executarea sentin�ei de 
moarte. 
   A�a cum Israel se reîntorcea mereu la Ghilgal, ca acolo s�-�i aduc� totodat� aminte de judecata 
lui Dumnezeu asupra „eului”, asupra naturii umane, tot a�a �i noi trebuie s� revenim mereu la 
cruce, ca s� ne aducem mereu aminte, cine suntem noi din natur�. În noi nu este nici o putere, ca 
s� cucerim �ara. Puterea se g�se�te numai în Hristosul mort �i înviat. Aceasta înseamn�, c� 
moartea lui Hristos trebuie mereu aplicat� (Coloseni 3, 5). Ghilgal reprezint� circumcizia 
spiritual� a inimii, care trebuie s� aibe loc înainte de victorie, �i care d� puteri noi sufletului, ca s� 
biruiasc� în lupt�. Ghilgal vorbe�te despre o judecat� permanent� (1 Corinteni 11, 31). 
 
 
Bochim – versetul 1 
 
   Îngerul Domnului p�r�se�te Ghilgalul �i vine la Bochim. Bochim înseamn� „plâns”. Este un loc 
al lacrimilor. Nu te întristeaz� s� vezi c� poporul lui Dumnezeu s-a ab�tut �i a p�r�sit pe 
Dumnezeu? Cine nu cunoa�te aceast� triste�e nu �tie unde locuie�te Duhul lui Dumnezeu. Bochim 
red� caracterul Adun�rii în dec�dere. Este foarte arogant s� presupunem c� în timpul actual avem 
mult� putere. Zilele din timpul lui Iosua �i Ghilgal au fost zile de putere �i bucurie, dar aceste zile 
au trecut definitiv. Dac� strig�m, c� suntem boga�i �i avem bel�ug, dar în realitate suntem orbi, goi 
�i s�raci, duhul Laodiceii devine vizibil. �i cu toate acestea un loc al plânsului poate deveni un loc 
al binecuvânt�rii. Dar atunci trebuie s� ocup�m locul plânsului �i al smeririi. Atunci valea Baca 
poate deveni »un loc plin de izvoare«, a�a cum se spune în Psalmul 84, 6. (Cuvântul Baca este 
înrudit cu Bochim �i înseamn� probabil de asemenea „lacrimi”.) Domnul Isus a fost �i El în 
Bochim, când a stat la mormântul lui Laz�r: »Isus plângea« (Ioan 11, 35). Apostolul Pavel a 
r�mas de asemenea în Bochim: în Filipeni 3, 18 �i când a scris a doua sa scrisoare corintenilor (2 
Corinteni 2, 4). �i în Ezechiel 9, 4 se întâlnesc oameni care locuiesc în »Bochim«. 
 
 
Din Egipt spre Canaan – versetul 1 
 
   Îngerul Domnului d� o explica�ie solemn� despre motivul plec�rii Sale din Ghilgal. Aceast� 
explica�ie impresioneaz� adânc poporul. El le aminte�te, c� El i-a eliberat din Egipt. Prin aceasta 
El revine înapoi pân� la originea existen�ei poporului. În Egipt au fost un popor sclav, dar 
Dumnezeu i-a eliberat de sub puterea lui faraon. Aceasta face s� se vad� dragostea Lui mare 
pentru ei. Dac� cunoa�tem abateri în via�a noastr�, Dumnezeu ne va aminti mereu de eliberarea 
noastr� de sub puterea p�catului. Cea mai important� cauz� a abaterilor noastre este c� noi am 
uitat, ce eliberare ne-a d�ruit Dumnezeu prin d�ruirea Fiului S�u la cruce. Aducerea aminte de 
eliberarea din Egipt se face mereu în aceast� carte (versetul 12; 6,8). Dumnezeu face aceasta, ca 
s� trezeasc� pe poporul S�u. Îngerul Domnului vorbe�te �i despre �ara în care ei locuiesc acum. El 
i-a adus aici, din pricina jur�mântului care l-a f�cut p�rin�ilor lor (Geneza 17, 7-8). Ce a promis, 
El a �i împlinit. 
   Aceasta este o mare siguran�� �i pentru noi. Dumnezeu va împlini, ce a spus. El nu face aceasta 
din pricina credincio�iei noastre, ci pe baza a ceea ce a f�cut Domnul Isus. Noi suntem 
binecuvânta�i în Hristos cu tot felul de binecuvânt�ri duhovnice�ti. 
 
 
Pentru ce a�i f�cut lucrul acesta? – versetul 2 
 
   Dumnezeu a f�cut ce a promis. Dar poporul a devenit neascult�tor. Israel nu a îndeplinit 
condi�iile pentru a putea savura binecuvântarea lui Dumnezeu. Ei nu s-au desp�r�it de popoarele 
Canaanului, ci s-au amestecat cu ele, prin c�s�torii cu locuitorii ��rii. Au p�strat altarele 
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popoarelor, �i urmarea a fost, c� au început s� aduc� jertfe idolilor acestor popoare (în realitate 
duhurilor rele, vezi Deuteronom 32, 17; 1 Corinteni 10, 20). 
   Foarte energic� este întrebarea: »Pentru ce a�i f�cut lucrul acesta?« Aceast� întrebare ar fi 
trebuit s� le str�pung� oasele �i m�duva. Trebuia s�-i trezeasc�, s�-i fac� s� se poc�iasc� �i s�-�i 
m�rturiseasc� vina. Dumnezeu pune deseori astfel de întreb�ri în Biblie. El zice lui Adam: »Unde 

e�ti?« (Geneza 3, 9) �i Adam a trebuit s� apar� la lumina zilei. Dumnezeu întreab� pe Agar, în 
Geneza 16, 8: »De unde vii �i unde te duci?« Dumnezeu are întreb�ri �i pentru noi, când ne-am 
ab�tut. Prin aceasta vrea s� ne readuc� iar��i la Sine, ca s� recunoa�tem lucrurile lipsite de sens 
sau p�c�toase, cu care ne ocup�m. Putem atunci s� m�rturisim �i s� ne întoarcem din nou la ce 
vrea s� ne dea Dumnezeu. Prin aceasta Îl onor�m �i El umple din nou via�a noastr� cu bucurie �i 
pace. 
   Dumnezeu a avut un motiv dublu, cu privire la nimicirea complet� a du�manilor poporului 
Israel. Primul motiv este pedepsirea p�catelor lor; al doilea motiv const� în protec�ia poporului 
S�u de influen�a inevitabil� a idolilor Canaanului. Acest ultim motiv este motivul pentru care noi 
nu ar trebui s� ne facem una cu lumea �i gândurile ei. �i noi suntem foarte u�or influen�a�i prin 
leg�turile prezente (1 Corinteni 15, 33). Dac� suntem mai pu�in con�tien�i de prezen�a lui 
Dumnezeu, atunci aceasta se datoreaz� faptului c� lumea �i duhul ei au câ�tigat influen�� asupra 
noastr�. 
 
 
Cine nu vrea s� asculte ... – versetul 3 
 
   Când poporul s-a unit cu popoarele p�gâne, Dumnezeu l-a dat în mâinile acestor popoare. Ei vor 
trebui s� înve�e prin experien��, care sunt urm�rile, dac� p�r�sesc pe Dumnezeu. Aceast� 
experien�� a trebuit s-o fac� poporul �i sub domnia împ�ratului Roboam, fiul lui Solomon. 
Deoarece a p�r�sit Legea Domnului �i tot Israelul a p�r�sit-o împreun� cu el, Domnul a trimis pe 
�i�ac, împ�ratul Egiptului, ca s�-i pedepseasc� (2 Cronici 12, 1-5). În 2 Cronici 12, 8 este 
prezentat motivul: »dar îi vor fi supu�i, �i vor �ti ce înseamn� s�-Mi slujeasc� Mie sau s� 

slujeasc� împ�ra�ilor altor ��ri.« Aceasta corespunde cu ce g�sim mereu în cartea Judec�tori. 
Când experiment�m puterea du�manului pe propria piele, vom vedea cât de crud este acest 
du�man �i vom începe s� c�ut�m umblarea cu Dumnezeu. 
   Este tot a�a, ca �i cu fiul cel mai tân�r din întâmplarea povestit� de Domnul Isus în Luca 15. 
Acest tân�r s-a gândit c� el ar putea s-o duc� mai bine altundeva. A p�r�sit pe tat�l s�u, dar în �ara 
dep�rtat� a descoperit cât de aspr� era lumea. Atunci a dorit iar��i pe tat�l s�u. Trebuie s� citim 
întâmplarea. Dac� Dumnezeu nu ne mai poate ajunge pe o alt� cale, ca s� ne aduc� înapoi, atunci 
în dragostea Lui trebuie s� ne lase s� afl�m care este diferen�a între slujirea Lui, pe de o parte, �i 
slujirea lumii �i facerea voin�ei proprii, pe de alt� parte. 
 
 
Reac�ia poporului – versetul 4 
 
    Domnul a vorbit �i poporul reac�ioneaz� cu plâns. Israeli�ii recunosc c� au gre�it. Mustrarea 
este clar� �i ei recunosc necredincio�ia lor. Dar o c�in�� adev�rat� nu se poate recunoa�te. Ceea ce 
ei exprim�, este mai de grab� o p�rere de r�u pentru binecuvânt�rile care le-au pierdut.  
   Cineva, care a p�r�sit pe Domnul, poate recunoa�te c� a p�c�tuit, f�r� s� simt� cu adev�rat o 
c�in�� pentru faptele lui. De mai multe ori citim în Biblie despre oameni care zic: »Am p�c�tuit.« 
Citim de exemplu despre faraon �i despre Iuda (Exodul 10, 16; Matei 27, 4). Se recunoa�te îns� c� 
le pare r�u de urm�rile faptelor lor pentru ei. Ei nu arat� p�rere de r�u pentru ce au f�cut lui 
Dumnezeu prin aceasta. Biblia vorbe�te în acest context despre întristare »dup� voia lui 

Dumnezeu« �i »întristarea lumii«. Ambele expresii sunt în 2 Corinteni 7, 10. 
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Jertfa – versetul 5 
 
   Despre Bochim am scris deja. În acest verset se spune c� ei au numit locul acela Bochim, 
deoarece poporul a plâns acolo. Aceasta arat� înc� o dat� clar, c� numele în Biblie au cu adev�rat 
un în�eles. În afar� de aceasta, se aminte�te aici, c� ei au adus jertfe Domnului. Cu toate c� 
întristarea lor cu privire la faptele lor rele nu a fost a�a de mare, inima lor simte nevoia s� aduc� 
jertfe Domnului. Aceasta este un lucru îmbucur�tor. Altfel decât la faraon �i Iuda, la Israeli�i 
exista totu�i o leg�tur� cu Domnul. Nu �tiu cât� mul�umire a fost exprimat� prin aceast� jertf�. 
�inând seama de dec�dere, probabil c� nu a fost mult�. Ei au transformat locul lacrimilor într-un 
loc al jertfei. 
   Aceast� combina�ie de lacrimi �i jertf� este exprimat� foarte frumos  la femeia din Luca 7. Citi�i 
istoria ei în versetele 36-50. Ea a stropit picioarele Domnului Isus cu lacrimile ei �i dup� aceea le-
a uns cu mir. În lacrimi vedem p�rerea de r�u cu privire la p�catele ei �i în mir vedem o jertf� 
pentru Domnul, pe care ea o aduce, pentru c� recunoa�te cine este El. Din ceea ce spune Domnul 
Isus despre ea se recunoa�te cât de mult a pre�uit El lucrarea ei pentru El. �i con�tien�a de p�cate 
este exprimat� clar în cuvintele Domnului. Tocmai prin aceast� con�tien�� a fost ea cople�it� de o 
dragoste mare pentru Mântuitorul. 
   Domnul leag� de comportarea ei o lec�ie pentru fariseul Simon, �i pentru noi to�i. El poveste�te 
despre doi datornici, unul din ei avea o datorie mic�, iar cel�lalt una mare. La amândoi li se iart� 
datoria. Când se pune întrebarea, care din cei doi va fi cel mai recunosc�tor, r�spunsul nu este 
greu: desigur, acela, c�ruia i s-a iertat cea mai mare datorie. Lec�ia este, c� din dragostea noastr� 
pentru Domnul �i în d�ruirea noastr� fa�� de El, se va vedea cât de mare este con�tien�a vinov��iei 
p�c�to�eniei noastre, care ne-a fost iertat�. Apostolul Pavel a cunoscut ca niciunul altul harul de 
care Dumnezeu i-a f�cut parte. El însu�i se nume�te cel mai mare p�c�tos. Aceasta l-a f�cut s� 
devin� robul cel mai devotat care a tr�it vreodat�. Noi vom c�lca pe urmele lui, dac� suntem 
permanent con�tien�i de ce ni s-a iertat. Via�a noastr� va deveni atunci o jertf� pentru Domnul. 
 
 
1b) Capitolul 2,6 – capitolul 3,6 
 
Ruperea public� a leg�turii cu Domnul �i dec�derea în închinarea la idoli 
 
Fiecare în mo�tenirea lui – versetul 6 
 
    Scriitorul c�r�ii Judec�tori face o schi�� istoric� a lui Israel. Aceasta începe cu versetul 6 �i se 
extinde pân� la capitolul 3, 6. Ea începe cu situa�ia fericit�, care exista atunci când fiecare 
semin�ie a primit mo�tenirea ei �i a început s� locuiasc� acolo. Iosua 21, 43-45 descrie aceast� 
situa�ie. Este frumos de citit acolo, cum Domnul le-a dat odihn� de jur-împrejur. El a împlinit 
toate f�g�duin�ele bune, pe care le-a f�cut. Poporul nu ducea lips� de absolut nimic. 
   �i fiecare cre�tin este a�ezat pe deplin în binecuvântarea pe care Dumnezeu vroia s� i-o dea. 
Nimic nu-i este re�inut. S� citim Efeseni 1, 3-14. Când tocmai ai cunoscut pe Domnul Isus, 
savurezi pe deplin binecuvânt�rile. Exact a�a ca la Israel, la început totul este proasp�t �i viu. 
Acela�i lucru este valabil �i pentru cre�tin�tate ca tot unitar. Citim în Faptele Apostolilor cum 
tr�iau primii cre�tini, ce le umplea inima �i ce aveau ei pentru Domnul Isus �i unii pentru al�ii. În 
timpul acela nu �tiau multe despre binecuvânt�rile pe care le-a primit Adunarea în Hristos. 
Aceasta urma s� fie f�cut cunoscut mai târziu prin apostolul Pavel. Dar prin stilul lor de via�� erau 
capabili din punct de vedere spiritual s� primeasc� înv���tura despre binecuvânt�ri. Erau bucuro�i 
de aceasta �i au f�cut s� se vad� în via�a lor acest lucru. La aceasta se ad�uga, c� ei erau orienta�i 
spre Dumnezeu �i Cuvântul S�u. 
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Dup� început – versetul 7 
 
   Dup� începutul str�lucitor a str�lucit un timp str�lucirea binecuvânt�rilor. Poporul a slujit 
Domnului în timpul b�trânilor, care au tr�it dup� moartea lui Iosua (Iosua 24, 31), cu toate c� în 
timpul lui Iosua au existat idoli, care au constituit germenele pentru abaterea de mai târziu (vezi 
Iosua 24, 14). Despre un germene asem�n�tor a vorbit apostolul Pavel când a scris, c� în zilele lui 
»taina f�r�delegii« lucra deja (1 Tesaloniceni 2, 7). Vedem cum în zilele apostolului Ioan acest 
germene s-a dezvoltat �i a dat na�tere la »mul�i antihri�ti« (1 Ioan 2, 18), o evolu�ie care se 
continu� �i în zilele noastre. 
   �i cu toate acestea începutul str�lucitor s-a extins �i în genera�ia urm�toare a lui Israel. Faptele, 
pe care le-a f�cut Domnul, au fost f�cute cunoscut �i în genera�ia urm�toare, cu toate c� aceast� 
genera�ie nu a participat la cucerirea ��rii. 
   Este foarte important s� observ�m lucrarea Domnului în via�a fra�ilor �i surorilor în vârst� �i s� 
recunoa�tem în via�a lor cum lucreaz� Domnul. Aceasta ne va ajuta s� recunoa�tem lucrarea lui 
Dumnezeu în via�a noastr�. Noi r�mânem în leg�tur� cu El �i prin aceasta vom cl�di propriile 
noastre rela�ii cu El. 
 
 
Iosua moare – versetele 8-9 
 
   Dec�derea în Israel a început cu adev�rat abia dup� moartea lui Iosua �i a b�trânilor, cu toate c� 
semnele dec�derii au fost vizibile �i în timpul vie�ii lor. Tot a�a este situa�ia �i cu Adunarea. În 
zilele apostolilor dec�derea a fost �inut� în frâu, dar scurt dup� aceea a devenit tot mai mult 
vizibil�. Apostolul Pavel (în Faptele Apostolilor 20) �i apostolul Petru (în 2 Petru 2) au aten�ionat 
în privin�a aceasta, c� dup� plecarea lor vor deveni vizibile urm�rile rele ale necredincio�iei �i 
r�zvr�tirii. Amestecul cu necredincio�ii va fi mijlocul prin care r�ul se poate dezvolta în mijlocul 
lor, ca mai târziu s�-i biruiasc�, a�a cum a fost în cazul lui Israel. Putem s� compar�m numele pe 
care poporul îl d� locului de înmormântare al lui Iosua cu numele locului de înmormântare din 
Iosua 24, 30. Se vede, c� primele impresii ale binecuvânt�rii sunt pe dispari�ie. Se observ� c� alte 
lucruri au devenit mai importante decât binecuvântarea ��rii. În aceasta se vede clar germenele 
dec�derii. Însemn�tatea numelui Timnat-Heres este: „o parte a p�mântului”. În Iosua 24, 30 acest 
loc a fost numit Timnat-Serah, aceasta înseamn� „o parte care se revars�”. Tot a�a pre�uirea pe 
care o acord�m (�i în general este a�a) p�r�ii noastre cere�ti, care se revars�, poate s� degenereze 
într-o simpl� buc��ic� de p�mânt. Lucrurile p�mânte�ti sunt c�utate �i mo�tenirea cereasc� este 
pu�in pre�uit�. În capitolele urm�toare acest� schimbare de interese se vede mult mai pregnant. 
 
 
O genera�ie care nu cunoa�te pe Domnul – versetul 10 
 
   Dup� ce Iosua �i b�trânii care au venit dup� el au murit, înceteaz� influen�a pozitiv�. Prin 
credincio�ia proprie �i prin credin�a lor au avut influen�� asupra poporului. 
   Acum apare o genera�ie, la care se vede c� ea a slujit Domnului numai în exterior. Ei nu aveau 
nici o leg�tur� personal� cu Domnul. Înainta�ii lor au luptat odinioar� pentru �ar�. Ace�tia au 
povestit copiilor despre lucrarea, pe care Domnul a f�cut-o. Pentru nepo�i trecuse un timp destul 
de lung, ca s� se mai entuziasmeze cu adev�rat de ce Dumnezeu a dat poporului S�u �i de ce 
bunicii lor au câ�tigat prin lupt� mare. Ei sufereau de a�a-zisa boal� a genera�iei a treia: bunicul 
dobânde�te, fiul mo�tene�te �i nepotul nimice�te. 
   Pentru a putea savura cu adev�rat binecuvânt�rile, pe care Dumnezeu le-a dat poporului S�u, 
trebuie s� stai într-o leg�tur� personal� �i vie cu Dumnezeu. Putem s� auzim de la p�rin�ii �i 
bunicii no�tri despre lucruri m�re�e, pe care Dumnezeu le-a f�cut, dar dac� noi nu avem o rela�ie 
personal� cu Domnul Isus, aceste istorisiri nu vor avea nici o importan�� pentru noi. Interesele 
noastre vor fi superficiale �i vor dispare ca un abur. �i noi trebuie s� lupt�m, ca s� lu�m în 
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posesiune binecuvânt�rile pe care Dumnezeu le-a dat. Noi nu trebuie s� fim prin defini�ie aceia 
care stric� mo�tenirea, pentru c� p�rin�ii no�tri, respectiv bunicii no�tri au luptat pentru ea. Este de 
fapt a�a, c� fiecare genera�ie trebuie s� duc� din nou aceast� lupt�. În aceasta este o provocare 
extraordinar�. 
 
 
Închinarea la idoli – versetele 11-13 
 
   Este o apari�ie ciudat�, c� omul, dac� p�r�se�te pe Dumnezeu, Îl înlocuie�te cu al�i dumnezei. 
Nu este a�a, c� omul renun�� la Dumnezeu, ca s� mearg� pe propria lui cale. Omul trebuie s� aibe 
un subiect, c�ruia s�-i aduc� închinare. Cineva a spus o dat�: „Dac� nu ar fi nici un Dumnezeu, ar 
fi necesar s� se inventeze sau s� se imagineze unul. Se pare c� omul are un sim� religios, care 
caut� o putere, sau puteri mai înalte.” Orice om are acest „instinct” în el. Chiar �i ateistul, care 
neag� existen�a lui Dumnezeu. Dac� discu�i mai mult timp cu un astfel de om, deseori se va 
vedea, c� el crede în sine însu�i. F�r� s� fie con�tient de acest fapt, el este dumnezeul lui propriu. 
Faptul amar în cartea Judec�tori este îns�, c� este vorba de un popor, pe care Dumnezeu l-a f�cut 
popor al Lui �i fa�� de care El a f�cut mult bine. Cauza este c� ei au uitat pe Domnul, pe 
Dumnezeul p�rin�ilor lor, care i-a scos din �ara Egipt. Pentru noi aceasta înseamn�, c� noi am 
deschis u�a r�ului în momentul când cunoa�terea personal� a lui Hristos, a lucr�rii Sale �i a 
Cuvântului lui Dumnezeu dispar în planul secund. Satana vede �ansele pe care le are �i umple 
golul care a luat na�tere cu mijloacele sale. 
   Doi zei sunt numi�i cu nume, unul masculin �i unul feminin. Baal înseamn� „b�rbat” sau 
„domn”, în sensul de posesor, proprietar (nu cu sensul de st�pânitor peste ceva). Dumnezeu Se 
nume�te Baal al poporului S�u (Isaia 54, 5; Ieremia 31, 32), cu toate c� El respinge aceast� 
denumire, din cauza înrudirii cu numele idolilor, care I-au luat locul (Osea 2, 16-17). Astartee 
vorbe�te despre rodire în sens natural. Cei doi idoli sunt lega�i pervers unul cu altul �i las� s� se 
recunoasc� ceva din taina f�r�delegii. F�r�delege înseamn� c� nici o autoritate nu este 
recunoscut�, prin urmare se face voia proprie �i se satisfac pl�cerile proprii. Acesta este rezultatul 
când Dumnezeu �i Cuvântul S�u piere dinaintea ochilor. 
    
 
În mâna du�manilor – versetele 14-15 
 
   Dumnezeu �ine prea mult la poporul Lui, ca s�-l lase s� mearg� mai departe pe drumul gre�it. 
Mijlocul pe care-l folose�te Dumnezeu poate p�rea ciudat, dar este foarte efectiv. Se spune 
categoric: »El i-a dat în mâinile unor pr�d�tori, care i-au pr�dat«. Dac� au fost pr�da�i, înseamn� 
c� nu le-a mai r�mas nimic. Le-a fost luat totul. S� nu uit�m, c� este vorba de poporul lui 
Dumnezeu, care locuie�te în �ara f�g�duit� �i acolo poate s� savureze tot ce i-a dat Dumnezeu. 
Toate aceste binecuvânt�ri sunt r�pite poporului. Din cauza necredincio�iei lor �i din cauza 
p�r�sirii Domnului, ei pierd aceste binecuvânt�ri. 
   �i cu noi este tot a�a. Dac� devenim necredincio�i �i p�r�sim pe Domnul, nu ne mai baz�m pe 
El, nu vom mai putea savura binecuvânt�rile cere�ti. Alte lucruri au devenit mai importante pentru 
noi: câ�tigarea banilor, facerea carierei, c�l�torii luxuriante în concediu; toate acestea pot s� 
devin� a�a de importante pentru noi, c� suntem lua�i complet în st�pânire de ele. Încep s� ne 
st�pâneasc� �i pân� la urm� ne domin� cu totul. Este numai o fericire aparent�, care de fapt este 
un jug, pân� când vom recunoa�te în ele sclavia �i vom remarca pierderea binecuvânt�rilor cere�ti. 
Ele au disp�rut din via�a noastr�, au fost pr�date de du�man. Acest du�man nu ne va da pace, ne 
va împinge la mai mult �i la lucruri mai mari. 
   Dumnezeu a permis aceasta, �i chiar a provocat-o. El S-a retras din via�a noastr�, ca s� dea mân� 
liber� du�manului, s� fac� ce vrea cu noi. El vrea ca noi s� începem s� dorim mai mult dup� El �i 
dup� ce ne d� El. Vom putea atunci înv��a din felul cum procedeaz� aici cu Israel. 


