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Capitolul 5 

 

Introducere 
 
Cântarea, pe care o cânt� Barac �i Debora dup� victoria ob�inut�, este o cântare deosebit� �i 
impresionant�. Este o cântare lung�, dac� �inem seama de descrierea scurt� a luptei. Este singura 
cântare din cartea Judec�torilor; dup� aceea nu se mai cânt�. Con�inutul cânt�rii se potrive�te cu 
starea din zilele acelea. Sentimentele care erau tr�ite �i faptele lui Dumnezeu sunt exprimate în 
aceast� cântare. 
   Dar nu este vorba numai de o privire spre trecut �i spre ce a f�cut Dumnezeu �i cum s-au 
comportat diferitele persoane �i semin�ii. Este �i o cântare în care credin�a vede victoria viitoare. 
Aceast� certitudine se na�te din ceea ce Dumnezeu a f�cut pentru poporul S�u. Orice victorie din 
via�a unui credincios, pe care el o ob�ine, este o plat� în avans a marii victorii finale. Prin 
credin�� se poate baza pe împlinirea celor spuse în Romani 16, 20: »Dumnezeul p�cii va zdrobi 
în curând pe Satan sub picioarele voastre.« Aceast� ultim� victorie este sigur�. Orice victorie 
prin credin�� arat� spre clipa aceea �i încurajeaz� pe credincios în încrederea lui în Dumnezeu. 
   În prima cântare din Biblie, cântarea lui Moise din cartea Exodul capitolul 15, vedem ceva 
foarte asem�n�tor. Citim în versetele 13 �i 17, cum credin�a lui Moise prive�te dincolo de 
c�l�toria prin pustie (care în timpul acela era înc� înaintea lui) �i sare direct în �ara f�g�duit�. El 
cânt� aceast� �ar� �i tot poporul cânt� împreun� cu el. În cântarea Deborei cei drept poporul nu 
cânt�. Auzim numai dou� voci. Este frumos s� vedem cum aceast� cântare începe cu Domnul �i 
se sfâr�e�te cu Domnul (versetele 1-5 �i versetul 31).  
   S� observ�m împ�r�irea cânt�rii, care ne va ajuta s�-i în�elegem mai bine con�inutul. 
 
a. Versetele 1-5 laud� pe Dumnezeu, deoarece El S-a pus în sp�rtur� pentru poporul S�u. 
b. Versetele 6-8 descriu starea din Israel din timpul ocupa�iei. 
c. Versetele 9-11 cheam� la m�rturisirea victoriei Domnului. 
d. Versetele 12-18 redau rolul fiec�rei semin�ii în parte. 
e. Versetele 19-23 descriu lupta. 
f. Versetele 24-27 laud� pe Iael pentru fapta ei. 
g. Versetele 28-30 descriu cum mama lui Sisera a�teapt� în zadar. 
h. Versetul 31 constituie încheierea. 
 
a. Versetele 1-5 laud� pe Dumnezeu, deoarece El S-a pus în sp�rtur� pentru poporul S�u. 
 
   Versetul 1. Aceast� cântare este cântat� numai de dou� persoane, o femeie a credin�ei �i un 
b�rbat al credin�ei, în timp ce tot poporul a avut parte de victorie. Cu toate acestea r�mâne o 
cântare dup� inima lui Dumnezeu. În timpurile de dec�dere nu este vorba de a aduna o mul�ime 
de oameni pentru a cânta cânt�ri de laud�. Ast�zi trebuie s� ne întreb�m cu adev�rat, dac� 
organizarea de întruniri pentru a cânta cânt�ri de laud�, la care este invitat oricine s� ia parte, 
rezult� din ac�iunea Duhului Sfânt. Dac� astfel de întruniri se fac cu scopul de a da na�tere la 
unitatea cre�tin�, atunci cântatul este folosit abuziv, c�ci Biblia nu sus�ine cântatul pentru astfel 
de scop. Cum ia na�tere o cântare de laud�? Ea se na�te într-o inim�, care a avut o experien�� cu 
Dumnezeu. Dumnezeu �i-a ar�tat prezen�a în mod deosebit într-o astfel de via��. Urmarea este 
cântarea de laud�. Cine �tie c� p�catele i-au fost iertate, acela poate s� cânte despre aceasta. 
Aceasta poate avea loc împreun� cu to�i care au siguran�a iert�rii p�catelor lor. Aceasta conduce 
sufletele s� vin� împreun�; exist� un motiv comun de laud�. Cum se poate cânta spre lauda lui 
Dumnezeu împreun� cu cei necredincio�i? Ei nu au f�cut astfel de experien�e cu Dumnezeu! 
   Motivul pentru cântarea de laud� a Deborei �i a lui Barac este lucrarea lui Dumnezeu f�cut� lui 
Iabin. În versetul 23 al capitolului anterior se spune: »În ziua aceea, Dumnezeu a smerit pe 
Iabin.« Versetul 1 al capitolului nostru spune: »În ziua aceea, Debora a cântat aceast� cântare, 
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cu Barac, fiul lui Abinoam.« Lucrarea lui Dumnezeu spre binele poporului S�u d� na�tere la 
Debora �i Barac la o reac�ie spontan� sub forma unei cânt�ri. Tot a�a �i pentru noi, orice form� 
de eliberare este un motiv direct de a cânta o cântare de laud�. Facem noi asta? 
   Versetul 2. Traducerea primei p�r�i a acestui verset pare s� nu fie u�oar�. Un cunosc�tor al 
limbii ebraice, în care a fost scris Vechiul Testament în cea mai mare parte a lui, traduce astfel: 
„Pe când conduc�torii conduceau în Israel.” Într-o explica�ie la acest verset se spune: „Fraza de 
început este una din cele mai enigmatice fraze ale acestei cânt�ri. Ea poate fi tradus� �i în felul 
urm�tor: >Pe când cârlion�ii au crescut mari în Israel<, ceea ce ar putea s� fie un indiciu spre o 
practic�, la care nu se t�ia p�rul, pentru ca s� se împlineasc� un jur�mânt (Numeri 6, 5,18). 
Aceasta ar însemna dedicare Domnului pentru participarea la un r�zboi sfânt. Probabil c� 
Deuteronom 32, 42 face referire la solda�i cu p�rul lung, cu toate c� acolo se poate traduce �i prin 
>conduc�tori<.” Atât cu privire la acest citat. 
   P�rul lung arat� d�ruirea �i supunerea. Despre femeie se spune în 1 Corinteni 11, c� »pentru o 
femeie este o cinste s� poarte p�rul lung. Pentru c� p�rul lung i-a fost dat ca învelitoare« 
(versetul 15). În 1 Corinteni 11 este vorba de rela�ia ei cu b�rbatul �i de felul cum Dumnezeu 
prive�te aceast� rela�ie. Femeia poate s� lase s� se recunoasc� din înf��i�area ei exterioar� c� 
felul ei de gândire interioar� este d�ruire �i supunere fa�� de b�rbat. Femeia poate s� arate prin 
purtarea p�rului lung, c� ea este în concordan�� cu ceea ce Dumnezeu cere de la ea în privin�a 
rela�iei ei cu b�rbatul. Ea renun�� la voin�a ei �i ocup� o pozi�ie de subordonare. Acest gând 
general cu privire la p�rul lung se poate aplica �i la locurile din Vechiul Testament, unde se 
vorbe�te despre p�rul lung. 
   O privire la cealalt� traducere, unde este vorba de conduc�tori, arat�, c� aceasta ilustreaz� un 
cu totul alt aspect. Dar aceasta nu este corect. Nu întotdeauna conduc�torii conduc a�a cum se 
a�teapt� de la ei. Dar dac� iau în serios responsabilitatea lor, ei vor putea s� conduc� bine abia 
dup� ce s-au dedicat lui Dumnezeu �i sunt con�tien�i de supunerea lor fa�� de El. Rezultatul este, 
c� poporul se ofer� de bun� voie. Nu se vor da nici un fel de porunci, ci prin exemplul propriu se 
merge înainte. Un exemplu bun se poate u�or urma. Când rela�iile în poporul lui Dumnezeu 
încep s� lucreze în felul acesta, atunci este un motiv de a l�uda pe Domnul. Nu-�i face bine, când 
într-o comunitate de credin�� conducerea se face potrivit cu înv���tura Bibliei, �i anume, de c�tre 
conduc�tori pu�i de Dumnezeu (�i nu de oameni)? Despre astfel de persoane citim în Faptele 
Apostolilor 20, 28. Apostolul Pavel le spune acolo: »Lua�i seama dar la voi în�iv� �i la toat� 
turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca s� p�stori�i Biserica lui Dumnezeu, pe care a 
câ�tigat-o cu sângele Celui al S�u.« Nu este rezultatul manifest�rii lor, c� �i al�ii se ofer� de 
bun� voie s� lucreze pentru Domnul? Putem noi s� vedem aceasta? �i cum reac�ion�m noi la 
aceasta? 
 
   Versetul 3. Credincio�ia conduc�torilor �i solicitudinea poporului o fac pe Debora s� cânte o 
cântare spre onoarea Domnului. Totodat� aceast� cântare este o m�rturie pentru ceilal�i 
demnitari. Împ�ra�i �i al�i de�in�tori ai puterii sunt chema�i s� asculte ce vrea s� cânte ea. Ei pot 
înv��a multe din aceasta. De�in�torii puterii, care vor s� ia seama la voia lui Dumnezeu, aud în 
aceast� cântare aten�ion�ri clare. Dac� ne gândim, c� noi, ca �i credincio�i ai Adun�rii, suntem 
numi�i �i împ�ra�i (1 Petru 2, 9; Apocalipsa 5, 10), atunci cântarea ei are s� ne spun� �i nou� ceva 
necesar. S� ne deschidem urechile larg �i s� ne însu�im bine con�inutul acestei cânt�ri. 
   Versetele 4 �i 5. Toat� aten�ia este îndreptat� în aceste versete asupra Domnului Însu�i, precum 
�i spre ce a f�cut El în trecut. El este descris aici ca o apari�ie vizibil�. Dumnezeu este prezentat 
a�a �i în Psalmul 68, 7-8, unde El este de asemenea l�udat prin cântare, ca Salvator al poporului 
S�u. Debora prezint� interven�ia lui Dumnezeu, care tocmai a avut loc spre binele poporului S�u, 
comparând-o cu interven�ia Sa de la începutul istoriei lui Israel. Ea Îl vede pornind cu o a�a 
demnitate, c� ea paralizeaz� pe du�man. Maiestatea acestui viteaz este mare �i impresionant�. O 
descriere asem�n�toare a lui Dumnezeu o face Moise în Deuteronom 32. �i Habacuc 3, 3-15 
descrie în mod viu interven�ia din trecut a lui Dumnezeu pentru poporul S�u. Vom în�elege multe 



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

49 

lucr�ri ale lui Dumnezeu în istorie, dac� ne vom ocupa cu interven�ia Lui în timpurile de 
odinioar�. 
   Seir este numele mun�ilor în care locuiau urma�ii lui Esau, edomi�ii. Când Israeli�ii i-au rugat 
s�-i lase s� treac� prin �ara lor, ei au fost trata�i ca du�mani de c�tre edomi�i (vezi Numeri 20, 14-
21 �i Deuteronom 2, 1-8). Ei nu aveau voie s� poarte r�zboi cu edomi�ii �i de aceea au trebuit s� 
ocoleasc� �ara lor. 
   Dar aici, în cântarea Deborei, auzim cum Dumnezeu Însu�i porne�te la drum pentru poporul 
S�u. Mun�ii sunt deseori în Biblie un simbol al puterilor p�mânte�ti. Dar ele se clatin� înaintea 
m�re�iei lui Dumnezeu. Ele nu rezist� înaintea Lui. �i Sinai, muntele pe care Dumnezeu a dat 
poporului S�u Legea, ofer� aceea�i impresie. Evrei 12, 18-21 descrie aceast� impresie. Faptul c� 
Dumnezeu a ales pe Israel ca popor al S�u nu diminueaz� cu nimic faptul c� El este �i pentru ei o 
apari�ie impresionant�. Cu toate c� noi credincio�ii, care apar�inem Adun�rii, nu suntem într-o 
rela�ie de leg�mânt cu Dumnezeu, ci avem dreptul s�-L numim Tat�l nostru, �i pentru noi se 
spune în Evrei 12, 29: »�i Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.« Aceasta nu trebuie s� ne 
inspire team�, dar va m�ri respectul �i venera�ia noastr� pentru El. Totodat� este o încurajare, s� 
�tim c� acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru. El porne�te pentru noi la lupt� cu du�manul. 
Care du�man va putea rezista înaintea Lui? 
 
b. Versetele 6-8 descriu starea în Israel în timpul ocupa�iei 
 
   Timpul în care a tr�it �amgar �i Iael se aseam�n� unul cu altul. Era un timp, în care du�manul 
ocupa poporul Israel. Nimeni nu îndr�znea s� mearg� pe strad�. Str�zile erau goale. �i dac� 
cineva trebuia s� se duc� undeva, c�uta c�r�ri l�turalnice �i drumurile în serpentine. În Levitic 
26, 22 Dumnezeu a prorocit c� drumurile vor deveni »pustii«, dac� poporul va deveni 
necredincios. În Isaia 35, 8-10 vedem drumul populat ca urmare a domniei lui Mesia. Acolo 
poporul lui Dumnezeu s-a întors înapoi �i prime�te binecuvântarea f�g�duit� �i amânat�. Timpul 
nostru se aseam�n� cu timpul lui �amgar �i Iael. Cuvântul lui Dumnezeu este pu�in luat în 
seam�. Din p�cate îi reu�e�te du�manului s� fac� pe mul�i cre�tini s� se abat� de la calea dreapt� 
�i s�-i �in� departe de ea. 
   �amgar �i Iael au lucrat prin credin�� �i au dat du�manului o lovitur� grea. Ei nu s-au mul�umit 
cu p�rerea general�, c� nu folose�te la nimic s� te împotrive�ti. În toate timpurile, �i în timpul 
nostru, a devenit permanent  clar, cine s-a ata�at de p�rerea dominant� �i cine s-a a�ezat public de 
partea lui Dumnezeu. C�r�rile strâmbe sunt un simbol al ac�ion�rii prin voin�a proprie, f�r� s� se 
întrebe care este voia lui Dumnezeu. Deseori aceasta se petrece a�a, din cauza temei de lupt�, 
care va veni cu siguran��, dac� de împotrive�ti p�rerii celor mul�i. 
   Versetul 7. Poporul lui Dumnezeu a mers pe c�ile proprii! Ei au decis singuri cum s�-�i 
organizeze via�a �i nu au întrebat care este voia lui Dumnezeu. Nu era nici un conduc�tor, nici un 
om, care s� fac� cunoscut poporului care este voia lui Dumnezeu. Lipsa de cunoa�tere a 
Cuvântului lui Dumnezeu, atitudinea de a nu întreba pe Dumnezeu cum gânde�te El despre 
lucruri, conduce inevitabil la dec�derea poporului lui Dumnezeu (vezi Osea 4, 1,6). Dup� aceea 
se scoal� Debora. Debora nu este cuprins� de mândrie, când se nume�te pe sine »o mam� în 
Israel«. Pe parcurs vorbe�te o alt� mam�, mama lui Sisera, dar ea este altfel decât Debora. 
   Faptul c� Debora se nume�te »o mam�« �i nu „o conduc�toare”, arat� ceva despre felul cum 
trebuie condus. O mam� este o femeie care se dedic� cu dragoste �i grij� copiilor ei. Ea face tot 
posibilul s� dea copiilor ei ce au ei nevoie pentru cre�tere �i independen��. În Adunarea lui 
Dumnezeu este mare nevoie de astfel de conduc�tori. Apostolul Pavel era un conduc�tor, care s-
a comportat ca o mam� în Adunarea din Tesalonic, o adunare foarte tân�r� (1 Tesaloniceni 2, 7). 
Adev�ratul conduc�tor nu este acela c�ruia i se sluje�te, ci cel care el însu�i sluje�te. Cel mai bun 
model în acest sens este Domnul Isus (Luca 22, 24-27). 
   Versetul 8. Cuvântul »dumnezei« este folosit de mai multe ori în Vechiul Testament pentru 
caracterizarea judec�torilor sau a conduc�torilor, pentru oameni care conduceau poporul (vezi 
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Exodul 22, 28 �i Psalmul 88). Poarta era deseori în Israel locul unde se practica conducerea (vezi 
Rut 4, 1-11). 
   La prima parte a acestui verset ne putem imagina o campanie electoral�. Rezultatul unei astfel 
de alegeri era lupta, �i anume, nu împotriva unui du�man exterior, ci unul împotriva altuia. 
Aceasta avea loc, deoarece nu se întreba care este voia lui Dumnezeu. Conduc�torii noi nu erau 
mai buni decât înainta�ii lor. Ei urm�reau interesele proprii. Nu putea fi vorba de lini�te �i pace. 
Este ast�zi în lume altfel? �i ce vedem în poporul lui Dumnezeu? Mul�i conduc�tori se gândesc 
numai la pozi�ia lor, la onoarea lor �i la veniturile lor, �i nu poart� cu adev�rat grij� de turma lui 
Dumnezeu. Prin aceasta poporul nu are arme, cu care s� se poat� ap�ra înaintea du�manului 
(scut) sau cu care s�-l poat� alunga (suli��). Aceasta se aseam�n� cu timpul lui Saul, când în 
Israel nu era nici un fierar �i din cauza aceasta nu se putea face nici o sabie (1 Samuel 13, 19-21). 
   Armele, pe care le folosim noi credincio�ii din timpul Adun�rii, nu sunt arme fire�ti, ci 
spirituale. Este o realitate trist�, c� cearta între conduc�torii poporului lui Dumnezeu face ca tot 
poporul s� fie lipsit de putere. Cei care poart� responsabilitatea, care de fapt sunt r�spunz�tori de 
echiparea poporului lui Dumnezeu, nu-�i împlinesc datoria, de a da altora mâna de ajutor 
necesar�, pentru a fi biruitori. Nu se mai face referire la Cuvântul lui Dumnezeu, care este scut �i 
suli��, sau el este interpretat dup� placul lor, adaptat la contemporaneitate �i f�r� con�inut. 
»Scutul �i suli�a« aproape c� nu se mai g�sesc în cre�tin�tate. �tim noi cum trebuie s� folosim 
corect Cuvântul lui Dumnezeu? Sper c� ne l�s�m înv��a�i de Duhul lui Dumnezeu pentru a face 
aceasta. 
 
c. Versetele 9-11 fac apel ca s� m�rturisim despre victoria Domnului. 
 
   Versetul 9. Acest verset continu� tema încurajatoare din versetul 2. Necazul �i strâmtorarea au 
cedat locul victoriei. Debora se face una cu oamenii care s-au pus la dispozi�ie, ca s� elibereze 
din nou pe poporul lui Dumnezeu. Inima ei apar�ine acestora. Ne ata��m noi de credincio�ii care 
duc o via�� de d�ruire pentru Domnul? Ne sim�im lega�i cu ei, ne bucur�m cu astfel de 
credincio�i? Debora pream�re�te din nou pe Domnul, pentru c� El a produs aceasta. S� 
continu�m s�-L pream�rim pentru tot ceea ce recunoa�tem ca fapte ale Lui. 
   Versetele 10-11. Cei ce c�l�toresc pot merge din nou f�r� pericole pe drum. Preocup�rile 
zilnice pot fi reluate. Acestea sunt rezultatele frumoase ale eliber�rii de puterea du�manului. Dar 
Debora invit� nu numai pe cei care au luptat. Nu, to�i pot culege roadele luptei. Fiecare poate 
m�rturisi ce a f�cut Dumnezeu pentru binele poporului S�u, �i se poate gândi la aceasta. Ea 
apeleaz�, ca s� se vesteasc� faptele neprih�nite din capitolul 4. Ea nume�te aceste fapte, 
»binefacerile Domnului, binefacerile cârmuirii Sale în Israel«. Ac�iunea Domnului este aici 
foarte frumos v�zut� prin ac�iunea conduc�torilor; ei sunt numi�i conduc�torii Lui. El vrea cu 
pl�cere s� se fac� una cu astfel de oameni. Faptele lor sunt faptele Lui.  
   Aceste binefaceri sunt tema discu�iilor la ad�p�tori. Acolo vin femeile s� scoat� ap�, �i astfel s� 
dea de b�ut celor înseta�i. Apa este aici iar��i un tablou frumos al Cuvântului lui Dumnezeu 
(Efeseni 5, 26). Ad�p�torile reprezint� ocaziile când ne strângem laolalt� ca s� cercet�m 
Cuvântul lui Dumnezeu. Acestea nu sunt locuri în care se duc lupte, ci sunt locuri, unde fiecare 
poate s�-�i stâmpere setea spiritual�. Aceste ocazii ni le putem deseori creea singuri. O vizit� 
pentru b�ut o cafea sau cu ocazia unei zile de na�tere poate uneori s� devin� o astfel de ocazie. 
Nu este vorba de discu�ii profunde, ci de a recunoa�te binefacerile pe care Domnul le-a f�cut, fie 
de El Însu�i, sau prin slujitorii Lui. Produce bucurie �i încurajare, dac� împreun� putem avea 
parte de ceea ce a f�cut Domnul (compar� cu Faptele Apostolilor 15, 3-4,12). 
   Urmarea este, c� poporul poate merge la por�i, deoarece acolo se roste�te judecata într-un fel 
bun (în opozi�ie cu ce este amintit în versetul 4). Discu�iile comune cu privire la Cuvântul lui 
Dumnezeu este una din condi�iile cele mai importante pentru o conducere (poarta) bun� în 
Adun�rile locale. 
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   Se spune, c� »poporul Domnului s-a coborât la por�i«. Pare s� spun�, c� rela�ia  dintre Domnul 
�i poporul S�u s-a restabilit. Este adev�rat, ei au fost totdeauna poporul S�u, dar ei nu s-au 
comportat ca atare. Acum ei erau iar��i demni de numele acesta. Poporul era gata s� asculte de 
oamenii, pe care Domnul i-a a�ezat »la por�i«, ca s� fac� cunoscut voia Sa. Prin aceasta poporul 
putea acum s� recunoasc�, c� el era iar��i legat cu Domnul. O rela�ie adev�rat� cu Domnul se 
arat� prin dragostea noastr� fa�� de El, �i aceast� dragoste se arat� totdeauna în dorin�a de 
respectare a Cuvântului S�u �i de a face ce spune Cuvântul. 
    
d. Versetele 12-18 redau rolul fiec�rei semin�ii în parte 
 
Versetul 12. Este posibil ca în via�a Deborei s� fi existat o perioad� de indiferen��. În timpul 
acela starea poporului lui Dumnezeu nu a impresionat-o a�a de mult. Ea �i-a dat seama, c� via�a 
ei trebuie s� fie altfel. Ea singur� î�i zice, c� trebuie s� cânte. S-ar putea, ca aici s� fie vorba de o 
cântare de r�zboi, c� s� arate, c� ea este iar��i capabil� de lupt�. Abia dup� ce �i-a vorbit ei în�i�i 
�i a recunoscut, c� mai întâi ea îns��i trebuia s� se trezeasc�, se adreseaz� lui Barac. Uneori 
trebuie s� ne zguduim pe noi în�ine �i s� ne atac�m energic, ca s� devenim con�tien�i, c� 
atitudinea noastr� nu este bun�. Este posibil, ca prin lucrurile pl�cute ale vie�ii am a�ipit. Atunci 
nu mai avem nici o activitate spiritual�, ne preocup�m de interesele noastre materiale �i sociale. 
�edem într-adev�r în întrunirile noastre, dar de fapt nu suntem preocupa�i cu ele. Citim într-
adev�r Biblia, dar ea nu ne mi�c� cu adev�rat. În acest caz nu trebuie s� mai mo��im, ci a sosit 
timpul s� ne trezim �i s� ne deschidem ochii pentru lucrurile care sunt cu adev�rat importante.  
   Dac� suntem într-o astfel de faz�, s� ne gândim bine �i s� începem s� lucr�m altfel, motiva�i de 
dragostea lui Dumnezeu pentru noi �i pentru poporul S�u. Atunci putem începe s� trezim �i pe 
al�ii prin preg�tirea noastr� de lupt�, ca s� devin� activi �i s� intre în lupt�, a�a cum a f�cut 
Debora cu Barac. Ea îl încurajeaz� s� se scoale �i s�-�i aduc� pe captivii lui de r�zboi. Ceea ce se 
spune aici în cântare despre Barac, se spune în Psalmul 68, 18 despre Dumnezeu �i în Efeseni 4, 
8 despre Hristos. Deci Barac este aici un model al lui Hristos. 
   Versetul 13. »Atunci o r�m��i�� din popor a biruit«. Aceast� expresie arat� c� a trecut timpul 
subjug�rii. Mul�i au c�zut în lupt�; cei care au mai r�mas din lupt�, nu erau un popor numeros. 
Dar Domnul avea pentru ei o r�splat� deosebit�: ei puteau s� domneasc� peste du�manii lor. »O 
r�m��i��« constituie totodat� »poporul Domnului«. Deci tot poporul Domnului const� din 
oameni care au sc�pat de du�man. Tot poporul r�mas, r�m��i�a, este în existen�a lui o m�rturie a 
harului lui Dumnezeu. Nu au p�c�tuit to�i �i s-au îndep�rtat de Domnul? Faptul c� au mai r�mas 
oameni se datoreaz� exclusiv harului S�u. 
   Tot a�a va fi în viitor cu Israel. Din cauza p�catelor lor vor ajunge în mare necaz. Domnul Isus 
spune în privin�a aceasta: »�i dac� zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar sc�pa« (Matei 
24, 22). Dar �i atunci va fi mântuit� o r�m��i�� �i aceasta va fi atunci »tot Israelul«, care »va fi 
mântuit« (Romani 11, 26). 
   Versetul 14. Efraim �i Beniamin, cele dou� semin�ii care locuiesc în sud, sunt numite mai întâi. 
Machir este amintit în Iosua 13, 30-31 �i constituie jum�tate din semin�ia lui Manase, care 
locuie�te în �ar�. Zabulon este amintit �i în versetul 18 �i este l�udat pentru curajul lui. Zabulon 
împreun� cu Neftali au r�spuns la chemarea lui Barac din capitolul 4, 10, probabil din cauza 
leg�turii lui cu Debora. 
   Semin�ia lui Efraim ofer� un model bun. Ei locuiau în mijlocul amaleci�ilor, care sunt un 
simbol al firii p�mânte�ti (al c�rnii). În Efraim vedem oameni care nu cedeaz� poftelor firii 
p�mânte�ti, ci vor s� se dedice intereselor lui Dumnezeu �i ale poporului S�u. Exemplul bun 
influen�eaz� �i pe al�ii: Beniamin merge dup� Efraim, ca s� lupte împreun� cu el. C�peteniile din 
Manase sau al�turat de lupt�tori. Ei �i-au dat seama de responsabilitatea lor. Din Zabulon sunt 
aminti�i în mod deosebit aceia care »�in toiagul conduc�torului (scribului)«. Ace�tia sunt ofi�erii 
care noteaz� numele voluntarilor. Ei erau recrutori. Ace�ti oameni fac tot ce pot, ca s� înroleze 
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pe al�ii în lupt�. Ei nu gândesc, c� ei ar putea singuri s� duc� lupta. Putem înv��a din aceasta, c� 
avem nevoie unul de altul în lupt�. 
    Versetul 15a. Isahar era de asemenea o semin�ie care s-a dedicat cu mult� d�ruire în lupt�. 
Atât numele Deborei cât �i numele lui Barac se leag� în acest verset cu aceast� semin�ie. 
C�peteniile din Isahar aveau aceea�i convingere ca �i Debora. Ei »au fost cu Debora«. Barac a 
avut o influen�� pozitiv� asupra acestei semin�ii: »�i Isahar, ca �i Barac«. Noi putem s� st�m în 
tov�r��ia oamenilor care cunosc bine ce spune Cuvântul lui Dumnezeu �i ei în�i�i stimuleaz� �i 
pe al�ii. 
   Versetele 15b-16. Dup� lauda adus� unor semin�ii, care s-au dedicat intereselor poporului lui 
Dumnezeu, Debora vorbe�te acum de alte semin�ii, care s-au ab�tut. Ce spune ea despre acestea 
este o înv���tur� foarte bun� pentru noi. Ruben s-a gândit s�-�i dedice timpul �i puterea pentru 
lupt�. Ce l-a împiedecat? Ruben avea multe animale. Turmele lui Ruben l-au împiedecat deja s� 
ia în posesiune partea lui din �ar� (Numeri 32, 1). Aceast� semin�ie s-a mul�umit cu ce era 
dincolo de Iordan. Acum este solicitat s� se al�ture fra�ilor s�i �i împreun� cu ei s� lupte 
împotriva du�manului. El se gânde�te �i cump�ne�te (aceasta se spune de dou� ori despre el) �i 
totu�i nu face. Lucrurile proprii sunt mai importante decât interesele lui Dumnezeu. 
   �i noi ne facem multe gânduri, dac� s� particip�m la lupta pentru poporul lui Dumnezeu. 
Mereu se ofer� ocazii pentru a depune m�rturie. Suntem întreba�i dac� vrem s� contribuim la 
împ�r�irea de pliante, sau la evangheliz�ri pe strad�, sau alte activit��i spirituale. Aceasta necesit� 
timp �i efort. De fiecare dat� când ni se ofer� aceasta este un moment decisiv, prin care se va 
ar�ta cum ne organiz�m priorit��ile. C�ut�m interesele proprii sau pe ale lui Hristos (Filipeni 2, 
21)? Sunt cre�tini care vreau cu adev�rat; ei sunt plini de hot�râri bune �i câteodat� au chiar idei 
bune. Dar în momentele decisive dau înapoi. Lucrurile vie�ii, interesele proprii, sunt pentru ei 
decisive. Acesta este Ruben. 
   Versetul 17. Galaadul iubea lini�tea proprie. S� ne imagin�m c� devenim obosi�i! St�m întin�i 
pe fotoliul comod, relaxa�i, cu un program pl�cut înaintea ochilor, de care dorim s� aib� parte 
orice suflet mântuit sau orice sfânt reabilitat. 
   Semin�ia Dan a fost foarte preocupat� cu afacerile. Avea o întreprindere mare, cu contacte 
interna�ionale. Afacerile �i profitul erau mai importante decât lupta pentru fra�i �i pentru 
mo�tenirea Domnului. 
   A�er nu a f�cut absolut nimic. El prefera lenevia �i nu se interesa de nimic. St�tea pe teras�, 
având ceva de b�ut �i se desf�ta privind la oamenii care treceau pe al�turi. 
   Versetul 18. Ce contrast ofer� Zabulon �i Neftali în compara�ie cu semin�iile amintite! Ei sunt 
adev�ra�i biruitori, care �i-au pus via�a în joc (compar� cu Apocalipsa 12, 11 �i Luca 12, 26). Ei 
iubesc pe Dumnezeu mai mult decât pe ei în�i�i. �i noi putem face a�a, când vedem cât de mult 
ne-a iubit Dumnezeu. Aceast� dragoste se vede clar în ceea ce a f�cut Domnul Isus la cruce. S� 
privim 1 Ioan 3, 16. Vedem acolo ce se a�teapt� de la noi: »Noi am cunoscut dragostea Lui prin 
aceea c� El �i-a dat via�a pentru noi; �i noi suntem datori s� ne d�m via�a pentru fra�i.« 
Apostolul Pavel a fost unul, care cu via�a lui a r�spuns la dragostea lui Dumnezeu, uitându-se pe 
sine, ca s� slujeasc� altora. El spune în Faptele Apostolilor 20, 24: »Dar eu nu �in numai decât la 
via�a mea, ca �i cum mi-ar fi scump�, ci vreau numai s�-mi sfâr�esc cu bucurie calea �i slujba, 
pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca s� vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu.« În 
epistola c�tre Filipeni 2, 30 apostolul Pavel spune despre un alt rob, care »pentru lucrul lui 
Hristos a fost aproape de moarte«. Unde se g�sesc ast�zi astfel de b�rba�i �i femei? Vrem noi s� 
fim astfel de oameni? 
 
 
e. Versetele 19-23 descriu lupta 
 
Versetul 19. În aceast� relatare vie vedem cum împ�ra�ii Canaanului s-au suit cu mare încredere 
de sine ca s� lichideze micul popor r�zvr�tit al lui Israel. S-au gândit c� vor ob�ine o victorie 
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mare �i vor lua mult� prad�. Dar cu ironie în vocea ei, Debora spune, c� »n-au luat nici o prad�, 
nici argint«. Lupta s-a dat la Tanac, la apele Meghido, adic� în regiunea de grani�� a lui Isahar �i 
Manase. Mul�i comentatori fac o paralel� între Meghido din Vechiul Testament cu Harmaghedon 
din Apocalipsa 16, 16. Harmaghedon înseamn� probabil „�inutul muntos, sau muntele de la 
Meghido”. 
   Dar înrudirea numelor nu este singurul lucru care atrage aten�ia. O importan�� mult mai mare o 
are asem�narea dintre cele petrecute în cartea Judec�tori 4 �i cele descrise în cartea Apocalipsa. 
La Meghido sunt b�tute taberele du�mane �i poporul Domnului este eliberat. La Harmaghedon 
va avea loc ceva asem�n�tor. Citim aceasta în Apocalipsa 19, 11-21. Poporul Israel se afl� acolo 
în lupt� cu împ�ratul nordului. Taberele imperiului roman reabilitat, acesta este Europa de vest, îi 
vin în ajutor. În cele din urm� aceste tabere vor fi nimicite prin venirea lui Hristos. Cei ce se tem 
de Dumnezeu din Israel vor fi salva�i �i vor fi numi�i »tot Israelul« (Romani 11, 26). 
   Versetele 20-22. S-a presupus, c� aici se face aluzie la o rupere de nori, în urma c�ruia câmpul 
de b�taie s-a transformat într-o mocirl� �i carele împotmolite nu se mai puteau deplasa. Prin 
aceasta Israeli�ii au putut s� ob�in� victoria. Aceasta ar explica, de ce Sisera nu a fugit cu carul 
s�u, ci pe jos (vezi capitolul 4, 15). Ro�ile au r�mas în�epenite în noroi �i caii s-au afundat în el. 
Aceasta explic� de asemenea, c� pârâul Chison s-a putut transforma într-o mas� de ap� ce curgea 
învolburat�. Este totodat� posibil, c� Dumnezeu a f�cut ceva, cum a f�cut când au venit pl�gile 
peste Egipt. La plaga a �aptea se spune în Exod 9, 23-24: »�i Domnul a trimis tunete �i piatr�, de 
c�dea foc pe p�mânt. ... A b�tut piatra, �i focul se amesteca cu piatra ...« Ne putem da seama, c� 
sub impresia acestor for�e ale naturii se p�rea c� stelele cad din cer �i pietrele f�ceau p�mântul 
ml��tinos �i pârâul a devenit învolburat. 
   Aceast� scen� este o încurajare pentru fiecare care lua parte la lupt�. Ei î�i spun: »Suflete, 
calc�-n picioare pe viteji!« Când vezi c� Dumnezeu particip� la lupt�, atunci aceasta ofer� putere 
suplimentar� �i curaj. Expresia »calc�-n picioare« este tradus� în Deuteronom 33, 29 prin »vei 
c�lca peste în�l�imile lor«, ca dovad� a supunerii du�manului. »Calc�-n picioare« se refer� deci 
la zdrobirea puterii du�mane �i ob�inerea victoriei. Aceast� vorbire este caracteristic� �i pentru 
cineva care ob�ine victoriile pentru Hristos. O astfel de persoan� nu este mul�umit� cu jum�t��i 
de rezultate, ci continu� pân� ob�ine victoria definitiv�, �i anume având siguran�a c� va ob�ine 
victoria. Oricât ar face copitele cailor o�tirii du�mane s� se cutremure p�mântul, du�manul va fi 
urm�rit �i b�tut de lupt�torii viteji ai poporului lui Dumnezeu. 
   Versetul 23. Nu se �tie unde era Meroza. Dup� toate probabilit��ile era o cetate situat� în 
mijlocul �inutului unde s-a dus lupta. Aceasta se poate deduce din blestemul greu rostit asupra lui 
Meroza. �i alte semin�ii au auzit repro�uri, pentru c� nu au luat parte la lupt�, dar acestea nu erau 
a�a de aspre. Se poate ca aceast� diferen�� s� rezulte din situa�ia �inuturilor. Cine este aproape de 
câmpul de lupt� �i vede cu ochii lui ce se petrece acolo, are o responsabilitate mai mare decât cel 
care este departe �i este mai pu�in atins de evenimente. 
   Numele Meroza ar putea s� însemne „cl�dit din cedrii”. Acesta este un indiciu cu privire la 
pentru ce tr�iau ei. Ei locuiau în palate f�cute din lemn de cedru �i tr�iau în lini�te, f�r� s�-�i fac� 
griji de starea fra�ilor lor. Se iubeau pe ei în�i�i, �i nu pe Domnul. Apostolul Pavel spune în 1 
Corinteni 16, 22: »Dac� cineva nu iube�te pe Domnul nostru Isus Hristos, s� fie anatema!« Ce 
spune Debora despre Meroza, aminte�te de Hagai 1,2-4,9. Domnul mustr� poporul prin gura lui 
Hagai, c� to�i erau preocupa�i cu casele lor, în timp ce nim�nui nu-i p�sa de Casa lui Dumnezeu. 
Ei tr�iau pe deplin pentru aici �i acum. Debora este gura îngerului Domnului, atunci când 
roste�te blestemul asupra lui Meroza. Aceast� indiferen�� fa�� de fra�ii lor este v�zut� ca �i cum 
ei ar fi refuzat s� dea ajutor Domnului în lupta Sa cu du�manul. Vedem aici cum Domnul se 
identific� cu poporul Lui aflat în suferin��. 
 
 
f. Versetele 24-27 laud� pe Iael pentru fapta ei 
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Versetul 24. Ce a f�cut Iael reprezint� o diferen�� mare fa�� de atitudinea locuitorilor din Meroza, 
prezentat� în versetul anterior. Deoarece atitudinile sunt puse fa�� în fa��, faptele fiec�ruia ies 
mai clar în eviden��. Am v�zut deja în capitolul 4, 17-22 ce participare la lupt� a avut Iael. Aici 
ea este l�udat� pentru faptele ei. Ea se înal�� mai presus de toate femeile din Israel. Leg�tura ei 
cu Heber nu a f�cut-o s� fie neutr� �i s-o re�in� de la fapta ei de credin��. Ea era o simpl� femeie 
casnic�, ca multe altele, dar prin curajul ei, pe care l-a dovedit, s-a deosebit de toate celelalte. 
Înc� o dat�: aceasta este o mare încurajare pentru toate femeile casnice. Ele pot s� ob�in� în 
sectorul lor victorii mari �i decisive pentru Domnul! 
   Versetul 25. Debora descrie cum a ac�ionat Iael. Ea a lucrat foarte atent �i a folosit mijloacele 
care îi st�teau la dispozi�ie. Ea a creat condi�ii bune pentru du�man. Cu toate c� Sisera a ajuns 
epuizat la ea, nu era momentul potrivit ca s�-l omoare. Ea a recunoscut aceasta. Este foarte 
important s� a�tep�i momentul potrivit pentru a înfrânge pe du�man. Dac� ar fi ac�ionat prea 
devreme, ar fi fost nevoie de mult mai mult efort. Putem s� ne întreb�m, dac� rezultatul dorit s-ar 
fi putut ob�ine. Acest exerci�iu este necesar pentru noi to�i. Iael nu este cuprins� de panic�, atunci 
când du�manul puternic vine în cortul ei. Ea îi împline�te cererea �i îi ofer� chiar mai mult decât 
a cerut el. Ea folose�te chiar un »pahar împ�r�tesc« �i-i d� s� bea din el. Toat� comportarea lui 
Iael trebuie s�-i fi creat impresia lui Sisera c� el se afl� în siguran��. Epuizat, el cade într-un 
somn adânc. Atunci Iael folose�te �ansa oferit�. Acesta este momentul pe care ea l-a a�teptat, �i 
f�r� s� amâne se r�fuie�te cu acest du�man. 
   Versetele 26-27. Debora cânt� într-un fel minunat ac�iunea lui Iael ca s� omoare du�manul de 
temut. O vezi înaintea ochilor. În capitolul anterior ne-am ocupat deja cu însemn�tatea 
mijloacelor folosite de Iael. În acest loc vom ad�uga unele detalii. Ele sunt destul de importante, 
ca s� ne atrag� aten�ia. Aici se spune, c� ea s-a folosit de »dreapta« ei �i c� era »ciocanul 
lucr�torilor«. Mâna dreapt� vorbe�te de putere. Ciocanul este Cuvântul lui Dumnezeu, dar 
completarea »ciocanul lucr�torilor« las� s� se recunoasc�, c� Cuvântul trebuie practicat. 
Totodat� înv���m de la Iael, c� trebuie s� fi simplu, ca s� folose�ti uneltele, �i c� nu trebuie s� 
apar�ii celor cu „calificare superioar�”. 
   Ce face Iael cu ciocanul, este cântat aici cu cuvinte diferite: ea love�te cu ciocanul, despic�, 
sf�râm�, str�punge. Cuvinte diferite pentru aceia�i ac�iune. Aceasta arat� efectul puternic al 
Cuvântului. Rezultatul este prezentat tot a�a de plastic. Puterea acestui du�man este complet 
distrus� �i el este definitiv înl�turat. El s-a ghemuit, a c�zut �i s-a culcat, a fost nimicit  la 
picioarele unei femei. Nu a mai r�mas nimic din puterea �i m�rimea lui de odinioar�. Este un 
tablou a ceea ce se va face în cele din urm� cu to�i împotrivitorii lui Dumnezeu. Putem s� lu�m 
exemplu de la credin�a lui Iael. 
 
 
g. Versetele 28-30 relateaz� cum mama lui Sisera a a�teptat în zadar 
 
Versetul 28. Privirea noastr� este îndreptat� de la cortul simplu al lui Iael la casa luxurioas� a lui 
Sisera. �i acolo locuie�te o femeie, dar cu totul altfel decât Iael �i Debora. Dezn�dejdea ei este 
exprimat� clar: fiul ei nu s-a reîntors acas�. Era ceva neobi�nuit pentru ea. De cele mai multe ori 
se întorcea repede de la lupt� �i aducea cu sine dovezi ale victoriei lui. Faptul c� a r�mas a�a de 
mult timp putea s� însemne c� el a fost b�tut. 
   Mama lui Sisera p�rea s� fie liber� �i nelegat�, dar de fapt nu era. Ea st�tea înapoia z�brelelor 
„spirituale”. Ea nu cuno�tea adev�rata libertate. A�a este cu orice du�man al lui Dumnezeu. Ei 
cred c� nu au nimic a face cu nimeni, în timp ce sunt înconjura�i din toate p�r�ile de tot felul de 
mecanisme de protec�ie. Z�brelele, care trebuiau s� ofere protec�ie, sunt dovezi ale captivit��ii ei. 
Ea nu îndr�zne�te s� mearg� în întâmpinarea fiului ei. Ea a r�mas în cetatea ei, c�ci ea este o 
cetate, oricât de luxuriant� ar fi ea. Acolo unde încrederea se bazeaz� pe oameni sau pe lucruri, �i 
nu pe Dumnezeu, domne�te frica. 
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   Versetele 29-30. La întrebarea mamei lui Sisera r�spund femei în�elepte. R�spunsul lor este 
corespunz�tor p�reri lor. Sunt r�spunsuri care încearc� s� lini�teasc� con�tiin�a: „Nu trebuie s�-�i 
fie fric�, totul va fi bine. Este din cauza pr�zii mari, care o aduc cu ei. Ea îi face s� întârzie.” 
   Se obi�nuia ca solda�ii s� aduc� cu ei acas� fete frumoase ca trofee. Cuvântul folosit pentru 
„fat�” înseamn� de fapt „poal�” sau „uter”, ceea ce înseamn� c� aceste fete erau destinate s� 
satisfac� pl�cerile solda�ilor. Din prada de r�zboi f�ceau parte �i hainele scumpe �i frumoase. 
Hainele vopsite erau pentru Sisera, �es�turile colorate erau pentru mama lui Sisera �i pentru 
femeile în�elepte. În afar� de satisfacerea poftelor, aceste haine slujeau �i ca s� arate cât de mare 
a fost victoria. Ele lingu�eau mândria, prestigiul cre�tea. Ele corespund caracteristicilor fiin�ei 
du�manului: el este egocentric �i caut� propria onoare. 
   S� lu�m seama, c� ceea ce reprezint� du�manul aici se g�se�te �i în inima noastr� rea. Trebuie 
s� împiedec�m ca aceste tr�s�turi s� nu p�trund� în noi. �i cum? Prin aceea c� privim la ce s-a 
petrecut pe crucea de pe Golgota cu ele �i la ce se va petrece cu ele când va reveni Domnul Isus. 
Du�manul a fost învins la cruce. Dar el vrea cu pl�cere s� se r�zbune �i i se ofer� ocazia, dac� 
noi nu ne consider�m mor�i fa�� de p�cat �i l�s�m firea p�mânteasc� s� devin� activ�. La venirea 
Domnului Isus ca s� r�peasc� Adunarea, vom l�sa înapoia noastr� tot ce am dobândit prin p�cat 
�i firea p�mânteasc�. Nimic din acestea nu vom lua cu noi în cer. Nu suntem noi nebuni �i pro�ti, 
dac� vrem s� ascult�m de poftele firii p�mânte�ti? S� ascult�m ce spune Debora în încheierea 
acestei cânt�ri. 
 
 
h. Versetul 31 constituie încheierea 
 
Versetul 31. În acest verset Debora pune pe du�mani �i pe cei credincio�i al�turi unul de altul. S� 
lu�m seama la sfâr�itul fiec�rei grupe. Du�manii pier, a�a ca Sisera �i tab�ra lui. Domnia lor este 
distrus� �i definitiv înl�turat�; ei sunt umili�i �i nimici�i. �i care este soarta celor credincio�i? 
Debora îi nume�te »cei ce-L iubesc«. Este vorba de cei credincio�i din versetele 13, 14, 15 �i 18 
ai acestui capitol. Dragostea lor pentru Dumnezeu s-a ar�tat în dragostea pe care ei o au fa�� de 
poporul S�u. Este foarte u�or s� spui prin cuvinte, c� iube�ti pe Dumnezeu. Îns� noi putem s� 
spunem a�a, numai dac� avem dorin�a sincer� s� facem s� se recunoasc� aceasta din faptele �i 
din comportarea noastr�. Aceasta au ar�tat-o clar diferite semin�ii din acest capitol. 
   Cine Îl iube�te în felul acesta, este comparat cu soarele »când se arat� în puterea lui«. Soarele 
las� s� i se vad� lumina �i face s� fie ziu�. Acesta este un indiciu minunat spre Domnul Isus. El 
este numit în Maleahi 4, 2 »Soarele neprih�nirii«. Cu lumina lui alung� întunericul din via�a 
noastr�, din toate �inuturile în care nesiguran�a sau p�catul întunec� via�a noastr�. Timpul la care 
se refer� Maleahi este timpul când Domnul Isus ca Fiu al Omului va domni peste întreg 
p�mântul. O mie de ani va avea grij� ca p�catul s� nu aib� nici o �ans� pe p�mânt s� produc� 
nenorocire, a�a cum este acum. Dar în via�a celor care Îl iubesc, El va face aceasta deja acum. Ei 
pot s� fie ca Soarele. Ei pot s� devin� tot mai mult asemenea Lui, a�a cum puterea Soarelui 
cre�te tot mai mult. Din aceasta va curge binecuvântare, a�a cum va fi binecuvântare pentru 
oricine, atunci când Domnul Isus va domni pe p�mânt. Acum este înc� împotrivire �i du�m�nie. 
Dar acestea nu vor mai fi, atunci când Domnul Isus va domni. 
   O tem� de studiu: expresia »care Îl (Dumnezeu, respectiv pe Mine) iubesc« se întâlne�te de 
câteva ori. De fiecare dat� este legat� de ea ceva, ca de exemplu aici în�l�area Soarelui pe cer. Eu 
numesc numai locurile din Scriptur�; fiecare poate s� mediteze pentru sine însu�i la ele: Psalmul 
145, 20; Proverbe 8, 17; Romani 8, 28; 1 Corinteni 2, 9; Iacov 1, 12; 2, 5. 


