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Introducere 
 
 
Generalit��i 
 
   Cartea Judec�tori descrie nereu�ita poporului Israel în luarea în posesiune a ��rii Canaan, pe care 
au primit-o de la Dumnezeu. Dar aceasta nu este singura ei tem�. Citim �i despre interven�ia 
Dumnezeului îndur�rilor, care intervine pentru poporul S�u, când poporul, care a dat mereu gre�, 
s-a folosit de ajutorul Lui. El nu p�r�se�te pe poporul S�u, aflat în starea în care a ajuns ca urmare 
a necredincio�iei lui. 
 
 
Însemn�tatea c�r�ii Judec�tori pentru Adunare 
 
    Deci cartea Judec�tori descrie e�ecul lui Israel, poporul p�mântesc al lui Dumnezeu. În ce 
const� însemn�tatea �i valoarea c�r�ii pentru credincio�ii din Adunare? Biblia ne spune, c� noi 
putem s� lu�m lec�ii din istoria poporului lui Dumnezeu descris� în Vechiul Testament. Biblia ne 
solicit� chiar, s� facem aceasta. În 1 Corinteni 10 ni se spune, c� tot ce s-a întâmplat lui Israel, s-a 
întâmplat, ca »s� ne slujeasc� nou� drept pilde« (versetul 6) �i »au fost scrise pentru înv���tura 

noastr�, peste care au venit sfâr�iturile veacurilor« (versetul 11). În Romani 15, 4 se spune: »�i 
tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru înv���tura noastr�, pentru ca, prin r�bdarea �i 

prin mângâierea, pe care o dau Scripturile, s� avem n�dejde.« Deci dac� vrem s� aplic�m 
evenimentele, descrise în cartea Judec�tori, la timpul în care tr�im, la credincio�ii Noului 
Testament, vom urm�ri �inta pentru care Dumnezeu le-a l�sat s� fie scrise. O astfel de preocupare 
ne motiveaz� s� nu c�dem în acelea�i gre�eli, ca �i Israel. 
 
 
Lec�ia pentru Adunare 
 
   Cu Adunarea s-a întâmplat acela�i lucru, ca �i cu Israel. �i Adunarea a primit multe 
binecuvânt�ri de la Dumnezeu. Acestea nu sunt binecuvânt�ri p�mânte�ti, a�a cum a fost în cazul 
lui Israel. Israel a primit o �ar�, �i aceast� �ar� era plin� de comori, a�a cum se poate citi în 
Deuteronom capitolul 8. Binecuvânt�rile, pe care Dumnezeu le-a dat Adun�rii, sunt binecuvânt�ri 
spirituale, cere�ti. Pe acestea le putem g�si în mod deosebit în scrisoarea adresat� credincio�ilor 
din Efes. Citim acolo, c� Dumnezeu a ales pe cel credincios pentru înfiere �i pentru Sine Însu�i; 
citim, cum noi, împreun� cu Domnul Isus, suntem mai presus de toate lucrurile, �i chiar mai mult. 
Adunarea a primit aceste binecuvânt�ri pe baza lucr�rii Domnului Isus la cruce �i a glorific�rii Lui 
în cer. Când Domnul Isus S-a reîntors în cer, a trimis Duhul Sfânt, prin care to�i credincio�ii au 
fost uni�i într-o unitate, unii cu al�ii �i cu Domnul Isus. Dumnezeu a dat aceste binecuvânt�ri 
cere�ti din momentul când Duhul Sfânt a fost rev�rsat în ziua Cincizecimii (Faptele Apostolilor 
2). Adunarea nu �tia atunci cât de bogat� era ea de fapt. Apostolul Pavel a fost folosit în mod 
deosebit de Dumnezeu, ca s� fac� cunoscut Adun�rii binecuvânt�rile ei. Apostolul Pavel a scris în 
diferite scrisori despre ele, în mod deosebit în scrisoarea adresat� Adun�rii din Efes. Ca s� 
cunoa�tem aceste binecuvânt�ri este necesar ca credinciosul s� citeasc� Biblia �i ca el s�-�i 
orienteze via�a dup� ea. Aceasta înseamn�, c� el tr�ie�te pe p�mânt con�tient, c� adev�rata lui 
via�� este acolo sus, »ascuns� cu Hristos în Dumnezeu« (Coloseni 3, 3). Dar ce a f�cut Adunarea 
cu toate aceste binecuvânt�ri? Adunarea a uitat foarte repede, c� ea este legat� cu Domnul Isus în 
cer �i c� posed� astfel de binecuvânt�ri cere�ti. Ea a început s� se preocupe tot mai mult cu 
lucrurile lumii, ca �i cum aici pe p�mânt ar fi acas�, �i nu în cer. Dragostea dintâi, cea mai 
important� dragoste, dragostea pentru Domnul Isus, C�ruia Îi datoreaz� totul, a fost p�r�sit� (vezi 
Apocalipsa 2,4). Prin aceasta a ajuns într-o spiral� descendent� �i de aceea este pu�in� influen�� 
din partea Adun�rii. Cu toate acestea este întotdeauna posibil s� savurezi binecuvânt�rile lui 
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Dumnezeu. Acesta este cazul când se recunoa�te necredincio�ia �i te sprijini pe harul lui 
Dumnezeu. Atunci El ofer� ajutor, a�a cum a fost atunci cu Israel. Nu c� Adunarea ca tot unitar va 
fi restabilit�. Nici pentru Israel nu a fost a�a în cartea Judec�tori. Vedem îns� c� Dumnezeu, prin 
credincio�ia unor persoane singulare, d� binecuvântare întregului popor, sau unei p�r�i din acesta. 
Aceasta este valabil �i ast�zi pentru Adunare. Credincio�ia unora are deseori urm�ri pozitive 
pentru mul�i. 
 
 
O scurt� privire retrospectiv� 
 
   Pentru a reda localit��ile istorice, despre care se relateaz� în cartea Judec�tori, este bine s� 
privim în cartea anterioar�, cartea Iosua. În aceast� carte se relateaz� cum poporul sub conducerea 
lui Iosua a intrat în �ar�. Capitolele 1-12 ne relateaz� despre succesul avut în luarea în posesiune a 
��rii. Mul�i du�mani au fost învin�i �i un teritoriu mare a fost luat în posesiune. Dar au r�mas 
teritorii, care trebuiau cucerite. În Iosua 13, 1 citim: » ... �ara care-�i mai r�mâne de supus este 

foarte mare.« Începând cu capitolul 13 se face împ�r�irea ��rii �i fiecare semin�ie prime�te o parte 
ca mo�tenire. Din aceasta rezult�, c� poporul avea dou� misiuni: 
 
� trebuia ap�rat ce fusese cucerit, �i 
� trebuia luat în posesiune, ce mai era înc� în mâinile du�manului. 
 
   Pentru aceasta trebuiau duse lupte. C�ci care du�man vrea s�-�i dea teritoriul f�r� împotrivire? 
Cartea Iosua ne arat� mo�tenirea �i binecuvântarea lui Israel, a poporului p�mântesc al lui 
Dumnezeu; cartea Judec�tori ne arat� istoria acestui popor, cum s-a procedat în practic� cu 
acestea. 
 
 
De ce lupt�? 
 
   Nu putea Dumnezeu s� îngrijeasc�, ca du�manul s� se predea de la început? Desigur Dumnezeu 
putea s� fac� aceasta. În Geneza 35, 5 citim un exemplu: »Groaza lui Dumnezeu s-a r�spândit 

peste cet��ile, care-i înconjurau.« �i aici ar fi putut s� fac� ceva asem�n�tor. Putea s� fac�, ca 
groaza Lui s� cuprind� pe to�i du�manii. Putea s�-i înl�ture »cu suflarea gurii Sale« (2 
Tesaloniceni 2, 8) sau printr-o sabie ascu�it�, din gura Sa (compar� cu Apocalipsa 19, 15). Dar 
Dumnezeu are în fiecare timp felul S�u de comportare specific� cu oamenii, în general, �i cu 
poporul S�u, în special. El urm�re�te prin aceasta, ca omul s� recunoasc�, c� are nevoie de 
Dumnezeu. Omul poate s� fie fericit numai atunci, când face totul cu Dumnezeu �i pentru 
Dumnezeu. Dumnezeu are inten�ii deosebite, când las� popoare du�mane s� locuiasc� în �ar�. El 
face aceasta, ca s� pun� pe poporul Lui la prob�: se vor încrede credincio�ii în lupt� în puterile lor 
proprii – sau se vor încrede în El? Vor fi gata s� fac� eforturi, pentru a lua în posesiune, ce 
Dumnezeu le-a d�ruit (�i prin aceasta vor ar�ta c� pre�uiesc binecuvânt�rile Sale)? Sau nu-i va 
interesa a�a de mult, ce le-a dat Dumnezeu, �i vor permite du�manului s� locuiasc� în �ara lor (�i 
aceasta înseamn�, c� du�manul le va r�pi binecuvântarea)? R�spunsul la aceste întreb�ri este dat 
foarte clar în cartea Judec�tori. 
 
 
Binecuvântarea final� 
 
   Deci dac� se arat�, c� poporul a pierdut orice binecuvântare, din cauza necredincio�iei, cum s� 
se arate atunci la urm� credincio�ia lui Dumnezeu? Va deveni clar, c� Israel numai sub domnia lui 
Mesia al lor, a Domnului Isus Hristos, va fi binecuvântat, care prin puterea Lui va da 
binecuvântarea �i tot prin aceea�i putere va men�ine binecuvântarea. Atunci du�manul nu va avea 
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nici cea mai mic� �ans�, s� r�peasc� poporului binecuvântarea. Cartea Rut, care are ca tem� 
timpul judec�torilor (vezi Rut 1, 1) se încheie cu numele lui David. Când David va deveni 
împ�rat, atunci el se va lupta cu du�manii �i va asigura binecuvântarea poporului. În David vedem 
un indiciu minunat spre Domnul Isus, care va face acela�i lucru pentru poporul S�u Israel, când va 
reveni pe p�mânt. 
 
 
Dec�derea prorocit� 
 
   Dec�derea în care a fost poporul lui Dumnezeu, �i care este descris� în cartea Judec�tori, a fost 
prorocit� de Iosua. În vorbirea sa de desp�r�ire, pe care Iosua a adresat-o poporului Israel, când a 
chemat »pe b�trânii lui, pe c�peteniile lui, pe judec�torii lui �i pe c�peteniile oastei«, deci oameni 
cu responsabilitate, i-a aten�ionat în privin�a aceasta (Iosua 23, 2). În versetele 12 �i 13 ale 
aceluia�i capitol, el spune: »Dac� v� ve�i abate �i v� ve�i alipi de neamurile acestea care au 

r�mas printre voi, dac� v� ve�i uni cu ele prin c�s�torii, �i dac� ve�i intra în leg�turi cu ele, s� fi�i 

încredin�a�i c� Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastr�; ci 

ele v� vor fi o curs� �i un la�, un bici în coaste, �i ni�te spini în ochi, pân� ve�i pieri de pe fa�a 

acestei ��ri bune, pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul vostru.« Aceste cuvinte profetice se 
aseam�n� cu cele spuse odinioar� de apostolul Pavel b�trânilor Adun�rii din Efes în Faptele 
Apostolilor 20, 29-30. El aten�ioneaz� acolo pe b�trâni cu privire la abaterile care vor veni dup� 
plecarea lui. Adunarea din Efes este Adunarea c�reia el i-a spus cu ce binecuvânt�ri deosebite a 
binecuvântat Dumnezeu pe fiecare credincios în parte, �i Adunarea ca întreg. În ultima scrisoare 
scris� de apostolul Pavel, a doua sa scrisoare c�tre Timotei, el vorbe�te despre acelea�i lucruri cu 
privire la dec�derea care va avea loc dup� moartea lui. Remarcabil este, c� Timotei se afla atunci 
în Efes (iar��i acela�i Efes). Privi�i cum permanent exist� o paralel� între Israelul din timpul acela 
�i Adunarea de ast�zi. 
 
 
O aplica�ie profetic� 
 
   Dup� perioada descris� în cartea Judec�tori, urmeaz� istoria lui Saul, David �i Solomon. O 
g�sim în c�r�ile Samuel �i Împ�ra�i. Pentru cre�tin�tate, perioada de timp din timpul Judec�torilor 
se poate compara cu timpul care începe dup� moartea apostolilor, cu perioada post-apostolic�. 
Aceast� perioad� de timp se va încheia cu r�pirea Adun�rii. Dac� compar�m evenimentele, care 
vor avea loc dup� r�pirea Adun�rii, cu Saul, David �i Solomon, ob�inem urm�torul tablou: dup� 
r�pirea Adun�rii se va descoperi antihrist (al c�rui tablou îl avem în Saul). Antihrist va conduce 
poporul în stric�ciune, dar Domnul Isus, adev�ratul David, va apare �i va aduce mult a�teptata 
pace tuturor celor care L-au a�teptat. Ca adev�ratul Solomon, Domnul Isus va instaura Împ�r��ia 
p�cii de o mie de ani. Aceste evenimente, care vor avea loc dup� r�pirea Adun�rii, sunt descrise în 
cartea Apocalipsa începând cu capitolul 4. 
 
 
Istoria Adun�rii pe p�mânt 
 
   O descriere a istoriei Adun�rii pe p�mânt înainte de r�pirea ei o g�sim în Apocalipsa 2 �i 3. În 
cele �apte scrisori din aceste dou� capitole g�sim o schi�� profetic� a istoriei Adun�rii pe p�mânt. 
Din aceasta rezult� clar, c� �i cre�tin�tatea, poporul lui Dumnezeu din Noul Testament – ca �i 
Israel, poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament – s-a îndep�rtat mereu de la chemarea ei 
înalt� �i a dec�zut. În cele din urm� ea este scuipat� din gura Domnului Isus, asemenea unui lucru 
scârbos. Este remarcabil cum începe descrierea dec�derii cu scrisoarea adresat� Adun�rii din Efes 
(acestei Adun�ri a putut apostolul Pavel s�-i prezinte odinioar� pe deplin hot�rârea lui Dumnezeu 
cu privire la pozi�ia cereasc� a Adun�rii) �i se termin� cu Laodiceea �i starea sa. Un lucru trebuie 
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remarcat: aici este vorba de Adunare în responsabilitatea ei �i nu de Adunare dup� hot�rârea lui 
Dumnezeu. 
 
 
Omul stric� totul 
 
   Ce se petrece cu Adunarea, nu este nou. A�a s-a petrecut cu tot ce a fost încredin�at 
responsabilit��ii omului. Din aceasta devine clar, cât de necredincios este omul de la natur�. 
Aceasta va face ca mândria �i arogan�a noastr� s� se mic�oreze �i smerenia �i dependen�a noastr� 
s� creasc�. Tot ce a fost f�cut bun de Dumnezeu, a fost stricat de om. S� privim numai la Adam: o 
gr�din� splendid�, un paradis cu binecuvânt�ri minunate, dar Adam p�c�tuie�te �i blestemul vine 
peste crea�ie. S� privim la Noe: Noe este salvat din potop �i ajunge pe un p�mânt cur��it, dar el se 
îmbat� �i se comport� nedemn cu autoritatea sa, pe care i-a dat-o Dumnezeu. S� privim la Israel: 
tocmai ie�ise din sclavia egiptean�, î�i face un vi�el de aur �i mânia lui Dumnezeu a trebuit s�-i 
loveasc�. Cu preo�ia nu este altfel: la scurt timp dup� ce Dumnezeu a rânduit-o, doi fii ai lui 
Aaron aduc foc str�in �i Dumnezeu a trebuit s�-i omoare. Împ�r��ia las� s� se recunoasc� acela�i 
tablou: primul împ�rat, Saul, se dovede�te a fi un împ�rat neascult�tor, c�ruia nu-i reu�e�te s�-�i 
împlineasc� misiunea �i în cele din urm� se sinucide. Tot ce a fost încredin�at omului ajunge la 
dec�dere, din cauza necredincio�iei omului. Acest principiu arat� clar ce este în om. Din fericire 
vedem mereu, ce este în Dumnezeu, ce izvoare de har se g�sesc în El. Aceste izvoare ne stau în 
orice timp la dispozi�ie �i putem oricând s� scoatem din ele, �i în mod deosebit în timpurile de 
dec�dere. Dac� facem aceasta, Dumnezeu Însu�i Se va glorifica prin oameni în timpurile 
întunecate, prin aceia care nu mai a�teapt� nimic de la ei în�i�i, ci a�teapt� totul de la Dumnezeu. 
De aceea aceast� carte con�ine un imbold enorm pentru oamenii care nu se las� birui�i nici m�car 
în timpurile de dec�dere, ci se pun la dispozi�ia lui Dumnezeu, ca s� fie folosi�i de El spre binele 
poporului S�u �i care în puterea Lui voiesc s� lupte cu du�manul. 
 
 
O lupt� spiritual� 
 
   La începutul �i la sfâr�itul acestei c�r�i se pune aceea�i întrebare (capitolul 1, 1; 20, 18); între ele 
se desf��oar� cartea. Întrebarea sun�: »Cine dintre noi s� se suie întâi ...?« Prima dat� întrebarea 
se pune cu privire la lupta împotriva du�manului poporului. A doua oar� este vorba de r�zboi 
împotriva unui frate din popor. Aproape c� s-ar putea spune cu Galateni 3, 3, c� ei au început prin 
Duhul �i au terminat în firea p�mânteasc�. Au început cu lupta împotriva unui du�man comun �i 
au terminat cu lupta unul împotriva celuilalt. 
   Trebuie s� adaug, c� lupta semin�iilor lui Israel împotriva fratelui lor Beniamin era necesar�, din 
cauza p�catului care a avut loc acolo �i a felului cum fratele lor s-a comportat cu el. 
   Aceasta m� conduce în aceast� introducere la un alt punct important în aplicarea acestei c�r�i la 
timpul nostru. Lupta noastr� nu este împotriva c�rnii �i sângelui, ci împotriva du�manilor 
invizibili, a puterilor r�ut��ii din locurile cere�ti. Cu toate c� nu sunt vizibili, ace�ti du�mani nu 
sunt din cauza aceasta ireali �i mai pu�in stric�tori. Diver�ii du�mani din cartea Judec�tori prezint� 
diverse forme ale c�rnii rele �i p�c�toase �i a poftelor carnale din cel credincios �i în afar� de 
aceasta arat� cum satana �i îngerii lui r�i se înf��i�eaz� ca s� fac� pe cei credincio�i s� se lase 
c�l�uzi�i de carne (adic�: de firea p�mânteasc�). Un copil al lui Dumnezeu are voie s� �tie c� 
Domnul Isus a purtat judecata asupra p�catului �i la cruce a jefuit pe Satana de puterea lui. Este 
altceva, c� cel credincios trebuie s� �i practice aceasta în via�a lui. Prin credin�� el trebuie s� se 
considere mort fa�� de p�cate �i fa�� de firea p�mânteasc�, a�a cum se spune în Romani 6, 11: 
»Tot a�a �i voi în�iv�, socoti�i-v� mor�i fa�� de p�cat, �i vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, 

Domnul nostru«. De fiecare dat� când Satana, mai marele puterilor rele din locurile cere�ti, vrea 
s� ne conduc� la un stil de via�� p�c�tos, sau la o gândire p�c�toas�, trebuie s�-l respingem, 
referindu-ne la Domnul Isus �i la Cuvânt. Aceasta este posibil prin puterea Duhului Sfânt. Dac� 
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nu umbl�m în Duhul, vom fi birui�i de aceste lucruri. În mod foarte practic aceasta se prezint� 
astfel: se poate na�te dorin�a l�untric�, de a savura binecuvânt�rile în Hristos. Dar binecuvânt�rile 
nu sunt savurate, dac� cre�tinul este sclavul poftelor p�c�toase, pe care el le-a permis în via�a lui. 
Este imposibil s� savurezi binecuvânt�ri cere�ti, dac� n�zuie�ti dup� lucruri lume�ti sau carnale. 
Aceste constrângeri fac din el un prizonier, prin care el nu mai are ochi �i timp pentru lucrurile 
care au a face cu Dumnezeu �i cu Domnul Isus. 
 
 
Cine au fost judec�torii? 
 
   Ce fel de oameni au fost judec�torii, de unde au venit, când au tr�it �i cum au devenit ei 
judec�tori? Sunt diferen�e mari în ceea ce prive�te personalitatea judec�torilor, pe care îi întâlnim 
în aceast� carte. Ei vin din diferite semin�ii; Iuda, Beniamin, Naftali, Manase, Isa�ar, Zebulon, 
Dan. Pe lâng� aceasta fiecare are fundalul s�u social: unul este ��ran, altul este diplomat, un altul 
este un vagabond. Unii erau cunoscu�i, sau boga�i, al�i au fost necunoscu�i, sau s�raci. Unul dintre 
ei a fost o femeie. Lucrarea ei special� o vom studia detaliat în capitolele 4 �i 5. Aceste diferen�e 
ar�tau clar, c� atotputernicia lui Dumnezeu hot�r��te, cine poate fi judec�tor, �i El acord� 
fiec�ruia locul lui. El o face pe baza rela�iilor lor personale cu El �i nu pe baza unei preg�tiri 
(religioase sau nereligioase), sau a anumitor diplome. �coala lui Dumnezeu este cu siguran�� cea 
mai bun� preg�tire care se g�se�te. 
 
 
Cine sunt judec�torii ast�zi? 
 
   Dac� citim cartea vedem c� to�i judec�torii au fost ale�i de Dumnezeu (cu excep�ia lui Abimelec 
în capitolul 9, care s-a pus singur judec�tor). Deci ei nu au fost pu�i de Iosua. �i nici nu au fost 
pu�i de un comitet de judec�tori, care s-au întrunit s�-i rânduiasc� în aceste func�ii. Nici membrii 
familiei nu au contribuit la alegerea lor. Ei sunt un tablou al b�trânilor �i supraveghetorilor, care 
î�i exercit� ast�zi misiunea în adun�rile locale. (Faptul c� o femeie a fost judec�tor, nu înseamn� 
c� femeile ar putea avea func�ia de b�trâni sau supraveghetori în Adunare. Aceast� misiune a 
încredin�at-o Dumnezeu exclusiv b�rba�ilor. La aceasta voi reveni în istoria Deborei.) Ace�ti 
b�trâni sau supraveghetori sunt rândui�i tot a�a de pu�in de oameni, ca �i judec�torii din timpul 
acela. În Biblie este vorba de rânduirea de b�trâni, numai atunci când aceasta se f�cea printr-un 
apostol sau un împuternicit al acestuia (vezi Faptele Apostolilor 14,23; 20,28; Tit 1,5). �inând 
seama de faptul, c� ast�zi nu mai sunt apostoli, �i drept urmare nu mai exist� persoane, care s� 
ac�ioneze în numele lor, nu mai poate exista rânduirea de b�trâni. Deci nu mai exist� o rânduire 
prin oameni �i nici succesiune natural�. Dar aceasta nu înseamn�, c� nu ar mai fi b�trâni. Citim în 
1 Timotei 3, 1: »Dac� cineva dore�te s� fac� lucrarea de supraveghere, bun lucru dore�te.« În 
versetele care urmeaz� se descrie „profilul”, pe care trebuie s�-l aibe un supraveghetor �i dup� 
care se poate recunoa�te. Din fericire sunt înc� oameni, în care Domnul lucreaz� dorin�a �i voin�a, 
ca s� îndeplineasc� func�ia de b�trâni sau supraveghetori. Ei recunosc pericolele timpului în care 
tr�im, �i vor interveni, ca du�manul s� nu aib� nici o �ans�, s� jefuiasc� pe credincio�i de 
binecuvânt�rile pe care le au. Misiunea lor este s� arate credincio�ilor domenii din via�a lor, în 
care du�manul a avut foloase. Ei îi vor c�l�uzi, ca ei s� poat� s� recâ�tige domeniile pierdute. 
 
 
Succesul descresc�tor al judec�torilor 
 
   Victoriile pe care le-au ob�inut judec�torii nu au fost rezultatul luptelor ofensive. Ei au luptat 
împotriva du�manilor, c�rora le-a reu�it prin necredincio�ia poporului, s� jefuiasc� pe popor de 
mo�tenirea lui, pe care le-o d�duse Dumnezeu. Judec�torii erau interesa�i s� sus�in� existen�a 
na�ional� �i s� savureze din nou ce le apar�inea. Dumnezeu vroia, ca poporul S�u s� fie un popor 
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biruitor. Dar ei s-au îndep�rtat de la El �i au urmat pe dumnezeii na�iunilor din jurul lor �i au 
devenit astfel sclavii lor. Dup� aceea au f�cut toate faptele lor. 
    Cartea Judec�tori este o carte în care se vorbe�te mereu de r�zvr�tire împotriva lui Dumnezeu. 
S-a f�cut presupunerea „ciudat�”, c� în num�rul judec�torilor este legat num�rul r�zvr�tirilor. F�r� 
a face alte cercet�ri, vreau s� dau gândul acesta mai departe. Este vorba de 13 judec�tori: Otniel, 
Ehud, �amgar, Debora, Ghedeon, Abimelec, Tola, Iair, Iefta, Ib�an, Elon, Abdon �i Samson. Dup� 
legea primei numiri, acest num�r vorbe�te de rebeliune. (Legea primei numiri spune, c� primul 
loc, în care în Biblie se aminte�te ceva, deseori d� însemn�tatea pentru cazurile urm�toare, care se 
întâlnesc în Biblie.) Pentru prima dat� num�rul 13 apare în Biblie în Geneza 14,4, unde se spune: 
»... în al treisprezecelea an s-au r�sculat.« 
   De fiecare dat�, când este vorba de r�scoal�, poporul pierde ceva mai mult din binecuvântarea 
sa. Aceasta se poate vedea pe baza salv�rii f�cute prin judec�tor. Fiecare salvare a fost mai scurt� 
decât cea anterioar�. Dup� fiecare robie str�in� au primit mai pu�in, decât au pierdut, pân� când 
Samson o las� chiar în captivitate, deoarece prin propria necredincio�ie, cu toat� puterea lui mare, 
nu este în stare s� alunge definitiv pe du�man. Dimpotriv�, el însu�i devine un captiv. Fiecare 
eliberare are loc numai par�ial, pân� când va veni Domnul Isus �i va aduce o eliberare des�vâr�it�. 
Cu toat� cre�terea pierderilor, harul lui Dumnezeu este a�a de mare, c� chiar timpul de dec�dere 
poate s� devin� un timp de binecuvântare deosebit� pentru fiecare persoan� în parte sau pentru 
r�m��i��. 
 
 
Perioada judec�torilor ca epoc� a istoriei mântuirii 
 
   Între ie�irea din Egipt �i construc�ia Templului prin Solomon sunt 480 de ani (1 Împ�ra�i 6, 1). 
Dup� Faptele Apostolilor 13, 17-22 sunt aproximativ 570 de ani. Ace�ti 570 de ani sunt constitui�i 
în Faptele Apostolilor în felul urm�tor: 
 
    aproximativ   40 de ani (Faptele Apostolilor 13, 18) 
 + aproximativ 450 de ani (Faptele Apostolilor 13, 20) 
 +                       40 de ani (Faptele Apostolilor 13, 21) 
 +                       40 de ani domnia lui David (2 Împ�ra�i 2, 11) 
 = în total         570 de ani 
 
Diferen�a de aproximativ 90 de ani (570 de ani în Faptele Apostolilor 13 minus 480 de ani în 1 
Împ�ra�i 6) rezult�, dac� socotim cele 5 perioade de sclavie din cartea Judec�tori: 
 
      8 ani      (Judec�tori 3, 8) 
 + 18 ani      (Judec�tori 3, 14) 
 + 20 de ani (Judec�tori 4, 3) 
 +   7 ani      (Judec�tori 6, 7) 
 + 40 de ani (Judec�tori 13, 1) 
     = în total  93 de ani 
 
   Înv���tura spiritual�, pe care o putem avea din aceasta este urm�toarea: Dumnezeu nu socote�te 
zilele �i orele în care noi am tr�it ca sclavi, deoarece acest timp nu a fost tr�it pentru El. Acest 
timp nu are nici o valoare pentru El. Înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos se va descoperi 
aceasta. 
    Întreaga perioad�, cu care se ocup� cartea, cuprinde, dup� p�rerea diver�ilor comentatori, 410 
ani. Cu privire la timpul când a început aceasta, p�rerile difer�. Unii spun în anul 1446 înainte de 
Hristos, în timp ce al�ii consider� anul 1290 înainte de Hristos. 
 
 



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

7 

Împ�r�irea c�r�ii 
 
   Împ�r�irea principal� a c�r�ii se poate face în felul urm�tor: 
 
 1) Capitolul 1,1 – 3,6: r�zvr�tirea poporului ales 
 2) Capitolul 3,7 – 16: sclavia �i eliberarea 
 3) Capitolul 17 – 21: descoperirea inimii stricate 
 
Subîmp�r�irea p�r�ilor principale 
 
1. Partea întâia se subîmparte în dou� sec�iuni: 
 1a) De la capitolul 1,1 pân� la capitolul 2,5 este vorba de amestecarea cu na�iunile. 
 1b) În capitolul 2,6 pân� la capitolul 3,6 citim despre ruptura public� cu Domnul �i 
       despre c�derea în slujirea la idoli. 
Explica�ie: Partea 1b rezult� din partea 1a. Dac� poporul lui Dumnezeu nu r�mâne desp�r�it de 
lume, urmarea automat� este, c� intervine o ruptur� între Dumnezeu �i popor �i se începe slujirea 
dumnezeilor lumii. Aceasta este împlinirea aten�ion�rii lui Iosua din Iosua 23, 11-13, pe care am 
citat-o mai înainte: 
   »Veghea�i dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca s� iubi�i pe Domnul, Dumnezeul 

vostru. Dac� v� ve�i abate �i v� ve�i alipi de neamurile acestea care au r�mas printre voi, dac� v� 

ve�i uni cu ele prin c�s�torii, �i dac� ve�i intra în leg�turi cu ele, s� fi�i încredin�a�i c� Domnul 

Dumnezeul vostru, nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastr�; ci ele v� vor fi o curs� �i 

un la�, un bici în coaste, �i ni�te spini în ochi, pân� ve�i pieri de pe fa�a acestei ��ri bune, pe care 

v-a dat-o Domnul, Dumnezeul vostru.« 

   Împlinirea acestor cuvinte o vom vedea în cartea pe care o vom studia în dat� �i care va ar�ta c� 
Dumnezeu este îndrept��it în Cuvântul S�u. 
 
2. Aceast� parte se subîmparte în 7 sec�iuni – corespunz�tor judec�torilor care se întâlnesc în ele. 
Citim în ele istoria p�catului lui Israel; citim ce du�mani folose�te Dumnezeu, ca s�-i aduc� 
înapoi, �i citim, ce judec�tori ridic� Dumnezeu, ca s�-i elibereze de du�manii lor. 
 2a) Capitolul 3,7 – 3,31: Otniel, Ehud �i �amgar 
 2b) Capitolul 4 – 5:         Debora �i Barac 
 2c) Capitolul 6 – 9:         Ghedeon, apoi Abimelec �i Iotam 
 2d) Capitolul 10:             Tola �i Iair 
 2e) Capitolul 11 – 12,7:   Iefta 
 2f) Capitolul 12,8 – 15:    Ib�an, Elon �i Abdon 
 2g) Capitolul 13 – 16:      Samson 
 
3. În capitolele de încheiere putem diferen�ia, ca �i în partea întâia, dou� p�r�i: 
 
 3a) Capitolele 17 �i 18 arat� dec�derea religioas�, ruperea leg�turii cu Dumnezeu �i 
                         exercitarea închin�rii la Dumnezeu dup� concep�ii proprii. 
 3b) Capitolele 19 – 21 arat� dec�derea moral�, ruperea leg�turilor între ei �i  
                         Ac�ionarea dup� concep�ii proprii, f�r� s� se ia seama la cel�lalt. 
 
Explica�ie: �i aici partea 3b rezult� din partea 3a. Acolo unde s-a întrerupt leg�tura cu Dumnezeu, 
se va întrerupe �i leg�tura unii cu al�ii. Unde se r�ce�te dragostea fa�� de Dumnezeu, acolo se 
r�ce�te �i dragostea de fra�i. 


