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JUDECÃTORI

Partea a 2-a

Cartea Judecãtori începe cu o dublã introducere (1:1-3:6) ºi se încheie 
cu o dublã concluzie (17:1-21:25). Între introducere ºi concluzii ne sunt 
prezentaþi ºase judecãtori mari ºi ºase judecãtori mici, plus un exemplu de   
anti-judecãtor (3:7-16:31). Cei ºase judecãtori majori sunt prezentaþi în cadrul a 
ºase cicluri de neascultare, pedeapsã, strigãt de ajutor, izbãvire. 
         Otniel este primul judecãtor prezentat, iar Samson este ultimul. Lui Otniel 
i se alocã cel mai mic spaþiu (cinci versete), în timp ce lui Samson cel mai mare 
(patru capitole). Otniel întruchipeazã judecãtorul-model de care se foloseºte 
Dumnezeu spre slava Lui ºi spre eliberarea poporului Sãu, pe când Samson este 
întruchiparea decãderii morale ºi spirituale. Pe vremea lui Otniel „þara a avut 
odihnã patruzeci de ani” (3:11), în timp ce pe vremea lui Samson þara era sub 
opresiunea filistenilor de patruzeci de ani (13:1). Acsa a fost o binecuvântare 
pentru soþul ei Otniel, pe când Dalila a fost ca putregaiul în oasele lui Samson.

Aceastã paralelã între primul ºi ultimul judecãtor prezentat, între Otniel 
ºi Samson, relevã mesajul central al cãrþii Judecãtori: Eºec din cauza 
neascultãrii. Exemplul lui Otniel ilustreazã binecuvântarea care derivã din 
ascultare. Samson ilustreazã perfect eºecul din cauza neascultãrii. Samson a 
avut toate premisele pentru a fi cel mai mare eliberator al poporului sãu. Niciun 
alt judecãtor nu a avut avantajele de care s-a bucurat el. Naºterea sa a fost vestitã 
de un înger. S-a nãscut în mod miraculos dintr-o femeie stearpã, care nu putea 
avea copii. A fost ales dinainte de a se naºte ºi închinat Domnului. A avut puteri 
supranaturale. Avea misiunea de a elibera pe poporul sãu. ªi cu toate acestea, a 
eºuat lamentabil.

Samson este ºi o imagine a naþiunii israelite. Privilegiile pe care le avea 
Samson ca persoanã, le avea ºi Israel ca naþiune. Naºterea poporului Israel a 
fost prevestitã lui Avraam de îngerul Domnului. Sara a nãscut la bãtrâneþe în 
mod miraculos când nu mai putea avea copii. Poporul Israel a fost ales ºi pus 
deoparte de Dumnezeu dintre toate celelalte naþiuni. Israel a vãzut manifestarea 
supranaturalã a lui Dumnezeu, de la ieºirea din Egipt pânã pe vremea 
judecãtorilor. Avea misiunea de a elibera întreaga lume prin cunoaºterea 
adevãratului Dumnezeu. Poporul Israel avea privilegii pe care nimeni nu le 
avea. ªi cu toate acestea, a eºuat întocmai ca Samson. 
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Dubla încheiere a cãrþii Judecãtori ilustreazã decãderea moralã ºi 
spiritualã a întregii naþiuni, prin exemplul seminþiei daniþilor ºi a beniamiþilor. 
Deºi pare un apendice, finalul cãrþii are sens dacã îl punem în relaþie cu câteva 
elemente, cum ar fi: 

-  privilegiile ºi decãderea lui Samson (care era din seminþia daniþilor!) ca o       
      ilustrare a decãderii naþionale; 
-   refrenul „pe vremea aceea nu era împãrat în Israel, fiecare fãcea ce îi plãcea”, 

care apare în aceastã parte a cãrþii; acest refren apare ca o anticipare a 
monarhiei, nu ca pe o justificare a anarhiei;

-   alegerea primilor doi împãraþi ai lui Israel, Saul ºi David (atât Ghibea de 
unde se trãgea Saul din seminþia lui Beniamin, cf. 1 Samuel 10:26; 11:4, cât 
ºi Betleemul lui Iuda, cetatea de baºtinã a lui David, apar în finalul cãrþii 
Judecãtori); precum ºi contrastul Ierusalim (cetatea lui David) versus 
Ghibea lui Saul;

-   conceptul de herem („nimicire cu desãvârºire”), care apare ºi la începutul 
cãrþii, reapare la final, dar nu în relaþie cu duºmanii despre care Dumnezeu 
a spus sã fie nimiciþi cu desãvârºire, ci cu propriii fraþi beniamiþi ºi cu 
oamenii nevinovaþi din Iabesul Galaadului; 

-   criza familiei, care se vede ºi în cartea Rut, a cãrei acþiune are loc tot pe 
vremea judecãtorilor. Elimelec ºi Naomi au plecat tot din Betleemul lui 
Iuda, de unde era David, de unde era levitul intrat în slujba lui Mica (17:7-
9), de unde era soþia levitului, batjocoritã de beniamiþi;

-   decãderea leviþilor, care îºi pãrãsesc cetãþile levitice ºi slujba lor, pentru 
câºtig material;

-     lãcomia ºi idolatria daniþilor;
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Cele patru capitole care prezintã viaþa lui Samson pot fi împãrþite în trei 
secþiuni: naºterea prevestitã (cap. 13), viaþa tumultuoasã (cap. 14-15), sfârºitul 
ruºinos (cap. 16). Cu Samson se încheie seria celor ºase cicluri prezentate în 
carte ºi a celor ºase judecãtori. El nu este doar ultimul dintr-o serie de ºase, ci ºi 
ultimul în clasamentul izbãvirilor înfãptuite. 

Împãrþirea ºi studierea textului

Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.

13:1-7

13:8-23
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12  

 SAMSON: „micul soare” al marilor speranþe 
Judecãtori 13:1-25



13:24-25
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Portret de judecãtor

SAMSON. Numele Samson provine de la rãdãcina cuvântului ebraic „soare” ºi este un 
diminutiv, adicã s-ar putea traduce cu „micul soare” sau „soriºor”. Shemesh era ºi o zeitate 
canaanitã. E ciudat cã mama sa i-a pus un astfel de nume ºi nu un nume Yahvistic, adicã 
derivat de la Numele lui Dumnezeu (cum este de exemplu Zahariah, „Dumnezeu îºi aduce 
aminte”). Nu cunoaºtem numele mamei lui Samson, ci doar al tatãlui, Manoah („odihnã”, 
„loc de odihnã”). 

Samson este singurul judecãtor despre care ni se dau detalii în legãturã cu naºterea, pãrinþii, 
viaþa personalã, modul în care a murit. Samson are privilegii ºi premise pe care nici un alt 
judecãtor nu le-a avut. Prin prevestirea naºterii ºi alegerea lui ca nazireu se creeazã niºte 
aºteptãri foarte mari. Ca în cazul lui Ioan Botezãtorul, cititorul se poate întreba: Oare ce va fi 
copilul acesta? Crearea acestor speranþe foarte mari în mintea cititorului prin toate detaliile 
din capitolul 13 fac decepþia cu atât mai dramaticã în capitolele urmãtoare. 



Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!

De ce credeþi cã în perioada lui Samson, ciclul cu care ne-am obiºnuit se rezumã 
la neascultare ºi pedeapsã? De ce nu este niciun strigãt de eliberare? De ce nu 
existã izbãvire de sub filisteni, deºi se spune cã Samson a fost judecãtor 
douãzeci de ani?

De ce credeþi cã Îngerul Domnului a venit la soþia lui Manoah ºi nu la el, chiar ºi 
a doua oarã? Manoah a crezut-o pe soþia lui?

Sunt femeile mai sensibile faþã de viaþa spiritualã decât bãrbaþii?

Care erau statutul ºi misiunea lui Samson?

Ce a adãugat femeia la spusele Îngerului? Comparaþi 13:3-5 cu 13:6-7.
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Nazireu
Nazireul era o persoanã separatã de ceilalþi printr-un jurãmânt, închinatã Domnului pentru o 
perioadã sau pentru toatã viaþa. Jurãmântul ºi condiþiile de nazireu sunt descrise în Numeri 
6:1-21. Nazireul avea trei restricþii majore: sã se abþinã de la vin sau alte bãuturi care conþin 
alcool (Numeri 6:1-4), sã nu îºi tundã pãrul (Numeri 6:5-8) ºi sã nu se atingã de un trup 
mort (Numeri 6:9-12). Dacã în mod curent jurãmântul de nazireu era ceva voluntar ºi 
pentru o perioadã limitatã, în cazul lui Samson este alegerea Domnului ºi nu a lui, pentru 
toatã viaþa, nu pentru o perioadã limitatã.  

În cazul lui Samson, condiþiile nazireului sunt aplicate, în parte, ºi mamei lui. Pe lângã cele 
trei condiþii de mai sus, mamei lui Samson i se prescrie, în mod paradoxal, ceva ce era deja 
foarte clar prescris în Lege: sã nu mãnânce nimic necurat (Judecãtori 13:4). Asta aratã cât 
de decãzutã era starea naþiunii, cât de grav încãlcau cele mai elementare ºi clare prescripþii 
ale lui Dumnezeu. Asta înseamnã cã evreii din vremea judecãtorilor nu mai separau ce este 
curat de ce este necurat, nu mai era nicio diferenþã între ei ºi filistenii care îi asupreau sau 
canaaniþii în mijlocul cãrora locuiau.



De ce credeþi cã Manoah i-a cerut numele Îngerului? Cine a mai fãcut asta? De 
ce nu i-a dat numele?

A fost justificatã frica lui Manoah dupã înãlþarea Îngerului Domnului? Care 
este argumentul teologic al lui Manoah? Care este argumentul logic al soþiei 
lui? Cine are dreptate?

Cu ce alt personaj din Biblie se aseamãnã Samson în ce priveºte prevestirea 
naºterii, naºterea, copilãria, misiunea?

Care era nivelul cunoaºterii poruncilor lui Dumnezeu în familia lui Samson?

Cum putem transmite Cuvântul lui Dumnezeu în familiile noastre?

De ce oameni cu o mulþime de resurse spirituale sunt atât de puþin spirituali?

Care sunt resursele spirituale pe care le avem azi la dispoziþie? De ce adesea 
pierdem ocazii ºi irosim potenþialul pe care îl avem?

În ce fel dezinteresul faþã de Cuvântul Domnului duce la apatie spiritualã?

Prin cine elibereazã Dumnezeu?

Dumnezeu elibereazã prin oameni aleºi de El, care sunt mici în ochii lor ºi 
care nu încalcã condiþiile binecuvântãrii puse de Dumnezeu. Un început bun 
nu garanteazã un sfârºit bun.
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Statutul de nazireu presupunea o viaþã mai restrictivã decât a celorlalþi israeliþi. 
Însã Samson încalcã toate restricþiile impuse unui nazireu, nesocoteºte 
autoritatea pãrinþilor ºi a lui Dumnezeu, îºi urmeazã instinctele ºi poftele, 
întruchipând refrenul din finalul cãrþii: fiecare fãcea ce-i plãcea. Samson nu 
face decât ce-i place, ce este drept în ochii lui. Toate aºteptãrile cu privire la el se 
nãruiesc, pentru cã „cine nesocoteºte Cuvântul Domnului se pierde”!

Împãrþirea ºi studierea textului

Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.

14:1-4

14:5-7
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13 SAMSON: condus de pofta ochilor 
Judecãtori 14:1-20



14:8-9

14:10-18

14:19-20
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Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!

De ce coborârea la Timna a însemnat pentru Samson ºi cãderea spiritualã?

Cum dovedeºte Samson cã este un bãrbat condus de simþuri ºi pofte, ºi nu de 
logicã sau de Cuvântul lui Dumnezeu?

De ce pofta ajunge sã domine orice raþiune, orice bun-simþ ºi orice fãrâmã de 
credinþã la Samson?

Dupã ce criterii îºi alege Samson soþia? Ce autoritate ignorã?

De ce argumentele biblice nu influenþeazã decizia lui Samson?

Dupã ce criterii ar trebui sã-ºi aleagã tinerii credincioºi partenerul de viaþã?

Portret de judecãtor

SAMSON se atinge de hoitul unui leu. Mãnâncã miere din trupul lui. Se lasã condus de pofta 
ochilor ºi forþeazã mâna pãrinþilor sã accepte cãsãtoria cu o filisteancã. Îºi ascunde 
nelegiuirile de propriii pãrinþi, dar nu poate rezista în faþa unei femei. Se joacã cu vorbele, dar 
e învins de sentimente. Pe cât e de puternic braþul lui pe atât e de slab în faþa iubirii unei femei. 
Ucide filisteni nu ca sã elibereze Israelul, ci ca sã-ºi elibereze mânia ºi nestãpânirea. 
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De ce Samson cade din neascultare în neascultare tot mai jos ºi nu se mai poate 
ridica? Care sunt greºelile lui Samson din acest capitol?

De ce se ascunde de pãrinþi când ucide leul ºi mãnâncã mierea?

Cum reuºeºte filisteanca sã smulgã de la Samson secretul pe care nici mãcar 
pãrinþii nu îl ºtiau? 

Ce îl motiveazã pe Samson în uciderea filistenilor: misiunea lui de izbãvitor sau 
altceva? Ce anume?

Dupã ce criterii putem stabili corect ce este bine ºi ce nu este bine de fãcut?
De ce propria plãcere nu este cel mai bun criteriu?

Ce le spune Biblia copiilor despre autoritatea pãrinþilor? Care este 
responsabilitatea pãrinþilor faþã de copii?

Prin cine elibereazã Dumnezeu?

Dumnezeu elibereazã prin omul care preþuieºte Cuvântul Lui, care respectã 
autoritatea Domnului ºi a pãrinþilor, care se lasã stãpânit de Duhul ºi nu de 
pofte. Cãci „omul care nu este stãpân pe sine este ca o cetate surpatã ºi fãrã 
ziduri.” (Proverbe 25:28)
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Condus de pofta ochilor ºi de mânie, Samson îºi pierde soþia ºi se lasã mistuit 
de focul rãzbunãrii. Atacurile asupra filistenilor nu vizeazã eliberarea 
poporului sãu pentru care fusese ales (Judecãtori 13:5), ci rãzbunarea proprie. 
Pagubele produse filistenilor agraveazã situaþia israeliþilor în loc sã o 
amelioreze. 

Împãrþirea ºi studierea textului

Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.

15:1-3

15:4-6

15:7-16
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14 SAMSON: Joaca cu focul rãzbunãrii 
Judecãtori 15:1-20



15:17-20

Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!

De ce au acþionat aºa de diferit Ghedeon ºi Samson folosind aceleaºi resurse 
(trei sute de fãclii)? Comparã cu Filipeni 1:15-17.

Care era interesul propriu pe care îl urmãrea fiecare parte implicatã în conflict: 
filistenii (15:10), israeliþii (15:11a) ºi Samson (15:11b-12)?

Portret de judecãtor

SAMSON. Ce poate face un judecãtor cu trei sute de fãclii? Ghedeon a câºtigat o mare 
izbãvire pentru poporul sãu cu trei sute de fãclii (Judecãtori 7:16-20), pe când Samson ºi-a 
stâmpãrat doar o mare sete de rãzbunare personalã ºi a agravat situaþia poporului sãu cu cele 
trei sute de fãclii legate de cozile vulpilor. Samson este mistuit de focul revanºei, nu de cel al 
eliberãrii poporului sãu. 
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Cum se explicã faptul cã Duhul Domnului venea peste Samson, chiar dacã el 
trãia în neascultare?

Ce restricþie a nazireului încalcã Samson luând „falca de mãgar neuscatã 
încã”?

Cum vã explicaþi faptul cã Samson strigã (pentru prima datã) la Dumnezeu ºi 
Dumnezeu îl ascultã?

A preþuit Samson harul Domnului sau l-a dispreþuit în continuare? 
Argumentaþi.

Cum se manifestã astãzi în viaþa noastrã a creºtinilor „sindromul Samson”, 
adicã nesocotirea Cuvântului, puþinã rugãciune (ºi aceea egoistã), dar în 
schimb fapte de vitejie (egoistã)?

Cu ce ºi-a ajutat Samson poporul în cei douãzeci de ani cât a fost judecãtor? De 
ce?

Prin cine elibereazã Dumnezeu?

Dumnezeu elibereazã prin omul care este mistuit de un foc lãuntric pentru a 
împlini Cuvântul Domnului (cf. Ieremia). Când setea de rãzbunare este mai 
mare decât setea de ascultare, atunci nu va fi nicio eliberare.
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Viaþa lui Samson se desfãºoarã în proximitatea a patru femei: mama, soþia din 
Timna, prostituata de la Gaza ºi Dalila, femeia fatalã. Ironic, singura femeie 
care este numitã este cea care i-a fost fatalã, Dalila. Samson nu a putut fi 
vindecat de pofta ochilor decât prin scoaterea lor! Prin statutul de nazireu, 
Samson trebuia sã fie separat de ceilalþi, de pãcat, de tot ce e necurat. Prin viaþa 
pe care a trãit-o, Samson a amestecat lucrurile interzise cu cele permise ºi s-a 
întinat cu tot ce era mai necurat. Judecata finalã a fost pe mãsura privilegiilor 
primite ºi pe mãsura vieþii de neascultare trãite.

Împãrþirea ºi studierea textului

Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.

15:1-3

15:4-14
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15 SAMSON:„vindecat” de pofta ochilor 
Judecãtori 16:1-31



15:15-21

15:22-31
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Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!

Samson a parcurs aproximativ 60 de km cu porþile în spate (de la Gaza la 
Hebron) ºi le-a urcat la o altitudine de aproximativ 600 de metri, ca sã scape de 
urmãritorii sãi. Ce învãþãm din împletirea slãbiciunii spirituale cu puterea 
fizicã în viaþa lui Samson? De ce i-a fost mai greu sã reziste poftei ºi ispitei 
decât sã care porþile cetãþii pe vârful muntelui?

De ce nici demonstraþia de forþã a lui Samson de la începutul capitolului 16, 
nici cea din finalul capitolului nu au însemnat o izbãvire a poporului Israel de 
sub dominaþia filistenilor?

Care erau „calitãþile” Dalilei? Cum a reuºit sã-l cucereascã ºi sã-l distrugã pe 
Samson?
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Portret de judecãtor

SAMSON a glumit cu pãcatul ºi a pierit tragic. „Cei nesocotiþi glumesc cu pãcatul!” Forþa 
fizicã nu face decât sã evidenþieze mai bine slãbiciunea moralã ºi spiritualã. Dupã tentativa 
eºuatã de a se cãsãtori cu o filisteancã la Timna, a urmat aventura cu o prostituatã la Gaza ºi 
tragica relaþie cu Dalila din Sorec. Cel care promitea atât de mult prin naºterea sa a oferit atât 
de puþin prin viaþa sa, a irosit totul! Ochii l-au trãdat pânã i-au fost scoºi. Cu pãrul tãiat, cu 
ochii scoºi, pãrãsit de Domnul pe care L-a pãrãsit el mai întâi, Samson ajunge judecãtorul 
judecat ºi condamnat. Învins ºi umilit, Samson este pus în lanþuri ºi folosit spre distracþie ºi 
batjocurã de cãtre filisteni! „Sã mor împreunã cu filistenii!”; acestea au fost ultimele lui 
cuvinte. Cel ce a trãit printre filisteni ºi ca ei a murit împreunã cu filistenii. Cel ce L-a 
nesocotit pe Yahve, Dumnezeul adevãrat, a murit ruºinos în templul lui Dagon. Prin afirmaþia 
din finalul relatãrii conform cãreia la moartea lui, Samson a ucis mai mulþi filisteni decât în 
viaþa sa (16:30), autorul cãrþii subliniazã faptul cã Samson ºi-a irosit viaþa ºi cã moartea lui a 
fost un mai mare câºtig pentru poporul sãu decât viaþa sa. 



Ce pot învãþa tinerii din experienþa lui Samson cu Dalila? Dar fetele?

Care au fost greºelile lui Samson în relaþia cu Dalila?

Numele lui Samson derivã de la cuvântul „soare” sau „luminã”, iar numele 
Dalila derivã de la cuvântul „noapte” sau „întuneric”. Ce legãturã poate fi între 
luminã ºi întuneric? De ce întunericul a biruit lumina?

Daþi exemple ºi discutaþi despre modul în care ºi astãzi fiii luminii sunt biruiþi 
de fiii (sau fiicele) întunericului.

Dezbateþi asemãnãrile ºi deosebirile dintre cele patru bãtãlii date de Dalila 
(„noapte”) pânã l-a biruit pe „micul soare”. Care au fost armele, strategia ºi 
rezultatele?

Cine l-a biruit în final pe Samson? Care a fost lovitura finalã?

Cum se explicã faptul cã deºi a încãlcat în repetate rânduri primele douã 
restricþii ale nazireului, Dumnezeu îl pãrãseºte când o încalcã pe a treia (tãierea 
pãrului)?
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Cum se poate ca Samson sã nu fi realizat cã Domnul se îndepãrtase de la el?

E posibil ca un creºtin sau o bisericã sã trãiascã cu iluzia cã lucreazã împreunã 
cu Domnul ºi, de fapt, Domnul sã se fi îndepãrtat de ei? De ce? Daþi exemple. 
Argumentaþi.

Avem doar douã ipostaze în care Samson strigã cãtre Domnul: o datã pentru 
viaþã ºi o datã pentru moarte. Cum se explicã faptul cã Domnul l-a ascultat deºi 
nu merita?

Ce cere, de fapt, Samson? Care e motivaþia lui? Poate fi consideratã o 
rugãciune a pocãinþei? De ce? Argumentaþi.

De ce unii oameni realizeazã mai mult prin moartea lor decât prin viaþa pe care 
au trãit-o?

Ce învãþãm noi, ucenicii Domnului Isus, din sfârºitul tragic al lui Samson? 

Prin cine elibereazã Dumnezeu?

Dumnezeu elibereazã prin omul care trãieºte în adevãr ºi nu se joacã cu 
minciuna. „Dumnezeu nu se lasã batjocorit, ce seamãnã omul aceea va ºi 
secera. Cine seamãnã în firea lui pãmânteascã va secera din firea 
pãmânteascã putrezirea; dar cine seamãnã în Duhul va secera din Duhul 
viaþa veºnicã.” (Galateni 6:7-8) Asuprirea filistenilor a fost cea mai lungã, 
iar Samson a fost chemat doar sã înceapã eliberarea de sub filisteni (13:5b). I 
s-a dat atât de mult… I s-a cerut atât de puþin… N-a realizat nimic… 
Dumnezeu a continuat eliberarea prin Samuel, ultimul judecãtor, prin Saul, 
primul rege, ºi a desãvârºit-o prin David, regele dupã inima lui Dumnezeu.
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Cele cinci capitole finale sunt unificate de refrenul repetat de patru ori: pe 
vremea aceea nu era împãrat în Israel, fiecare fãcea ce îi plãcea. (17:6; 18:1; 
19:1; 21:25) Expresia „ce-i plãcea” poate fi tradusã ºi prin „ce era drept în ochii 
lui”. Samson le-a zis pãrinþilor despre filisteanca din Timna: Luaþi-mi-o cã îmi 
place! Luaþi-mi-o cãci ea este cea dreaptã în ochii mei! Tot ce a fost ºi a fãcut 
Samson, la nivel individual, era o imagine, de fapt, a Israelului, la nivel 
naþional. Aleºi, privilegiaþi, trimiºi… neascultãtori, rãzvrãtiþi, idolatrii. De 
toate privilegiile de care s-a bucurat Samson se bucura ºi Israelul ca naþiune. 
Toate pãcatele în care a cãzut Samson erau, de fapt, pãcatele întregii naþiuni: 
cãlcarea în picioare a celor sfinte, indiferenþa aleºilor/leviþilor, violenþa, 
ignorarea autoritãþii în familie, sfidarea Cuvântului divin, pãcatele ºi poftele 
sexuale exacerbate, rãzbunarea, criza generatã de modul în care se raportau 
bãrbaþii faþã de femei, fiecare fãcea ce-i plãcea. Toate acestea se regãsesc în 
capitolele 17-21. 

În aceste cinci capitole finale se regãseºte dubla concluzie a cãrþii Judecãtori. 
Prima concluzie o regãsim în capitolele 17-18. Cele douã concluzii sunt 
simetrice oarecum cu cele douã introduceri. Prima concluzie este simetricã cu 
a doua introducere. Dacã în a doua introducere (2:6-3:6) israeliþii au dificultãþi 
în a se raporta la idolii celorlalte popoare canaanite, în prima concluzie (17:1-
18:31) israeliþii au o problemã cu idolii domestici interni, din propriul popor 
(efod, terafimi, sanctuar ºi preot privat etc.)

Împãrþirea ºi studierea textului

Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.

17:1-5
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16
Decãderea moralã ºi religioasã: familia ºi preoþia 

Judecãtori 17:1-13



17:6-13

Portretul naþiunii

Numele lui Mica este o prescurtare a numelui Michayahu, care înseamnã „Cine este ca 
Yahve?”. Contrastul dintre numele lui Mica ºi faptele lui este un indicator al stãrii întregului 
Israel. Mica ar fi trebuit sã-L cunoascã ºi sã I se închine lui Yahve, pe când el dovedeºte o 
ignoranþã imensã în ce priveºte Legea Domnului ºi chiar cele mai elementare porunci din 
Decalog. Mica, asemenea întregului Israel, a rãmas doar cu nãzuinþa ºi cu iluzia 
binecuvântãrii din partea lui Yahve (17:2, 13), din cauza idolatriei, independenþei ºi 
materialismului. Cele mai sacre instituþii sunt cele mai pângãrite: familia ºi preoþia! Cum e 
posibil aºa ceva în poporul Domnului? În vremea aceea nu era împãrat în Israel. Fiecare 
fãcea ce îi plãcea! (17:6) Nu lipsa monarhiei (regele uman) era cauza dezastrului, ci 
respingerea teocraþiei (domnia lui Yahve) ºi promovarea anarhiei (fiecare fãcea ce era drept în 
ochii lui).

Efod
Confecþionarea efodului de cãtre Mica a fost vinovatã din acelaºi motiv ca ºi în cazul lui 
Ghedeon (vezi Lecþia 8, Judecãtori 8), ºi anume idolatria. Încãlcarea poruncii a doua: Sã nu-þi 
faci chip cioplit! (Exod 20)

Terafimii
În religiile canaanite ºi mesopotamiene terafimii erau niºte idoli casnici, care în concepþia lor 
asigurau protecþia ºi bunãstarea familiei. (Vezi ºi cazul lui Laban care se supãrã pentru cã 
Rahela i-a furat idolii/terafimii: Geneza 39:19, 30-32)
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Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!

Care este asemãnarea dintre Mica ºi Samson?

Ce fel de fiu furã de la mama sa?

Ce fel de mamã îºi împinge fiul spre idolatrie?

Ce motivaþie au binecuvântarea ºi blestemul pentru mama lui Mica?

Care era starea spiritualã în familia lui Mica?

Cum se poate evalua ºi astãzi starea spiritualã a unei familii?

De ce credeþi cã a resimþit Mica nevoia unui altar ºi a unui preot „privat”? De ce 
nu se ducea la ªilo unde era chivotul Domnului? 

De ce levitul era în cãutarea unei locuinþe? Nu le dãduserã Moise ºi Iosua 
cetãþile levitice? (Numeri 35; Iosua 21)

Ce fel de levit ar sluji la un altar privat?
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Ce l-a motivat pe levit sã slujeascã în „sanctuarul privat” al lui Mica? Îi 
permitea Legea Domnului asta? Argumentaþi.

Care sunt pericolele materialismului asociat cu slujirea spiritualã?

De ce nu s-au adeverit speranþele lui Mica în privinþa binecuvântãrii în urma 
slujirii levitului ca preot? Ce denotã iluziile pe care ºi le-a fãcut?

În ce privinþe se amãgesc ºi astãzi oamenii religioºi, dar care nu respectã 
Cuvântul lui Dumnezeu?

Pe cine elibereazã Dumnezeu?

Dumnezeu elibereazã ce cei care îi recunosc autoritatea, care îi respectã 
Cuvântul, care fac ce este drept în ochii Domnului, nu în ochii lor. 
Binecuvântarea eliberãrii este pentru cei care fac ce este plãcut Domnului, 
nu ce le place lor, în familie ºi în Casa lui Dumnezeu. 
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În vremea aceea nu doar leviþii rãtãceau cãutându-ºi o casã. Tribul lui Dan nu 
reuºise nici dupã trei sute de ani sã îºi cucereascã moºtenirea (Iosua 19:40-48)! 
Dupã cum Samson nu era mulþumit ºi preocupat cu misiunea datã de 
Dumnezeu, ci fãcea incursiuni în þinutul filistenilor ca sã caute „altceva”, tot 
aºa daniþii nu aveau odihnã în þinutul lor, ci fãceau incursiuni în cãutare de 
„altceva” decât ce le dãduse Dumnezeu. Aceastã cucerire târzie este o 
caricaturã a cuceririi iniþiale. Regãsim multe elemente din strategia cuceririi 
iniþiale, dar spiritul este cu totul altul. Daniþii întreabã pe Domnul, dar nu la ªilo 
unde era chivotul Domnului, ci la sanctuarul privat din casa lui Mica. Au trimis 
iscoade ca ºi Iosua odinioarã, dar acestea au ajuns în casa lui Mica ºi, trimiºi de 
el, au mers la Lais unde au iscodit oamenii liniºtiþi de acolo. În loc sã meargã la 
luptã cu chivotul Domnului, ei iau efodul, terafimii, chipul cioplit ºi idolii 
turnaþi din casa lui Mica, împreunã cu levitul apostat ºi rãtãcitor. Aceastã 
cucerire violentã a unui popor liniºtit, fãrã apãrare era nelegitimã ºi nu fãcea 
parte din planul Domnului. Daniþii nu erau interesaþi de ce este plãcut 
Domnului, ci fãceau ce era drept în ochii lor.

Împãrþirea ºi studierea textului

Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.

18:1-6
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17
Cucerire târzie ºi dupã bunul plac

Judecãtori 18:1-31 



18:7-12

18:13-26

18:27-31
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Portretul naþiunii

Apostazia ºi eºecul leviþilor ilustreazã decãderea liderilor spirituali ai poporului. Apostazia ºi 
eºecul daniþilor ilustreazã decãderea liderilor tribali ai poporului. Dupã cum Samson a fãcut 
doar ce era drept în ochii lui pânã a rãmas fãrã ei, tot aºa întregul Israel fãcea ce le plãcea, ce 
considerau ei cã e corect, desconsiderând Cuvântul Domnului ºi legãmântul. Israel nu avea 
un rege uman, dar Îl aveau pe Yahve ca Rege. De ce nu-L ascultau? 

Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!

De ce nu aveau daniþii încã o moºtenire a lor? Coreleazã cu Judecãtori 1:34; 
Iosua 19:40-48.

De ce ºi astãzi unii credincioºi rãtãcesc în cãutarea unei „moºteniri” când au de 
fapt moºtenirea dãruitã deja? 

Ce îl motiveazã pe levit în „slujirea” lui? De ce s-a bucurat în inima lui când a 
plecat cu daniþii?

Cu ce autoritate le spune levitul daniþilor sã meargã în pace?

Care au fost consecinþele unui „cuvânt din partea Domnului” care nu era de fapt 
din partea Domnului?
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Care ar trebui sã fie motivaþiile slujirilor noastre? 

Cum poate fi verificat „cuvântul Domnului” spus de un slujitor, dacã este cu 
adevãrat Cuvântul Domnului?

Care sunt riscurile pe care ni le asumãm când luãm cuvântul omului ca un 
Cuvânt al Domnului fãrã sã îl verificãm?

A fost nimicirea violentã a acelui „popor liniºtit ºi în pace” voia lui Dumnezeu? 
Argumentaþi.

Ce fel de seminþie a Domnului este aceea care îºi pãrãseºte moºtenirea datã de 
Domnul ºi se duce sã nimiceascã un popor liniºtit ºi lipsit de apãrare, care era în 
afara graniþelor poruncite de Dumnezeu pentru Israel?

Care sunt ºi astãzi victimele nevinovate ale neascultãrii noastre?

Cum se explicã idolatria daniþilor ºi ambiþia lor de a avea propria casã a lui 
Dumnezeu, când adevãratul sanctuar era la ªilo?

Pe cine elibereazã Dumnezeu?

Dumnezeu elibereazã pe cei care pãzesc poruncile Lui, primesc moºtenirea 
Lui ºi I se închinã dupã voia Lui. Dumnezeu elibereazã prin slujitorii Lui 
care nu se ridicã mai presus de Cuvântul Domnului.
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A doua concluzie a cãrþii Judecãtori (19:1-21:25) corespunde oarecum primei 
introduceri (1:1-2:5). Dacã în prima introducere avem de a face cu porunca 
Domnului de a nimici cu desãvârºire (herem) popoarele idolatre pentru a 
moºteni þara promisã, în a doua concluzie ne întâlnim cu nimicirea aproape 
desãvârºitã a propriului popor (seminþia lui Beniamin) ºi a unor oameni 
nevinovaþi din Iabesul Galaadului. Pentru cã nu au nimicit ce era dat spre 
nimicire, israeliþii au ajuns sã se nimiceascã pe ei înºiºi. 

Împãrþirea ºi studierea textului

Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.

19:1-3

19:4-10a

29

L
ec

þi
a 

18 Neînfrânarea poftelor ºi depravarea beniamiþilor
 Judecãtori 19:1-30



19:10b-15

19:15-21

19:22-30

30



Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!

De ce autorul prezintã în centrul acþiunii din finalul cãrþii doi leviþi?

Cine erau leviþii ºi care era rolul lor în Israel?

De la cine se aºteaptã astãzi cel mai înalt nivel de moralitate ºi spiritualitate? De 
ce?

Discutaþi despre expresiile care descriu starea din familia socrului: „au mâncat, 
au bãut, au rãmas noaptea acolo”; „rãmâi aici peste noapte, sã þi se veseleascã 
inima”, „mâine vei pleca” etc.

Portretul naþiunii

La fel ca în prima concluzie a cãrþii, în centru acþiunii din a doua concluzie este un levit. Un 
levit care are o þiitoare necredinciosã. Un levit care are prejudecãþi faþã de strãini ºi o pãrere 
foarte bunã despre poporul lui. Un levit care umblã noaptea. Nopþile petrecute în casa 
socrului, noaptea petrecutã în Ghibea lui Beniamin era, de fapt, noaptea spiritualã în care 
zãcea naþiunea israelitã. Leviþii erau închinaþi Domnului, ca ºi Samson. Ei aveau slujbe 
spirituale ºi o chemare specialã. Abaterea leviþilor de la chemarea ºi slujirea lor era un indiciu 
clar al abaterii întregului popor. Dacã leviþii, care trebuiau sã fie cel mai aproape de 
Dumnezeu, erau aºa departe, oare cât de îndepãrtate erau celelalte seminþii? Seminþia lui 
Beniamin este o mostrã, un eºantion reprezentativ al decãderii întregii naþiuni. Eºecul lui 
Samson, eºecul leviþilor, eºecul tribului beniamit ilustreazã eºecul întregului Israel. 
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Discutaþi despre „ospitalitatea” socrului din Betleemul lui Iuda ºi stricãciunea 
oamenilor din Ghibea lui Beniamin. Nopþile din Betleem vs. Noaptea din 
Ghibea. 

Cu ce alt episod din Biblie seamãnã „noaptea din Ghibea”? Credeþi cã e 
întâmplãtor? Care ar fi mesajul dedus din aceastã asemãnare?

Discutaþi despre prejudecãþile levitului faþã de locuitorii Iebusului ºi iluziile 
nerealiste în legãturã cu beniamiþii din Ghibea (v. 11-13).  

Se întâmplã ºi astãzi ca cei pe care îi considerãm strãini ºi necredincioºi sã nu 
fie chiar atât de rãi ºi periculoºi dupã cum îi credem noi? Sau cei pe care îi 
considerãm credincioºi sã nu fie chiar atât de buni cum ne aºteptãm? De ce? 
Argumentaþi.
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Ce învãþãm despre prejudecãþi (pozitive sau negative)?

Care era starea familiei dacã bãrbaþii sunt homosexuali, iar fetele fecioare sunt 
sacrificate spre a fi batjocorite?

Ce legãturã vedeþi între acest episod ºi viaþa lui Samson?

Unde ajunge un om sau o naþiune dacã nesocoteºte Cuvântul Domnului ºi face 
doar ce-i place?

Cum putem preveni sau stopa degradarea spiritualã ºi moralã a familiei ºi a 
naþiunii noastre?

Judecaþi acþiunea levitului din v. 29-30. A fost înþelept sau nu? Argumentaþi 
lecþia viitoare.

Pe cine elibereazã Dumnezeu?

Dumnezeu elibereazã poporul care trãieºte frumos ca în timpul zilei, pe fii 
luminii care se feresc de faptele întunericului.
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Acþiunea levitului a ºocat ºi a convocat tot Israelul. Mesajul levitului a fost o 
chemare la judecatã. Tribunalul popular alcãtuit ad-hoc, capetele de acuzare, 
sentinþa ºi aplicarea ei denotã necunoaºterea sau ignorarea Cuvântului lui 
Dumnezeu, superficialitate, ipocrizie, sete de rãzbunare. Erau beniamiþii mai 
pãcãtoºi decât ceilalþi? Erau cei care judecau ºi condamnau mai sfinþi decât 
beniamiþii? Era exterminarea unei seminþii întregi pedeapsa cerutã de Legea 
Domnului pentru pãcatul bãrbaþilor din Ghibea? Nimicirea cu desãvârºire 
(herem) era porunca Domnului pentru canaaniþi, nu pentru israeliþi. ªase dintre 
cetãþile levitice din Israel erau cetãþi de scãpare, unde putea fugi un criminal 
tocmai pentru a avea parte de o judecatã dreaptã dupã Lege ºi nu dupã setea de 
rãzbunare (Numeri 35:6-34; Iosua 20-21). Levitul trebuia sã conducã o 
judecatã dreaptã dupã Lege, nu un mãcel!

Împãrþirea ºi studierea textului

Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.

20:1-7

20:8-11
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19  Rãzbunarea: herem aplicat fraþilor 
Judecãtori 20:1-48



20:12-18

20:19-25

20:26-48

Portretul naþiunii

Israeliþii, care nu reacþioneazã nicidecum faþã de pãcatul idolatriei, se trezesc acum adunaþi ca 
un singur om ca sã pedepseascã o crimã. Contrastul ºi inconsecvenþa reacþiei lor faþã de pãcat 
sunt evidente. Naþiunea lui Israel este mobilizatã de un levit carismatic, care ºtie sã stârneascã 
emoþii puternice; dar este insensibilã faþã de Legea Domnului care este încãlcatã flagrant în 
toatã þara. Pãcatul faþã de care reacþioneazã poporul Israel nu este pãcatul incriminat de 
Cuvântul Domnului, ci pãcatul care este inadmisibil în ochii lor. 
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Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!

Discutaþi despre pãcatul idolatriei tolerat de primul levit ºi de israeliþi ºi de 
pãcatul imoralitãþii ºi al crimei condamnat vehement de al doilea levit. 

Care sunt azi pãcatele condamnate ºi cele tolerate?

De ce este greºit sã reacþionãm emoþional faþã de pãcat ºi nu dupã Cuvântul 
Domnului?

De ce bârfa este mai toleratã în bisericile de azi decât homosexualitatea? 
(Comparã cu Proverbe 6:16-19)

Cum ne putem pãzi de impostori spirituali (ca levitul din text), care motiveazã 
ºi manipuleazã emoþional, ºi nu proclamã clar ºi consistent Cuvântul 
Domnului?

Cum vã explicaþi cã pe baza unei singure mãrturii are loc un proces sumar ºi un 
mãcel atât de mare? Au verificat liderii naþiunii mãrturia levitului? Au acþionat 
dupã Lege?

Ce ar trebui sã facã un credincios care simte cã este apucat de furie împotriva 
unui om care a greºit?

Ce înseamnã sã ridicãm cu duhul blândeþei pe cel care a greºit?

Ce înseamnã „pedepseºte-þi fiul, dar nu dori sã-l omori” (Proverbe 19:18)?

Pe cine elibereazã Dumnezeu?

Dumnezeu elibereazã poporul care judecã pãcatul dupã Cuvântul Sãu ºi nu 
dupã emoþiile stârnite sau dupã modelele culturale ale vremii. 

36



Ultimul capitol din cartea Judecãtori demonstreazã superficialitatea ºi 
inconsistenþa spiritualã a israeliþilor din vremea aceea. Dupã ce au comis 
mãcelul, realizeazã ce au fãcut ºi care sunt implicaþiile. Mobilizare emoþionalã, 
jurãminte pripite, mânie necontrolatã, lacrimi ºi regrete târzii, rugãciune fãrã 
rãspuns, soluþii pripite ºi nebiblice. Acesta este bilanþul de la Miþpa. O crimã 
rezolvatã cu un mãcel. Un mãcel rezolvat printr-un alt mãcel. Batjocorirea ºi 
uciderea unei femei rezolvatã prin uciderea altor femei nevinovate. Cum este 
posibil aºa ceva în poporul Domnului? Pentru cã „fiecare fãcea ce-i plãcea”! 

Împãrþirea ºi studierea textului

Studiaþi fiecare pasaj ºi notaþi adevãrurile descoperite.

21:1-4

21:5-9

21:10-15
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20  Fiecare fãcea ce-i plãcea! La furat de neveste! 
Judecãtori 21:1-25
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21:16-25

Discutaþi! Judecaþi! Aplicaþi!

De ce cartea Judecãtori nu are un final fericit?

Se poate spune cã evreii din vremea judecãtorilor s-au „canaanizat”, în loc sã 
„ebraizeze” Canaanul? Argumentaþi.

Ce învãþãm despre jurãmintele pripite? Ce a fãcut Iefta la nivelul individual, a 
fãcut întocmai Israel la nivel naþional? Argumentaþi.

38

Portretul naþiunii

Dupã cum dominanta vieþii lui Samson a fost cãutarea (nepotrivitã) a unei neveste, la fel se 
întâmplã cu întregul Israel. Pare puþin hilar faptul cã finalul cãrþii este dominat de aceastã 
preocupare a poporului Israel: Cum sã facem rost de neveste? Soluþiile gãsite la aceastã 
problemã demonstreazã decãderea ºi eºecul naþional. Cauza acestui eºec? Neascultarea de 
ceea ce este drept în ochii Domnului ºi ascultarea de ce este drept în ochii lor. Dupã cum 
Samson a plãtit cu ochii ºi a murit în orbirea lui, tot aºa întreaga naþiune era cufundatã în 
întuneric spiritual. De la preoþi ºi leviþi pânã la beniamiþi, toþi trãiau în idolatrie ºi pãcat. Casa 
lui Eli care a slujit în preoþie la finalul perioadei judecãtorilor ilustreazã aceastã realitate 
întunecatã a naþiunii. Afirmaþia din 1 Samuel 3:1-2 confirmã de asemenea aceastã stare. 
„Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea ºi vedeniile nu erau dese. Tot pe vremea 
aceea Eli începea sã aibã ochii tulburi ºi sã nu mai vadã”. Orbirea fizicã a lui Eli (ca ºi a lui 
Samson) era un indiciu al orbirii spirituale!



Poate fi reparatã o greºealã cu o altã greºealã? De ce? 

Cum ºi unde ar trebui sã caute tinerii din poporul Domnului neveste?

Ce mesaj credeþi cã are cartea Judecãtori pentru conducãtorii de astãzi?

Ce mesaj credeþi cã are cartea Judecãtori pentru familiile de astãzi?

Ce mesaj credeþi cã are cartea Judecãtori pentru poporul lui Dumnezeu de 
astãzi?

Ce mesaj credeþi cã are cartea Judecãtori despre harul lui Dumnezeu?

Pe cine elibereazã Dumnezeu?

Dumnezeu elibereazã poporul care înþelege cã cel mai mare duºman este el 
însuºi. Inima necredincioasã faþã de Cuvântul Domnului este cel mai aprig 
duºman al poporului lui Dumnezeu. O minte neînnoitã permanent de Duhul 
Sfânt va fi permanent influenþatã spre pãcat. Secretul victoriei sau al 
eºecului spiritual nu rezidã în resurse, ci în ascultare, respectiv neascultare.
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